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ÖNSÖZ  XIII

KISALTMALAR  XVIII

GİRİŞ XIX

İÇİNDEKİLER

1.BÖLÜM

ZABTİYYE NEZARETİ VE BİRİMLERİ (1879-1895)

1.1. Zabtiyye Nezâretinin Kuruluşu

Babıali Dersaadet Konferansında Adliye, Maliye ve Jandarma 
teşkilatlarının ıslahına ve bu ıslah çalışmalarının Avrupaʼda görülen 
modelde gerçekleştirilmesi ve bunun için de yeterliliğe sahip bazı 
yabancıların istihdam edilmesine dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 1 �  Sayfa: 358)

Zaptiye Nezaretinin kuruluşu ve görevleri hakkında Vakit gazetesinde 
yayımlanan Resmi İlana dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 2 � Sayfa: 359)

Polis ve emniyet işleriyle meşgul olan Zaptiye Müşiriyetinin Zaptiye 
Nezaretine dönüştürülmesine ve görevlerine dair Sadrazam Said 
Paşaʼnın emirnamesi. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 3 � Sayfa: 363)

Jandarma Dairesinde yapılan yeni düzenleme sonrası görevliler ve 
görev yerlerine dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 4 � Sayfa: 365)

1.2. Habshâneler İdâresi

Hapishane-i Umumi muhafazasına memur asakir-i nizamiye 
koğuşunun hastaneye terk ve ilavesiyle bu nizamiye askerleri için bir 
koğuş inşası ve masrafl arının ödenmesine dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 5 � Sayfa: 369)

Hapishane-i Umumi Mücrimin Dairesinin tamiriyle 
masrafl arının ödenmesine dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 6 � Sayfa: 370)

Hapishane-i Umumi Mücrimin Dairesinin tamirine lüzum 
görülen mahallerinin tamiri ile masrafl arının ödenmesi hakkında. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 7 � Sayfa: 372)
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Edirne Vilayeti merkezindeki Hapishane-i Umuminin tamirine dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 8 � Sayfa: 373)

Hapishane-i Umumi ile tevkifhane için aylık iki yüz kuruş maaş 
ve bir çift ekmek tayiniyle muvazzaf bir berber tayinine dair 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 9 � Sayfa: 376)

Mahpuslarını muhafaza edemeyecek durumda olan Çatalca 
Hapishanesinin tamiri veya mahpusların Hapishane-i Umumiye 
gönderilmesi için gereğinin yapılması hakkında. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 10 � Sayfa: 378)

Mahkeme-i Temyizce mahkumiyetleri tasdik edilmeyen mahkumların 
Hapishane-i Umumiye nakillerinin caiz olmadığından bahisle, 
Çatalca Hapishanesinin tamir edilmesi hakkında. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 11 �  Sayfa: 379)

Men-i muhakemelerine karar verildiği halde beş aydır Görice 
Hapishanesinde bulunanlardan cinayetle zanlı birisinin mahalli Polis 
Meclisi tarafından kefaletle serbest bırakılması hususunun, mülkiye 
memurlarının adlî işlere müdahalesi olarak görüldüğü hakkında. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 12 � Sayfa: 380)

Genişletilmesi gereken Çatalca Hapishanesinden bir 
miktar mahkûmun Hapishane-i Umumiye nakillerine dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 13 � Sayfa: 382)

Sinop Hapishanesi Müdürü Hakkı Efendiʼnin azliyle yerine Dersaadet 
Tulumba Meclis Kâtibi Tevfi k Efendiʼnin tayini ve hapishane müdür 
muavinliğinin sergardiyanlığa dönüştürülerek buraya Polis Memuru 
Mehmet Efendiʼnin atanması hakkında. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 14 � Sayfa: 383)

Trabzon vilayetinde gardiyan temini, polis, komiser ve sair efradın 
artırılması ve giderlerinin karşılanması Zaptiye Nezaretine ait 
olmakla beraber zaptiye askerlerinin gardiyanlık vazifesinde 
istihdamları nizamname hükümlerine uygun olmadığından bunların 
bağlı bulundukları bölüklere gönderilmesi için gereğinin yapılmasına 
dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 15 � Sayfa: 384)

Yedikuleʼde Büyükkule önünde ve etrafı sur ile çevrili hazineye 
ait bahçede tüm teferruatıyla beraber mükemmel bir Hapishane-i 
Umumi inşa edilmek üzere lazım gelen keşfi n icrasına dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 16 � Sayfa: 385)
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İçindekiler

Hapishane-i Umuminin kadın tevkifhanesiyle gayr-ı mahkumelere 
mahsus misafi rhanesinin tamirinin lüzumuna dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 17 � Sayfa: 386)

1.3. Tiyatrolar Müfettişliği

Gedikpaşaʼdaki Osmanlı Tiyatrosuʼnda daha önce oynatılan Çerkes 
Özdenleri ve Çengi benzeri piyeslerin temsilinin önüne geçilmesine 
dair ilgili makamlara gönderilen yazıya cevaben Zaptiye Nezaretinden 
alınan ve tiyatrolar müfettişinin görevinin polis komiserliklerine 
verilmesi, oyunların önceden kontrolden geçirilmesi ve sair hususlara 
dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 18 � Sayfa: 387)

Tiyatrolar için tayin olunan beş nefer sansür memurunun istihdamıyla 
işlemiş ve işleyecek maaşlarının tesviye olunması ve tiyatroların teftişi 
vazifesine nezaretçe dikkat ve itina olunmakla beraber bu işe Altıncı 
Daire-i Belediye ve Matbuat-ı Ecnebiye Müdürü Macit Bey tarafından 
da bakılması hususuna dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 19 � Sayfa: 388)

Tiyatrolar Müfettişliğinin lağvı üzerine açıkta kalmış olan 
Hilmi Efendiʼnin mağduriyeti hakkında verdiği arzuhale dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 20 � Sayfa: 392)

1.4. Heyet-i Tahkîkiye

Görevinden ayrılan Daire-i Zaptiye Heyet-i Tahkikiye ve İstanbul 
Polis Meclisi Reisi Refi k Beyʼin maaşı ile Zaptiye Nezareti Mektubi 
Kalemi Mümeyyizi Muharrem Beyʼin Heyet-i Tahkikiye Riyasetiʼne 
tayinine dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 21 �  Sayfa: 396)

Heyet-i Tahkikiye Reisi Muharrem Efendiʼnin Üsküdar Polis Meclisi 
Reisi Hüsnü Efendi ile becayişleri hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 22 � Sayfa: 398)

Polis Meclisi ve Heyet-i Tahkikiye Riyasetinden ayrılmıs Manyaszade 
Refi k Beyʼin bir mutasarrıfl ığa tayini için verdiği arzuhal üzerine 
yapılan muameleye dair.  
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 23 � Sayfa: 399)
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1.5. İdâre Komisyonu 

Babı Zaptiyeʼde müteşekkil İdare Komisyonu isminin İdare Meclisiʼne 
tahvili ile vazifelerine dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 24 � Sayfa: 400)

Zaptiye İdare Komisyonu Kalemi ve Tababet Dairesiʼnce münhal 
akçesinin nezaret aklamına suret-i tevzii. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 25 � Sayfa: 403)

1.6. Sicil-i Ahvâl İdâresi

Zaptiye Nezaretiʼne mensup memurların tercüme-i haline dair olan 
vukuatın zamanında Sicil-i Ahval Şubesiʼne bildirilmesine dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 26 �Sayfa: 404)

1.7. Eczâ-yı Nâriyye

Triyesteʼden hareket eden Avusturya bandıralı Orora isimli geminin 
İstanbulʼdaki Ermeni Fesat Komitesine silah taşıdığı anlaşıldığından 
mezkûr silahların müsaderesi için İstanbul Polis Müdürlüğüne emir 
verildiği hakkında. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 27 � Sayfa: 405)
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İçindekiler

2. BÖLÜM

POLİS İDARESİ

2.1. Polisin Görev ve Teşkilatlanması

7 Haziran 1880 tarihli Vakit gazetesinde polisin tarifi . 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 28 � Sayfa: 409)

Diyarbakırʼda olduğu gibi Malatya ve Mardinʼde de polis ve 
jandarma teşkilatının kurulduğunu, buradaki polis memurlarının 
elbiselerinin tamamlandığını, Siirtʼte ise birkaç güne kadar 
tamamlanacağını ve Elazığ ile Maden Sancaklarında da teşkilatın 
tamamlanmakta olduğunu gösteren Resmi Tebligat yazısı 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 29 � Sayfa: 410)

Edirneʼdeki polis sayısının artırılması için müracaatda bulunanların 
çoğunun okuma-yazma bilmediklerinden adam bulmakta sıkıntı 
çekildiğine dair.
 (Transkripsiyonun Aslı: Belge 30 � Sayfa: 412)

Polis Nizamnamesi kanun müsveddesi layihası.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 31 � Sayfa: 413)

Tensikat-ı umumiye gereği jandarma ve polis elbiselerinin yeniden 
yapılandırıldığına dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 32 � Sayfa: 434)

Seyahat esnasında herkesin Mürur Tezkiresi taşıması gerektiğine 
dair Zaptiye Nezaretinin Vakit gazetesinde yayımlanan yazısı. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 33 � Sayfa: 435)

Teftiş ve polis sınıfl arında bulunup sonradan zaptiye 
zabitliğine nakledilmiş olanların tarih ve dühulleri hakkında. . 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 34 � Sayfa: 436)

Dersaadetʼte polis sayısının ve maaşlarının yükseltilmesiyle 
herkesin vazifelerinin belirlenmesi, mevcut polis nizamnamesinin iyi 
uygulanması hakkında. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 35 � Sayfa: 439)

Asakir-i zaptiyenin polislerin vazifesine iştirakına izin veren Şura-yı 
Devlet kararı hakkında Cezair-i Bahri Sefi d Vilayetince bilgi istenmesi 
hakkında. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 36 � Sayfa: 446)
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Polise ait bazı ıslahata dair olub Zaptiye Nezaretinden gönderilen 
defterde yeterli malumat ve izahat olmadığından yeniden tanzim 
olunarak hangi karakollarda ne miktar asker ikamesi icap edeceğinin 
de bildirilmesi hakkında. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 37 � Sayfa: 448)

Edirne hariç, diğer vilayetler polisine dağıtılmak üzere alımı söz 
konusu olup getirtilen revolver numunesinin polis için pahalı 
olduğuna, ya revolver ve meç tahsisatını aşmayacak uygun bir 
silahın seçimi veya anılan tahsisata zam yapılarak Manchester 
revolverlerinin satın alınması gerektiğine dair Zaptiye Nezaretiʼnde 
alınan evrâkın takdim olunduğuna dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 38 � Sayfa: 449)

Vilayetlerde görevli polisler için satın alınacak silahlara ihtiyaç 
olduğundan, bu hususta Zaptiye Nezaretiʼnce gerekenin yapılması 
hakkında. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 39 � Sayfa: 450)

Polisi olmayan kazalarda Müddei-i Umumilik vazifesinin kabiliyetli 
zabitlerle yerine getirilmesi ile ilgili tebligata Trablusgarp Vilayetinde 
gelen cevapta vilayetin yeterli okur yazar zaptiyesi olmadığından 
bu görevin kaymakamlarca yapıldığının belirtildiğine dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 40 � Sayfa: 451)

Selanik ve Edirne vilayetlerindeki tren istasyonlarında ve 
diğer mahallerde görevli polis efradının giysileri hakkında. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 41 � Sayfa: 452)

Polis hesapları 1301 senesinden itibaren zaptiye bütçesine 
nakledildiğinden Dâhiliye tahsisatı sened-i müşterekindeki polis 
kelimesi çizilerek hafi ye hesabının buraya yazılması hakkında. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 42 � Sayfa: 453)

Cidde Limanıʼna gidecek hacılar ve ziyaretçilerin ellerinde bulunan 
mürur tezkireleri ve pasaportların yoklamalarının icrası için birer 
polis ve zaptiye bir kol sandalının gönderilmesi, satın alınacak 
sandalın bedeli olan meblağın Cidde pasaport ve mürur tezkiresi 
hasılatından tesviyesine dair
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 43 � Sayfa: 455)

Avrupa devletleri polis teşkilatlarında olduğu gibi Zaptiye 
Nezareti bünyesinde bir politik şubesi teşkil edilmesine dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 44 � Sayfa: 456)
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Bab-ı Zaptiyede Avrupa politik şubesi tarzında bir polis şubesi 
teşkiline dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 45 � Sayfa: 458)

Dersaadet ve diğer vilayetler polislerinin arttırılması hakkında 
Zaptiye Nezaretince gösterilen lüzum üzerine Bağdat polislerinin 
arttırılmasına dair evrâkın iade kılındığının bildirilmesi hakkında. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 46 � Sayfa: 462)

Asayişi temin edecek iki şubenin teşkili, müfettişlerin lisan bilmeleri, 
polislerin maaşlarının muntazaman verilmesi gibi hususlara dair 
zaptiyede yapılması gereken ıslahatlar. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 47 � Sayfa:463)

Jandarma ve Zaptiye zabitanının polis vazife alanına müdahale 
etmemeleri tebligat-ı sabıkadan olmasına rağmen buna riayet 
edilmediğinden, bu konuda tahkikat icrasıyla gerekli tedbirlerin 
alınarak uygulanmasına dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 48 � Sayfa: 469)

Rüsumat Deniz muhafaza memurları tarafından liman dairesinde 
bulunan revolver silahlarının Zaptiye Nezaretince polislere verilmesi 
talebinin Sadarete sunulduğuna dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 49 � Sayfa: 470)

Rüsumat deniz muhafız memurları tarafından bulunan ve kaçak 
olduğu tespit edilen revolver marka silahların polislerce kullanılmak 
üzere muayene için Tophane-i Amireye gönderilmesine dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 50 � Sayfa: 471)

Trabzon vilayeti polis efradına ait koğuşların tamiri için gerekli olan 
meblağın Zaptiye bütçesine tahsis edilerek karşılanması gerektiği 
hakkında. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 51 � Sayfa: 472)

Sivas vilayetinde görevli polis ve zaptiye efradının miktarı ile 
diğer vilayetlerde bulunan jandarma ve zaptiyelerin miktarları ve 
tahsisatlarının sorulmasına dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 52 � Sayfa: 473)

Jandarma ve polise ait ıslahat konularını tetkik ve müzakere etmek 
üzere Dahiliye Nezareti Müsteşarının başkanlığında Dahiliye ile 
Zaptiye Nezareti ve Jandarma Dairesi memurlarından birer kişiden 
oluşacak komisyona dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 53 � Sayfa: 474)
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Trabzon şehrinin Meydan-ı Şarki cihetinde bulunan zaptiye ve polis 
karakolhanesinin tamiri hakkında. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 54 � Sayfa: 477)

Sivas, Amasya ve Tokat kasabalarında yapılacak on altı adet 
karakolun her birinde ihtiyat sınıfından on ve zaptiyeden dört neferin 
ve ihtiyaç halinde de birer zabit yahut polisin bulundurulması 
hakkında. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 55 � Sayfa: 479)

Kolu kopmuş olan Dersaadet polis efradından Estepan Efendi için 
yapay bir kol imali hakkında. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 56 �Sayfa: 480)

Adana ve Mersin sahillerinde yapılan yasadışı ithalat ve ihracatın 
önlenmesi için Mersinʼde bir sahil karakolu kurulması ve buraya 
gerekli olan polis ve zaptiyenin tayinine dair
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 57 � Sayfa: 481)

Suriyeʼdeki müslim ve gayr-i müslim jandarma, zaptiye ve polislerin 
miktarına dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 58 � Sayfa: 482)

Hicazʼda maaş ve masrafl arı Zaptiye Tahsisatından ödenmek 
üzere komiser ve polis istihdamına izin verilmesi talebi hakkında. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 59 � Sayfa: 485)

Pangaltıʼda işlenen cinayetden dolayı tüm polislere verilmek üzere, 
polislerin vazifelerini etrafl ıca gösterir bir nizamname kaleme 
alınması hakkında. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 60 � Sayfa: 486)

Polislerin vazifelerini daha iyi yapabilmeleri ve gerektiğinde 
jandarma ve askerden yardım alabilmeleri konusunda etrafl ı bir 
nizamname kaleme alınmak üzere bir komisyon teşkili ve İkinci 
Fırka Talim Muallimi Mirliva Rahmi Paşaʼnın da bu komisyonda 
bulunmasına dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 61 � Sayfa: 487)

İstanbul, Beyoğlu, Üsküdar ve Beşiktaş idarelerinde ne kadar polis 
ve jandarma mevcut olduğunun ve ilavesine lüzum görülen polis ve 
jandarmanın senelik tahsisatın ne miktar olacağının bildirilmesine 
dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 62 � Sayfa: 488)
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Cinayet olaylarının önlenmesi için istihdam olunacak jandarma ve 
polislerin okur yazar takımından ve erbab-ı namusdan seçilmesine 
dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 63 � Sayfa: 489)

Polis ve jandarmanın tertip ve tensiki için bir nizamname layihası 
kaleme alınmak üzere teşkil olunacak komisyona Bab-ı Âli Hukuk 
müşavirlerinden Hakkı ve Matbuat-ı Dâhiliye Müdürü Behçet beylerin 
memur edildikleri hakkında. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 64 � Sayfa: 490)

Polis ve jandarmanın tertip ve tensiki için bir nizamname layihası 
kaleme alınmak üzere teşkil olunacak komisyona Adliye Nezaretiʼnden 
Temyiz Mahkemesi üyesi Enver Beyʼin tayin edildiğine dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 65 � Sayfa: 492)

Dersaadetʼte istihdam edilen polis ve jandarmalarının artırılmasına 
dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 66 � Sayfa: 493)

Polis ve jandarmanın tertip ve tensiki hususunda bir nizamname 
kaleme alınmak üzere kurulan komisyona Adliye Nezaretiʼnce Cemal 
Beyʼin münasip görülmüş olduğuna dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 67 � Sayfa: 495)

Polis elbiselerinin imali için gereken tahsisat hakkında. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 68 � Sayfa: 496)

İzmitʼin mühim olan tren istasyonlarında istihdam olunmak üzere 
zaptiye askeri taburundan dokuz neferinin tenziliyle altı polis 
istihdamı hakkında. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 69 � Sayfa: 497)

Haleb vilayeti sahillerinin emniyet ve kontrolünü temin için karakol 
tesisi ve gerekli zaptiye, jandarma ve polis istihdamı talebi üzerine 
olunacak muamelenin Sadaretʼe takdimine dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 70 � Sayfa: 498)

Vilayetlerince tahvili veya azli istenen polis ve zaptiyelerin gerekli 
sebep bildirildikten sonra azil ve tahvillerinin yapılabileceği ve 
bunların yerlerine alınacak şahısların imtihan neticesinde tespit 
edileceği ve bulundukları vilayet haricine gidecek olan jandarma 
neferlerinin mutlaka Seraskerlikʼe müracaat etmeleri gerektiğine dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 71 � Sayfa: 501)
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Osmanlı senetlerinin borsada değerini kaybedeceğinin Borsa Polis 
Serkomiserliğinden bildirildiğinin Zaptiye Nezaretince takdimine dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 72 � Sayfa: 507)

2.2.Polis Meclisi

Zaptiye Nezareti idaresinde bulunan Dersaadet, Beyoğlu ve 
Üsküdar Zabıta Meclisleri ile Dersaadet Zabıta Müdürlüğünün 
lağvıyla bunların aylık tahsisatlarının Dersaadet polis masrafl arına 
aktarılmasına dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 73 � Sayfa: 508)

Polis Meclisleri azasının artırılması hakkında. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 74 � Sayfa: 511)

Polis Meclisleri azalarının ikiden dörde çıkarılması hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 75 � Sayfa:  515)

Polis Meclislerine uzman doktor, cerrah ve eczacı tayinleriyle 
bunların çalışmalarına ait usul ve esasları hakkında. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 76 � Sayfa: 517)

Üsküdarʼda dülger esnafından Yorgi ile Eczacı Vasil arasındaki 
kavga üzerine Üsküdar Polis Meclisince verilen cezanın (hapis nakit) 
Meclisin selahiyetinde olmadığının Üsküdar Müddei-i Umumiliğinden 
bildirilmesi üzerine konu hakkında ilgililerin karar vermesine dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 77 � Sayfa: 520)

Gürültü ve şamata yaptıkları için Üsküdar Polis Meclisince 
cezalandırılan Dülger Yorgi ve Eczacı Vasiliʼnin davalarının Adliye 
mahkemelerinde görülmesi gerektiğinin bildirilmesine dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 78 � Sayfa: 522)

Beyoğlu Mutasarrıfl ığı Polis Meclisince Galataʼda çalgılı gazinolarda 
hizmetcilik yapması yasaklanan Amelyaʼnın bu iddiasının tahkik 
edilerek gereğinin yapılması.
 (Transkripsiyonun Aslı: Belge 79 � Sayfa: 523)

Üsküdar Mutasarrıfl ığı Polis Meclisi Reisi Mustafa Efendiʼye nişan 
itasına ve saireye dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 80 � Sayfa: 524)

Trabzonʼda polis meclisi teşkil edilmesinin sağlanması hakkında. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 81 � Sayfa: 525)
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Dersaadet ve Beyoğlu Polis Meclisleri Reislerinin maaşına zam 
yapılmasına dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 82 � Sayfa: 526)

Trabzon Vilayetiʼnde Polis Meclisi teşkili ve idaresine dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 83 � Sayfa: 527)

Trabzonʼda bir Polis Meclisinin teşkili için gerekenin yapılması 
hakkında. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 84 � Sayfa: 528)

Merkez-i vilayette bir Polis Meclisi teşkili isteğine dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 85 � Sayfa: 529)

Dersaadet Polis Meclisi Reisi Hüsnü Efendiʼnin terfi sine dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 86 � Sayfa: 530)

Kış mevsiminde Beyoğluʼnda kumarın yasaklanması için memur 
edilen Beyoğlu Polis Meclisi Reisi Hüsnü Efendi ile refakatinde 
bulunacak Komiser Tahsin Efendilerin fazla masrafl arının 
karşılanmasına dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 87 � Sayfa: 532)

Kumar oyunlarının önüne geçilmesi için memur edilen Beyoğlu 
Polis Meclisi Reisi Hüsnü Efendi ile beraberindeki Üçüncü Komiser 
Tahsin Efendiʼnin fazladan masrafl arı için verilecek akçenin Zaptiye 
Nezaretiʼnin onayıyla verilmesine dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 88 � Sayfa: 534)

Beyoğlu Polis Meclisi Reisi Hüsnü Efendi ile Üsküdar Polis Meclisi 
Reisi Hasan Efendiʼnin becayişlerine dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 89 � Sayfa: 535)

2.3.Polis Müdürlükleri

1296 Bütçesinde Zaptiye Nezaretiʼnin Polis Müdürlüklerine 
bölünmesine dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 90 � Sayfa: 536)

Beyoğlu Polis Müdürlüğü hapishanesi kitabetine Hamdi Efendiʼnin 
tayinine dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 91� Sayfa: 537)

Beyoğlu Polis Müdürlüğü tevkifhanesinin tamiriyle masrafl arının 
ödenmesi hakkında. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 92 � Sayfa: 540)
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Beyoğlu Polis Müdürlüğü Tevkifhanesiʼnin tamiri hakkında. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 93 � Sayfa: 543)

1300 senesi Teşrin-i evvel ayında İstanbul Polis Müdürlüğü idaresi 
altındaki bölgelerde vuku bulan adli vakalar. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 94 � Sayfa: 545)

İhtiyat sınıfına nakledilmiş olmaları nedeniyle Dersaadetʼe civar 
olan mahallere gideceklerden Dersaadet Polis Müdüriyetince teminat 
alınması ile yetinilmesi istenilen muhacirlerden hangi senelerde 
doğanların tertip-i evvel ve sânî, hangilerinin ihtiyat sınıfına 
nakledildiğinin bildirilmesi.
 (Transkripsiyonun Aslı: Belge 95 � Sayfa: 546)

İstanbul Polis Müdürlüğü tarafından İstanbul Beyoğlu ve Üsküdarʼa 
gelen şahıslarla ilgili tutulan menşei ve meslek kayıtları hakkında. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 96 � Sayfa: 547)

İstanbul Polis Müdürü Agâh Efendiʼnin vefatı üzerine yerine İstanbul 
Polis Meclisi Reisi Hüsnü Efendiʼnin tayini, Hüsnü Efendiʼden 
açılacak Polis Meclisi ve Heyet-i Tahkikiye Riyasetlerinin dahi 
Zaptiye Nezareti Hukuk Müsteşarı ve Polis Muallimi Manyaszade 
Refi k Beyʼe ilave-i memuriyet olarak ihalesi ve Zaptiye Muhasebecisi 
Aziz Bey ile Beyoğlu Polis Meclisi Reisi Hüsnü Efendiʼnin maaşlarına 
zam yapılmasına dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 97 � Sayfa: 550)
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3. BÖLÜM

ʻAsakir-i Zabtiyyeye (Polis, Jandarma, Zabtiyye) Görev ve Yetki 

Veren Nizâmnâmeler

Polis Heyetinin Teşekkülüne Kadar Mürûr Nizâmının Her Tarafca 
Tamâmî-i İcrâsı Zâbıtaya Tevdîʻ Olunduğuna Dâir Tezkire 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 98 � Sayfa: 553)

Zâbıtaca Taht-ı Emânetde Bulunacak Eşyâya Dâir Taʻlîmât 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 99 �  Sayfa: 554)

Silâh İstiʻmâli Hakkında Kânûn-ı Vilâyet 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 100 � Sayfa: 558)

Zâbıta-i Nevâhî Hakkında Kânûn-ı Vilâyet 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 101 � Sayfa: 560) 

Zâbıta-i Belediye Hakkında Kânûn-ı Vilâyet 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 102 � Sayfa: 567)

Zâbıta-i Saydiye Nizâmnâmesi 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 103 � Sayfa: 570)

Âsâr-ı ʻAtîka Nizâmnâmesi 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 104 � Sayfa: 580)

Pasaport Nizâmnâmesi 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 105 � Sayfa: 589)

Amele Tahrîrîne Mahsûs Nizâmnâme 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 106 � Sayfa: 593)

Üserâ-yı Zenciye Ticâretinin Menʻine Dâir Kânûnnâme 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 107 � Sayfa: 595)

Der-Saʻâdet Ve Bilâd-ı Selâsede Bulunan Otel ve Misâfi rhâneler 
Hakkında Kaleme Alınıb Merʻiyyet Ahkâmına Biʼl-istîzân İrâde-i 
Seniyye-i Cenâb-ı Pâdişâhî Şeref-Müteʻallik Buyurulmuş Olan 
Taʻlîmât 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 108 � Sayfa: 598)
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Matbaʻalar Nizâmnâmesi

Mürûr Nizâmnâmesi

Girid Vilâyeti ʻAsâkir-i Zabtiye Nizâmnâmesi

Jandarma ve Zabtiyye Zâbitânından Müddet-i Medîde Açıkda 
Kaldıkdan Sonra Meslek-i Kadîmlerine Ricʻat Edenlerin 
Maʻâşlarından Tevkîf Olunacak Tekâʻüd ʻÂidâtı Hakkında İrâde-i 
Seniyye

Girid Vilâyetince Emniyet-i Umûmiye Hakkında Tedâbiri Fevkaʼl-
ʻâdeye Dâir Nizâmnâme

Serseri, Mazanne-i Sû Olan Eşhâs Hakkında Nizâmnâme
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Asâkir-i Zabtiyenin Vezâif-i Mülkiyelerine Dâir Olan Taʻlîmâtın 
Sekizinci Mâddesi ile Mâdde-i Mezkûreye 22 Şevval 1287 Târîhinde 
Tezyîl Edilen Fıkra Makâmına Kâim Mâdde-i Nizâmiye

Amele Nizâmnâme-i Dâhilisi
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ÖNSÖZ

Güvenlik, insanoğlunun en önemli ihtiyaçlarındandır. Tarih boyunca var olan 

bütün devletlerde olduğu gibi Türk devletlerinde de halkın güvenliği daima ön 

planda tutulmuştur. Vatandaşlarının güvenliğini ve huzurunu sağlamayı hedefl eyen 

devletler çağının gereklerine uygun güvenlik kurumları oluşturmuşlardır. Zengin 

ve köklü Türk tarihinin temel özelliklerinden birisi de vatandaşlarının güvenliğine 

odaklanan yapısıdır. İlk Türk devletinden Cumhuriyet dönemine kadar güvenlik 

hizmetlerinin gösterdiği sürekli gelişim süreci sonunda günümüz modern polis 

teşkilatı ortaya çıkmıştır. 

Kurumsallaşma yolunda bir buçuk asırlık tecrübeye sahip Emniyet Teşkilatı 

tarihine araştırmacıların artan ilgisi nedeniyle 2012 yılında Belgelerle Türk Polis 

Tarihi isimli eserin ilk cildi basılarak her yıl bir cilt halinde serinin devamına 

karar verilmiştir. Birinci ciltte; 1845 yılında kurulan Polis Teşkilatıyla ilgili 

nizamnameler ve Polis Meclisinin idari yapısına ilişkin belgeler bulunmaktadır. 

2013 yılında basılan ikinci ciltte; 1855-1865 yılları arasında Anadolu, Rumeli ve 

İstanbul’da polisin teşkilatlanmasına dair belgeler ve yabancı sefaretlerle yapılan 

yazışmalar yer almaktadır. 2014 yılında basılan üçüncü cilt ise; 1846-1879 yılları 

arasındaki Zaptiye Müşiri yeti ile ilgili belgeleri içermektedir. 

Belgelerle Türk Polis Tarihi’nin dördüncü cildi olan bu eser; Zaptiye 

Nezaretinin ve Polis Teşkilatının 1879-1895 yılları arasındaki yapılanması ile ilgili 

belgeleri kapsamaktadır. Emniyet Teşkilatının bu yıllar arasındaki tarihi süreci ve 

gelişimi ortaya konularak kurumsal tarih alanında önemli bir eser sunulmuştur. 

2016 yılında basılacak beşinci cilt ile serinin devamı sağlanacaktır.

Türk Polis Tarihi’ne ışık tutan bu nadide eserin hazırlanmasında emeği geçen 

Emniyet Genel Müdürlüğü Belge Yönetimi Daire Başkanlığı personelini içtenlikle 

kutlar, eserin tarih bilimine sağladığı katkının artarak devam etmesini dilerim.nın artarak devam etmesini dilerim.

M.Celalettin LEKESİZ
Vali

Emniyet Genel Müdürü
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KISALTMALAR

BAŞVURU KISALTMALARI
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Sy  : Sayı
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Za. : Zilkade  
Z. : Zilhicce



XIX

GİRİŞ
Türk Polis Teşkilatı tarihini geçmişten günümüze yaşanan değişim ve gelişmeler 
doğrultusunda aydınlatmak ve tarih araştırmacıları ile Osmanlı Türkçesine ilgi 
duyan okuyucularımıza başvuru kaynağı sunmak amacıyla ilk cildi 2012 yılında 
basılan “Belgelerle Türk Polis Tarihi” adlı serinin dördüncü cildi olan bu eser titiz 
bir çalışma sonunda tamamlanmıştır.

 Zaptiye Nezaretinin kurulduğu ve polis teşkilatının Nezaretin bir alt birimi olarak 
kurumsallaştığı 1879-1895 yılları arasına ışık tutan belgelerden oluşan bu eser, 
Osmanlı Devletinde iç güvenliğin Zaptiye Nezareti altında toplandığı ve teşki-
latlanma konusunda ilklerin yaşandığı bu yılları açıklığa kavuşturması açısından 
polis teşkilatı tarihinde önemli bir boşluğu doldurmaktadır.

Zaptiye Nezaretinin ilk on beş yılını kapsayan bu eser üç bölümden oluşmaktadır. 
Birinci Bölümde; Zaptiye Müşirliğinin Zaptiye Nezaretine dönüştürülmesine ve 
Nezaretin, Hapishaneler İdaresi, Ecza-yı Nariye, Tiyatrolar Müfettişliği ve Heyet-i 
Tahkikiye gibi bazı birimlerine ait belgelere yer verilmiştir. İkinci Bölümde; he-
nüz kurulan polis teşkilatının yurt genelindeki yapılanması ile Polis Müdürlükleri 
ve Polis Meclisleri hakkında bilgi veren belgeler sunulmuştur. Üçüncü Bölümde; 
Asakiri Zaptiye’ye (Polis, Jandarma, Zabıta) görev veren Pasaport Nizamnamesi, 
Zabıta-i Saydiye Nizamnamesi, Zabıtaca Taht-ı Emanette Bulunacak Eşyaya Dair 
Talimat, Zabıta-i Belediye Hakkında Kanun-ı Vilâyet, Girid Vilayet-i Asakir-i 
Zaptiyesi Nizamnamesi ve Serseri Mazanne-i Su Olan Eşhas Hakkında Nizam-
name gibi bazı nizamnamelere, talimatlara ve iradei seniyyelere yer verilmiştir.

Başbakanlık Osmanlı Arşiv Belgelerinin ağırlıklı olarak yer aldığı bu eserde zap-
tiye ve polisle ilgili Vakit Gazetesi ve Jandarma Sadası dergisinde çıkan haberler 
ile Düsturlardan alınan Nizamname ve talimatlara da yer verilmiştir.

Eserde, her bölüm içerisinde bulunan evrak kronolojik sırada verilmiştir. Bölüm-
ler içerisindeki belgelerin hangi kaynaktan alındığı “1¹, 2², 3³” şeklinde sıralı dip-
notla gösterilmiştir. Bu sayıların altına her konu için bir açıklama metni konularak 
metnin sonuna, belgeler için transkripsiyonun hangi sayfa ve numarada olduğu, 
transkripsiyon için aslının hangi sayfada kaç numaralı belge olduğu eklenmiştir. 

Açıklaması yapılan konuda birden fazla belgenin bulunması halinde transkripsi-
yon ve belgelerin arasına “*” işareti konulmuştur. Belgelerin transkripsiyonu sı-
rasında taʻalluk, muʻâvin ve taʻyîn kelimelerinde olduğu gibi ayın { ع } harfi  için 



{ ʻ } işareti kullanılmıştır. Transkripsiyonda Arapça ve Farsça kelimelerindeki 

 ,harfl eri için uzatma işareti (â, û, î, ô) kullanılmıştır. “Gelüb, getürülüb { ى و ا }
edüb” vb. bazı kelimelerin transkripsiyonu “gelib, getirilib ve edib” şeklinde ya-
zılmıştır. Şahıs isimlerinin transkripsiyonunda ince, kalın ünlüleri “Refet, İsmail” 
şeklinde ayın ve hemze gösterilmeden olduğu gibi yazılmıştır. Bu uygulama yer 
adlarında da yapılmıştır. 

Gazeteden alınan haberlerin transkripsiyonunda orijinalinde olmamasına rağ-
men noktalama işareti kullanılmıştır. Orijinal belge ile transkripsiyon metinlerini 
karşılaştırmak isteyenler için belgelerin tıpkı basımları konulduğu gibi, gazete 
haberlerinin haricindeki transkripsiyonlarda satır sıraları (1), (2), (3) şeklinde nu-
maralandırılmıştır. 

Belgede geçen tarihlerin yazılmayan kısımları ve miladi tarihe çevrilmeleri “fî 20 
Muharrem Sene (12)  66 (6 Aralık 1849)” şeklinde yapılmıştır. Bir belge içerisinde 
farklı yönde yazılan kısımlar daha kolay bulunması amacıyla Yatay Kısım, Alt 
Kısım başlıkları altında verilmiştir. Belgelerdeki mühür ve imzaların transkrip-
siyonu yerine kısaca (Mühür), (Mühürler) ve (İmzâ) yazılmıştır. Ardışık sayfalar 
bölünerek (Sayfa 1), (Sayfa 2) ve (Sayfa 3) şeklinde gösterilmiştir.



ZABTİYYE NEZARETİ VE BİRİMLERİ (1879-1895)

1.1. Zabtiyye Nezâretinin Kuruluşu

I. BÖLÜM
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Zabtiye Nezaretinin Kuruluşu

11

Babıali Dersaadet Konferansında Adliye, Maliye ve Jandarma 
teşkilatlarının ıslahına ve bu ıslah çalışmalarının Avrupaʼda görülen 

modelde gerçekleştirilmesi ve bunun için de yeterliliğe sahip bazı 
yabancıların istihdam edilmesine dair.  

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 1 � Sayfa: 358)

Bu günlerde İngiltereʼnin matlûbu olan ıslâhât mâddesi baʻzı mertebe 
kesb-i ehemmiyyet eyledikden bunların esâsı neden ʻibâret olduğuna 
dâir maʻlûmât vermek üzere geçen sene neşr olunan Mâi Kitâbdan âtîde 
muharrer evrâk-ı resmiyye nakl ve tezbîr olunur.

Lord Salisbury 8 Ağustos 1878 târîhinde Sir Layardʼa irsâl etdiği bir 
uzun tahrîrâtın neticesinde âtîde muharrer nikât-ı selâseye dâir cânib-i 
Hukûmet-i Seniyyeden taʻahhüdât-ı resmiyye taleb etmiş idi.

Evvelâ, Anadolu eyâletlerinde Avrupalılar maʻrifetiyle tanzîm ve kumanda 
olunmak şartıyla jandarma teşkîl olunacakdır.

Sâniyen, Anadoluʼnun baʻzı bilâd-ı mühimmesinde mahâkim-i merkeziyye 
tesîs olunub bunların mâdûnunda bulunan mahâkim-i sâire üzerine 
nezâretleri şâmil olacakdır. 

Mahâkim-i merkeziyyede fenn-i hukûka âşinâ bir Avrupalı bulunub her bir 
hükm içün anın reyi dahi munzamm olmak lâzım gelecekdir.

Sâlisen, vâridât-ı vilâyetin muhâsebesine memûr olmak üzere her vilâyetde 
bir defterdâr taʻyîn olunacakdır. 

Bu defterdâr iltizâm-ı aʻşâr usûlünü lağv ile mümkün mertebe serîʻan on 
senelik mukâvele usûlünü icrâ edecekdir. Defterdârlar dahi ekseriyyet 
üzere Avrupalı olacakdır.

Vâlîler ve hükkâm istikâmet üzere hareket etdikleri hâlde bir müddet-i 
muʻayyene içün taʻyîn olunacaklardır.

Defterdârların dahi bu vechle taʻyîni ârzû olunur. Teklîfât-ı mezkûreye 
cevâben Hâriciyye Nâzırı Sâbık Übbehetlü Devletlü Safvet Paşa hazretleri 

1  Vakit Gazetesi, 26 Teşrîn-i evvel 1295 R. ss. 2-3.
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tarafından 24 Teşrîn-i evvel (Ekim) 1878 târîhiyle irsâl olunan tahrîrâtın 
tercemesidir.

İngiltere Sefâreti tarafından 19 Ağustos târîhiyle Anadoluʼda kâin 
Memâlik-i Şâhâneʼde icrâ olunacak ıslâhâta dâir takdîm olunan takrîr 
Bâb-ı ʻÂlî cânibinden ahz olunmuşdur. İşbu varaka-i mühimme Meclis-i 
Tedkîkât ʻamîkasına ve müzâkerâtına takdîm olunduğundan Bâb-ı ʻÂlî, 
İngiltere Kabinesinin bu emr-i ehemme ibrâz eylediği ʻalâkaya binâen 
beyân-ı teşekkür ile berâber bu husûsda Meclis-i Vükelâ müzâkerâtının 
netâyicini İngiltere Sefâretine beyân eder. 

Hukûmet-i Seniyye ıslâhâtı bir nokta-i nazar-ı ʻumûmî ile derpîş 
eylediğinden Saltanat-ı Seniyyeʼnin memâlikinde mahâkim ve zabtiyye ve 
mâliyye usûlünü ıslâh ve taʻdîl lüzûmuna dâir muahharen verdiği karârları 
tasdîk eder. Maʻa-hazâ muhârebe ve bu husûsda lâzım gelen vesâili îfâ 
etmek imkânsızlığı zikr olunan karârların tehîrini mûcib olmuş idi ise 
de Bâb-ı ʻÂlî tasavvurâtını icrâ ve bu bâbda vukûʻ bulan müzâkerât ve 
tedkîkâtı mevkiʻ-i fi ʻle îsâl etmek zamânı geldiğini dahi teslîm eder.

İngiltere Sefâretinin takrîrinde mevzûʻ-i mübâhise olub elzem ve en 
müessir ıslâhâtdan bulunan nikât-ı selâse müteʻâkıben Meclis-i Vükelâda 
müzâkere olunarak esâsen zikr-i âtî üzere karâr-pezîr olmuşdur.

Evvelâ, jandarmanın teşkilâtına gelince, Bâb-ı ̒ Âlî Der-Saʻâdet Konferansı 
zamânında dahi iʻtirâf eylediği gibi güyâ teşkîl olunmuş bir jandarma 
fırkasının tesîsi lüzûmunu tasdîk eder. İşbu jandarma fırkası eyâletlerde 
âsâyiş ve emniyyeti vikâyeye muktedir olmak üzere Avrupa memâlikinde 
mevcûd olub muvaffakıyyetle cereyân eden bu misillü tesîsâtdan terkîbât-ı 
mezkûrenin icrâsı istihsâl olunacakdır. 

Devlet-i ̒ Aliyye bu vechle jandarma tesîsini esâsen kabûl etmekle bu bâbda 
kendisinin ve İngiltere Devleti fahîmesinin efkârı müttehiddir. Efkâr-ı 
mezkûreye tevfîkan Jandarma İdâre-i Merkeziyyesi Meclisinde kâbiliyyet 
ve ehliyyet ve istikâmet içün mümkün mertebe temînât veren baʻzı ecnebî 
zâbitânı istihdâm olunacakdır ve yine zikr olunan temînâtı veren baʻzı 
ecnebî zâbitânı muʻallim sıfatıyla istihdâm ve jandarma usûlü tamâmıyla 
tanzîm ve teşkîl olununcaya kadar hidmetlerinde ibkâ olunacaklardır.
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Jandarma içün nizâm-ı mahsûsları olan düvel-i sâire emsâline imtisâlen 
der-dest-i tezekkür bulunan nizâmnâme dahi ʻâdât-ı memleket ve ahlâk-ı 
ahâlîye tatbîk olunacak ve Saltanat-ı Seniyyeʼnin hukûk-ı hükümrânîsine 
muvâfık bulunacakdır. İşbu nizâmnâme lâyihası tanzîm olunmakda hâk-i 
pây-ı Şâhâneye ʻarz olunacakdır.

Sâniyen, mahâkim ıslahâtına gelince, Bâb-ı ʻÂlî bu husûsda dahi bir 
plan tanzîm etmektedir. Bu plan İngiltere Kabinesinin beyân etdiği 
efkâr mûcibince mahâkimin derecât-ı müteʻaddidesini şâmil olub îfâ-yı 
vazîfelerinde muhtî olmayan hükkâmın lâ-yen-ʻazl olmaları kâʻidesini 
tesîs eder. Bu sûretle ʻadliyye memûrînleri istiklâl ve bî-tarafl ık husûsunda 
kâffe-i temînât-ı matlûbeyi hâiz olacaklardır. Bu bâbda dahi Avrupa fenn-i 
hukûk erbâbının tecrûbe ve maʻlûmâtları hayli istiʻmâl olunabilir. Fakat 
mahâkimde reyleri munzamm olmadıkca bir hükm verilememek şartıyla 
aʻzâ-yı sâireden ziyâde iktidârı hâiz olarak ecânib nasbı umûr-ı ̒ adliyyenin 
muntazaman cereyânı esâsına menâfîʻ olur. Lisân ve nizâmât ve ʻadât-ı 
memlekete vukûfl arı olmayan aʻzâ-yı ecnebiyyenin nasbı tasavvur 
olunamaz. Ecnebî fenn-i hukûk erbâbının tecrûbesinden teftîş-i mahâkim 
içün istifâde mümkündür. Binâberîn Bâb-ı ʻAlî tebaʻa-i ecnebiyyeden 
evsâf-ı matlûbeyi hâiz olan zevâtın müfettişliğe taʻyînlerine muvâfakat 
edib idâre-i ʻumûmiyyeyi teftîş etmek üzere bunlardan her bir vilâyete 
irsâl etmek ʻazmindedir.

Sâlisen, ıslâhât-ı mâliyye içün aʻşâr usûlünün ilgâsı Hukûmet-i 
Seniyye tarafından tedkîk olunmaktadır. Fakat usûl-i cedîde Memâlik-i 
Osmâniyyeʼde icrâ olunmak üzere vakt lâzım olduğundan Bâb-ı ʻÂlî işbu 
usûl-i vergiyi ve bir usûl-i cedîdeyi tahsîlâtı bir iki vilâyetden bed ederek 
muhassenâtı ile tecrûbe ile tebeyyün etdikçe Memâlik-i Mahrûseʼnin sâir 
tarafl arına dahi tedrîcen taʻmîm edecekdir. 

İşbu tecrûbe zamânında Hukûmet-i Seniyye ıslâhât-ı mühimme-i 
mebhûseye iştirâk eylemek üzere fenn-i mâlîye âşîna baʻzı ecânibi istihdâm 
edecekdir.

Islâhı tasavvur olunan şuʻabât-ı selâse-i mezkûre tanzîmâtının ikmâl ve 
idâre tamâmıyla ıslâh olunarak muntazaman cereyânı temîn edilinceye 
kadar mezkûr memûrîn ve zâbitân-ı ecnebiyyenin muʻâvenetleri ibkâ 
olunacağı dahi beyândan müstağnîdir. Saltanat-ı Seniyye tarafından 

Zabtiye Nezaretinin Kuruluşu
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taʻyîn olunan vülât-ı ʻizâmın ve hükkâm ve mâliyye defterdârlarının lâ-
yen-ʻazl olmalarına dâir Bâb-ı ʻÂlî dahi İngiltere Devletiʼyle hem efkâr 
bulunduğundan memûriyyetlerini hüsn-i cereyân-ı mesâlihe müsâʻid 
sûretde ʻiffet ve ehliyyet-i matlûbe ile îfâ etdikleri müddetçe Hukûmet-i 
Seniyye bu memûriyyetlerin temînine karâr vermişdir. 

Sunûf-ı sâlise-i mezkûreden bulunan memûrîn evsâf-ı meşrûhayı hâiz 
oldukça lâ-akall beş sene memûriyyetlerinde ibkâ olunub yalnız evvelâ 
ʻazli mûcib bir cinâyet ve töhmeti irtikâb ve sâniyen istiʻfâ etdikleri 
ve sâlisen Hukûmet-i Seniyye memûrîn-i mezkûrenin istiʻfâsını baʻzı 
menâfi ʻ-i mühimmeye binâen elzem ʻadd etdiği hâlde ʻazl ve tebdîl 
olunabileceklerdir.

Esâs-ı ʻumûmiyyesi ber-vech-i meşrûh-ı beyân olunan hatt-ı hareketin 
hukûk-ı Saltanat-ı Seniyyeye muvâfık olduğu ve maksadı temîne kâfî ve 
Memâlik-i Osmâniyye ahâlîsinin menâfi ʻne muvâfık bulunduğu İngiltere 
Devleti cânibinden tasdîk olunacağına Bâb-ı ʻÂlî şübhe etmez. Fî 26 
Teşrîn-i evvel Sene 1295 (7 Kasım 1879).2

Mahall-i İmzâ
Safvet

2  Gazetenin yayımlandığı tarih kullanılmıştır.
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23

Zaptiye Nezaretinin kuruluşu ve görevleri hakkında Vakit gazetesinde 
yayımlanan Resmi İlana dair. 

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 2 � Sayfa: 359)

Sayfa 1

İʻlân-ı Resmî

(1) Devlet-i ʻAliyyeʼce lâzımüʼl-icrâ olan ıslâhât-ı esâsiye hakkında (2) 
Meclis-i Mahsûs-ı Vükelâca verilen karâr (3) üzerine müteʻallik ve şeref-
sudûr buyurulan irâde-i seniyye (4) cenâb-ı Pâdişâhî iʻlânnâme-i mahsûs 
ile neşr edilmiş (5) idi Memâlik-i Mahrûsenin servet ve maʻmûriyyetce 
(6) müstaʻidd olduğu terakkiyât esbâbının tevsiʻ dâiresiyle (7) emniyyet-i 
ʻumûmiyyeyi tamâmen mütekeffi l ve tebaʻa-i şâhânenin her (8) sınıfına 
ʻâid ve şâmil olacak müsâʻadât ve ıslahâtın (9) icrâsı hakkında müteʻallik 
buyurulan irâde-i seniyye hazret-i (10) Pâdişâhînin cümle-i âhkâmından 
olmak üzere nezâret (11) dâirelerinin îcâbât ve kâbiliyyet-i memlekete 
göre hüsn-i (12) taksîm ve mesâlih ve vezâif ve muʻâmelâtının vakt ü 
zamânında (13) ve sûret-i muntazamada cereyânına kâfî olacak sûrette 
(14) teşkîli ve bir müddetten beri gavâil-i harbiyye mülâbesesiyle (15) tecîl 
kılınmış olan düyûn-ı ̒ umûmiyye içün (16) bir karşılık tahsîsiyle temîni ve 
muʻâmelât-ı (17) mâliyyenin bir esâs-ı sahîh üzerine tesîsiyle berâber (18) 
her tarafca şikâyet olunan İltizâm Usûlüʼnün ilgâsına 

Sayfa 2

(1) esâs olmak üzere aʻşârın arâzî üzerine tarh (2) ve taksîmi kâʻidesinin 
gelecek seneden iʻtibâren münâsib (3) mahallelerde tecrübe yolunda icrâsı 
ve umûr-ı tahsîliyyenin (4) zâbıtadan tefrîkiyle ıslâh-ı idâresiçün mahsûsan 
(5) bir nizâmnâme kaleme alınması ve orman ve maʻdenlerin işletilmesi 
(6) ve liman ve bataklıkların tathîri ve nehr-i cedveller güşâdı (7) ve 
turuk ve maʻâbir tanzîmi ve sanâyiʻ-i dâhiliyyenin teksîri (8) gibi servet-i 
ʻumûmiyye-i memlekete vesîle olacak her dürlü (9) müsâʻidâtın icrâsıyla 

3  Vakit Gazetesi, 5 Zilhicce 1296 H. ss. 1-2.
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bunlara mâniʻ olan nizâmât (10) ve usûlün ilgâsı ve vilâyetler zabtiyyesinin 
jandarma usûlüne (11) tevfîkan teşkîli içün Bâb-ı Vâlâ-yı Serʻaskerîde 
bulunan (12) nizâmnâme lâyihalarının hemen biʼt-tedkîk istîzân 
olunmasının (13) taraf-ı vâlâ-yı Serʻaskeriyye havâlesiyle berâber 
Der-Saʻâdet (14) ve mülhakâtı umûr-ı zabtiyyesi kemâ-kân Zabtiyye 
Nezâretinde (15) kalmak üzere vilâyetlerdeki ʻâsakir-i zabtiyyenin 
tanzîmi (16) vücûd buluncaya değin vilâyât ʻasâkir-i zabtiyyesine ʻâid 
(17) nizâmât ve muʻâmelâtın makâm-ı Vâlâ-yı Serʻaskeriyye nakli (18) 
ve Der-Saʻâdetʼde yapılacak Jandarma Meclisinde rey 

Sayfa 3

(1) ve maʻlûmâtlarından istifâde olunmak üzere ecnebiyyelerden 
bir (2) kaç kişinin aʻzâ sıfatıyla bulundurulub taşralara dahi (3) 
muʻallimler gönderilmesi ve vilâyetlerde olan zabtiyye zâbitânın 
(4) intihâb ve tebdîlleri hakkında vülât-ı ʻizâmın tevsiʻ-i iktidârları 
(5) ve Kânûn-ı Esâsi ahkâmından olduğu üzere deʻâvî-i (6) şerʻiyyenin 
mahâkim-i şerʻiyyede ve deʻâvî-i nizâmiyyenin mahâkim-i (7) nizâmiyyede 
rüyeti zımnında bunların bir cemʻiyyet-i ʻilmiyyede (8) taʻyîn-i envâʻıyla 
tefrîk-i vezâifi  ve maʻâbid ve hayrât ve müberrât-ı (9) sâireye mahsûs olan 
evkâfın idâresi yine şurût-ı (10) vakfi yyesi ve teʻâmül-i kadîmi vechle 
icrâ olunmak yaʻni icâre-i (11) fâsideli denilen evkâfın ıslâh-ı muʻâmelâtı 
ile (12) temîn-i deyn idecek ve mutasarrıfl arının ledeʼl-hâce (13) bunları 
terhîn edebilmelerini teshîl ede (14) bilecek bir hâle vazʻı husûsunun 
iktizâ eden (15) ʻulemâ ve memûrînden mürekkeb bir heyete havâlesi ve 
rüşdiyyeye (16) mahsûs mebâliğ mekâtib-i ʻâliyye masârifi nin tesviyesine 
(17) istiʻmâl olunmak üzere rüşdiyye mektebleri masârifi nin (18) ahâlîden 
ve vakıfl arıyla cihat-ı sâireden aranılmak üzere 



9

Sayfa 4

(1) Şûrâ-yı Devletde der-dest olan Cemâʻat Meclisleri (2) 
Nizâmnâmeleriʼnin bir an evvel tedkîk ve istîzânı ve mekâtib-i (3) 
rüşdiyede Fransızca lisânının dahi tedrîsi ve Kânûn-ı (4) Esâsîʼde sunûf-ı 
tebaʻanın hukûk-ı vezâifde müsâvâtı (5) musarrah olduğundan tebaʻa-i 
gayr-i müslimeden istek edenlerin (6) mekâtib-i rüştiyeye mahsûs dersleri 
tahsîl etmek şartıyla (7) mekâtib-i ʻaskeriyyeye kabûlleri zımnında Bâb-ı 
Serʻaskeriyyece (8) suver-i icrâiyesinin mütâlaʻasıyla netice karârının (9) 
ʻarz ve istîzân kılınması karâr-ı vâkıʻa üzerine müteʻallik (10) buyurulan 
irâdât ʻadâlet-i ayât hazret-i Mülkdârî (11) ahkâm-ı celîlesinden olarak 
mevâdd-ı mukarrere-i mezkûrenin (12) Bâb-ı ʻAlîce icâbâtı biʼl-icrâ iktizâ 
eden dâirelere teblîğ-i (13) keyfi yyet kılınmış olmağla iʻlân-ı keyfi yyete 
ibtidâr kılındı. Fî 5 Ziʼl-hicce Sene 1296 (20 Kasım 1879)4.

4  Gazetenin yayımlandığı tarih kullanılmıştır.
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35

Polis ve emniyet işleriyle meşgul olan Zaptiye Müşiriyetinin Zaptiye 
Nezaretine dönüştürülmesine ve görevlerine dair Sadrazam Said 

Paşaʼnın emirnamesi.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 3 � Sayfa: 363)

(1) Binâen ʻaleyh; Said Paşa zamân-ı (2) Sadâretinde hiçbir memlekette 
emsâli bulunmamakla berâber memleketin (3) ʻanʻanât ve ihtiyâcâtına 
da tevâfuk etmeyen ʻasâkir-i zabtiyyeyi (4) ıslâh ve ihyâdan ise, fevâid 
ve muhassenâtı Avrupada mücerreb olunmuş, (5) ve hemân her devletce 
kabûl edilmiş olan jandarma sınıfının (6) teşkîl ve ihdâsına tevessül 
eyledi. Ve umûr-ı zabtiyyede müstahdem (7) ecnebî zâbitânını bu bâbda 
bir lâyiha ihzârına memûr etdi. (8) Ve nihâyet âtîdeki vesâikden müstebân 
olacağı üzere jandarma (9) teşkîlâtı hukûmetce takarrür etdi. Ve Zabtiyye 
Müşîriyyeti (10) Teşkîlâtı makâm-ı Serʻaskerîye rabt olunarak vazîfesi 
polis (11) ve Emniyyet-i ʻUmûmiyye umûrundan ʻibâret kalan Zabtiyye 
Müşîriyyeti (12) ʻunvânıda Zabtiyye Nezâretine tahvîl edildi.

(13) Said Paşaʼnın 4 Ziʼl-hicce (1)296 ve 6 Teşrîn-i sânî (14) (1)295 (19 
Kasım 1879) târîhinde makâm-ı Serʻaskerîye gönderdiği emirnâme: (15) 
Islâhât-ı mukarrere cümlesinden olmak üzere Memâlik-i Şâhânede (16) 
bulunan ʻasâkir-i zabtiyyeʼnin jandarma usûlüne tevfîkan (17) tertîb ve 
teşkîli zımnında Bâb-ı Vâlâ-yı Serʻaskerîlerinde (18) Vilâyât-ı Jandarma 
Nizâmnâmesi lâyihalarının hemân icrâsı (19) tedkîkâtıyla Bâb-ı ʻÂlîye 
gönderilmesi ve Der-Saʻâdet mülhakâtı (20) umûr-ı zabtiyyesi kemâ-
kân Zabtiyye Nezâretinde kalmak üzere (21) vilâyetlerde ki ʻasâkir-i 
zabtiyyenin tanzîmi vücûd buluncaya (22) kadar vilâyât ʻasâkir-i 
zabtiyyesine ʻâid nizâmât ve muʻâmelâta (23) makâm-ı Sipehdârîlerinden 
bakılması hakkında Meclis-i Vükelâ karârıyla (24) müteʻallik buyurulan 
irâde-i seniyye-i hazret-i Pâdişâhî hükm-i celîli (25) fî 2 Teşrîn-i sânî 
(1)295 (14 Kasım 1879) târîhinde savb-ı ʻâlîlerine yazılmış (26) ve ol 
bâbda ki Nezâret-i müşârün ileyhâya teblîgât icrâsı dahi (27) Dâhiliyye 
Nezâret-i Celîlesi cânib-i ʻâlîsine bildirilmiş idi. (28) Der-Saʻâdetʼde 
yapılacak Jandarma Meclisinde ecnebîlerden birkaç (29) kişilik aʻzâ 

5  Jandarma Sadası, Sy.3, 5 Mart 1336 R. s. 14,
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sıfatıyla bulundurulması ve taşralarda dahi (30) ecânibden muʻallim 
istihdâmı cümle-i karârdan olub Memâlik-i Mahrûse-i 

Sayfa 2

(1) Şâhânenin baʻzı cihetlerinde jandarma teşkîlâtına ibtidâr (2) olunmuş 
ve evvelce konturato ile hidmet-i devlete alınan ecnebî (3) zâbitlerden 
muʻallimler gönderilmiş olduğundan İdâre-i Merkeziyye (4) Meclisinde 
ecnebîlerden aʻzâ sıfatıyla birkaç kişi bulundurulmasına (5) mezkûr 
nizâmnâmenin takdîmiyle irâde-i seniyyenin istihsâlinden (6) sonraya 
taʻlîki lâzım gelirse de ber-minvâl-i muharrer vilâyât (7) zabtiyyesinin 
tanzîmine değin idâresinin Bâb-ı Vâlâ-yı (8) Serʻaskerîlerine havâlesinden 
dolayı Dâire-i Zabtiyyedeki (9) «Meclis-i Fırka» nın dahi şimdiden Bâb-ı 
ʻAskerîye nakl (10) edilmesi ve vilâyetlerce dahi umûr-ı zâbıtaya ʻâid 
muʻâmelât (11) ve muhâberâtda taraf-ı sâmîlerine mürâcaʻat kılınması 
lâzım (12) geleceğinden dâire-i ̒ askeriyyece ana göre icrâât-ı lâzimeye (13) 
ibtidâr edilmesi iktizâ edeceği vilâyâta ve müstakillen idâre (14) olunan 
mutasarrıfl ıklara teblîgât icrâsı dahi Dâhiliyye Nezâret-i (15) Celîlesine 
havâle kılındığı beyânıyla tezkire-i senâverî terkîm kılındı.

 (16) Makâm-ı Sadâretin 20 Teşrîn-i sânî (1)295 (2 Aralık 1879) 
târîhinde vilâyâta (17) teblîğ eylediği emirnâme:

 (18) “Vilâyât-ı ʻasâkir-i zabtiyyesinin cihet-i ʻaskeriyyesine 
(19) ʻâid muʻâmelâtın düvel-i muntazamada cârî olan usûle dahi (20) 
muvâfık olduğu üzere makâmı Serʻaskeriyyeye ilhâkına ve vülât-ı (21) 
ʻizâmın zâbitânın intihâblarıyla tevsîʻ ve iktidârlarına Meclis-i (22) 
Vükelâ karârıyla biʼl-istîzân irâd-i seniyye-i cenâb-ı Pâdişâhî müteʻallik 
(23) buyurularak Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesiyle taraf-ı vâlâ-yı Ser (24) 
ʻaskerîye ve vülâta teblîğ-i karâr olunmuş olmağla baʻdemâ zabtiyye (25) 
teşkîlâtına müteʻallik mevâdd ile sâir mevâdd-ı zabtiyyeʼnin makâm-ı Ser 
(26) ʻaskerî ile muhâberesi lâzım geleceği”.

 (27) Bu bâbdaki irâde-i seniyyenin teblîği üzerine Zabtiyye Nezâre 
(28) tindeki ̒ asâkir-i zabtiyye merciʻi Makâm-ı ̒ Askerîye nakledilmiş (29) 
oluyor. [*]

[*] Dâire-i Zabtiyyeʼnin Dâire-i Serʻaskerîye târîh-i nakli Fî 18 Ziʼl-hicce 
Sene (1)296 ve Fî 20 Teşrîn-i sânî Sene (1)295 (3 Aralık 1879) yevm-i Salı.

Zabtiye Nezaretinin Kuruluşu
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46

Jandarma Dairesinde yapılan yeni düzenleme sonrası görevliler ve 
görev yerlerine dair.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 4 � Sayfa: 365)

(1) Tensîkât-ı cedide iktizâsınca Harbiyye Nezâret-i Celîlesinin (2) 
Jandarma Dâiresi ber-vech-i âtî teşekkül etmişdir.

(3) Jandarma Dâiresi Reîs-i ʻUmûmîsi Ferik Saʻâdetlü (4) Biker Paşa 
hazretleri

(5) Reîs-i sânî Miralay ʻİzzetlü Mustafa Bey 

(6) Jandarma Dâiresi Şuʻbesi 

(7) Müdîr Mirliva Saʻâdetlü Ali Paşa 

(8) Muʻâvin Miralay ʻİzzetlü Hafız Bey

(9) Muʻâvin Miralay ʻİzzetlü Agah Bey

(10) Başkâtib ʻİzzetlü Şemsi Efendi 

(11) Şuʻbenin aksâmı

(12) Birinci kısım Muhâsebât Müdîri Saʻâdetlü Rıza (13) Efendi 

(14) İkinci kısım Yoklama ve Jurnâl Müdîri ʻİzzetlü Necib Efendi

(15) Üçüncü kısım Tahrîrât ve Evrâk Müdîri ʻİzzetlü Ali Yaver Efendi

6  Vakit Gazetesi, 29 Şaban 1297 H. s 2 (6 Ağustos 1880).
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1.2. Habshâneler İdâresi

57

Hapishane-i Umumi muhafazasına memur asakir-i nizamiye koğuşunun 
hastaneye terk ve ilavesiyle bu nizamiye askerleri için bir koğuş inşası 

ve masrafl arının ödenmesine dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 5 � Sayfa: 366)

ʻAdliyye ve Mezâhib Nezâreti
Umûr-ı Cezâiyye Müdîrliği 
18

Şehremânet-i Celîlesine

(1) Devletlü efendim hazretleri
(2) Habshâne-i ʻUmûmî bağçesinde elli yatak istîʻâb eder bir barakanın 
inşâsı ve bunun içün sarfına lüzûm görünen on beş bin guruşun Nezâret-i 
ʻâcizînin doksan yedi senesi tertîbinden tesviyesi (3) husûsuna sebk 
eden işʻâr-ı ʻâcizî üzerine biʼl-istîzân irâde-i seniyye-i cenâb-ı Pâdişâhî 
müteʻallik buyurulduğu beyân-ı ʻâlîsiyle iktizâsının icrâsı bâ-tezkire-i 
sâmiyye irâde ve izbâr buyurulmuş olduğundan (4) usûl ve nizâmı 
dâiresinde keşfi yle münâkasasının icrâ ve müteʻahhidiyle teâtî olunacak 
konturatonun biʼt-tanzîm Dâire-i ʻAdliyyeye isrâsı husûsunun taraf-ı 
ʻâlî-i emânet-penâhîlerine işʻârı lüzûmu cânib-i (5) muhâsebeden verilen 
müzekkire üzerine ledeʼl-havâle umûr-ı cezâiyye müdîrliğinden ifâde 
kılınmış olmağla serîʻan îcâbının îfâ ve inbâsı bâbında emr ü fermân 
hazret-i men lehüʼl-emrindir. Fî 7 Cemâziyeʼl-âhir Sene (12)98 ve fî 25 
Nisan Sene (12)97 (7 Mayıs 1881).

(İmzâ)

7  BOA, ŞD. DH. 1285-16.

Habshâneler İdâresi
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*
Şûrâ-yı Devlet
Dâhiliyye Dâiresi
ʻAded
14

Zabtiyye Nezâret-i ʻAliyyesine

(1) Saʻâdetlü efendim hazretleri
(2) Habshâne-i ʻUmûmîdeki hastahânenin darlığı cihetiyle harâb 
jandarma koğuşunun hastahâneye terkiyle müceddeden bir koğuş inşâsı 
ve masârifi nden mukaddemâ irâde-i seniyyesi ihtihsâl olunan on beş bin 
(3) guruşun ʻAdliyye veznesinden tesviyesi ve üst tarafı olan altmış sekiz 
bin guruşun Zabtiyyenin doksan yedi senesi muvâzenesinde dâhil bulunan 
habshâneler taʻmîrâtı tertibinden iʻtâsı istîzâna dâir (4) Şûrâ-yı Devlete 
havâle buyurulan tezkire-i ʻaliyyeleri üzerine ʻAdliyye Nezâretiyle 
muhâbereli tezkire-i ʻâcizî evrâk-ı müteferriʻasıyla berâber Dâhiliyye 
Dâiresinin teblîğiyle leffen irsâl kılınmağın Nezâret-i müşârünileyhânın 
(5) cevâbına nazaran îcâbının serîʻan işʻâr ve evrâk-ı merkûmenin iʻâde 
buyurulması bâbında emr ü irâde efendim hazretlerinindir. Fî 13 Rebîʻüʼl-
evvel Sene (12)99 ve fî 21 Kânûn-ı sânî Sene (12)97 (2 Şubat 1882).

(İmzâ)

(6) Devletlü efendim hazretleri
(7) Müfâd-ı emr ü işʻâr cenâb-ı riyâset-penâhîleri ve Nezâret-i müşârünileyhâ 
ile muhâbereyi hâvî tezkire müeddâsı kârin-i îkân-ı ʻâcizânem oldu ve 
keyfi yyet komisyona ledeʼl-havâle Nezâret-i müşârünileyhâca irâdesi 
(8) istihsâl olunan mezkûr on beş bin guruşa Habshâne-i ʻUmûmî bağçe 
derûnunda elli yataklık baraka inşâsıyla ol vaktin îcâbına göre hastegândan 
birazının oraya nakli maksadına mebnî idi ise de (9) Dâhiliyye Nezâret-i 
Celîlesine takdîm kılınan ve evrâk-ı melfûfa miyânında bulunan 18 Ağustos 
Sene (12)97 târîhli ve elli numerolu tezkire-i ̒ âcizânemde gösterildiği üzere 
baraka tertîbi muvakkat bir tedbîr olmasına (10) ve mezkûr habshânenin 
muhâfazasına memûr jandarma değil ʻasâkir-i nizâmiyye içün koğuş 
ittihâz edilmiş olan hastahâne dâiresinin alt katı ʻasâkir-i merkûmeyi 
istiʻâba gayr-i kâfî olacağı gibi bunun (11) tevsîʻi cihetine gidilse hayli 
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masrafa muhtâc ve hastahâneden bir cüz bulunmasına binâen ve tasarruf 
kâʻidesine riʻâyeten orasının hastahâneye terk ile ana bedel irâdesi istihsâl 
olunan (12) mezkûr on beş bin guruşun esâs karâra dokunulmayarak 
ʻAdliyye veznesinden ve üst tarafına muktezî altmış sekiz bin guruşun 
Zabtiyyenin doksan yedi senesi büdcesine dâhil bulunan (13) hastahâneler 
taʻmîrât tertîbinden ki seksen üç bin guruş masrafl a yüz seksen yataklık 
nîm-kâr-gîr bir koğuş inşâsı tensîb ve ol vechle irâdesinin istihsâli lüzûmu 
ʻarz olunmuşidi bunda (14) irâde-i seniyye hilâfını tazammun eder cihet 
olmadıkdan başka zikr olunan nîm-kâr-gîr intizâm ve metânet ve mevkiʻa 
ʻâid münâsebetce yapdırılacak barakadan bin kat aʻlâ olacağından ve 
mezkûr (15) mahallin hastahâneye terkiyle vüsʻat-ı matlûbe ve ʻasâkir 
içün dahi dâimî ve muntazam iki katlı bir kışlacık vücûda gelmek gibi 
menfaʻat ve isâbet-i sarîha olduğundan ve sûret-i maʻrûza heyet-i (16) 
etıbbânın keşf ve tasdîkiyle takarrür edib fakat sertabîb komisyon heyetine 
dâhil ve mazbatada mührü olmak mülâbesesiyle bir de rapor tanzîmine 
hâcet görülemeyib mâ-dâm ki raport (17) istenilmişdir tensîb ve tasdîk-i 
mebhûsu hâvî bu kerre bir raport tanzîm olunduğundan bahsle icrâ-yı îcâbı 
ifâde olundu ve mezkûr rapor evrâk-ı müteferriʻa ve tezkire-i mezkûre ile 
berâber leffen (18) ʻarz ve takdîm kılındı tafsîlât-ı maʻrûzadan muhât-ı 
ʻilm-i sâmî-i dâverâneleri buyurulacağı üzere sarfı irâde-i seniyye tahtında 
bulunan meblağ baraka tertîbi gibi zâten muvakkat ve devâmsız (19) bir 
şeye ve komisyon karârı ve ana teferruʻ eden mütâlaʻa-i kem-terânem ana 
mukâbil koca bir koğuşun hastahâneye ʻilâve ve tahsîs edilmesine ʻâid ve 
mezkûr koğuşun kâr-gîr ve mükemmeliyyeti cihetle (20) her nevʻ levâzım 
ihtiyâcından müstağnîdir binâberîn karâr-ı mebhûs ile ber-minvâl-i 
maʻrûz-ı irâde-i seniyyeye müstenid mikdârın mahall-i sarfınca evleviyyet 
ve sûret-i mükemmelede menfaʻât maksadına sarf edilmiş (21) olmağla ve 
imtidâd-ı teehhür gerçi inşâ zamânının geçmesine sebeb oldu ise de sûret-i 
teşebbüs ve istîzâna lüzûm ve ihtiyâc-ı mübreme mebnî bulunmasına 
nazaran biran evvel icrâsı îcâbı müsâʻade-i ʻaliyye-i riyâset-penâhîlerine 
menût bulunmağla ol bâbda emr ü fermân hazret-i men lehüʼl-emrindir. Fî 
18 Rebîʻüʼl-evvel Sene (1)299 ve fî 25 Kânûn-ı sânî Sene (1)299 (7 Şubat 
1882).

(İmzâ)

Habshâneler İdâresi
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*
Şûrâ-yı Devlet
Dâhiliyye Dâiresi
ʻAded
3

Zabtiyye Nezâret-i ʻAliyyesine

(1) Saʻâdetlü efendim hazretleri
(2) Habshâne-i ʻUmûmî muhâfazasına memûr ʻasâkir-i nizâmiyyeye 
mahsûs koğuşun hastahâneye terk ve ʻilâvesiyle ʻasâkir-i merkûme içün 
bir koğuş inşâsıyla tesviye-i (3) masârifi  istîzânına dâir Şûrâ-yı Devlete 
havâle buyurulan tezkire-i ʻaliyyeleri Dâhiliyye Dâiresinde mütâlaʻa 
ve ʻAdliyye Nezâretiyle muhâbere olunarak (4) alınan cevâb-ı meâline 
nazaran iktizâsının işʻârı husûsunun savb-ı nezâret-penâhîlerine teblîği 
ifâde ve evrâk-ı mezkûre tekîdi keyfi yyeti mutazammın (5) diğer tezkire-i 
ʻaliyyeleriyle berâber iʻâde buyurulmak üzere leffen irsâl kılınmağın ol 
bâbda emr ü irâde efendim hazretlerinindir. Fî 6 Receb Sene (12)99 ve fî 
12 Mayıs Sene (12)98 (24 Mayıs 1882).

(İmzâ)

(1) Devletlü efendim hazretleri
(2) Hükm-i irâde ve işʻâr riyâset-penâhîleri ve evrâk-ı mersûle mefâhîmi 
karîn-i îkân-ı ʻâcizânem oldu Nezâret-i müşârünileyhânın cevâbında 
baraka içün irâde-i (3) seniyyesi istihsâl olunan on beş bin guruşun koğuş 
masârifi ne mukâbil iʻtâsı câiz olamayacağı gibi doksan yedi senesi taʻmîrât 
tertîbi dahi senesi (4) içinde ihtiyâcât-ı sâireye kâmilen sarf edildiğinden 
bahsle meblağ-ı mezbûrun ʻAdliyye veznesinden iʻtâsına imkân olmadığı 
ve fakat hastahâneye terk olunacak (5) eski koğuş masrafa muhtâc ise 
keşfi nin icrâsıyla masârif-i muhammenenin doksan sekiz senesi ʻAdliyye 
muvazenesine dâhil bulunan tertîbden tefrîki mecâz olacağı (6) gösteriliyor 
hastahâneye terk olunacak ʻatîk koğuş içün şimdilik masrafa ihtiyâc 
olmayıb olsa bile cüziyyât kâbilinden olmağla îcâbına ileride bakılabilir 
(7) mebhûsün-ʻanh olan on beş bin guruş bahsine gelince muhât-ı ʻilm-i 
ʻâlî-i dâverâneleri buyurulduğu üzere gerek ʻAdliyye ve gerek Zabtiyye 
veznesinden çıkacak para hep (8) bir devletin bir hazînenin mâlı olduğuna 
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ve koğuş-ı mahbûsînin muhâfazasında bulundurulan ʻasâkir-i nizâmiyye 
ve zabtiyye içün yapılacağı gibi Zabtiyyenin doksan (9) sekiz senesi 
büdcesine idhâl olunan taʻmîrât tertîbi dahi mezkûr koğuş içün keşf ve 
tahmîn olunan seksen üç bin guruşu tesviyeye müsâʻid bulunduğuna 
binâen (10) ve mevsim-i inşââta müsâʻid bulunmasına nazaran ve lütfen 
iktizâ-yı hâlin icrâsı müsâʻade-i lütf-ʻâde-i âsafânelerine menût olmakla ve 
evrâk-ı mersûle (11) takımıyla leffen iʻâde ve takdîm kılınmağla ol bâbda 
emr ü fermân hazret-i men lehüʼl-emrindir. Fî 9 Receb Sene (1)299 ve fî 
15 Mayıs Sene (1)298 (27 Mayıs 1882).

(İmzâ)

Habshâneler İdâresi
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*
Târîh Numero Muʻâvin Nevʻi Müsvedde

28 Receb Sene 
(12)99 

(15 Haziran 1882)

395
453
1

Zabtiyye
876

Mazbata

7 

Bu masârifi n 

ʻAdliyye 

muvâzenesinden 

akçe tahsîsine 

taʻalluk ve 

münâsebeti 

olmadığı beyân 

olunmuşdur.

(1) Habshâne-i ʻUmûmî muhâfazasına memûr ʻasâkir-i 
nizâmiyyeye mahsûs koğuşun hastahâneye terkiyle ʻasâkir-i 
merkûme içün (2) bir koğuş inşâsı ve masârifi nin tesviyesi 
istîzânına dâir Zabtiyye Nezâretinden Dâhiliyye Nezâret-i 
Celîlesine mersûl tezkire (3) melfûfuyla Şûrâ-yı Devlete havâle ve 
23 Ca. Sene (12)99 (12 Nisan 1882) târîhinde Dâhiliyye Dâiresine 
iʻtâ olunmağla kırâat ve ʻAdliyye ve Zabtiyye Nezâretleriyle (4) 
muhâbere olundu.

(5) Meâllerine nazaran Zabtiyye Nezâretinin cevâbında 
Habshâne-i ̒ Umûmîdeki hastahânenin alt katı muhâfazaya memûr 
ʻasâkir-i nizâmiyyeye (6) tahsîs kılınmış ise de mahall-i mezkûr 
ʻasâkir-i merkûmeyi istîʻâb etmediği gibi jandarma koğuşuda 
harâb ve bunların (7) taʻmîri ve tevsîʻi hayli masrafa muhtâc 
olarak mahall-i mezkûr hastahâneye mevkîʻce ve hıfz-ı sıhhat 
kâʻidesince sine göre elverişli (8) olduğundan ʻasâkir-i merkûme 
içün inşâsı lâzım gelen yüz seksen yataklık nîm-kâr-gîr koğuşun 
keşf ve münâkasası biʼl-icrâ (9) seksen üç bin guruşla hâsıl olacağı 
ve (10) meblağ-ı mezbûrun tesviyesine Zabtiyyenin doksan 
sekiz senesi (11) muvâzenesi müsâʻid bulunduğu beyânıyla sarfı 
istîzân ve ʻAdliyye Nezâretinin işʻârında 7 (12) mezkûr koğuşun 
inşâsı hakkında serd edilen lüzûm esâsen musaddak olmağla ve 
masârif-i keşfi yyesinin tesviyesine (13) zabtiyye muvâzenesinin 
müsâʻid olduğu beyân kılınmağla metânet ve rasânetine iʻtinâ 
olunmak ve mikdâr-ı mezkûru tecâvüz (14) etmemek üzere zikr 
olunan koğuşun ol mikdâr masrafl a inşâsına mezûniyyet iʻtâsı 
husûsunun (15) Zabtiyye Nezâretine işʻârı ve ̒ Adliyye Nezâretine 
maʻlûmât iʻtâsı tezekkür olunarak keşf defteriyle münâkasa (16) 
pusulası ve harîta leffen takdîm kılındı emr ü fermân.
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68

Hapishane-i Umumi Mücrimin Dairesinin tamiriyle 
masrafl arının ödenmesine dair. 

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 6 � Sayfa: 370)

ʻAdliyye Nezâret-i Celîlesi Cânib-i ʻÂlîsine

(1) Habshâne-i ʻUmûmî mücrimîn dâiresinin âsâr-ı kadîmeden olduğu 
müstağnî-i ʻarz ve tasrîf olub bunun habshâne ittihâz kılındığı sırada îcâb 
eden baʻzı (2) ebniye ʻilâveten inşâ edilmiş ve kâr-gîr koğuşlar dahi taʻmîr 
edilerek Tersâne-i ʻÂmirede bulunan mücrimîn buraya nakl olunmuş idi 
o vaktden bu âna değin güzerân (3) eden müddet zarfında her-çend baʻzı 
mertebe taʻmîrât icrâ kılınmış ise de bunlar da ufak tefek şeylerden ʻibâret 
olub esâs binâya ʻâid bir gûnâ taʻmîr ve termîm (4) îfâ olunmadığı cihetle 
binânın üstündeki su yolları fenâ halde bozularak içerileri çör çöp ile 
dolduğundan kışın nüzûl eden berf ve bârândan hâsıl (5) olan akıntı kâmilen 
dîvârların derûnuna cârî ve bu yüzden ebniye-i mezkûreye hasâr-ı küllî 
târî olub git gide her tarafa neşr etmekle sızıntı tâ zemîne (6) kadar vâsıl 
olarak iç havluya geçebilecek kemeri büsbütün kuşatdığından geçen sene 
bir mikdâr mahalli çökmüş ve burası iki koğuş ahâlîsinin dâimî sûretle (7) 
gelib geçdikleri bir mahall olduktan başka üzerinde dahi dördüncü koğuş 
kâim olub bunun naklini ve binânın der-kâr olan bozukluğu cihetiyle Hudâ-
negerde bunun (8) bağteten çökmesiyle hem birçok kimselerin telefi ni 
mûcib ve hem de o gibi bir ebniye-i cesîmenin açacağı masraf Hazîne-i 
Devlete bâr-ʻazîmi müstevcib olacağı bedîhî bulunmuş (9) olduğundan 
işbu tehlike ve muhâtaranın vaktiyle önü alınmak ve nöbet kulübeleriyle 
mahall-i sâirenin taʻmîrleri icrâ kılınmak üzere îcâb eden keşfi nin icrâsıyla 
muktezâsının (10) îfâsı hakkında keyfi yyet bâ-takrîr bildirilmekle Zabtiyye 
Nezâret-i ʻAliyyesince müteşekkil Mübâyaʻa Komisyonu maʻrifetiyle 
baʻzı mahallerce cüzî bir taʻmîr icrâ edilerek masârif-i vâkıʻasının (11) 
tesviyesi zımnında muhâsebeye havâle edilen evrâk evvel emirde taraf-ı 
ʻâcizâneme tevdîʻ buyurulması üzerine asl muhâtarayı dâʻî olan sâlifüʼz-

8  BOA, ŞD. DH, 1285-19
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zikr mahallerin hâliyle (12) kaldığı ve edilen taʻmîr ise kemâl-i evvelden 
ʻârî şeylerden ʻibâret ve anlar dahi noksân olub melhûz olan tehlikenin 
önü alınamadığı husûsu bâ-iʻlâm beyân ve ifâde (13) olunmuş ve o binâ-
yı cesîmî tahrîbe bâdî olan mezkûr su yolları ile çökmüş olan kemer 
taʻmîr olunmaz ise muhâtaranın büsbütün tezâyüd edeceği ve devlete 
(14) büyük bir masraf kapısı açacağı vâreste-i kayd ve eşkâl bulunmuş 
olmağla ehemmiyyet-i hâl ve maslahata nazaran îcâb-ı hâlin lütfen bir an 
evvel icrâsı husûsuna müsâʻade-i (15) ʻaliyye-i cenâb-ı nezâret-penâhîleri 
bî-dirîğ buyurulmak bâbında emr ü fermân hazret-i men lehüʼl-emrindir. 
Fî 20 Cemâziyeʼl-evvel Sene (12)99 ve fî 28 Mart Sene (12)98 (9 Nisan 
1882).

(Mühür)

*
Şehremânet-i Celîlesine

17

(1) Devletlü efendim hazretleri
(2) Habshâne-i ʻUmûmî mücrimîn dâiresinin muhtâc olduğu baʻzı 
mahallerinin taʻmîri hakkında mezkûr habshâne müdîriyyetinden 
gönderilen müzekkirenin leffi yle ʻAdliyye Nezâret-i (3) Celîlesinden 
mebʻûs tezkire mezkûr müzekkire ile berâber irsâl olunduğu ve meâline 
nazaran icrâ-yı îcâbı Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesinden şeref-vârid olan 
fî 1 Mayıs Sene (12)98 (13 Mayıs 1882) târîhli ve otuz (4) üç numerolu 
tezkire-i ʻaliyyede irâde ve işʻâr buyurulmakdan nâşî keyfi yyet İdâre 
Komisyonuna ledeʼl-havâle mezkûr habshânenin baʻzı mahalleri harâba 
yüz tutub muhâtaralı (5) bir hâlde olduğu siyâk-ı işʻârdan anlaşılıyor ise de 
muhâtaralı mahallerin nereleri olduğu biʼl-keşf anlaşılmak üzere emânet-i 
celîleleri hendese-hânesinden (6) bir mühendis celbi veyâhûd keşfi yyâtın 
oraca icrâsıyla raporunun tesyârı husûsunun pîş-gâh-ı sâmî-i âsafânelerine 
ʻarz ve işʻârı iʻlâm ve ifâde (7) ve mezkûr tezkire takımıyla leffen takdîm 
ve fi ristâde kılınmış olmağla ber-minvâl-i maʻrûz îcâbının icrâsıyla 
keyfi yyetin emr ve işʻâr ve mezkûr tezkirenin (8) iʻâde ve tesyârı husûsuna 
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müsâʻade-i ʻaliyye-i emânet-penâhîleri şâyân buyurulmak bâbında emr ü 
fermân hazret-i men lehüʼl-emrindir. Fî 28 Cemâziyeʼl-âhîr Sene (12)99 
ve fî 4 Mayıs Sene (12)98 (17 Mayıs 1882).

(İmzâ)

(10) Saʻâdetlü efendim hazretleri
(11) İşbu tezkire-i ʻaliyye-i kerîmâneleri üzerine zikr olunan dâirenin 
hendese-hânece keşfi  ve meclis-i emânetce münâkasası biʼl-icrâ masârif-i 
muhammenesinden dört bin (12) dört yüz yirmi altı buçuk guruş noksânıyla 
ve lira yüz guruş hesâbıyla emr-i taʻmîrât on iki bin guruşda Kosti Kalfa 
ʻuhdesinde takarrür ederek (13) ol bâbda tanzîm ve iʻtâ kılınan keşf-i 
evvel defteriyle münâkasa pusulası meclis-i mezkûrdan vukûʻ bulân teblîğ 
üzerine evrâk-ı sâirenin (14) iʻâdesiyle berâber leffen takdîm kılınmış 
olmağla ol bâbda emr ü irâde hazret-i men lehüʼl-emrindir. Fî 4 Şaʻbân 
Sene (12)99 ve fî 8 Haziran Sene (12)98 (21 Haziran 1882).

(İmzâ)

Habshâneler İdâresi
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79

Hapishane-i Umumi Mücrimin Dairesinin tamirine lüzum 
görülen mahallerinin tamiri ile masrafl arının ödenmesi hakkında. 

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 7 � Sayfa: 372)

Nezâret-i Umûr-ı Zabtiyye
ʻAded
53

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesi Cânib-i ʻÂlîsine

(1) Maʻrûz-ı çâkerleridir ki
(2) Habshâne-i ʻUmûmî Mücrimîn Dâiresinin baʻzı mahallerince lüzûm 
görünen ve ledeʼl-münâkasa altun yüz guruş hesâbıyla on iki bin guruş 
da Kosti Kalfa ʻuhdesinde takarrür etmiş olan (3) taʻmîrâtın icrâsıyla 
meblağ-ı mezbûrun doksan sekiz senesi muvâzenesinin kabûl ve 
tasdîkinde muʻâmele-i mahsûbiyyesi icrâ olunmak üzere Dâire-i Zabtiyye 
tahsîsâtından iʻtâsı zımnında (4) makâm-ı ʻâcizâneme mezûniyyet 
verilmesi husûsuna ʻAdliyye Nezâret-i Celîlesinden bâ-tezkire vukûʻ 
bulan işʻâr ve ifâde ve ol bâbda makâm-ı ʻâcizânemle olunan muhâbere 
üzerine (5) Şûrâ-yı Devlet karârıyla biʼl-istîzân irâde-i seniyye cenâb-ı 
Pâdişâhî müteʻallik ve şeref-sudûr buyurularak Nezâret-i müşârünileyhâya 
maʻlûmât verildiği ve icrâ-yı îcâbı bâ-tezkire-i sâmiyye (6) vekâlet-penâhî 
irâde ve izbâr buyurulduğu ve bunun münâkasa pusulasıyla keşf defterinin 
gönderildiği ve iktizâsının îfâsı makâm-ı ʻâlî-i dâverânelerinden mebʻûs 
11 Ağustos Sene (12)98 (23 Ağustos Sene 1882) (7) târîhli ve yetmiş altı 
numerolu tezkirede irâde ve işʻâr buyurulmuş ve taʻmîrât-ı mebhûsenin bir 
komisyon maʻrifetiyle icrâsında fâide mütâlaʻa olunarak ol vechle icrâ-yı 
îcâbına (8) teşebbüs edilmişdi bu kerre komisyon-ı mezkûrdan tanzîm ve 
iʻtâ olunan bâlâsı müfredâtlı mazbatada taʻmîrât-ı vâkıʻa muahharen zuhûr 
etmiş bir takım mahaller dâhil olduğu ve keşfden (9) dokuz bin yüz yirmi 
guruş fazla sarfi yât vukûʻ bulduğu hâlde resîde hitâm olduğundan bahsle 
keşf-i sânînin icrâsı ifâde ve keyfi yyet Şehremânet-i Celîlesine (10) işʻâr 

9  BOA, ŞD. 1285-35.
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olunarak alınan cevâbda mezkûr habshâne ve müteferriʻâtının masârif-i 
taʻmîriyyesi Osmanlı altunu yüz guruş hesâbıyla otuz sekiz bin yedi yüz 
otuz beş guruşa (11) bâliğ olub icmâliyle muvâzene olundukda zuhûr eden 
on yedi bin altı yüz guruş saʻy-i biʼt-tenzîl bâkî yirmi bir bin yüz yirmi 
guruş sarf olunduğu anlaşıldığına dâir (12) hendese-hâneden tanzîm ve iʻtâ 
olunan keşf-i sânî defterinin gönderildiği işʻâr olunmakdan nâşî keyfi yyet 
idâre komisyonuyla muhâsebeye ledeʼl-havâle eğerçi sarfi yât-ı vâkıʻa (13) 
mezûniyyet tahtında bulunan ve zikr olunan on iki bin guruşa tecâvüz etmiş 
ise de tecâvüz eden mikdâr-ı taʻmîrât esnâsında ve keşf hâricinde meydâna 
çıkıb (14) taʻmîr ve inşâsı lâzım gelen harâb ve tehlikeli yerlerin taʻmîri 
yolunda sarf edildiği gibi otuz sekiz bin yedi yüz otuz beş guruşla vücûda 
gelebileceği ʻindeʼl-keşf (15) müstebân olan taʻmîrâtın ber-minvâl-i 
maʻrûz yirmi bir bin yüz yirmi guruş masrafl a vücûda gelmiş tasarrufa 
riʻâyet ve dikkat ve mahbûsîne muʻâvenet etdirilmesinden (16) ileri gelmiş 
ve şu hâle nazaran zikr olunan ve mezûniyyet hâricinde sarf olunan dokuz 
bin yüz yirmi guruşun sûret-i sarfı lüzûm-ı kavî ve hakîkîye müstenid 
bulunmuş olduğuna (17) binâen baʻdehu tesviye ve iʻtâ olunmak üzere 
meblağ-ı mezbûrun mezûniyyet tahtında olan sâlifüʼz-zikr on iki bin guruşa 
ʻilâveten Dâire-i Zabtiyyenin doksan sekiz senesi (18) muvâzenesine dâhil 
bulunan tertîb-i mahsûsundan sarfına mezûniyyet istihsâli lüzûmunun pîş-
gâh-ı sâmî-i cenâb-ı nezâret-penâhîlerine ʻarz ve izbârı ifâde ve keşf-i (19) 
evvel ve sânî defterleri leffen takdîm ve fi ristâde kılınmış olmağın ber-
minvâl-i maʻrûza îcâbının icrâsıyla meblağ-ı mezbûrun sarfına ʻâid olacak 
mezûniyyetin istihsâl (20) ve emr ü işʻâr ve defâtir-i mütekaddimenin iʻâde 
ve tesyârına müsâʻade-i isâbetʻâde-i âsaf-ı efhamîleri şâyân buyurulmak 
bâbında ve her hâlde emr ü fermân hazret-i men lehüʼl-emrindir. Fî 15 
Receb Sene (1)300 ve fî 10 Mayıs Sene (1)299 (22 Mayıs 1883).

(İmzâ)

Habshâneler İdâresi
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810

Edirne Vilayeti merkezindeki Hapishane-i Umuminin tamirine dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 8 � Sayfa: 373)

Şûrâ-yı Devlet
Dâhiliyye Dâiresi
ʻAded
756

(1) Edirne Vilâyeti İdâre Meclisinden Dâhiliyye Nezâretine mebʻûs ve 
muhâsebeden müzeyyel 20 Ramazan Sene (1)303 (22 Haziran 1886) târîh 
ve seksen dokuz numerolu mazbata merbûtuyla Şûrâ-yı (2) Devlete havâle 
ve 25 Şevval Sene (1)303 (27 Temmuz 1886) târîhinde Dâhiliyye Dâiresine 
iʻtâ kılınmağla kırâat olundu.

(3) Meâlinde merkez-i vilâyetde kâin Hâbshâne-i ʻUmûmînin hâricen 
ve dâhilen baʻzı mahalleri muhtâc-ı taʻmîr olduğu ve taʻmîrât-ı mezkûre 
şu sıralarda icrâ olunmaz ise muahharen (4) elli bin guruşu mütecâviz 
masraf-ı ihtiyârîne mecbûriyyet hâsıl olacağı gibi mahbûsînin muhâfazaları 
da kesb-i işkâl ederek habshânenin inzibât-ı hâzırasına (5) halel geleceği 
cihetle bunun keşfi  biʼl-icrâ sikke-i hâlise olarak yedi bin yedi yüz kırk 
yedi guruşla vücûda geleceği anlaşıldığından Ebniye-i Emîriyye (6) İnşâât 
ve Taʻmîrât Nizâmnâmesi mûcibince inşâsına mezûniyyet verildiğine 
binâen îfâ-yı muktezâsı istîzân olunmuş ve muhâsebe zeylinde vilâyet-i 
(7) mezkûrenin üç yüz iki senesi müvâzenesinin taʻmîrât tertîbi masrafı 
sütûnuna merkez sancağı nâmına kırk bin guruş vazʻ ve idhâl edildiği 
beyân kılınmışdır.

(8) Zikr olunan habshânenin taʻmîri görülen lüzûm ve ehemmiyyete binâen 
inşâsına mezûniyyet verildiği anlaşılmış ve nizâmnâme-i mezkûrun on 
üçüncü mâddesinde (9) köprü ve habshâne ve kışla ve zahîre ve mühimmât 
anbarı ve bunların fürûʻâtı taʻmîre muhtâc olubda tehîrinde mahzûr 

10  BOA. İ.ŞD. 83-4927



25

göründüğü hâlde hemân (10) keşf ve münâkasası biʼl-icrâ taʻmîrine 
mübâşeret ve keşf defterinin irsâliyle bâ-mazbata istîzân olunması 
muharrer olub vilâyetin şu işʻârı muvâfık-ı nizâm (11) olduğu misillü 
masârif-i mezkûreye muvâzenede karşılık dahi bulunmuş olduğundan 
meblağ-ı mezbûrun dâhil-i muvâzene bulunan karşılığından mahsûb (12) 
edilmek üzere mezkûr habshânenin ol mikdâr masrafl a inşâsıyla hitâmında 
keşf-i sânî defterlerinin biʼt-tanzîm irsâli zımnında vilâyet-i mezkûreye 
mezûniyyet iʻtâsının (13) Nezâret-i müşârünileyhâya havâlesi tezekkür 
olunarak keşf defteri leffen takdîm kılındı ol bâbda emr ü fermân hazret-i 
men lehüʼl-emrindir. Fî Selh-i Zilhicce Sene (1)303 ve fî 17 Eylül Sene 
(1)302 (29 Eylül 1886).

(Mühürler)

*
Bâb-ı ʻÂlî
Dâire-i Dâhiliyye
Mektûbî Kalemi
ʻAded
1064

Huzûr-ı ʻÂlî-i Hazret-i Sadâret-penâhîye

(1) Maʻrûz-ı çâker-i kemîneleridir ki
(2) Edirne vilâyeti merkezinde kâin Habshâne-i ʻUmûmîʼnin hâricen ve 
dâhilen baʻzı mahalleri muhtâc-ı taʻmîr olduğu ve taʻmîrât şu sırada icrâ 
olunur ise muahharen fazla masraf-ı ihtiyârîne (3) mecbûriyyet hâsıl olacağı 
gibi mahbûsînin muhâfazaları da kesb-i işkâl ederek habshânenin inzibât-ı 
hâzırîne halel geleceği cihetle bunun ber-mûcib-i keşf yedi bin (4) yedi yüz 
kırk yedi guruşla taʻmîri içün nizâmnâmeye tevfîkan mezûniyyet verildiği 
beyânıyla icrâ-yı îcâbı hakkında Vilâyet-i müşârünileyhâ idâre meclisinden 
(5) mebʻûs mazbata üzerine işʻâr vilâyetin muvâfık-ı nizâm olduğu misillü 
masârif-i mezkûreye muvâzenede dahi karşılık bulunmuş olduğundan 
meblağ-ı mezbûrun (6) karşılık olarak dâhil-i muvâzene bulunan kırk bin 
guruşdan mahsûbu icrâ olunmak üzere mezkûr habshânenin ol mikdâr 
masrafl a inşâsıyla hitâmında keşf-i sânî (7) defterlerinin bâ-tanzîm irsâli 
zımnında Vilâyet-i müşârünileyhâya mezûniyyet iʻtâsı tezekkür kılındığına 
dâir Şûrâ-yı Devlet Dâhiliyye Dâiresiʼnden tanzîm olunan mazbata melfûf 

Habshâneler İdâresi
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keşf defteriyle maʻan ve leffen takdîm kılınmış olmağın îfâ-yı muktezâsı 
husûsunda emr ü fermân hazret-i veliyyüʼl-emrindir. Fî 25 Muharrem Sene 
(1)304 ve fî 12 Teşrîn-i evvel Sene (1)302 (24 Ekim 1886).

Nâzır-ı Umûr-ı Dâhiliyye
(İmzâ)

*
Bâb-ı ʻÂlî
Dâire-i Sadâret
Resmiyye

(1) Devletlü efendim hazretleri
(2) Şûrâ-yı Devlet Dâhiliyye Dâiresinden tanzîm olunub Dâhiliyye 
Nezâret-i Celîlesinin tezkiresi ve melfûf keşf defteri ile berâber ʻarz ve 
takdîm kılınan mazbatada Edirne Vilâyeti merkezinde (3) kâin Habshâne-i 
ʻUmûmînin hâricen ve dâhilen muhtâc-ı taʻmîr olan mahallerinin ledeʼl-
keşf sikke-i hâlise olarak yedi bin yedi yüz kırk yedi guruşla vücûda 
geleceği anlaşılmasıyla taʻmîre mübâşeret (4) olunmuş olduğundan 
meblağ-ı mezbûrun dâhil-i muvâzene bulunan kırk bin guruşdan icrâ-yı 
mahsûbu ve hitâmında keşf-i sânî defterlerinin bâ-tanzîm irsâli zımnında 
Vilâyet-i müşârünileyhâya (5) mezûniyyet iʻtâsı tezekkür kılındığı 
gösterilmiş olmağla ol bâbda her ne vechle irâde-i seniyye-i hazret-i 
Pâdişâhî şeref-müteʻallik buyurulur ise infâz-ı mantûk-ı münîfi ne ibtidâr 
olacağı beyânıyla tezkire-i senâverî (6) terkîm olundu efendim. Fî 2 Safer 
Sene (1)304 ve fî 18 Teşrîn-i evvel Sene (1)302 (31 Ekim 1886).

Sadr-ı aʻzam
(İmzâ)
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(Yatay Kısım)

(1) Maʻrûz-ı çâker-i kemîneleridir ki
(2) Resîde-i dest-i taʻzîm olan işbu tezkire-i sâmiyye-i Sadâret-penâhîleriyle 
evrâk-ı melfûfa (3) manzûr-ı ʻâlî olmuş ve ber-vech-i istîzân mezûniyyet 
iʻtâsı husûsuna irâde-i seniyye-i (4) hazret-i Hilâfet-penâhî şeref-müteʻallik 
buyurularak evrâk-ı maʻrûza iʻâde kılınmış olmağla (5) ol bâbda emr ü 
fermân hazret-i veliyyüʼl-emrindir. Fî 2 Safer Sene (1)304 ve fî 19 Teşrîn-i 
evvel Sene (1)302 (31 Ekim 1886).

Serkâtib Hazret-i Şehriyârî
(İmzâ)

Habshâneler İdâresi
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911

Hapishane-i Umumi ile tevkifhane için aylık iki yüz kuruş maaş 
ve bir çift ekmek tayiniyle muvazzaf bir berber tayinine dair 

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 9 � Sayfa: 376)

Nezâret-i Umûr-ı Zabtiyye 
ʻAded
83

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

(1) Devletlü Efendim Hazretleri

(2) Memâlik-i Mahrûse-i Şâhânede bulunan tevkîfhâne ve habshânelerin 
idâre-i dâhiliyyeleri hakkındaki nizâmnâme lâyihasının otuz altıncı 
mâddesinde mahbûsîni tırâş etmek üzere (3) her habshâne nezdinde 
ücretle birer berber bulundurulacağı muharrer olduğu hâlde gerek 
Habshâne-i ʻUmûmî ve gerek tevkîfhânede şimdiye kadar öyle ücretle 
berber bulunmadığından mahbûsîn (4) ücretini kendi tarafl arından vererek 
berberlik bilir diğer mahbûsîne tırâş olmakdalar iken geçende Habshâne-i 
ʻUmûmîde vukûʻa gelen uygunsuzluğa mebnî sanâyiʻ (5) dükkanlarına 
mahsûs âlât-ı kâtıʻanın toplatdırılacağı sırada ustura ve emsâli eşyâ dahi 
topladılıb menʻ edildiği cihetle tırâş içün nizâmnâme-i mahsûsuna (6) 
tevfîkan hâricden bir berber celb olunarak her tırâş içün nihâyet on beş para 
ücret iʻtibârıyla şehrî üç dört yüz guruşa karîb bir masraf ihtiyâr edilmekde 
(7) ise de bu sûret hem hazînenin ızrârına ve hem de ahlâk ve tabîʻatları 
meçhûl berberlerin girib çıkmaları habshânece mazarratı müstelzim 
olacağı bedîhî idüğüne binâen (8) zikr olunan habshâne içün şehrî iki yüz 
guruş maʻâş ve yevmî bir çift nân taʻyîniyle ahlâk-ı hasene ashâbından 
muvazzaf bir berberin istihdâmı derece-i elzemiyyetde idüği ve bu sûretin 
(9) savb-ı sâmî-i nezâret-penâhîlerine ʻarz ile istihsâl-i mâʻadâ edilmesi 
Habshâne-i ʻUmûmî Müdîrliğinden iʻtâ olunan müzekkire üzerine Nezâret 
Muhâsebesinden ve İdâre Komisyonundan iʻlâm (10) ve ifâde olunmuş ve 

11  BOA. ŞD. 1287-15
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sûret-i ifâde muvâfık-ı hâl ve maslahat olarak ber-minvâl-i maʻrûz savb-ı 
ʻâcizâneme mezûniyyet iʻtâsı irâde-i ʻaliyye-i nezâret-penâhîlerine menût 
bulunmuş olmağla (11) ol bâbda ve her hâlde emr ü fermân hazret-i men 
lehüʼl-emrindir. Fî 10 Safer Sene (1)305 ve fî 15 Teşrîn-i evvel Sene (1)303 
(28 Ekim 1887).

Zabtiyye Nâzırı
(İmzâ)

*
Nezâret-i Celîle-i Dâhiliyye
Muhâsebe Kalemi
ʻAded
2027

(1) Melfûf tezkirede lüzûm-ı tahsîsi beyân olunan iki yüz guruşa doksan 
altı senesine nisbetle tanzîm olunan üç yüz üç senesi (2) muvâzenesinde 
karşılık olub olmadığının evvel emirde Zabtiyye Muhâsebesinden beyân 
olunması muktezîdir. Fî 26 Teşrîn-i evvel Sene (1)303 (7 Kasım 1887).

(Mühür)

(3) Merbût tezkirede tahsîsi beyân olunan iki yüz guruşa Dâire-i Zabtiyye 
muvâzenesinde karşılık olmadığı (4) cihetle îcâbının tekrâr Dâhiliyye 
Nezâret-i Celîlesi muhâsebesinden îfâ buyurulması lâzım kılındı. Fî 9 
Teşrîn-i sânî Sene (1)303.

(Mühür)

Vürûdu 18 Teşrîn-i evvel Sene (1)303

(5) Karşılıksız muvâzene hâricinde masraf-ı ihtiyârî bâ-irâde-i seniyye-i 
memnûʻiyyet-i kaviyye tahtında bulunduğu gibi hâl-i hâzır hâzine dahi 
devâirin (6) her şuʻbesinde tasarrufât-ı fevkâlʻâde kaziyyesini müstelzim 
bulunmasına ve melfûf tezkire meâline nazaran iktizâsının li-ecliʼz-zikr 
Şûrâ-yı (7) Devlete emr ve havâlesi bâbında fermân hazret-i men lehüʼl-
emrindir. Fî 22 Teşrîn-i sânî Sene (1)303 (4 Aralık 1887).

(Mühür)

Habshâneler İdâresi
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1012

Mahpuslarını muhafaza edemeyecek durumda olan Çatalca 
Hapishanesinin tamiri veya mahpusların Hapishane-i Umumiye 

gönderilmesi için gereğinin yapılması hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 10 � Sayfa: 378)

Evrâk
Numerosu

Müsevvidî
İsmi

Tesvîdi
Târîhi

ʻAdliyye Nezâret-i 
Celîlesine

Tebyîzi
Târîhi

ʻUmûm
Numerosu

70
19

Şefi k 
6 Haziran

2 Haziran 
Sene (1)304 
(14 Haziran 

1888)

14 L. Sene 
(1)305 12 
Haziran 

Sene (1)304 
(24 Haziran 

1888)

(1) Çatalca Habshânesi dîvârlarının sakatlanmasından dolayı 
orada mücrimînin muhâfazası (2) kâbil olamayacağı cihetle bâ-
mezkûr habshânenin taʻmîri içün ber-mûcib-i keşf (3) lüzûm gö-
rünen meblağın sarfına mezûniyyet iʻtâsı veyâhûd mücrimînin 
(4) mukaddemâ dahi gönderildiği gibi müddet-i cezâiyyelerini 
ikmâl eylemek üzere Habshâne-i ʻUmûmîye iʻzâmı (5) 
lüzûmuna dâir Kazâ-i Erbaʻa Mutasarrıfl ığından vârid olan 
tahrîrât 15 Mart Sene (1)304 (6) târîhinde bâ-tezkire savb-ı ʻâli-i 
nezâret-penâhîlerine tesyâr kılınmışidi mezkûr habshânenin (7) 
mahbûsîn-i mevcûdeyi istîʻâba derece-i kifâyede olmamasından 
ve Hudâ-negerde eyyâm-ı (8) sayfda mahbûslarda bir hastalık 
zuhûru melhûz idüğinden bahsle tekîd-i keyfi yyeti (…) muta-
zammın (9) bu kerre dahi mezkûr mutasarrıfl ıkdan alınan tahrîrât 
leffen irsâl sûy-ı ʻâlî-i nezâret-penâhîleri (10) kılınmış olmağla 
işʻâr-ı sâbık der-miyân olunan ehemmiyyete nazaran iktizâsının 
icrâsına sürʻat-i îfâ ve inbâsına himem-i ʻaliyye-i dâverîleri (11) 
der-kâr buyurulmak bâbında.

12  BOA. DH. MKT. 1515-51
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1113

Mahkeme-i Temyizce mahkumiyetleri tasdik edilmeyen mahkumların 
Hapishane-i Umumiye nakillerinin caiz olmadığından bahisle, Çatalca 

Hapishanesinin tamir edilmesi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 11 � Sayfa: 379)

Evrâk
Numerosu

Müsevvidî
İsmi

Tesvîdi
Târîhi

Kazâ-i Erbaʻa 
Mutasarrıfl ığına

Tebyîzi
Târîhi

ʻUmûm
Numerosu

739
14 Haziran 
Sene (1)304 
(26 Haziran 

1888)

Fî 20 L. Sene (1)305 
ve fî 18 Haziran Sene 
(1)304 ve (30 Haziran 

1888)

9
14

(1) Çatalca Habshânesi dîvârlarının sakatlanmasına mebnî 
mahbûsînden cinâyetle mahkûm olanlar müddet-i cezâiyyelerini (2) 
ikmâl etmek üzere Habshâne-i ̒ Umûmîye iʻzâm olunmakda olduğu 
hâlde bir müddetden beri ve bu gibi (3) mücrimînin haklarındaki 
hükm mahkeme-i temyîzce tasdîk olunmaksızın gönderilmemesi 
Zabtiyye Nezâret-i (4) ʻAliyyesinden bildirildiğinden ve cinâyetle 
mahkûm olanların Çatalca Habshânesinde muhâfazası (5) kâbil 
olamayacağından bahsle bâ-mezkûr habshânenin taʻmîri veyâhûd 
bu misillü mücrimînin (6) haklarındaki hükmün mahkeme-i 
mezkûrece tasdîkine intizâr edilmeyerek müddet-i cezâiyyelerini 
(7) ikmâl etmek üzere Habshâne-i ʻUmûmîye iʻzâm lüzûmuna 
dâir (8) Meclis-i İdâre-i Livâdan mebʻûs mazbata ve ahîren tekîdi 
hâvî gelen telgrafnâme üzerine ʻAdliyye (9) Nezâret-i Celîlesiyle 
bâ-muhâbere alınan cevâbda haklarında lâhik olan ahkâm-ı 
kânûniyyenin kesb-i (10) katʻiyyet etmeksizin mahkûmînin bir 
mahbesden diğer mahall-i habshânesine nakli maslahaten mahâzîri 
(11) dâʻî olduğundan mahbûsîn-i merkûmenin mahkûmiyyetlerini 
musaddak-ı temyîz karârları sudûr etmeden (12) Der-Saʻâdet 
Habshâne-i ʻUmûmîsine nakl ve iʻzâmları tecvîz edilemeyeceği 
gösterilmiş ve mezkûr habshânenin ve (13) taʻmîrine ̒ âid muʻâmele 
keyfi yyeti muhâsebe-i Nezâretden ledeʼs-suâl der-kenârda dahi ol 
emrde habshânenin usûl-i mültezeme-i tasarrufi yye (14) dâiresinde 
Ebniye Nizâmnâmesi ahkâmına tevfîkan keşfi nin icrâsıyla kaç 
guruşla taʻmîri (15) mümkün olabileceğinin muvâzene dâhilinde 
karşılığı bulunarak lâzım gelen resm ve keşf defteri (16) ve 
münâkasa pusulasının rabtıyla işʻârı husûsunun savb-ı dâverlerine 
teblîği der-miyân kılınmış (17) olmağla ol vechle iktizâsının 
icrâsına himmet buyurulması bâbında.

(İmzâ)

13  BOA. DH. MKT. 1517-51

Habshâneler İdâresi
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1214

Men-i muhakemelerine karar verildiği halde beş aydır Görice 
Hapishanesinde bulunanlardan cinayetle zanlı birisinin mahalli Polis 
Meclisi tarafından kefaletle serbest bırakılması hususunun, mülkiye 

memurlarının adlî işlere müdahalesi olarak görüldüğü hakkında. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 12 � Sayfa: 380)

Evrâk 
Numerosu

Müsevvidî 
İsmi

Tesvîdi 
Târîhi Manastır 

Vilâyet-i 
Celîlesine

Tebyîzi Târîhi ʻUmûm numerosu

97
28

3 Teşrîn-i 
evvel Sene 

(1)304

Derviş 
Beyʼe

Fî 16 Safer Sene (1)306 ve fî 10 
Teşrîn-i evvel Sene (1)304 (22 Ekim 

1888)

(1) Mahâkim-i nizâmiyyeden menʻ-i muhâkemelerine 

karâr verilmiş olan on sekiz kişi haklarında (2) bir gûne 

edille-i cedîde olmadığı ve tahliyelerinde zâbıtaca mahzûr 

bulunmadığı hâlde (3) beş mâhı mütecâviz müddetden beri 

fuzûli olarak Görice Habshânesinde mevkûf (4) bulundukları 

mezkûr habshânenin icrâ kılınan yoklamasından anlaşılarak 

sebîllerinin (5) ihlâsına teşebbüs olunmuş ise de yalnız 

ikisinin tahliyesine muvaffak olunarak kusûrunun (6) idâre-i 

mülkiyye-i mahalliyyece hâl-i mevkûfi yyetde kalmalarında 

ısrâr edildiği cihetle sebîlleri (7) tahliye etdirilemediği 
ve hukûmet-i mülkiyyenin umûr-ı ʻadliyyeye vâkiʻ olan 

müdâhalesi cümlesinden (8) olarak cerâim-i meşhûde 

tahsîsâtına Defter-i Hâkânî memûru gibi memûrîn-i 

mülkiyye iʻzâm (9) kılınmakda bulunduğu ve cinâyetle 

maznûn-ı ʻaleyh olan Cafer nâmında birinin adamı ʻîd-i 

saʻîd-i fıtr (10) münâsebetiyle mahall polis meclisi 

tarafından kefâlet-i nakdiyyeye rabt edilerek salıverildiği 
(11) baʻzı tahkîkât icrâsı zımnında Göriceʼye iʻzâm kılınmış 
olan vilâyet-i celîleleri istînâf (12) müddeʻî-i ʻumûmîsi 

tarafından işʻâr olunduğundan bahsle memûrîn-i mülkiyye 

cânibine umûr-ı ʻadliyyeye (13) müdâhale olunmaması 

ʻAdliyye Nezâret-i Celîlesinden bâ-tezkire beyân ve izbâr 

olunmakdan nâşî (14) keyfi yyet 17 Ağustos (1)304 (29 

Ağustos 1888) târîhli tahrîrât-ı ʻâcizî ile savb-ı sâmî-i 

âsafânelerine (15) yazılmışidi livâ-yı mezkûr memûrîn-i 

mülkiyyesinin umûr-ı ʻadliyyeye olan (16) müdâhale-i 

kânûn-şikenânesini müeyyed hâlâtdan bâhis olarak mezkûr 

müddeʻi-i ʻumûmîlikden.

14  BOA. DH. MKT. 1556-80
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(Belgenin devamı)

Evrâk 
Numerosu

Müsevvid 
İsmi

Tesvîdi 
Târîhi

Tebyîz-i Târîhi ʻUmûm
Numerosu

(1) Bu kerre de keşîde olunan iki kıtʻa telgrafnâmenin 
irsâliyle müdâhale-i vâkıʻanın (2) menʻi esbâbının 
istikmâli Nezâret-i müşârünileyhâdan tekîd edilmiş 
ve mezkûr telgrafnâmelerin birer sûreti dahi leffen 
irsâl kılınmışdır maʻlûm-ı (3) ʻâlî-i âsafâneleri 
olunduğu üzere bu yoldaki müdâhale kânûnen temîn 
edilmiş (4) olan İstiklâl Mahâkimesi ihlâl edeceğine 
ve tahliyelerinde memûrîn-i mülkiyyece mahzûr 
görülen (5) erbâb-ı cerâimin devâm-ı mevkûfi yyetleri 
ise memûrîn-i mülkiyyeye verilen hak-ı iʻtirâzın 
usûl-i (6) mevzûası vechle istiʻmâline muhtâc olarak 
hôd-be-hôd müdâhalenin ve taʻvîk-i hükm (7) ve 
karârın tecvîz olunamaması tabîʻi bulunduğuna 
mebnî livâ-i mezkûr mutasarrıfl ığına teblîgât-ı 
mukteziyye (8) îfâsı husûsuna himem-i ʻaliyye-i 
vilâyet-penâhîleri der-kâr buyurulmak bâbında.

Habshâneler İdâresi
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1315

Genişletilmesi gereken Çatalca Hapishanesinden bir miktar mahkûmun 
Hapishane-i Umumiye nakillerine dair.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 13 � Sayfa: 382)

Evrâk
Numerosu

Müsevvidî
İsmi

Tesvîdi 
Târîhi

Zabtiyye Nezâret-i 
ʻAliyyesine

Tebyîzi Târîhi
ʻUmûm

Numerosu

5
23

23 Mart 
Sene (1)307 

(4 Nisan 
1891)

26 Ş. Sene 
(1)308 24 Mart 
Sene (1)307 (6 

Nisan 1891)

(1) Çatalca Habshânesinin zıyyık ve gayr-ı muntazam 
olduğu cihetle derûnundaki mahbûsînin emr-i 
muhâfazasında (2) ne sûretle müşkilât çekilmekde 
bulunduğundan ve bu derece izdihâmın sıhhat-i 
ʻumûmiyyece de (3) mazarrât-ı mûcib olduğundan 
ve esbâb-ı sâireden bahsle habshânenin tevsîʻine 
kadar şimdilik (4) bir tedbîr-i ʻâcil ve muvakkat 
olmak üzere yirmi iki nefer mahkûm-ı mahbûsînin 
biʼs-sürʻa (5) Habshâne-i ʻUmûmîye naklleri 
lüzûmuna dâir livâ-yı mezbûr mutasarrıfl ığından 
vârid olan tahrîrât (6) mezkûr habshânenin icrâ-yı 
taʻmîri hakkında vukûʻ bulan işʻâra cevâben yazılan 
tahrîrât-ı (7) ʻâcizî sûretiyle berâber leffen irsâl 
kılınmış olmağla meâllerine nazaran bu bâbdaki 
mütâlaʻa-i (8) ʻaliyyelerinin sürʻat-i inbâsına 
himem-i ʻatûfîleri der-kâr buyurulmak bâbında. 

(İmzâ)

15  BOA. DH. MKT. 1825-118
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1416

Sinop Hapishanesi Müdürü Hakkı Efendiʼnin azliyle yerine Dersaadet 
Tulumba Meclis Kâtibi Tevfi k Efendiʼnin tayini ve hapishane müdür 
muavinliğinin sergardiyanlığa dönüştürülerek buraya Polis Memuru 

Mehmet Efendiʼnin atanması hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 14 � Sayfa: 383)

Dâhiliyye Mektûbî Kalemî Müsveddâtına Mahsûs Varakadır

Evrâk
Numerosu

Müsevvidî
İsmi

Tesvîdi
Târîhi

Kastamonu Vilâyet-i 
Behiyyesine

Târîh-i Tebyîzi

20 Nisan Sene 
(1)308 

(2 Mayıs 
1892)

ʻArabî Rûmî

Fî 12 Şevval 
Sene (1)309 
(10 Mayıs 

1892)

ve fî 27 Nisan 
Sene (1)308 

(1) Sinop Habshânesi Müdîri Hakkı Efendiʼnin harekât-ı hôd-ser-
ânesinden dolayı ʻazliyle yerine Der-Saʻâdet (2) Tulumba Meclisi 
Kâtibi ʻİzzetlü Tevfi k Efendiʼnin taʻyîni ve müdîriyyet-i mezkûre 
muʻâvinliğinin dahi sergardiyanlığa tahvîliyle (3) muʻâvinliğe 
mahsûs olan altı yüz guruş maʻâşdan üç yüz guruşunun müdîr maʻâşı 
olan bin iki yüz (4) guruş zammıyla maʻâş-ı mezkûrun bin beş yüze 
iblâğı ve kusûr üç yüz guruşla da sergardiyanlığa müddet-i medîde (5) 
polis memûriyyetinde bulunmuş olan Mehmed Efendiʼnin taʻyîni ve 
Müdîr Muʻâvini Mahmud Efendiʼnin açığa çıkarılması (6) Zabtiyye 
Nezâret-i ̒ Aliyyesiyle bâ-muhâbere karârlaşdırılmış olmağla vilâyet-i 
behiyyelerincede ol vechle îcâbının icrâ (7) ve keyfi yyetin inbâsı 
bâbında.

(8) Zabtiyye Nezâret-i ʻAliyyesine
(9) Müfâd-ı cevâb-ı ʻâlîleri maʻlûm-ı ʻâcizî oldu işʻâr-ı ʻatûfîleri 
vechle muʻâmele icrâsı münâsib olarak (10) ol bâbda Kastamonu 
Vilâyetine yazılan tahrîrât-ı ʻâcizî leffen irsâl kılınmağla ol bâbda.

16  BOA. DH. MKT. 1946-37.

Habshâneler İdâresi
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1517

Trabzon vilayetinde gardiyan temini, polis, komiser ve sair efradın 
artırılması ve giderlerinin karşılanması Zaptiye Nezaretine ait olmakla 

beraber zaptiye askerlerinin gardiyanlık vazifesinde istihdamları 
nizamname hükümlerine uygun olmadığından bunların bağlı 

bulundukları bölüklere gönderilmesi için gereğinin yapılmasına dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 15 � Sayfa: 384)

Dâhiliyye Mektûbî Kalemi Müsveddâtına Mahsûs Varakadır

Evrâk 
Numerosu

Müsevvidî
İsmi

Tesvîdi
Târîhi

Zabtiyye 
Nezâret-i 
ʻAliyyesine

Târîh-i Tebyîzi

1144
3
1

Fî 10 
Ağustos 

Sene (1)310

ʻArabî Rûmî

Fî 11 Safer Sene 
(1)310 (4 Eylül 

1892)

ve fî 22 Ağustos 
Sene (1)308 

7 iktizâsının îfâsı bâ-tezkire-i 
sâmiyye-i hazret-i Sadâret-penâhî 
emr ü işʻâr buyurulmuş olmağla 
sûret-i hâle nazaran îcâbının beyân 
ve izbârına himem-i ʻaliyyeleri der-
kâr buyurulmak bâbında.

(1) Trabzon Vilâyeti Jandarma Alayı mevcûdundan 
habshâneler derûnunda gardiyanlık (2) vazîfesini îfâ 
etmekde olan efrâdın bölüklerine iʻâdesi hakkında 
taraf-ı Vâlâ-yı (3) Serʻaskerîden vukûʻ bulan teblîgat 
üzerine efrâd-ı merkûmeden hiç değilse elli neferinin 
(4) bölüklerine iʻâdesiyle yerlerine hâricden gardiyan 
tedâriki ve temîn-i inzibât içün (5) polis komiser ve 
efrâdının dahi tezyîdi ve bunların tahsîsâtının sûret-i 
tesviyesi (6) hakkında Vilâyet-i müşârünileyhâ 
meclis idâresinden vârid olan mazbata (7) üzerine 
sebk eden işʻâra cevâben Serʻasker-i müşârünileyh 
cânibinden mebʻûs tezkirede (8) ̒ asâkir-i zabtiyyenin 
gardiyanlık vazîfesinde istihdâmları (9) hükm-i 
nizâma mugâyir olduğu gibi ve (10) gardiyan tedâriki 
ve polis komiser ve efrâdının tezyîdi ile muhassasât-ı 
seneviyyelerinin (11) sûret-i tesviyesi Nezâret-i ̒ âcizî 
ile Nezâret-i ʻAliyyelerine ʻâid bulunduğu der-miyân 
olunmasına nazaran 7 Fî 1 Ağustos Sene (1)308 (13 
Ağustos 1892) tezkire-i sâmiyye.

17  BOA. DH. MKT. 1996-29
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Yedikuleʼde Büyükkule önünde ve etrafı sur ile çevrili hazineye ait 
bahçede tüm teferruatıyla beraber mükemmel bir Hapishane-i Umumi 

inşa edilmek üzere lazım gelen keşfi n icrasına dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 16 � Sayfa: 385)

Mektûbî Sadr-ı ʻÂlî Kalemi Müsveddâtına Mahsûs Varakadır.

Evrâkın 
Kaleme Vürûdu 

ve Tesvîdi 
Târîhleri

Evrâk 
Numerosu

ʻUmûm 
Numerosu

Zabtiyye 
Nezâret-i 

Behiyyesine
ʻArabî

Târîh-i Tebyîzi

Rûmî

17 Ra. Sene 
(1)311

922 214
18 Rebîʻüʼl-evvel 
Sene (1)311 (29 

Eylül 1893)

16 Eylül Sene 
(1)309 

(1) Habshâne-i ʻUmûmî şekl ve heyetince zâten ʻumûmî bir 
habshâne ittihâzına elverişli olmadığı gibi bir takım mücrimîn ve 
mahkûmînin şehr içinde (2) bulundurulması da mahzûrdan sâlim 
olamayacağı cihetle memleket hâricinde sûret-i mükemmelede bir 
Habshâne-i ʻUmûmî inşâ olunmak üzere münâsib (3) bir mahall 
taharrî ve intihâbı hakkındaki irâde-i seniyye-i Mülûkâne üzerine 
Yedikuleʼde Büyükkule önünde kâin ve etrâfı sûr ile muhât (4) 
ve otuz bin arşın mikdârı cesâmetde ve mîrîye ʻâidiyyeti der-kâr 
bulunan bağçenin kâffe-i müteferriʻâtıyla berâber mükemmel (5) 
bir Habshâne-i ʻUmûmî inşâsına gerek masraf gerek mazbûtiyyetce 
en ziyâde elverişli olmak üzere intihâb edildiğine dâir (6) vârid 
olan tezkire-i ʻatûfîleri melfûfîler berâber ledeʼl-ʻarz manzûr-ı ʻâlî 
olarak keyfi yyet-i müstelzim mahzûziyyet cihân-kıymet (7) hazret-i 
Hilâfet-penâhî olub mükemmel bir Habshâne-i ʻUmûmî inşâsı gâyet 
elzem olduğu gibi bunun şehr hâricinde bulunması dahi (8) câlib-i 
muhassenât olacağından velîniʻmet bî-minnetimiz zât-ı Hilâfet-
simât efendimiz hazretleri Der-Saʻâdetʼde Dârüʼl-ʻacezeʼde ve 
Sergi-i ʻUmûmî tesîsine (9) muvaffak buyurulduğu gibi buna dahi 
usûl-i muvaffakiyyet-i seniyye zımnında bu yolda serîʻan bir çâre 
bulunarak hâk-i pây-ı Hümâyûn-ı Mülûkâneye ʻarz olunması (10) 
şeref-sâdır olan irâde-i seniyye-i cenâb-ı Hilâfet-penâhîye iktizâ-yı 
ʻâlîsinden bulunduğu Mâbeyn-i Hümâyûn Başkitâbet-i Celîlesinden 
vârid olan tezkire-i husûsiyyetine (11) cevâbiyyede işʻâr kılınmış 
olmağla tasarruf ve metânet ve istiʻmâlince sühûlet cihetlerince 
nazar-ı iʻtinâya alınmak üzere lâzım gelen keşfi n biʻl-icrâ resm-i 
vilâyetlerinin tanzîm ve isrâsına himmet olunması siyâkında tezkire.

18  BOA. BEO. 283-21173

Habshâneler İdâresi
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1719

Hapishane-i Umuminin kadın tevkifhanesiyle gayr-ı mahkumelere 
mahsus misafi rhanesinin tamirinin lüzumuna dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 17 � Sayfa: 386)

Nezâret-i Zabtiyye
Mektûbî Kalemi
ʻAded
241

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesi Cânib-i ʻÂlîsine

(1) Devletlü efendim hazretleri
(2) Habshâne-i ʻUmûmînin Nisâ Tevkîfhânesiyle gayr-i mahkûmelere 
mahsûs müsâfi rhâne içün lâzım gelen taʻmîrât masârifi nin ledeʼl-keşf sîm-i 
mecîdî on dokuz guruş hesâbıyla (3) on beş bin üç yüz on yedi guruş otuz 
paraya bâliğ olacağına dâir hendese-hâneden tanzîm ve iʻtâ olunan keşf-i 
evvel defterinin gönderildiği biʼl-muhâbere (4) Şehremânet-i Celîlesinden 
cevâben izbâr olunmuş ve habshâneler masârif-i inşâiyye ve taʻmîriyyesi 
olmak üzere Dâire-i Zabtiyyenin üç yüz on bir senesi muvâzenesine yüz 
bin guruşun (5) dâhil bulunduğu muhâsebeden muharrer der-kenârda 
gösterilmiş olmağla zikr olunan Nisâ Tevkîfhânesiyle mahall-i sâirenin 
ber-mûcib-i keşf on beş bin üç yüz (6) on yedi guruşun dâhil-i muvâzene 
bulunan ve zikr olunan yüz bin guruşdan sarfıyla icrâ-yı taʻmîrâtına 
mezûniyyet iʻtâsı husûsunun savb-ı sâmî-i (7) dâverânelerine ʻarz ve 
işʻârı biʼl-havâle İdâre Komisyonundan ifâde ve zikr olunan keşf-i evvel 
defteri leffen takdîm ve âsâre kılınmış olmağla muktezâsının (8) îfâ ve 
keyfi yyetin emr ü inbâsına müsâʻade-i ʻaliyye-i cenâb-ı nezâret-penâhîleri 
şâyân buyurulmak bâbında emr ü fermân hazret-i men lehüʼl-emrindir. Fî 
17 Safer Sene (1)313 ve fî 27 Temmuz Sene(1)311 (9 Ağustos 1895).

Zabtiyye Nâzırı
(İmzâ)

19  BOA. ŞD. 1291-28
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1.3. Tiyatrolar Müfettişliği

1820

Gedikpaşaʼdaki Osmanlı Tiyatrosuʼnda daha önce oynatılan Çerkes 
Özdenleri ve Çengi benzeri piyeslerin temsilinin önüne geçilmesine dair 
ilgili makamlara gönderilen yazıya cevaben Zaptiye Nezaretinden alınan 

ve tiyatrolar müfettişinin görevinin polis komiserliklerine verilmesi, 
oyunların önceden kontrolden geçirilmesi ve sair hususlara dair. 

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 18 � Sayfa: 387)

Evrâk 
Numerosu

Müsevvidî 
İsmi

Tesvîdi 
Târîhi Huzûr-ı Âlî-i 

Hazret-i Sadâret-
penâhîye

Tebyîzi Târîhi ʻUmûmî Numerosu

126
24 C. Sene 
(1)304 (20 
Mart 1887)

27 C. Sene 
(1)304

ve fî 10 Mart Sene 
(1)303

(1) Bundan akdem Gedikpaşaʼda kâin Osmanlı Tiyatrosuʼnda Çerkes Özdenleri ve Çengi nâmlarıyla 
bir takım münâsebetsiz oyunlar icrâ olunmakda olduğuna binâen (2) baʻdemâ bu misillü mugâyir-i 
âdâb ve ̒ âdât müfsid-i ahlâk olan oyunların külliyen menʻine fevkaʼl-ʻâde dikkat ve iʻtinâ edilmesi 
ve tiyatrolar müfettişi (3) nâmıyla istihdâm olunan âdemin bi-hakkın îfâ-yı vazîfe etmekde olduğu 
cihetle kendisine tenbîhât-ı ekîde-i müessire icrâsı husûslarına irâde-i seniyye-i (4) cenâb-ı Pâdişâhî 
müteʻallik buyurulduğu Mâbeyn-i Hümâyûn Başkitâbet-i Celîlesinden bâ-tezkire-i husûsiyye 
işʻâr olunduğu beyân-ı ʻâlîsiyle tiyatrolarda icrâsı istenilen (5) piyeslerin evvel emrde Maʻârif 
Nezâretince ledeʼl-muʻâyene ruhsâtnâmesi olmayan piyeslerin oynadılmasının menʻ edilmesi ve 
bu bâbda Şehremânet-i Celîlesiyle (6) Zabtiyye Nezâret-i ʻAliyyesince lâzım gelen muʻâmelenin 
îfâsıyla tiyatrolar müfettişinin iktidâr ve dikkati kâfî değil ise tebdîli lüzûmu makâm-ı fehâmet-i 
aksâm (7) Sadâret-penâhîlerinden bâ-tezkire emr ve işʻâr buyurulmuş ve keyfi yyet ol vakt emânet 
ve Nezâret-i müşârünileyhümâya tavsiye ve izbâr kılınmışdı Zabtiyye Nezâret-i ʻAliyyesinden 
(8) vârid olub melfûfâtıyla berâber ʻarz ve takdîm kılınan tezkire mütâlaʻasından karîn-i ʻilm-i 
ʻâlî cenâb-ı vekâlet-penâhîleri buyurulacağı vechle tiyatrolar müfettişinin kifâyetsizliği şimdiye 
kadar vukûʻ bulan yolsuzluklarıyla sâbit olarak tebdîli derece-i vücûbda ise de tiyatro luʻbiyyâtı 
müteʻaddid mahallerde cereyân (9) etmekde olmasından dolayı bir müfettişin bi-hakkın îfâ-yı 
vazîfeye muktedîr olamayacağı ve muktedîr ve lisân-âşnâ iki memûr taʻyîn edilse bu misillülerde 
(10) biner guruşdan dûn maʻâşla hidmet edemeyerek o ise verilemeyeceği beyânıyla Matbûʻât 
ve Maʻârifden takdîm olunacak piyeslerin (11) evvel-be-evvel musaddak bir sûretleri nezârete 
verilerek andan sonra her kangı polis merkezi idâresinde piyes hâricinde ve âdâb ve ʻâdâta (12) 
mugâyir ve ahlâkı ifsâd edecek yolda oyun oynadılır ise o merkez memûrları mesûl tutmak üzere 
teftîş vazîfesinin (13) polis komiserliklerine havâle ve tevdîʻi lüzûmu gösterilmiş olmasına ve 
tiyatrolar müfettişine maʻâş-ı mahsûs beş yüz guruş râddesinde olub (14) kendisinin ber-minvâl-i 
meşrûh ʻadem-i kifâyeti ifâde kılınmasına nazaran bu bâbda şeref-sânih olacak emr ü irâde-i 
ʻaliyye-i fehâmet-penâhîlerinin emr ü işʻârı bâbında.

20  BOA. DH. MKT. 1406-49

Tiyatrolar Müfettişliği
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1921

Tiyatrolar için tayin olunan beş nefer sansür memurunun istihdamıyla 
işlemiş ve işleyecek maaşlarının tesviye olunması ve tiyatroların teftişi 
vazifesine nezaretçe dikkat ve itina olunmakla beraber bu işe Altıncı 

Daire-i Belediye ve Matbuat-ı Ecnebiye Müdürü Macit Bey tarafından 
da bakılması hususuna dair. 

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 19 � Sayfa: 388)

Târîh-i Tesvîdî
Evrâk 

Numerosu Zabtiyye Nezâret-i 
Behiyyesine ve Altıncı 
Dâire-i Belediyye ve 
Matbûʻât-ı Ecnebiyye 

Müdîri ʻAtûfetlü Mâcid 
Beyefendi Hazretlerine

6 Ziʼl-kaʻde 
Sene (1)309 (2 
Haziran 1892)

20 Mayıs 
Sene 

(1)308 
333

5
Macid Beyefendi hazretlerine 
6
taraf-ı ʻatûfîlerinden

(1) Tiyatrolar içün taʻyîn olunan beş nefer sansür 

memûrunun beş altı mâhdan beri istihdâm edilmekde 

olduğundan bahs ile tesviye-i maʻâşâtı (2) hakkında 

vârid olan tezkire-i Behiyyeleri Zabtiyye Nezâret-i 

Behiyyesinden mebʻûs tezkire ledeʼl-ʻarz mezkûr 

beş nefer sansür memûrunun istihdâmıyla işlemiş 
ve işleyecek maʻâşlarının (3) tesviye olunması ve 

tiyatroların teftîş vazîfesine Nezâret-i Behiyyelerince 

kemâ-kân dikkat ve iʻtinâ olunmakla berâber bu 

işe 5 Altıncı Dâire-i Belediyye ve Matbûʻât-ı (4) 

Ecnebiyye Müdîri ʻAtûfetlü Macid Beyefendi 

hazretleri tarafından 6 dahi başkaca bakılması 

husûsuna irâde-i seniyye-i hazret-i Pâdişâhî şeref-

sâdır (5) olmuş ve Mîr-i müşârünileyhe maʻlûmât 

verilmiş Nezâret-i müşârünileyhâya işʻâr-ı keyfi yyet 

edilmiş olmağla ana göre îfâ-yı muktezâ-yı maslahata 

himmet eylemeleri siyâkında tezkire

21  BOA. BEO. 13-933
22 BOA. BEO. 16-1179



41

*

Târîh-i Tesvîdi
ʻArabî     Rûmî

Evrâk 
Numerosu

Müsevvidî
Husûsî 
Numero

Dâhiliyye 
Nezâret-i 
Celîlesine

Târîh-i Tebyîzi
ʻArabî   Rûmî

11 Ziʻl-kaʻde 
Sene (1)309 
(7 Haziran 

1892)

25 Mayıs 
Sene 

(1)308 
62 559 13 27

(1) Tiyatrolar içün taʻyîn olunan beş nefer sansür 
memûrununn beş altı mâhdan beri istihdâm edilmekde 
olduğundan bahsle (2) tesviye-i maʻâşâtı hakkında 
Zabtiyye Nezâret-i Behiyyesinden vârid olan tezkire 
ledeʼl-ʻarz mezkûr beş nefer sansür memûrunun (3) 
istihdâmıyla işlemiş ve işleyecek maʻâşlarının tesviye 
olunması ve tiyatroların teftîş vazîfesine Zabtiyye 
Nezâretince kemâ-kân (4) dikkat ve iʻtinâ olunmakla 
berâber bu işe Altıncı Dâire ve Matbûʻât-ı Ecnebiyye 
Müdîri ʻAtûfetlü Macid Beyefendi hazretleri 
(5) tarafından dahi başkaca bakılması husûsuna 
irâde-i seniyye-i cenâb-ı Pâdişâhî şeref-sudûr 
buyurularak keyfi yyet Nezâret-i (6) müşârünileyhâ 
ile Mîr-i müşârünileyhe teblîğ kılınmışdı memûrîn-i 
mûmâileyhüme şehrî dörder yüz guruşdan senevî 
yirmi dört (7) bin guruş maʻâş tahsîsi lâzimeden olub 
ancak meblağ-ı mezbûrun Zabtiyye muvâzenesinde 
karşılığı olmadığından Dâire-i Zabtiyyenin (8) üç yüz 
sekiz senesi muvâzenesine ʻilâveten tahsîsiyle sarfına 
mezûniyyet iʻtâsı lüzûmuna dâir Zabtiyye Nezâret-i 
Behiyyeden müşârünileyhâdan (9) vârid olan fî 9 Ziʼl-
kaʻde Sene (1)309 (5 Haziran 1892) târîh ve altmış 
iki numerolu tezkire leffen irsâl kılınmış olmağla 
Hazînece ve Hazînece muharrer olmağla manzûr emr 
ü fermân Hümâyûn-ı Mülûkâneye ve sûret-i işʻâra 
nazaran muʻâmele-i (10) lâzimenin îfâ ve inbâsına 
himmet olunması siyâkında tezkire22. 

Tiyatrolar Müfettişliği
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*
Nezâret-i Zabtiyye
Mektûbî Kalemi
ʻAded
96

Huzûr-ı Maʻâlî-Mevfûr Cenâb-ı Sadaret-penâhîye

(1) Maʻrûz-ı çâker-i kemîneleridir ki
(2) Tiyatrolar içün taʻyîn olunan beş nefer sansür memûrunun beş altı 
aydan beri istihdâm edilmekde olduğundan ve bunlara şehrî dörder 
yüz guruş maʻâş iʻtâsı lâzimeden bulunduğundan bahsle (3) tesviye-i 
maʻâşâtına mezûniyyet iʻtâsı hakkında sebk eden ʻarz ve işʻâr-ı çâkerânem 
üzerine memûrîn-i mûmâileyhümün istihdâmıyla işlemiş ve işleyecek 
maʻâşlarının tesviye olunması ve tiyatrolar teftîş vazîfesine (4) Nezâret-i 
ʻâciziyyece kemâ-kân dikkat olunmakla berâber bu işe Altıncı Dâire-i 
Belediyye ve Matbûʻât-ı Ecnebiyye Müdîri ʻAtûfetlü Macid Beyefendi 
hazretleri tarafından dahi başkaca bakılması husûsuna irâde-i seniyye-i 
hazret-i Pâdişâhî (5) şeref-sâdır olduğu ve Mîr-i müşârünileyhe maʻlûmât 
verildiği beyân-ı ʻâlîsiyle ana göre îfâ-yı muktezâsı şeref-vârid fark-ı 
taʻzîm olan 20 Mayıs Sene 1308 (1 Haziran 1892) târîh ve doksan sekiz 
numerolu tezkire-i sâmiyye-i cenâb-ı (6) Sadâret-penâhîlerinde emr ü 
işʻâr buyurulmuş ve memûrîn-i mûmâileyhüme şehrî dörder yüz guruşdan 
senevî yirmi dört bin guruş maʻâş tahsîsi lâzimeden olub ancak meblağ-ı 
mezbûrun zabtiyye muvâzenesinde (7) karşılığı olmadığından bunun 
Dâire-i Zabtiyyenin üç yüz sekiz senesi muvâzenesine ʻilâveten tahsîsiyle 
sarfına mezûniyyet iʻtâsı 23 Mayıs Sene 1308 (4 Haziran 1892) târîh ve 
altmış iki numerolu tezkire-i mütekaddim-i çâkerânemle (8) ʻarz ve izbâr 
kılınmış ise de henüz bir gûnâ irâde-i ʻaliyye-i fehâmet-penâhîleri şeref-
zuhûr etmemiş ve memûrîn-i mûmâileyhüm çend mâhdan beri müstahdem 
bulundukları hâlde şimdiye kadar maʻâş alamamalarından dolayı 
sızlanmakda (9) bulunmuş olduğundan lütfen ve ʻarz ve işʻâr-ı sâbık-ı 
kem-terâneme nazaran muktezâsının îfâ ve keyfi yyetin emr ü inbâsına 
müsâʻade-i celîle-i cenâb-ı Sadâret-penâhîleri şâyân buyurulmak bâbında 
emr ü fermân hazret-i veliyyüʼl-emrindir. Fî 6 Muharrem Sene 1310 ve fî 
18 Temmuz Sene 1308 (31 Temmuz 1892)2324.

Zabtiyye Nâzırı
(İmzâ)

23  BOA. BEO. 13-933
24  BOA. BEO. 45-3305
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Târîh-i Tesvîdi
ʻArabî           Rûmî

Evrâk 
Numerosu

Müsevvidî
Husûsî 
Numero

Zabtiyye 
Nezâret-i 

Behiyyesine

Târîh-i Tebyîzi
ʻArabî  Rûmî

9 Muharrem 
Sene (1)310 
(3 Ağustos 

1892)

21 Temmuz 
Sene (1)308 

96 Ramazan 167 11 23

(1) Tiyatrolar içün taʻyîn olunan beş nefer 
sansür memûruna tahsîsi îcâb eden şehrî 
dörder yüz guruş maʻâşdan senevî yirmi (2) 
dört bin guruşun Dâire-i Zabtiyyenin üç yüz 
sekiz senesi muvâzenesine ʻilâveten tahsîsiyle 
sarfına mezûniyyet iʻtâsı hakkında tekîden 
(3) vârid olan 6 Muharrem Sene (1)310 (31 
Temmuz 1892) târîh ve doksan altı numerolu 
tezkire-i behiyyeleri mütâlaʻa-güzâr-ı muhlis 
oldu meblağ-ı mebhûsün-ʻanhın gelecek üç yüz 
(4) doksan senesi Zabtiyye muvâzenesine ʻilâve 
olunmak üzere bu sene verilecek mikdârının 
Nezâret-i Behiyyeleri büdcesine dâhil (5) 
bulunan zuhûrât tertîbinden tesviyesi Dâhiliyye 
Nezâret-i Celîlesinden vukûʻ bulan işʻâr üzerine 
bâ-tensîb icrâ-yı îcâbı 27 Ziʼl-hicce Sene (1)309 
(23 Temmuz 1892) (6) târîhinde bâ-buyuruldu 
Nezâret-i müşârünileyhâ ile Mâliyye Nezâret-i 
Behiyyesine bildirilmiş olmağla ol vechle îfâ-
yı muktezâsına himmet (7) olunması siyâkında 
tezkire24.

Tiyatrolar Müfettişliği
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Tiyatrolar Müfettişliğinin lağvı üzerine açıkta kalmış olan 
Hilmi Efendiʼnin mağduriyeti hakkında verdiği arzuhale dair. 

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 20 � Sayfa: 392)

Huzûr-ı Maʻâlî-nüşûr Hazret-i Sadâret-penâhîye

(1) Maʻrûz-ı çâker-i kemîneleridir ki
(2) Dâhiliyye Nâzır-ı ʻÂlîsi Devletlü Halil Rıfat Paşa hazretlerinin Aydın 
Vilâyet-i Celîlesi vâlîliklerinde bir ve Hicaz Vâlî-i Sâbıkı Devletlü Hakkı 
Paşa hazretlerinin Hüdavendigar vâlîliklerinde (3) bir ki cemʻan iki defʻa 
olarak şeref-sâdır buyurulan irâde-i seniyye-i hazret-i Pâdişâhî iktizâ-yı 
celîlince Aydın ve Hüdavendigar Vilâyetlerinde memûriyyet-i mahsûsa-i 
fevkaʼl-âde ile de (4) tahkîkât ve taʻkîbâta memûr ve sâye-i tevfîkât-vâye-i 
hazret-i Şehriyârîde hamd olsun muvaffakatıyla ʻavdet eylemiş olduğum 
gibi Cenâb-ı Hak zât-ı sâmî-i hazret-i Sadâret-penâhîlerine bitmez (5) 
tükenmez ʻömr ü ʻâfi yet ihsân buyursun bendelerinin ahîren zâtüʼl-cenb 
hastalığıyla üç mâh kadar esîr-i fi râş bulunduğuma mebnî tebdîl-i âb ve 
havâ zımnında Beyrut Vilâyet-i Celîlesinde (6) bulunduğum sırada fî 7 
Teşrîn-i evvel Sene (1)308 (19 Ekim 1892) târîhiyle dahi şeref-sudûr 
buyurulub Mâbeyn-i Hümâyûn Cenâb-ı Mülûkâneden bâ-telgrafnâme 
taraf-ı bende-gâneme teblîğ buyurulan irâde-i seniyye-i hazret-i (7) 
Hilâfet-penâhîde Beyrutʼda elde etdiğim baʻzı evrâk-ı mühimmeyi biʼz-zât 
alıb Der-Saʻâdetʼe getürmekliğim ve harc-ı râh-ı çâkerânemin duhûlünde 
îfâ kılınacağı şeref-sudûr buyurulan irâde-i (8) seniyye-i hazret-i Pâdişâhî 
iktizâ-yı ʻâlîsinden bulunduğu fermân buyurulduğuna mebnî ber-muktezâ-
yı emr ü fermân-ı Hümâyûn derhâl Der-Saʻâdetʼe ʻavdet olunmuş 
ve ber-mantûk-ı irâde-i Tâcdârî geçmiş Pâzâr günü dahi (9) ceyb-i 
Hümâyûn cenâb-ı Mülûkâne dâire-i âlîsinden harc-ı râh-ı bende-gânem 
dahi iʻtâ ve ʻinâyet buyurulmuş ve şu sûretle de hakk-ı nâ-müstehakk-ı 
ʻâcizânemde mûcib iftihâr-ı bî-şümâr bildiğim üçüncü ber-irâde-i velî-i 
niʻmet-i (10) aʻzamî ile îfâ-yı hüsn-i vazîfe eylemiş bende-gân sadâkat-
nişândan bulunduğumdan ber-vech-i zîr ʻarz-ı hâle cüret eylerim şöyle 

25  BOA. BEO. 121-9035
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ki çâkerleri Zabtiyye Nezâreti Tiyatrolar Müfettiş-i ʻUmûmîliğinde 
bulunarak bi-hakkın îfâ-yı vazîfe ile (11) diyâneten siyâseten milliyeten 
icrâsı muzırr pek çok tiyatro ve piyeslerini menʻ etdirdikden mâʻadâ 
zâbıtaya ʻâid bir hayli hidemâtda da bulunduğum kuyûdât-ı resmiyye ile 
derece-i sübûtda bulunduğu hâlde her nasılsa ahîren memûriyyet-i (12) 
mezkûrenin lağv edilmesi cihetiyle ʻâcizleri dahi beş altı seneden beri ʻâile 
ve evlâdlarımla açıkda ve hâl-i sefâletde kalmış idim binâen ʻaleyh lağv 
edilen memûriyyet-i mezkûre bu kerre yeniden tesîsi ile hakk birkaçda 
(13) memûr taʻyîn kılındığı haber alınmış olub maʻa-mâ-fîh çâkerleri 
gibi devlet ve millete hüsn ü hidmet ve sadâkati görünen ve bir cürmle 
ʻazl edilmeyen bir ʻâciz memûrun memûriyyeti sâirelerine verilibde sebk 
edilen sadâkate karşı ʻâile (14) ve evlâdlarıyla aç bî-ʻilâc bırakılması rızâ-
yı Bârî ve rızâ-yı Hilâfet-penâhî ve rızâ-yı Sadâret-penâhîlerine mugâyir 
olmağla berâber şu hâl merhamet-iştimâlimi veliyy-i niʻmet bî-minnetimiz 
veliyyüʼn-niʻmet cihân-Pâdişâh ʻadâlet-penâh efendimiz hazretlerine (15) 
ʻarza evvel Cenâb-ı Hakk sâniyen zât-ı ʻalî-i efhamîlerinden mâʻadâ ber 
melce-penâhım olmadığından sadaka-i ser-efser hazret-i Pâdişâhî olmak 
üzere memûriyyet-i mezkûreye kemâ-kân resen iʻâde-i memûriyyetim 
husûsunun (16) ʻarz-ı ʻatebe-i ʻulyâ kılınması bâbında emr ü fermân 
hazret-i men lehüʼl-emrindir. Fî 27 Teşrîn-i evvel Sene (1)308 (8 Kasım 
1892).

Sâbık Tiyatrolar Müfettiş-i ʻUmûmîsi
Hilmi

(Mühür)

Tiyatrolar Müfettişliği
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*
Huzûr-ı Merhamet-nüşûr Hazret-i Sadâret-penâhîye

(1) Maʻrûz-ı çâker-i kemîneleridir ki
(2) ʻAdâlet ve merhamet cenâb-ı Hakk teʻâla hazretleri tarafından Habîb-i 
Ekremî tarafından ve Resûl-i Muhteremî efendimiz hazretlerine nâzil 
olan Kuran-ı ʻAzîmüʼş-şân ile ʻâlem-i İslâmiyyete emr olunduğu gibi 
Hukûmet-i Osmâniyye (3) dahi ibtidâ-yı tesîsinden beri ber-muktezâ-yı 
emr-i İlâhi ʻadâlet ve merhamet icrâsıyla bunca bilâda nâil olmuş olduğu 
maʻlûm-ı efhamîleri olub binâen ʻaleyh şerʻan ve nizâmen mükellef (4) 
olduğumuz bu hükm-i celîlin merʻiyyeti dahi Şehriyâr-i ̒ âlî-tebâr efendimiz 
hazretleri tarafından vükelâ-yı fi hâm hazerâtına tevdîʻ buyurulmuş ve 
tebaʻa-i Mülûkânelerinin muhâfaza-i hukûku ve gerek zât-ı (5) hazret-i 
Pâdişâhîye ve gerek Hukûmet-i Seniyyelerine hüsn-i hidmet ve sadâkati 
görülen memûrînin tesrîri akdem-i âmâl hazret-i Pâdişâhîden bulunduğu 
gibi hakkâniyyet dâiresinde takdîm kılınan müstedʻiyâtın (6) tervîci dahi 
ahîren merhamet-efzâ-yı şeref-sudûr buyurulan irâde-i seniyye-i hazret-i 
Hilâfet-penâhîden bulunduğu hâlde ̒ âcizlerinin zât-ı ̒ âlî-i hazret-i Sadâret-
penâhîlerine fî 27 Teşrîn-i evvel sene (1)308 (8 Kasım 1892) târîhli takdîm 
etdiğim (7) istidʻâ-yı bende-gânemde Dâhiliyye Nâzır-ı ʻÂlîsi Devletlü 
Halil Rıfat Paşa hazretlerinin Aydın Vilâyet-i Celîlesi vâlîliklerinde bir 
ve Hicaz Vâlî-i sâbıkı Devletlü Hakkı Paşa hazretlerinin Hüdavendigar 
Vilâyet-i (8) Celîlesi vâlîliklerinde bir ki iki defʻa şeref-müteʻallik 
buyurulan irâde-i seniyye-i hazret-i Pâdişâhî ile Aydın ve Hüdâvendigar 
Vilâyetleri dâhilinde tahkîkât ve taʻkîbâta memûr buyurulduğum gibi (9) 
bu kerre dahi tebdîl âb ve havâ zımnında Beyrutʼda bulunduğum sırada fî 
7 Teşrîn-i evvel sene (1)308 (19 Ekim 1892) târîhiyle Mâbeyn-i Hümâyûn 
Cenâb-ı Mülûkâneden çâkerlerine teblîğ buyurulan bir kıtʻa telgrafnâmede 
Beyrutʼda baʻzı evrâk-ı (10) mühimme elde etmekliğim ve biʼz-zât alıb 
Der-Saʻâdete getürmekliğim bendelerine havâle buyurulduğu şeref-sudûr 
buyurulan irâde-i seniyye-i hazret-i Pâdişâhî iktizâ-yı celîlinden bulunduğu 
emr ü işʻâr buyurulmağla (11) ber-muktezâ-yı emr ü fermân-ı Hümâyûn 
mezkûr evrâkları der-destle Der-Saʻâdete muʻâvedet ve hamd olsun 
üçüncü ber-irâde-i veliyyüʼn-niʻmet-i aʻzamîye dahi ibrâz-ı muvaffakıyyet 
ve harc-ı râh-ı bende-gânem habîb-i Hümâyûn (12) cenâb-ı Mülûkâneden 
ihsân ve ̒ inâyet buyurulmuş ve mezkûr evrâklar dahi huzûr-ı ̒ azamet-nüşûr 
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hazret-i Tâcdârîye ʻarz ve takdîm kılınmış ise de mahzâ-i Pâdişâhımızı 
böyle bir iş mukâbildir gibi (13) kendi mağduriyyetimdem haberdâr 
edib tasaddîʻ etmemek içün maʻlûm-ı sâmîleri buyurulduğu vechle bâ-
istidʻânâme evvelâ merhamet Sadâret-penâhîlerine mürâcaʻat etmiş idim 
binâberîn (14) istidʻâ-yı bende-gânem buyuruldu-ı sâmîleriyle Zabtiyye 
Nezâret-i ʻAliyyesine havâle buyurulmağla bu kerre gelen cevâbda açık 
yer yokdur denilmiş olduğu haber alınmış ise de ʻâcizleri gibi devletine 
milletine (15) hüsn-i hidmet ve sadâkati fi ʻliyyâtıyla anlaşılan ve kendi 
vazîfe-i mevkûlesini bi-hakkın îfâ etdikden mâʻadâ zâbıtâya ʻâid bir hayli 
hidemâtda da bulunduğu kuyûdât-ı resmiyye ile sâbit bulunan (16) bir 
memûrun veliyyüʼn-niʻmet Pâdişâhımıza ibrâz etdiği bunca hüsn-i hidmet 
ve sadâkatleriçündir ki mükâfât yerine mücâzât görsünde böyle açık yer 
yokdur denilerek memûriyyet-i sâirelerine (17) verilib kendisi ʻâile ve 
evlâdlarıyla aç bî-ʻilâc bırakılsın Pây-ı Taht-ı Saltanât-ı Seniyyelerinde 
değil bir küçük köyde bile bu gibi zulm ve iʻtisâfâta Halîfe-i rûy-ı zemîn 
vekîl-i (18) Resûl Rabbüʼl-ʻÂlemîn olan Pâdişâhımız efendimiz hazretleri 
aslâ râzı olamayacakları bedîhî bulunmağla berâber şeref-müteʻallik 
buyurulan irâde-i seniyyeleri iktizâ-yı ʻâlîsince zât-ı hazret-i Tâcdârîlerine 
(19) mükerreren ibrâz-ı sadâkat ve muvaffakiyyet etmiş olan bu ̒ âcizlerinin 
etdiği sadâkat kabahatmiş gibi teseül derecesinde süründürülmesi 
mesmuʻ-ı ʻâlî hazret-i Şehriyâri buyurulur ise (20) râzımı olacaklardır 
taşralarla buradan gerek Zabtiyye Nezâretine ve gerek bende-gân hazret-i 
Pâdişâhîden baʻzılarına takdîm etdiğim yüzlerce ihbârât-ı sâiremde bâ-
takdîr ʻarz ʻatebe-i ʻulyâ (21) kılınmakda olduğunu ʻindeʼl-îcâb isbât 
ederim ki buda çâkerleri tarafından ber-muktezâ-yı sadâkatim mağdur bir 
hâlimde bile fahrî olarak îfâ kılınmakda idi açık yer yok ise zabtiyyece (22) 
bir münhall maʻâş oluncaya kadar zabtiyye müteferrikasından veyâhûd 
cezâ-yı nakdî hâsılâtından maʻâş-ı muhassasam temîn olunsun olmadığı 
takdîrde memûriyyet-i ʻâcizânem bilâ-cünha altı sene mukaddem (23) 
lağv edilib çâkerleri ol târîhden beri mağdûr iken bu kerre memûriyyet-i 
mezkûre yeniden tesîsi ile mugâyir şân-ı ʻâlî hak-ı sarîham olan vazîfe-i 
bende-gânem tevdîʻ edilen şimdiki müfettişlerin (24) maʻâşlarından tenkîh 
eyleyerek maʻâş-ı asliyem doldurulsun buda olmaz ise maʻzûliyyet maʻâşı 
iʻtâ olunsun buda olmaz ise münhall maʻâş zuhûr edinceye kadar kemâ-
kân memûriyyet-i (25) ʻâcizânem resen iʻâde olunsunda işime devâm 
edeyim gerçi bilâ-maʻâş devâmda mümkün değil ise de maʻâşa geçinceye 
kadar biʼt-tabiʻ Mâbeyn-i Hümâyûn ve zât-ı ʻâlî-i hazret-i Sadâret-

Tiyatrolar Müfettişliği
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penâhîlerine ve zabtiyye ümerâsına (26) mürâcaʻatla sadaka-i ser-efser 
hazret-i Pâdişâhî ve sebk eden bunca sadâkatim içün iʻâneten biraz akçe 
istemeğe ve münhall maʻâş vukûʻuna intizâr etmeğe mecbûr olacağım ki 
çünki şimdiden sonra çâkerleri sâir bir dâire-i resmiyyeye (27) mürâcaʻat 
etsem mülâzemet lâzım gelecekdirki buna da ne rızâ-yı Bârî ve ne rızâ-
yı Pâdişâhî kâil olur maʻa-mâfîh bugün ʻâile ve evlâdlarım muhtâc-ı nân 
bir hâl-i perişâniyyetde bulunduklarından merhamet Sadâret-penâhîlerine 
dehâletle Zabtiyye Nezâret-i ʻAliyyesine bir kıtʻa tezkire-i sâmîlerinin 
şeref-tastîr buyurulması bâbında emr ü fermân hazret-i men lehüʼl-
emrindir. Fî 11 Teşrîn-i sânî Sene (1)308 (23 Kasım 1892).

Zabtiyye Nezâret-i ʻAliyyesi sâbık
Tiyatrolar Müfettiş-i ʻUmûmîsi

(İmzâ)
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*
Nezâret-i Zabtiyye 
Mektûbî Kalemi
ʻAded
223

Huzûr-ı Maʻâlî-Mevfûr Cenâb-ı Sadâret-penâhîye

(1) Mukaddemâ tiyatrolar müfettişliğinde bulunarak memûriyyet-i 
mezkûrenin lağvı üzerine açıkda kaldığından bahsle hidmet-i sâbıkâsına 
taʻyînini istidʻâ etmiş ve şimdi açık yer olmadığından münhall vukûʻunda 
icrâ-yı îcâbı (2) mukarrer idüğü ʻarz edilmiş olan Hilmi Efendinin münhall 
vukûʻuna kadar nezâhet-i çâkerânemce kendisine münâsib mikdâr maʻâş 
tahsîsi hakkında baʻzı ifâdâtı mutazammın bu kerre dahi takdîm etmiş 
olduğu ʻarz-ı hâlin (3) gönderildiği ve icrâ-yı îcâbı hâme pîrâ-yı taʻzîm 
ve ibcâl olan 15 Teşrîn-i sânî sene 1308 (27 Kasım 1892) târîh ve iki yüz 
doksan bir numerolu tezkîre-i sâmiyye-i cenâb-ı Sadâret-penâhîlerinde 
emr ve irâde buyurulmuş ise de mûmâileyhe tahsîs olunacak (4) maʻâş içün 
Nezâretce şimdilik karşılık olmayub maʻa-mâ-fîh evvel-be-evvel münhall 
vukûʻunda kendisinin ikdâr edileceğinin ʻarz ve beyânına ve mezkûr ʻarz-ı 
hâlin iʻâde ve takdîmine cüret kılındı ol bâbda (5) emr ü fermân hazret-i 
veliyyüʼl-emrindir. Fî 17 Cemâziyeʼl evvel Sene 1310 ve fî 24 Teşrîn-i 
sânî Sene 1308 (7 Aralık 1892).

Zabtiyye Nâzırı)
(İmzâ)

Tiyatrolar Müfettişliği
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*
Târîh-i Tesvîdi

ʻArabî           Rûmî
Evrâk 

Numerosu

Zabtiyye Nezâret-i 
Behiyyesine

Târîh-i Tebyîzi
ʻArabî           Rûmî

21 Ca. 
Sene 

(1)310 
(11 Aralık 

1892

29 Teşrîn-i 
sânî Sene 
(1)308)

4361 22
1 Kânûn-ı evvel Sene 

(1)308 

1
17 Cemâziyeʼl-evvel Sene 
(1)310 târîh ve iki yüz yirmi üç 
numerolu tezkire-i cevâbiyye-i 
ʻatûfîlerinde
2
ve mûmâileyhe beyân eylediği 
hâl-i ducret ü zarûret cihetiyle 
şâyeste-i rahmet görünmüş

(1) Memûriyyet-i ahîresi olan tiyatrolar 
müfettişliğinin lağvı üzerine açıkda ve 
hâl-i zarûretde kaldığından (2) bahsle 
istintâkda bulunan Hilmi Efendiʼye (3) 
maʻâş tahsîsi içün Nezâret-i Behiyyelerince 
karşılık olmayıb maʻa-mâ-fîh (5) evvel-
be-evvel münhall vukûʻunda kendisinin 
ikdâr edileceği 1 beyân olunmasına mebnî 
keyfi yyet kendine tefhîm etdirilmişdi 
(6) kesret-i ʻiyâl ve fakr-ı hâl müddet-i 
medîde ve münhall vukûʻunu intizâra gayr-ı 
mütehammil olduğundan ve lağv edilmiş 
olan (7) memûriyyeti başkaca maʻâş 
iʻtâsıyla ketebe ve polis komiserlerinden beş 
müfettişe tevdîʻ olunduğundan bahsle (8) 
bunlara verilen fazla maʻâşâtın kendisine 
iʻtâsıyla tavzîf ve terfîhi istidʻâsına ve 
baʻzı ifâdeye dâir (9) mûmâileyh tarafından 
ahîren verilen ʻarz-ı hâl dahi leffen tesyîr 
savb-ı atûfîleri kılınmış 2 olmağla meâline 
nazaran iktizâsının îfâsına (10) himmet 
olunması siyâkında tezkire.

Bâ işâret-i ʻaliyye-i hazret-i müsteşârî
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1.4. Heyet-i Tahkîkiye 

2126

Görevinden ayrılan Daire-i Zaptiye Heyet-i Tahkikiye ve İstanbul Polis 
Meclisi Reisi Refi k Beyʼin maaşı ile Zaptiye Nezareti Mektubi Kalemi 

Mümeyyizi Muharrem Beyʼin Heyet-i Tahkikiye Riyasetiʼne tayinine dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 21 � Sayfa: 396)

Bâb-ı ʻÂlî
Dâire-i Sadâret-i ʻUzmâ
Mektûbî Kalemi
ʻAded
1311

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

(1) Devletlü efendim hazretleri
(2) Dâire-i Zabtiyye Heyet-i Tahkîkiyye ve İstanbul Polis Meclis Reîsi 
Saʻâdetlü Refi k Beyefendi hazretlerinin vukûʻ-ı infi sâline mebnî münhall 
olan dört bin (3) guruş maʻâşdan iki bin guruşunun Zabtiyye Nezâret-i 
Celîlesi Mektûbî Kalemi Mümeyyizi Muharrem Beyʼe tahsîsiyle kendisinin 
zikr olunan Heyet-i Tahkîkiyye (4) Riyâsetine taʻyîni ve bin guruşunun 
Heyet-i Tahkîkiyye Kitâbetine ve mütebâki bin guruşunun dahi İstanbul 
Polis Müdîrliği Kalemine tahsîsiyle ve halefi nin (5) târîh-i taʻyînine kadar 
işlemiş olan maʻâşâtın müşârünileyh Refi k Beyefendi hazretlerine iʻtâsı 
Zabtiyye Nezâret-i Celîlesinin ʻarz ve istidʻâsı üzerine (6) 27 Muharrem 
Sene (1)312 (31 Temmuz 1894) târîhinde şeref-sâdır olan irâde-i seniyye-i 
cenâb-ı Hilâfet-penâhî îcâb-ı ʻâlîsinden bulunmuş olmağla iktizâsının 
icrâsına himmet buyurulması siyâkında (7) tezkire-i senâverî terkîm olundu 
efendim. Fî 29 Muharrem Sene (1)312 ve fî 21 Temmuz Sene (1)310 (2 
Ağustos 1894).

Sadr-ı aʻzam Yâver-i ekrem
(İmzâ)

26  BOA. DH. MKT.267-48

Heyet-i Tahkîkiye
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*
Dâhiliyye Mektûbî Müsveddâtına Mahsûs Varakadır.

Müsevvidî
ismi

Zabtiyye Nezâret-i Celîlesine Târîh-i Tebyîz

29 Muharrem Sene (1)312 21 Temmuz 
Sene (1)310 (2 Ağustos 1894).

(1) Dâire-i Zabtiyye Heyet-i Tahkîkiyye ve İstanbul Polis Meclis 

Reîsi Saʻâdetlü Refi k Beyefendi hazretlerinin (2) vukûʻ-ı infi sâline 

mebnî münhall olan dört bin guruş maʻâşdan iki bin guruşunun 

Nezâret-i Celîleleri (3) Mektûbî Kalemi Mümeyyizi Muharrem 

Beyʼe tahsîsiyle kendisinin zikr olunan Heyet-i Tahkîkiyye 

Riyâsetine taʻyîni ve bin guruşun (4) Heyet-i Tahkîkiyye Kitâbetine 

ve mütebâkî bin guruşunun dahi İstanbul Polis Müdîrliği Kalemine 

tahsîsi ve halefi nin (5) târîhi taʻyînine kadar işlemiş olan maʻâşâtın 

müşârûnileyh Refi k Beyefendi hazretlerine iʻtâsı husûsuna vâkıʻ (6) 

işʻâr-ı ʻâlî-i âsafâneleri üzerine biʼl-istîzân irâde-i seniyye-i cenâb-ı 

Hilâfet-penâhî şeref-müteʻallik buyurulduğu şeref-tevârüd (7) eden 

21 Temmuz Sene (1)310 (2 Ağustos 1894) târîh ve bin üç yüz on bir 

numerolu tezkire-i sâmiyye-i Sadâret-penâhîde izbâr kılndığından 

(8) iktizâsının îfâsı bâbında.



53

2227

Heyet-i Tahkikiye Reisi Muharrem Efendiʼnin Üsküdar Polis Meclis 
Reisi Hüsnü Efendi ile becayişleri hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 22 � Sayfa: 398)

Mektûbî Sadr-ı ʻÂlî Kalemi Müsveddâtına Mahsûs varakadır.

Evrâkın 

Kaleme 

vürûdu

Evrâk 

Numerosu
Husûsî Numero

Zabtiyye Nezâret-i 

Celîlesine
Târîh-i Tebyîz

587

9 Ramazan Sene 

(1)312 ve Fî 22 Şubat 

(1)310 (6 Mart 1895).

(1) Nezâret-i celîleleri Heyet-i Tahkîkiyyesi riyâsetinde 

bulunan Saʻâdetlü Muharrem Efendinin Üsküdar 

Mutasarrıfl ığı Polis Meclisi Reîsi Saʻâdetlü (2) Hüsnü 

Efendi ile icrâ-yı becâyişleri husûsuna 17 Şubat Sene 

(1)310 (1 Mart 1895) târîhli tezkire-i devletleri mûcibince 

vukûʻ bulan ʻarz ve istîzân (3) üzerine irâde-i seniyye-i 

hazret-i Hilâfet-penâhî şeref-müteʻallik buyurulmuş 
olmağın icrâ-yı îcâbına himmet buyurulması siyâkında 

tezkire.

27  BOA. BEO. 582-43648
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2328

Polis Meclisi ve Heyet-i Tahkikiye Riyasetinden ayrılmıs Manyaszade 
Refi k Beyʼin bir mutasarrıfl ığa tayini için verdiği arzuhal üzerine 

yapılan muameleye dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 23 � Sayfa: 399)

Sadâret Mektûbî Kalemi

Numero
Fî 16 Şevval Sene (1)312 

(12 Nisan 1895) Dâhiliyye Nezâret-i 
Celîlesine

Mübeyyizi Müsevvidî

(1) Polis Meclîsi ve Heyet-i Tahkîkiyye Riyâsetinden munfâsıl 
Manyaszâde Saʻâdetlü Refi k Beyefendi hazretlerinin bir mutasarrıfl ığa 
(2) taʻyîni istidʻâsını hâvî takdîm eylediği ʻarîzası üzerine şeref-sâdır 
olan irâde-i seniyye-i cenâb-ı Hilâfet-penâhî üzerine (3) bir mutasarrıfl ı-
ğa intihâbı 28 Cemâziyeʼl-evvel Sene (1)312 (27 Kasım 1894) târîhinde 
Nezâret-i Celîlelerine teblîğ olunmuşdu aradan hayli vakt mürûr eylediği 
hâlde (4) henüz tesrîr kılınmadığından ve birçok borç ederek zarûrete 
dûçâr olduğundan bahsle temîn-i maʻîşet (5) zımnında meslek-i sâbıkı 
olan deʻavî vekâleti silkine iltihâk edeceğini hâvî müşârûnileyh tarafın-
dan iʻtâ olunan (6) ʻarz-ı hâl leffen irsâl sûy-ı devletleri kılınmış olmağla 
ber-vech-i istidʻâ meslek-i sâbıkına sülûkda muhtâr olduğunun kendisine 
(7) tefhîm ve teblîğine himmet buyurulması siyâkında tezkire.

28  BOA. BEO. 559-44851
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1.5. İdâre Komisyonu 

2429

Babı Zaptiyeʼde müteşekkil İdare Komisyonu isminin 
İdare Meclisiʼne tahvili ile vazifelerine dair. 

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 24 � Sayfa: 400)

Şûrâ-yı Devlet Evrâk Odasından Terkîm Olunan Melfûfât Pusulası

Evrâkın Vürûdu Târîhi Defter Numerosu Hulâsâ-i Mâdde
Evrâk 
Kâtibi

Fî 25 S. Sene (1)301 ve 
fî 14 Kânûn-ı evvel Sene 
(12)99 (26 Aralık 1883)

1 Zabtiyye 910

Bâb-ı Zabtiyyede müteşekkil İdâre 
Komisyonu nâmının İdâre Mec-
lisine tahvîliyle vezâifi  hakkında 
baʻzı ifâde ve istîzâna dâir

ʻAded-i evrâk 1 Zabtiyye Nezâretinin tezkiresi
1 İdâre Meclisinin mazbatası

*
(1) Galata merkezinde müstahdem Polis Çavuşu Cemal Efendi ile Jandarma 
Çavuşlarından İsmail ve neferâtdan Yusuf miyânelerinde ve îfâ-yı vazîfe-i 
memûriyyet esnâsında (2) tekevvün eden darb ve hakâret daʻvâsının rüyeti 
Beyoğlu Polis Müdîrliği cânibinden Beyoğlu Bidâyet Mahkemesine tevdîʻ 
kılınmış ise de zikr olunan darb ve hakâret (3) fi ʻlinin umûr-ı inzibâtiyyeyi 
hîn-i icrâda vukûʻ bulduğu anlaşıldığından ve tarefeyn polis ve jandarma 
silkinde bulunduğundan bahsle işe merciʻ-i mahsûsunda bakılmasına 
mahkemece (4) karâr verilerek karârnâme ile evrâk-ı müteferriʻası Beyoğlu 
Müddeʻî-i ̒ Umûmîliğinden bâ-tezkire Nezâret-i ̒ Aliyyelerine gönderilmiş 
ve keyfi yyet komisyona havâle buyurulmuşdur (5) müstağnî-i ʻarz ve 
beyân olduğu üzere polis ve jandarma memûrîn-i zâbıtadan olmasına ve 
daʻvâları vazîfelerinin cereyânı arasında ihtilâf zuhûruna (6) mübtenî 
bulunmasına nazaran umûr-ı inzibâtiyyeden dolayı miyânelerinde tekevvün 
eden deʻâvînin vâkıʻâ mahâkim-i nizâmiyyeye taʻalluku olamayıb merciʻ 

29  BOA. ŞD. 1285-44
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iʻtibâriyle rüyet (7) ve faslı Nezâret-i ʻAliyyelerine râciʻ ve ʻâid olmak 
lâzım geleceğine ve bu misillü deʻâvîye mukaddemâ Meclis-i Fırka-i 
Zabtiyyece bakılmakta olduğu hâlde Meclis-i mezkûrun (8) muahharen 
Dâire-i ʻAskeriyyeye nakli cihetle anın yerine kâim olmak ve Nezâret-i 
ʻAliyyelerine müteferriʻ husûsâtı tezekkür ve tedkîk ve îcâbâtını taʻyîn 
ve beyân eylemek (9) üzere İstanbul Polis Müdîri Saʻâdetlü Efendi 
hazretlerinin taht-ı riyâsetinde ve aʻzâsı polis müdîrleriyle Nezâret-i 
ʻAliyyelerin mektûbcusu ve sertabîb ve Der-Saʻâdet (10) Jandarma Alayı 
Kumandanından mürekkeb olarak bâ-irâde-i seniyye Zabtiyye İdâre 
Komisyonu nâmıyla komisyon-ı ʻâcizânemiz teşkîl buyurulmuş ve vezâifi  
vilâyât (11) ve şehremâneti ve devâir-i sâire meclis-i idâreleri vezâifi  
derecesinde cârî ve her mevkiʻ-i memûriyyetinin o mevkiʻ ve memleket 
meclis-i idâresince bidâyeten rüyet-i (12) muhâkemesine ʻâid esbâb-ı 
isâbetden beri gerek tedkîk-i muâmele ve gerek sûret-i sühûlet tedârik ve 
tehiyyesinde mensûbiyyet cihetiyle daha ziyâde vukûf-ı (13) kuyûdunu 
hâvî olmak mâddesi olmasına ve Muhâkemât-ı Cezâiyye Kânûnnâme-i 
Hümâyûnunda muharrer vesâit-i lâzimenin masraf olmamak üzere buraca 
polisden (14) tertîbi kâbil idüğine nazaran devâir-i mezkûre meclislerine 
tatbîkan mezkûr İdâre Komisyonu nâmının İdâre Meclisine tahvîliyle 
Muhâkeme-i Memûrîn Nizâmnâmesinin (15) fî 3 Kânûn-ı evvel (12)99 
(15 Aralık 1883) târîhli irâdenâme-i cenâb-ı vekâlet-penâhî mûcibince îfâ 
olunan ve Usûl-ı Muhâkemât-ı Cezâiyye Kânûnuʼna tatbîki lâzım gelen 
ahvâl ve efʻâlin (16) mecâlis-i idâre-i sâire gibi bu meclisde rüyet ve 
fasl olunması maslahaten muvâfık görünmüş ve bu sûret nezd-i nezâret-
penâhîlerinde dahi tasvîb buyurulduğu hâlde (17) keyfi yyetin Dâhiliyye 
Nezâret-i Celîlesi cânib-i ʻâlîsine arz ile istihsâl müsâʻade buyurulması 
emr ü irâde-i ʻaliyye-i nezâret-penâhîlerine mütevakkıf bulunmuş olmağın 
ol bâbda emr ü fermân hâzreti men lehüʼl- emrindir. Fî 10 Kânûn-ı evvel 
Sene (12)99 (22 Aralık 1883).

(Mühürler)
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*
Nezâret-i Umûr-ı Zabtiyye
ʻAded
133

Dâhiliyye Nezâret-i Celîle-i Cânib-i ʻÂlîsine

(1) Maʻrûz-ı çâkerleridir ki
(2) Polis ve jandarma memûrları beyninde umûr-ı inzibâtiyyeden dolayı 
tekevvün edecek deʻâvînin merciʻ iʻtibâriyle rüyet ve faslı makâm-ı kem-
terâneme ̒ âid (3) ve bu gibi işler tedkîkâtı zâten Meclis-i Fırka-i Zabtiyyece 
cârî iken Meclis-i mezkûr muahharen Dâire-i ʻAskeriyye nakl etmesi 
üzerine anın yerine İstanbul Polis Müdîri (4) Saʻâdetlü Efendi hazretlerinin 
rîyâsetleri tahtında Zabtiyye İdâre Komisyonu nâmı verilerek ve aʻzâsı 
Polis Müdîrleriyle Mektûbî-i nezâret ve ser-tabîb (5) ve Der-Saʻâdet 
Jandarma Alayı Kumandanlığından mürekkeb olarak bâ-irâde-i seniyye 
teşkîl olunan komisyonun muʻâmelâtı vilâyât ve şehremâneti mecâlis-i 
idâreleri (6) vezâifi  derecesinde cârî ve Usûl-ı Muhâkemât-ı Cezâiyye 
Kânûnuʼna tatbîkan vesâit-i lâzimenin masraf olmamak içün buraca 
polisden tertîbi (7) kâbil olmasına binâen mezkûr komisyon nâmının İdâre 
Meclisine tahvîliyle Muhâkeme-i Memûrîn Nizâmnâmesiʼnin 3 Kânûn-ı 
evvel (12)99 (15 Aralık 1883) târîhli irâdenâme-i cenâb-ı vekâlet-penâhî 
(8) mûcibince îfâ olunan ve Usûl-ı Muhâkemât-ı Cezâiyye Kânûnuʼna 
tatbîki lâzım gelen ahvâl ve efʻâlin mecâlis-i idâre-i sâire gibi bu meclisde 
rüyet ve fasl (9) olunması lüzûmuna dâir Komisyon-ı mezkûrdan verilen 
mazbata leffen ̒ arz ve takdîm kılındı meâline ve bu sûret-i hâl ve maslahata 
muvâfık bulunduğuna nazaran (10) ber-minvâl-i maʻrûz îcâbının icrâsıyla 
müteʻallik buyurulacak irâde-i ʻaliyye-i dâver-i aʻzamîlerinin taʻyîn ve 
işʻârı müsâʻade-i ihsân-ʻâde-i cenâb-ı nezâret-penâhîlerine (11) menût 
olmağın ol bâbda ve her hâlde emr ü fermân hâzret-i men lehüʼl-emrindir. 
Fî 24 Safer Sene (1)301 ve fî 13 Kânûn-ı evvel Sene (1)299 (25 Aralık 
1883).

(İmzâ)

 İdâre Komisyonu
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2530

Zaptiye İdare Komisyonu Kalemi ve Tababet Dairesiʼnce münhal 
akçesinin nezaret aklamına suret-i tevzii.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 25 � Sayfa: 403)

Nezâret-i Zabtiyye
Mektûbî Kalemi
ʻAded
250

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

(1) Devletlü efendim hazretleri
(2) Nezâret-i ʻâcizî İdâre Komisyonu kalemi ve Tabâbet Dâiresi ketebesi 
miyânında icrâ kılınan taʻdîl ve tesviyeden dolayı münhall ve mevkûf 
kalan altı yüz seksen beş guruşdan (3) üç yüz altmış beş guruşun 
Mektûbî ve üç yüz yirmi guruşun Evrâk Kalemleri muhassessâtına ve 
Tulumba Meclisi ketebesinden olub Mektûbî Kalemi ve Sicill Şuʻbesi 
Mukayyidliklerinde (4) müstahdem bulunan Nail Efendiʼnin muhassas 
olan yüz elli guruş maʻâşının dahi Mektûbî Kalemi tahsîsâtı miyânına nakli 
verilmiş müzekkireler üzerine bâ-tensîb 27 Temmuz (1)308 (8 Ağustos 
1892) (5) târîhinden iʻtibâren muhâsebe-i Nezâretce muʻâmele-i kaydiyye 
icrâ etdirilmiş ise de dâhil-i muvâzene olan bir mâddeden diğer mâddeye 
tahsîsât nakli Bâb-ı ʻÂlî cânib-i sâmîsinden (6) mezûniyyet istihsâline 
mütevakkıf olduğu Büdce Nizâmnâmesi iktizâsından bulunduğuna ve 
Mektûbî ve Evrâk Kalemleri muhassasâtı Zabtiyye Büdcesinin birinci 
faslının dördüncü (7) ve İdâre Kalemi tahsîsâtı beşinci ve Etıbbâ Dâiresi 
ketebesi tahsîsâtı on beşinci mâddelerinde muharrer idüğine nazaran ol 
sûretle İdâre Komisyonu kalemi muhassasâtından (8) mevkûf olan beş 
yüz otuz ve Etıbbâ Dâiresi ketebesi muhassasâtından münhall kalan yüz 
elli guruş ki cemʻân altı yüz seksen beş guruşun zikr olunan (9) birinci 
faslın dördüncü Mâddesinde muharrer Mektûbî ve Evrâk Kalemleri 

30  BOA. BEO. 73-5413
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muhassasâtına ve mûmâileyh Nail Efendinin dahi maʻâş-ı hâlîsiyle 
Tulumba Meclisiʼnden Mektûbî Kalemiʼne (10) nakli husûsunun huzûr-ı 
sâmî-i dâverânelerine ̒ arz ve izbâr muhâsebe-i merkûmeden iʻlâm ve ifâde 
kılınmış olmağla îcâbının icrâ ve keyfi yyetin emr ü inbâsına müsâʻade-i 
ʻaliyye-i (11) nezâret-penâhîleri şâyân buyurulmak bâbında emr ü fermân 
hazret-i men lehüʼl-emrindir. Fî 3 Safer Sene (1)310 ve fî 13 Ağustos Sene 
(1)308 (27 Ağustos 1892).

(İmzâ)

 İdâre Komisyonu
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1.6. Sicil-i Ahvâl İdâresi

2631

Zaptiye Nezaretiʼne mensup memurların tercüme-i haline dair olan 
vukuatın zamanında Sicil-i Ahval Şubesiʼne bildirilmesine dair. 

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 26 � Sayfa: 404)

Mektûbî Kalemine Mahsûs

Sıra Numerosu Hülâsa
Ne Üzerine 

Kaleme 
Alındığı

Vilâyât-ı Şâhâne ve Elviye-i 

Müstakille ve Beyoğlu ve Üsküdar 

Mutasarrıfl ıklarıyla İstanbul Polis 

Müdîrliğine

Zabtiyye 
Sicill 
Şuʻbesi 

Müzekkiresi

Fî 21 Muharrem 
Sene (1)313
fî 2 Temmuz 
(1)311 (14 

Temmuz 1895).

218 İstanbul
261 Beyoğlu
256 Üsküdar
5 Bingazi 21 Çatalca
11 Biga 5 Zor
32 İzmid 7 Kudüs
37 Trabzon 11 Suriye
20 Sivas 7 Bitlis
13 Diyarbekir 6 Trablusgarb
28 Adana 6 Musul
11 Haleb 16 Edirne
6 Hicaz 6 İşkodra
7 Girid 48 Aydın
17 Yanya 31 Selanik
6 Basra 7 Van
37 Kastamonu 31 Ankara
18 Mamüretülaziz 15 Cezâyir-i 
Bahr-i Sefi d
25 Manastır 6 Bağdad
10 Beyrut 16 Kosova
12 Konya 6 Yemen
43 Hüdavendigar 15 Erzurum

2
649

(1) Sicill-i ahvâl muʻâmelatının mihver-i matlûbda deverânı 

esbâbından biri de tercüme-i hâl varakası vermiş ve usûlen kabûl 

ve tescîl edilmiş olan (2) bir memûrun terfîʻ ve tahvîl ve maʻâşına 

zamm ve tenzîl vukûʻu ve rütbe ve nişân ile taltîfi  gibi vukûʻâtın 

gerek şuʻbece ve gerek sicill-i ahvâlin (3) dâire-iʻumûmiyyesince 

yürüdülmek üzere mütemâdiyen ve târîhleri tasrîhen bildirilmesi 

mâdde-i muʻtenâ bahâsı olmadığı hâlde Nezâret-i ʻâcizîye 

mensûb (4) memûrînin o misillü vukûʻâtı gerek Vilâyât-ı Şâhâne 

ve Elviye-i müstakilleden ve gerek sâir mahallerden ve gerek 

taraf-ı ʻâliyyeleriyle Üsküdar Mutasarrıfl ık ve İstanbul Polis 

Müdîrliğinden (5) her nasılsa bildirilmemekde olduğundan baʻd-

ezîn memûrînin o misillü vukûʻâtının ba-muharrerât ve tezâkir 

vakt ü zamânıyla gönderilmesi (6) hakkında Vilâyât-ı Şâhâne ve 

Elviye-i müstakille ile sâir iktizâ edenlere ekîden ve taʻmîmen 

teblîğ ve izbârı (7) nezâret sicill şuʻbesinden bâ-müzekkire 

ifâde ve inbâ ve mücibince îcâbı icrâ kılınmış olmağla vilâyet-i 

celîlelerince de oracada ber-minvâl-i maʻrûz ol vechle îfâ-yı 

muʻâmeleye himem müsâʻade-i ʻaliyye-i vilâyet-penâhîleri (8) 

şâyân buyurulması bâbında.

31  BOA. ZB. 588-19
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1.7. Eczâ-yı Nâriyye

2732

Triyesteʼden hareket eden Avusturya bandıralı Orora isimli geminin 
İstanbulʼdaki Ermeni Fesat Komitesine silah taşıdığı anlaşıldığından 
mezkûr silahların müsaderesi için İstanbul Polis Müdürlüğüne emir 

verildiği hakkında. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 27 � Sayfa: 405)

Nezâret-i Zabtiyye

(1) Şu aralık görünen lüzûm üzerine mahsûsen ve memûren Kalʻa-i 
Sultâniyyeʼye gönderilmiş olan Nezâret-i (2) Eczâ-yı Nâriyye 
Müfettişlerinden Bekir Sıdkı Efendi tarafından şimdi alınan şifreli 
telgrafnâmede Triesteʼden (3) hareket ve bu gün Kalʻa-i Sultâniyyeʼye 
muvâsalat eden Avusturya bandıralı Kapudan Kosoviçʼin (4) süvâr olduğu 
Orora nâm vapurun derûnunda bir sandık revolver ve bir sandık fi şenk 
(5) olub revolveri Preveze Gümrüğüʼnden alıb İstanbul Gümrüğüʼne 
teslîm edeceği ve fi şenkleri (6) Triesteʼden alıb İstanbulʼda Ermeni 
fesâd komitesinden meçhûlüʼl-ism bir kimseye götüreceği (7) kapudanın 
ifâdesinden anlaşıldığı ve mezkûr vapurun sâʻat on bir râddelerinde hareket 
(8) eylediği işʻâr olunmuş ve ʻaleʼs-sabâh Der-Saʻâdete muvâsalatı tabîʻi 
bulunmuş olduğundan takayyüdât-ı lâzime (9) icrâsıyla mezkûr revolver 
ve fi şenklerin zabt ve müsâderesi esbâbının istikmâli İstanbul (10) Polis 
Müdîrliğine tavsiye ve işʻâr kılınmış olduğu maʻrûzdur ol bâbda emr ü 
fermân hazret-i men lehüʼl-emrindir. Fî 26 Ağustos Sene 1311 (7 Eylül 
1895).

Zabtiyye Nâzırı
(İmzâ)

32  BOA. Y. PRK. ZB. 16-56
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2833

7 Haziran 1880 tarihli Vakit gazetesinde polisin tarifi . 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 28 � Sayfa: 409)

Polis

Devlet-i ʻAliyyeʼde dahi Avrupaʼnın her tarafında olduğu gibi polis 
teşkîlâtına sarf-ı mesâʻî olunmakda ise de (polis) ne demek vezâifi  
neden ʻibâret olduğu bilinmek lâzım geleceğinden buna dâir maʻlûmât-ı 
muhtasıranın iʻtâsı münâsib görüldü.

(Polis) kelimesi Latince (politeia) ve Elinikaca (polisia) lafzalarından 
mehûz olub idâre-i belediyye maʻnâsına ise de muahharen kesret-i istiʻmâli 
hesâbıyla ̒ alâ-tarîkiʼt-tagallüb şehr ve belde maʻnâlarına vazʻ olunmuşdur.

Bir beldede muhâfaza-i âsâyiş zımnında ahâlînin cân ve mâlını siyânet ve 
ashâb-ı cerâimi bulub der-dest etmek hâsılı idâre-i belediyyeye müteʻallik 
husûsâtın icrâsına memûrdur. İngiltereʼde âsâyiş-i beldeye memûr 
olanlara ʻaliyyüʼl-ʻumûm polis taʻbîr olunur ise de bunlar fi ʼl-asl zabtiyye 
maʻnâsına olan (Konstabil) nâmıyla maʻrûfdur. Memâlik-i mezkûrede 
taraf-ı devletden idâre olunur. Polisten başka hükkâmın bir takım fahrî 
zabtiyye taʻyînine dahi salâhiyyeti olub fakat fahrî olanlar taraf-ı devletden 
idâre olunanların nezâreti tahtında bulunur.

Maʻa-mâ-fîh hükkâm tarafından taʻyîn olunanlara dahi fukarâya mahsûs 
olan sandıklardan birer mikdâr şey iʻtâ olunur. Bundan başka ashâb-ı 
töhmetin mahkemeye celbi içün taʻyîn olunan polislere birer mikdâr ayak 
teri verilmesine nezâret etmek içün hâkim tarafından bir nâzır taʻyîn olunur.

İngiltereʼde vâkiʻ her kasaba (Korporasyon)ı [1] şehrin idâre-i dâhiliyyesine 
memûr meclis-i mahsûs tarafından hâiz olduğu salâhiyyetle bir meclis 
teşkîl ederek işte bu meclis şehrin idâresine kâfî mikdâr polis taʻyîn 
eder. Bunların maʻâşât ve muʻayyenâtıyla müteferrikaları kasaba sandığı 
tarafından tesviye edilir. Parlamento tarafından verilen karâr ile vilâyât 

33  Vakit Gazetesi, 28 Cemâziyeʼl-âhir 1297 H. ss. 2-3.
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hükkâmı vilâyâtın idâresine kâfî polislerin taʻyîniyle berâber bunlara bir 
de nâzır taʻyînine salâhiyyeti hâizdir. 

Polislerin vezâifi  müteʻaddid ve muhtelif olduğundan vezâif-i mezkûrenin 
mihver-i lâyıkında icrâsı zımnında birer ʻaded matbûʻ nizâmnâme tevzîʻ 
kılınmıştır. 

Vezâif-i mezkûreden biri ve başlıcası erbâb-ı müttehimi taht-ı tevkîfe 
almakdır ki bu bâbda hâiz oldukları nüfûz kendilerini ʻavâma takdîm eder. 
Çünkü İngiltere kânûnu iktizâsı üzere cürm ve cinâyet icrâsına teşebbüs 
eden bir kimsenin taht-ı tevkîfe alınması bir gûne buyurulduya [1] hâcet-
mess etmeyerek ahâlîden kim görürse mücrimi tevkîfe salâhiyyeti var ise 
de bir polis mevcûd olduğu hâlde ahâlîden salâhiyyet-i mezkûre sâkıt olur.

Nisbeten hafîf olan cinâyâtın tekerrürüne sebebiyyet verenler dahi ahâlî 
maʻrifetiyle tevkîf olunabilir ise de husûsât-ı muharrerenin gayrı töhmetler 
ile müttehim olanların yalnız polis tevkîf edebilir. Fesâd ve şûriş îkâʻına 
sebebiyyet veren bir kimseyi herkesin tevkîfe salâhiyyeti vardır. 

Ruhsatnâmesi olmayarak ahz ve iʻtâ eden koltukçu ve matrabazlar ile esnâfı 
ve serserî gezenleri taht-ı tevkîfe almak polislerin vezâifi  dâhilindedir.

Bir cinâyetin vukûʻundan sonra mücrimi tevkîf etmek de polislerin 
salâhiyyeti efrâd-ı ahâlîye tefevvuk eder. Meselâ bir cinâyetin vukûʻunda 
polis hâzır olmayıp muahharen istimâʻ ederek sû-i zann tahtında olan 
mücrimi tevkîfe salâhiyyet verecek kendince esbâb-ı taʻyîn ve tahdîdi 
vukûʻunda mücrimi ruhsatsız tevkîf eder ise de esbâb-ı mezkûrenin be-
heme-hâl muvâfık-ı ʻakl ve hikmet olması iktizâ eder.

Ez-cümle mâl-ı mesrûku ahz etdiğinden dolayı yalnız mesmûât üzerine bir 
kimseyi taht-ı tevkîfe almağa salâhiyyeti olamadığı gibi bir kimsenin diğer 
kimseye tasallutunda hâzır olub ve tekrâr vukûʻundan emîn olmadığı hâlde 
müttehimi ruhsatsız taht-ı tevkîfe almağa salâhiyyeti var ise de esbâb-ı 
mezkûrenin mefkûd mahallerde hâkim tarafından ruhsat olmadıkca tevkîf 
edemez.
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Fesâd ve şûriş îkâʻı töhmetiyle müttehim olanların esâslı olduğu hâlde 
polis bu makûlelerin tevkîfi ne memûr olduğu gibi efrâd-ı ahâlînin dahi 
salâhiyyeti vardır. Bu bâbda ahâlî ile polisin farkı fesâdın vukûʻu isbâtıyla 
ahâlî hakk kazanmağa muvaffak olur ise de fesâdın vukûʻu isbât olunsun 
olunmasın müttehimini tevkîfl e polis muâheze olunamaz.

Bir polis erbâb-ı fesâdı tevkîfde muztar kaldıkda istiʻâneye salâhiyyeti 
olduğu gibi merkûmun feryâdını istimâʻ eden ahâlî dahi merkûma 
muâvenete borçlu ise de polis feryâd etdikçe ahâlî tarafından müdâhale 
olunur ise cezâ-yı nakdî iʻtâsı gibi cezâyı daʻvet etmiş olur. Polisin İngiltere 
usûlünce efrâd-ı ahâliden birini tevkîf etmesi elini yalnız mevkûfun 
omuzuna vazʻ ile tevkîf eder ise de ekseriyyet üzere mevkûfa dokunub 
“Kraliçe nâmına olarak tevkîf ediyorum” elfâzı kâfîdir. 

Müttehim bir hânede ihtifâ edib polis kapıyı çaldıkda kapı güşâd olunmaz 
ise kapıyı kırmağa memûr olsa da fakat şu salâhiyyeti her töhmette icrâya 
mezûn olmayıb şûriş îkâʻıyla muharrik-i fesâd olanlar ve cerh ve katl gibi 
cinâyât-ı cesîme ile müttehem bulunanlar hakkında icrâ edebilir.

Hâkim tarafından matbûʻ ve memhûr ruhsâtnâme ile tevkîf lâzım gelen 
husûsâtda müttehem ruhsâtnâmeyi görmeyi taleb etdikde polisin ibrâz 
etmesi nizâmından olduğu gibi şâyed ruhsâtnâme yanında olmayıb ibrâz 
edemediği takdîrde müttehemi tevkîfe ısrâr etmesi mugâyir-i nizâmdır.

Polis bir müttehemi tevkîf etdiği anda lüzûmsuz tehîr ve taʻvîki tecvîz 
etmeyerek doğruca huzûr-ı hâkime îsâle memûr olduğu gibi getirinceye 
kadar müttehemin fi râr etmemesi zımnında tevkîfi ne iʻtinâ etmesi vezâifi  
dâhilindedir. 

Polislerin efrâd-ı ahâlîden taht-ı tevkîfe aldıkları kesâna bir gûne sû-i 
muâmeleye hakk u salâhiyyetleri olmayıb şu kadar var ki îkâʻ-ı şûriş ve cerh 
ve katl töhmetiyle müttehem olanlardan fi râr etmek ʻazminde bulunanlar 
kelepçek urmağa salâhiyyeti var ise de cerâim-i mezkûrenin gayrîye 
kelepçek uramaz. Mevkûf tarafından şiddet ve ʻanif ibrâz edilmedikce 
üzerini taharrîye dahi polisin meʻzûniyyeti yoktur.

Polisin meyhâne ve koltuk gibi müskîrât furûhtuna ruhsatnâmeleri olan 
dükkancılar hakkındaki muʻâmelâtı pek şedîd olub hatta polisin zikr 
olunan mahallere ârzû etdiği zamân duhûlune mâniʻ olan bir meyhâneci 
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mesʻûliyyet-i şedîde tahtında kalır. Müskîrât fürûht olunan mahallerin 
İngiltereʼde pâzâr günleri kiliseye gitmek zamânlarında mesdûdiyyeti 
parlamento karârından olduğu cihetle müddet-i mezkûre zarfında polisler 
mezkûr dükkanların birinde hilâf-ı nizâm olarak içeride bir kimse olduğu 
zannı ile meyhâne ve meykedelere dâhil olub taharrîye salâhiyyeti vardır. 
Polisler müskirât satılan mahalleri muʻâyene etmekde yalnız zikr olunan 
zamânlarda müskirâtın satılmasını menʻ içün olmayıb sû-i ahlâk ile 
müştehir olan zükûr ve inâsın bulunmasını dahi menʻ etmek içündür. 

Bir hânede kumâr oynandığı veyâhûd paraca bahis edildiği bir polis 
tarafından keşf veyâ zann ve tahmîn edildiği takdîrde müttehemine ihtâr-ı 
keyfi yyet etmekden evvel mahallî hâkiminden bir ruhsatnâme aldıkdan 
sonra doğruca mezkûr hânenin kapısını kırıp içeri girmeğe salâhiyyeti 
vardır. 

Polis müskirât fürûht olunan mahallere dilediği vakt dâhil olarak 
muʻâyeneye hakk u salâhiyyeti olduğunu söylemişidim. Fakat polislerin 
şu mezûniyyeti sû-i istiʻmâl etmemeleri zımnında meyhânecilere dahi 
evâmir-i şedîde verilib hatta ellerinde matbûʻ nizamnâmeleri muktezâsı 
nöbetde olan bir polis mahall-i mezkûreden birine girib ve lüzûmsuz olarak 
eğlenmekte bulunur ve ʻişret talebinde ısrâr (parasıyla dahi olursa da) eder 
ise meyhâneci polise mürâcaʻat etdiği hâlde mesûliyyet tahtında kalarak 
cezâ-yı nakdî iʻtâsına icbâr edilir. Polislere icrâ-yı vazîfe esnâsında efrâd-ı 
ahâlîden muhâlefet veyâ musallat olanlar şedîd icâzât olunurlar.

Emniyyet ve âsâyişin muhâfazasına memûr olan polislerin masârifâtı 
vilâyât ve kasabât ʻumûm sandıklarından yaʻni ahâlî tarafından iʻtâ olunur 
ise de ahâlîden kendi kâr ve işi içün ayrıca polise ihtiyâcı olanlar masârif-i 
vâkıʻalarını dahi vermeğe mecbûrdurlar. 

Ez-cümle tiyatro ve emsâli ebniye-i cesîmede ashâbı bulundurmağa 
mecbûr oldukları polisin masârifi ni dahi tedîyeye mecbûrdurlar. 

İngiltere kânûnunca ʻavâma mahsûs olan mahallerin gayrîde sayd ü şikâr 
etmek memnûʻ olub şâyed buna ictisâr eden olur ise polis tarafından ahz ü 
tevkîf olunurlar.

Ashâb-ı servetden olub kendisine şikâr-gâh ittihâz ve tahsîs etmiş olduğu 
mahalleri korumak içün tavzîf olunan polislerin masârifi  mevâkiʻ-i 
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mezkûre ashâbı tarafından tesviye olunub olunmayacağı hakkında bir 
hayli kîl ü kâl vukûʻ bulmuş ise de parlamentonun bunun hakkında en 
sonraki verdiği karârıyla polis bilâ-mezûn mahall-i memnûʻda sayd ü şikâr 
ile melûf olanları tevkîf eder. 

Bin sekiz yüz yetmiş altı senesinde İngiltere ile Vells Eyâletinde ʻumûm 
polisin mevcûdu yirmi yedi bin dokuz yüz doksan dokuza bâliğ olub 
bunlardan dört yüzü kâtili ve kâtilleri ile hırsızları taharrîye memûr-i 
hafi yyeden ʻibâret idi. 

Münkasım olarak her vilâyetde (65) serpolis, (166) nâhiye serpolis, (506) 
müdîr, (911) yoklamacı, (2814) çavuş, (22703) neferât mevcûd olub bu 
hesâba nazaran her sekiz yüz on bir nüfûsa bir polis isâbet ettiği anlaşılıyor.

Sene-i merkûme zarfında mikdâr-ı mezkûrdan ̒ ibâret olan polisin masârif-i 
senevîsi (1372880) liraya bâliğ olub bunun beş yüz dört bin dört yüz elli 
üç lirası devlet tarafından tesviye olunduğu gibi yetmiş dokuz bin altı yüz 
lirası mütekâʻidîn muhassasâtından ve bâkîsi vilâyât sandıklarından tedîye 
edilmiştir. ʻUmûm polisin masârifât-ı muhtelifesi miyânesinde baʻzı 
şâyân-ı dikkat cihetleri vardır ki taʻrîf ve beyânı münâsib görülmüşdür. 
Sene-i merkûme zarfındaki melbûsât masârifi  yüz yetmiş bin altı yüz 
yetmiş sekiz liraya bâliğ olduğu hâlde karagollar masârifi yle evrâk-ı 
matbûʻa ve kırtâsiye masârifi  yüz seksen yedi bin üç yüz yetmiş iki liradır. 
Londra polis masârifi ne mahsûben İngiltere Devleti mâliyyesinden beş 
para verilmeyib kâffe-i masârifâtı şehr-i mezkûr ahâlîsi tarafından tesviye 
edilir ise de ̒ umûm polis masârifâtının humsuyla tersâne ve devâir-i sâire-i 
mîrîyede müstahdem polislerin masârifi  devlet tarafından tesviye olunur. 

İrlanda Adasıʼnda polis tesîsi bin sekiz yüz on dört senesinde olub bin 
sekiz yüz otuz altı ve otuz dokuz senelerinde ıslâh edilerek on iki bin yedi 
yüz on dört neferin masârif-i senevîsi sekiz yüz elli altı bin beş yüz yirmi 
üç liraya bâliğ olmuşdur.

İskoçya makarr-ı vilâyetlerinde bulunan polisler sene-i merkûmede bin yüz 
otuz neferden ʻibâret olub kasabalarda dahi bin sekiz yüz doksan dokuz 
nefer istihdâm kılındığı gibi baʻzı kumpanyaların hidmetinde yetmiş bir ve 
tersâneler ile ebniye-i mîrîye idârelerinde dahi doksan sekiz nefer istihdâm 
olunmuştur. 
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Bu hâlde İngiltere ve İrlanda ve İskoçyaʼda olan mecmûʻ polislerin 
mikdârı kırk üç bin dokuz yüz yirmi altı nefere bâliğ olduğu Devlet-i 
müşârünileyhânın resmî salnâmelerinde muharrerdir. 

[1] Gerek bir ve gerek efrâd-ı kesîreden ʻibâret olarak devlet fermânı 
vâsıtasıyla lâ-yen-hal olan encümene taʻbîr olunur. 

[1] Mücrimi tevkîf etmek husûsât-ı muharrerenin gayr-i vukûʻâtda hâkim 
tarafından matbûʻ ve memhûr bir buyurulduya mütevakkıftır. 
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2934
 

Diyarbakırʼda olduğu gibi Malatya ve Mardinʼde de polis ve jandarma 
teşkilatının kurulduğunu, buradaki polis memurlarının elbiselerinin 
tamamlandığını, Siirtʼte ise birkaç güne kadar tamamlanacağını ve 

Elazığ ile Maden Sancaklarında da teşkilatın tamamlanmakta olduğunu 
gösteren Resmi Tebligat yazısı 

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 29 � Sayfa: 410)

Teblîgât-ı Resmiyye

Başvekâlet Makâm-ı Muʻallâsına

(1) Diyarbekirʼde olduğu misillü Malatya ve Mardinʼde dahi (2) polis 
ve jandarma teşkîl olunub polislerin cümlesi (3) okur yazar ashâb-ı 
haysiyyetden mürekkeb olarak yapılan (4) muntazam elbiseleri dahi her 
yerde ikmâl olunmuş ve polis (5) efrâdı bütün vilâyetde ʻîd-i şerîfde 
elbiselerini iktisâ (6) etmiş olduğundan sâye-i intizâm-vâye-i cenâb-ı 
Şâhânede (7) eser-i himem hidîv-i aʻzâmîleriyle hâsıl olan bu intizâmdan 
(8) bütün vilâyet ahâlîsi mesrûr olduğu bugün (9) elviyeden aldığım 
telgrafl ar üzerine ʻarz ve şu kadar ki (10) Siirtʼden polis elbisesi elân ikmâl 
olunmayıb anlar (11) dahi dört beş gün zarfında ikmâl olunacağı (12) ve 
jandarma efrâdınca eksik olan baʻzı neferât (13) gün-be-gün gelib kayd 
olunmakda oldukları gibi (14) Maʻmûretülaziz ve Maden Sancaklarında 
dahi birkaç günden (15) sonra teşkîlât ikmâl olunacağını ʻarz eylerim. 
Fermân. Fî 6 Eylül Sene (12)95 (18 Eylül 1879).

Vâlî-i Sivas ve Serkomiser
Abidin

34  Vakit Gazetesi, 11 Eylül 1295 R. s. 2
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*
Başvekâlet Makâm-ı Muʻallâsına 

(1) Siirt Polis Efendileriʼnin elbisesi dahi birkaç günden (2) sonra 
ikmâl olunacağı bâ-telgraf ʻarz olunmuşdu (3) sâye-i ʻâlî-i vekâlet-
penâhîlerinde anlar dahi bu defʻa ikmâl (4) olunub iksâ olunarak bu vechle 
Diyarbekir Vilâyeti (5) polisi kâmilen teşkîl ve yeni formalarıyla iksâ 
(6) ve işlerine devâm etmekde oldukları Maʻmûretülaziz (7) ve Maden 
Mutasarrıfl ıklarının dahi jandarma ve polis (8) teşkîlâtı kemâl-i keremiyle 
tutulub ve muhassesât-ı (9) hâzırayı tecâvüz etmiyerek zikr olunan bu iki 
sancağın (10) dahi polisi bir hafta içinde biʼl-ikmâl yeni formalarını (11) 
iksâ ile sâye-i intizâm-vâye-i cenâb-ı Pâdişâhîde ve eser-i (12) himem 
hidiv-i aʻzamîleri ile işe mübâşeret (13) edileceklerini ve jandarma efrâdı 
dahi kezâlik (14) her gün yazılıb çend gün zarfında anların dahi (15) 
komisyon-ı mahsûs maʻrifetiyle ikmâl olunacağını müteşekkiren (16) ʻarz 
ederim. Fermân. Fî 9 Eylül Sene (12)95 (21 Eylül 1879).

Vâlî-i Vilâyet ve Serkomiser
Abidin
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3035

Edirneʼdeki polis sayısının artırılması için müracaatda bulunanların 
çoğunun okuma-yazma bilmediklerinden adam bulmakta sıkıntı 

çekildiğine dair.
 (Transkripsiyonun Aslı: Belge 30 � Sayfa: 412)

(1) Edirne Polis Heyeti memûrîni ikmâl ve itmâm olunmak (2) üzere 
daha yüz yirmi memûrun taʻyîni lâzım gelir (3) ise de hidmet-i 
mezkûrede istihdâm ârzûsunda (4) bulunanların ekseriyâ okuyub yazmak 
bilmediklerinden (5) kabûl olunmamakda ve binâen ʻaleyh muktedir ve 
münâsib adam bulunmak (6) içün birçok müşkilât ve suʻûbâta tesâdüf (7) 
edilmekde ve polis heyeti beş yüz on iki kişiden (8) ʻibâret ve masârif-i 
seneviyyesi üç milyon guruşa (9) bâliğ olmakda olduğunu Arda gazetesi 
yazıyor. Fî 1 Teşrîn-i evvel Sene (12)95 (13 Ekim 1879).

35  Vakit Gazetesi 1 Teşrîn-i evvel 1295 R
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3136

Polis Nizamnamesi kanun müsveddesi layihası.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 31 � Sayfa: 413)

(Sayfa 1)

LÂYİHA

(POLİS KÂNÛNNÂMESİ)

(1) Birinci Mâdde: Polis memleketin muhâfaza-i emniyyet ve âsâyişine 
mahsûs ve hukûmetin memûrîn-i (2) mülkiyyesinden maʻdûd olarak 
mesâʻîsi ve umûr-ı inzibâtiyyeye masrûfdur.

Birinci Fasl
Sûret-i Tertîb

(3) İkinci Mâdde: Polis memûrları beş sınıfdır sınıf-ı evvel birinci, 
sınıf-ı sânî ikinci, (4) sınıf sâlis üçüncü komiserler, râbiʻ çavuşlar, hâmis 
neferâtdır.

(5) Üçüncü Mâdde: Polis heyetinden beş nefere bir takım ıtlâk olunur bir 
çavuş (6) kumandasında bulunur ve beher dört takıma rubʻ bölük tesmiye 
olunur bir üçüncü (7) komiser kumandasında bulunur ve beher sekiz 
takıma nısf bölük denilir bir ikinci (8) komiser kumandasında bulunur ve 
beher on altı takım bir bölük ʻadd edilir bir birinci (9) komiser zîr-i idâre 
ve kumandasında bulundurulur.

(10) Dördüncü, Beşinci Mâdde: Bunlar taşrada vülât ve mutasarrıfîn 
ile kâimmakâmlar ve müdîrler (11) maʻiyyetinde müstahdem olunduğu 
gibi Der-ʻAliyyede dahi mutasarrıf ya polis müdîrleri maʻiyyetinde (12) 
istihdâm olunurlar polis heyetinin merciʻ-i ʻumûmîsi Zabtiyye Nezâreti 
olacakdır.

(13) Altıncı Mâdde: Her vilâyet ve memleketin polis heyeti mevâkiʻ-i 
memûriyyetlerinin cesâmet (14) ve ehemmiyyeti nisbetinde taʻyîn ve 
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merâkiz ve mevâkıʻa taksîm edilir taşrada vilâyet (15) ve mutasarrıfl ıklar 
merkezinde ve Der-Saʻâdetʼde mutasarrıfl ık ve müdîrlik dâirelerinde 
iktizâ (16) etdikce birinci komiser riyâseti tahtında aʻzâsı ikinci ve üçüncü 
komiserlerden (17) olmak üzere üç kişiden mürekkeb birer Polis Meclisi 
olacakdır bu meclis bulunduğu (18) dâirenin umûr-ı inzibâtiyyesine ve o 
dâire polis memûrlarının vazîfelerinin (19) îfâsından dolayı terettüb edecek 
mükâfâta ve mücâzâta tahdîd ve taʻyînini ve Kânûn-ı (20) Cezâʼnın üçüncü 
faslında muharrer ve inzibâta müteferriʻ cezâların tahdîdi ve tahkîkât-ı (21) 
evveliye icrâsı vazîfesiyle mükellefdir.

(Sayfa 2)

İkinci Fasl
Usûl-i İntihâb

(1) Yedinci Mâdde: Polis silkine dâhil olmak isteyenlerin kayd ve kabûlü 
evvelâ tebaʻa-i Osmâniyyeden (2) olmak sâniyen yaşları yirmi altıdan 
aşağı ve kırk beşden yukarı olmamak sâlisen kaviyyüʼl-bünye (3) ve ʻilel 
ü emrâzdan sâlim bulunmak râbiʻan üç aydan ziyâde habs ile mahkûm 
olmadığı (4) ve ehl-i ʻırz olduğu hâmisen ifâde-i merâm edecek kadar 
Türkçe okuyub yazmak (5) bilmek ve bu hâller biʼl-imtihân sübût bulmak 
ile meşrûtdur.

(6) Sekizinci Mâdde: Polis silkine girecek olanlar mâdde-i sâbıkada 
muharrer sıfat ve (7) şerâiti câmiʻ ve hâiz olacak ve ʻasâkir-i nizâmiyye 
ve jandarma sınıfl arında ve hidmet-i (8) devletde bulunmuş olanlar ve 
Türkce lisânıyla berâber daha başka lisân ve oldukca hesâb (9) bilenler 
hüsn-i hâl ashâbından olmak şartıyla kayd ve kabûlde diğerlerine tercîh 
(10) edilecekdir.

(11) Dokuzuncu Mâdde: Polis neferâtının mecbûrî olarak müddet-i 
hidmetleri târîh-i duhûllerinden (12) iʻtibâren iki ve çavuşların çavuşluğa 
nâiliyyeti târîhinden iʻtibâren kezâlik iki senedir (13) ikmâl-i müddet 
edenlerin bu silkde kalıb kalmamaları yed-i ihtiyârlarındadır fakat müddet-i 
mecbûriyyet (14) tekmîl olmadıkca ʻözr-i meşrûʻ-ı sahîh olmadıkca 
istiʻfâları câiz olamaz.

(15) Onuncu Mâdde: Biʼl-muhâkeme töhmetleri sâbit olarak çıkarılanların 
tekrâr polis silkine kabûlü katʻan (16) câiz değildir muhâkeme ve sübût-ı 
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muʻâmeleye istinâd edilmeksizin hiç birinin ʻazl ve ihrâcı (17) dahi mücâz 
olamaz.

(18) On Birinci Mâdde: Komiser ve çavuş ve neferlerin memleket ve 
ism ve şöhret ve sinnleriyle (19) bölükleri ve târîh-i duhûl ve nasbları 
muhâsebelere kayd ve vukûʻâtı muʻâmelâtı muhâsebelerce (20) icrâ 
edilecekdir.

(21) On İkinci Mâdde: Bir polis takımında çavuşluk münhall olunca 
ol takım neferâtı bölüğünün (22) bulunduğu dâire Polis Meclisinde biʼl-
imtihân en ehliyyetlisi kim ise o intihâb taşrada 

(Sayfa 3)

(1) vâlî ile mutasarrıf ve Der-Saʻâdetde kezâlik mutasarrıf ve müdîrin 
tasdîkiyle taʻyîn olunur (2) ve muʻâmelât-ı kalemiyyenin icrâsıçün imtihân 
müzekkiresi müdîrin inhâsıyla Der-Saʻâdetde Polis (3) Nezâretine ve 
taşralarda vilâyet vâlîsine irsâl kılınır ve bunlardan ehliyyetce yekdiğerine 
(4) müsâvî bulunanlar olduğu takdîrde en kıdemlisi tercîh olunmak ve 
kıdemce dahi (5) tesâvî hâsıl olur ise ol vakt kurʻa-i keşîde kılınmak ile 
emr-i intihâb cereyân eder.

(6) On Üçüncü Mâdde: Polis heyetinin neferâtdan birinci komiserlerine 
kadar beheriçün ikişer (7) sicill-i ahlâk cedveli tertîb olunarak birer nüshası 
Polis Meclisleri nezdinde bulunacak (8) ve diğer nüshaları Zabtiyye 
Nezâretine gönderilerek vukûʻâtı o esâs üzerine yürüdülecekdir.

(9) On Dördüncü Mâdde: Üçüncü komiserlik münhall olunca mensûb 
oldukları bölük çavuşları (10) ol bölüğün bulunduğu mevkiʻ-i meclisinde 
ve birinci mülkiyye memûrunun huzûrunda biʼl-imtihân (11) en ehliyyetlisi 
ve şâyed ehliyyetce yekdiğerine müsâvî zuhûr edenler olduğu takdîrde (12) 
en kıdemlisi ve kıdemce tesâvî hâsıl olur ise ol vakt kurʻa-i keşîdesiyle 
intihâb (13) ve li-ecliʼt-tasdîk intihâb mazbatasıyla imtihân müzekkiresi 
Der-Saʻâdetde Zabtiyye Nezâretine (14) ve taşralarda vilâyet vâlîsine irsâl 
olunur ve bu sınıfın terfîʻ-i rütbeleri Nezâret (15) veyâ vilâyetin kabûl ve 
tasdîkiyle icrâ kılınır.

(16) On Beşinci Mâdde: İkinci komiserliklerden münhall vukûʻunda 
biʼl-cümle üçüncü komiserlerden (17) ve birinciler ikincilerden intihâb 
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olunur şöyle ki işbu intihâb içün biʼl-cümle müdîrler (18) Polis Nezâreti 
dâiresinde ve müdîrlerin en kıdemlisinin riyâseti tahtında taşralarda (19) 
dahi mecâlis-i idâreye havâle olunarak ictimâʻ ve bir meclis-i imtihân 
ve intihâb ʻakd ederek (20) ve taşralarda dahi Mecâlis-i İdâreye havâle 
olunarak üçüncü sınıf komiserleri (21) ikincilik ve ikinci sınıfı birincilik 
içün biʼl-imtihân bunların içinde ehliyyetlisi (22) kim ise o ve şâyed 
ehliyyetce ve yekdiğerine müsâvî zuhûr edenler olduğu hâlde

(Sayfa 4)

(1) en kıdemlisi ve kıdemcede tesâvî husûlünde ol vakt kurʻa-i keşîdesiyle 
(2) intihâb olunacak ve intihâb mazbatasıyla imtihân müzekkiresi Polis 
Nezâretine iʻtâ (3) edilerek bu sınıfl arın dahi terfîʻ-i rütbeleri nezâretin 
kabûl ve tasdîkiyle cereyân (4) eyleyecekdir.

(5) On Altıncı Mâdde: Birinci ikinci üçüncü komiserler hakkında tertîb 
olunan intihâb (6) mazbatası bâlâları Der-Saʻâdetʼde Zabtiyye Nezâreti 
taşralarda vilâyet tarafından (7) buyuruldu ile tasdîk olunarak intihâbnâme 
makâmında kendilerine verilecekdir.

(8) On Yedinci Mâdde: On altıncı mâddede muharrer komiser intihâbı 
taşralarda Mecâlis-i (9) İdârede icrâ olunacak ve mâdde-i mezkûre 
taʻrîfâtına tatbîkan vâlî-i (10) vilâyet cânibinden buyuruldu ile tasdîk 
muʻâmelesi icrâ ve maʻlûmât iʻtâ kılınacakdır.

(11) On Sekizinci Mâdde: Gerek nezâret ve gerek vilâyet hükm-i intihâbı 
kabûl ve tasdîkde (12) şerâit-i intihâbın tamâmî-i cereyânına istinâd edecek 
ve o yolda noksân vukûʻunda (13) mesûl olacakdır.
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Üçüncü Fasl
Muhassasât ve Elbise

(14) On Dokuzuncu Mâdde: Polis sınıfının muʻâmelât-ı hesâbiyyesiyle 
taksîm-i tahsîsât (15) ve yoklaması Zabtiyye Nezâretinde olan muhâsebeye 
ve taşrada dahi muhâsebe memûrlarına ʻâiddir.

(16) Yirminci Mâdde: Polis neferâtıyla çavuşlarına mahsûs ve timurbaş 
olarak cânib-i devletden (17) birer kılınc ve maʻa-gılâf birer revolver ve 
birer parmak bandı ve birer fenâr ve birer (18) sâʻat ve polis ʻibâresini hâvî 
birer ʻalâmet ve birer düdük ve elbise ile (19) levâzım-ı müteferrika iʻtâ 
olunur.

(20) Yirmi Birinci Mâdde: Polis çavuş ve neferâtından kayıdsızlıkla 
üzerlerinde bulunan

(Sayfa 5)

(1) timurbaş eşyâ-yı mîrîyyeyi zâyiʻ edenler olur ise esmânı maʻaşlarından 
tevkîf (2) edilecekdir izâʻa ve itlâf icrâ-yı memûriyyet hâlinde vukûʻ 
bulduğu tahakkuk (3) eder ise mensûb oldukları bölük komiserleri 
tarafından verilecek jurnal ve Polis (4) Meclislerinden bâ-mazbata 
olunacak tasdîk üzerine tazmîn etdirilmeyecekdir.

(5) Yirmi İkinci Mâdde: Polis efrâdının beher bölüğüne kırk guruş 
mühimmât-ı kırtâsiye bahâsı (6) iʻtâ olunacak ve tutulacak defâtir esmânı 
mazbataya müstenid olmak üzere (7) ayrıca îfâ kılınacakdır.

(8) Yirmi Üçüncü Mâdde:Polis sınıfının ikâmetgâhlariçün şehriyye 
lüzûmu kadar (9) kandîl yağı ve mevsim-i şitâda îcâbına ve mahalline göre 
odun veyâ kömür iʻtâ (10) edilecekdir.

(11) Yirmi Dördüncü Mâdde: Polis komiserlerinden ve neferâtından 
hasta veyâ vazîfe-i memûriyyetlerini (12) îfâ esnâsında mecrûh olanlar 
âmirleri tarafından verilecek jurnal ve Polis Meclislerinden (13) edilecek 
tasdîk üzerine memleket veyâ ʻaskerî hastahânesine irsâl ile orada (14) 
ve hastahânede bulunmaz ise bir mahall-i mahsûsda memleket tabîbine 
tedâvî etdirilerek (15) müdâvât esmânı masârif-i müteferrika tertîbinden 
verilecekdir.
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(16) Yirmi Beşinci Mâdde: Polis komiserlerinden ve neferâtından 
memûriyyet-i mülkiyyece görünecek (17) lüzûm-ı kavî üzerine bir mahalle 
gönderileceklere vapur veyâ şimendüfer ve hayvânla (18) gider ise kasaba 
ve memleket hâricinden iʻtibâren ʻazîmet ve ʻavdetleri içün Memûrîn-i 
(19) Mülkiyye Harc-ı râh Nizâmnâmesi mûcibince kendilerine harc-ı râh 
verilecekdir.

(20) Yirmi Altıncı Mâdde: Polis heyetinden mezûnen mahall-i âhere 
gidenlerden müddet-i mezûniyyeti tecâvüz (21) etdirenlerin güzerân eden 
müddete ʻâid maʻâşları katʻ ve fakat tecâvüz vukûʻ

(Sayfa 6)

(1) maʻzeret-i meşrûʻaya mebnî olduğu mahalleri mecâlis idâresi 
mazbatasıyla (2) tasdîk olunduğu hâlde tamâmen iʻtâ olunur.

(3) Yirmi Yedinci Mâdde: Polis heyetinden mevkiʻ-i memûriyyetlerine 
devâm etmeyenler ve âmirinden (4) bir kâʻide izin ve ruhsat almaksızın bir 
tarafa gidenler maʻâşları kısteʼl-yevm (5) hesâbıyla katʻ edilecekdir.

(6) Yirmi Sekizinci Mâdde: Polis komiser ve çavuş ve neferâtının 
maʻâşlarından tekâʻüd ve (7) karşılığı olmak üzere şehrî yüzde beş tevkîf 
olunacak ve bunların tekâʻüdleri (8) Mülkiyye Tekâʻüd Kânûnuna tevfîkan 
icrâ kılınacakdır.

(9) Yirmi Dokuzuncu Mâdde: Beher bölüğün vukûʻât ve masârif 
ve maʻâşât defter ve cedvel (10) ve yevmiyye jurnalleri bölük çavuş 
ve komiserleri tarafından tanzîm ve Polis Meclisince (11) tedkîk ve 
tasdîk olunarak vakt ve zamânıyla iʻtâ edilecek ve o yolda teehhür (12) 
vukûʻundan veyâ kifâyetsiz muʻâmele zuhûrundan bunlar mesûl olacakdır.

Polisin Görev ve Teşkilatlanması



BELGELERLE TÜRK POLİS TARİHİ-4

80

Dördüncü Fasl
Polisin Sûret-i Hareket ve Vezâif-i Memûriyyeti

(13) Otuzuncu Mâdde: Polis memûrları vazîfelerince müstakill ve 
jandarma ve hîn-i iktizâda (14) ʻasâkir-i nîzâmiyye sınıfl arı bunlara 
muʻâvenetle mükellefdir.

(15) Otuz Birinci Mâdde: Polisler kuvve-i cebriyye ile âdem ahz ü 
girift ve îsâli (16) ve hilâf-ı kânûn cemʻiyyetlerin ve vesâit-i mefsedetin 
dağıtılması ve nöbet bekledilmesi (17) ve bir mevkiʻin muhâfazası gibi 
umûr-ı inzibâtiyyeye ʻâid ve kendilerine mevdûʻ-ı (18) mevâddın rüyet 
ve temşiyetinde ledeʼl-hâce jandarma ve nizâmiyyenin muʻâvenetine (19) 
tahrîren ve zamân müsâʻid değil ise şifâhen mürâcaʻat edecek ve nizâmiyye 
(20) ve jandarmada yardım eyleyecekdir.

(Sayfa 7)

(1) Otuz İkinci Mâdde: Polisler ʻasâkir-i nizâmiyye ve jandarmaya 
tevdîʻ eylediği işlere (2) sû-i istiʻmâl ve kendiliklerinden bir muʻâmele 
karışdırılmamış olduğu hâlde o işden (3) bir mesûliyyet terettüb eder ise 
polise ʻaksi hâlinde mesûliyyet jandarma ve nizâmiyye (4) sınıfl arından 
her kime tevdîʻ-i hidmet olunmuş ise ana ʻâid olacakdır.

(5) Otuz Üçüncü Mâdde: Polislerin îfâ-yı memûriyyeti esnâsında 
defʻaten jandarma (6) ve nizâmiyye yetişemeyen yerlerde tesâdüf eden 
ve polise muhâlefet vukûʻunu işiden (7) ahâlî muʻâvenetine ve mahalle 
bekcileri dahi muʻâvenet ve ihtâr ile berâber idâreleri (8) dâhilinde olan 
polis efrâdının emr ve nehîyle harekete mecbûr ve ʻaksi hâlinde (9) mesûl 
olacakdır.

(10) Otuz Dördüncü Mâdde: Polislerin mevâkiʻ-i memûriyyeti nokta 
ve karagolu ve mevkiʻ ve merkez (11) iʻtibârıyla dört derecede olacak ve 
iktizâsına göre taksîm ve taʻyîn edilecekdir.

(12) Otuz Beşinci Mâdde: Noktalar mahallerinin galebeliği ve 
ehemmiyyeti iʻtibârıyla münâsib mesâfeyi (13) ve karagollar iktizâ edecek 
kadar noktaları ve mevkiʻler kezâlik meşâgil nisbetinde (14) karagolları 
ve merkezler mevkiʻleri hâvî olacak ve binâdan hâlî veyâ seyrek ebniyeli 
yerlerde bir noktaya bir mevkiʻ mesâfesi tevdîʻ kılınacakdır.
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(15) Otuz Altıncı Mâdde: Noktalar ve nokta fevkinde bulunan mahaller 
polisleri biʼl-münâvebe (16) aralık aralık hudût memûrînlerini dolaşarak 
îfâ-yı vazîfe edecekdir.

(17) Otuz Yedinci Mâdde: Noktalara karagollar karagollara mevkiʻler 
mevkiʻlere merkezler merkezlere (18) müdîrlikler müdîrliklere Polis 
Nezâreti ve taşralarda memleketin en büyük mülkiyye (19) memûrları 
merciʻ olacak ve bunlar vukûʻâtı ve sûret-i sahîhada görüb işiddiklerini 
(20) bir tarafdan merciʻlerine bildirecek ve bir tarafdan vazîfelerini îfâ 
edecekdir

(Sayfa 8)

(1) her yerin polisleri vukûʻât-ı yevmiyyeyi ve teşebbüsleri derecâtını 
nihâyet yirmi dört sâʻat (2) zarfında tamâmen müteselsilen merciʻlerine 
tahrîren veyâ şifâhen ihbâr eyleyecekdir.

Beşinci Fasl
Eşhâs-ı Müttehimenin Kâʻide-i Ahz ü Girifti ve Mukâbele-i biʼl-misl 

Muʻâmelesinin Sûret-i İcrâsı

(3) Otuz Sekizinci Mâdde: Polisler îfâ-i vazîfe esnâsında teşhîr-i silâha 
cüret edenlere (4) bir kâʻide mukâbele-i biʼl-misle mezûndur.

(5) Otuz Dokuzuncu Mâdde: Polisler cinâyet ashâbından birini tutacağı 
zamân ibtidâ (6) cânînin söz anlayamayacak derecede ser-hôş muhtellüʼş-
şuʻûr veyâ sağır veyâ (7) gözünde rüyete mâniʻ bir ʻillet veyâhûd gice 
karanlık olubda kendisini tutacak (8) âdemin polis memûru olduğunu farka 
kudreti olub olmadığına dikkatle bu ihtimâlât (9) ber-taraf eyledikden 
sonra rıfk ve mülâyemetle teslîmiyyet teklîf ederek ve beklemediği (10) 
ve yalnız olub veyâ bir arkadaş kifâyet etmediği veyâhûd jandarma veyâ 
nizâmiyye (11) yetişemediği ve yardım edecek kimsede tesâdüf etmeyibde 
urmaksızın biʼs-suhûle tutamayacağını (12) anladığı ve cânî fi râra tasaddî 
etmesiyle silâha mürâcaʻatsız tutulması muʻazzir olduğu (13) hâlde 
mâddede gösterilen şerâite tevfîkan urmağa mezûndur.

(14) Kırkıncı Mâdde: Polisin tutacağı cânîler taʻaddüd ve tecemmuʻ eder 
ve memûrun (15) iktidârı yalnız birini urabilmek derecesinde kalır ise 
içlerinde (16) en ziyâde tecâvüze muktedîr olan ve fi râr eden kim ise ana 
hasr (17) muʻâmele edecekdir.
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(18) Kırk Birinci Mâdde: Evvelâ uracağını üç kerre fi rârîye söylemek ve 
muvâfakat (20) görmediği anda elindeki silâhı defʻaten evvelîde havaya 
boşaltmak ve durmadığı

(Sayfa 9)

(1) hâlde mümkün olduğu kadar ölmeyecek ve fi rârdan alıkoyacak yerine 
atacak ve isâbet (2) etdiremediği ve ikinci atış üzerine yine durmadığı 
takdîrde evvelki ihtârı (3) tekrâr ve taʻkîbe devâm edib yine muvâfakat 
eseri göremeyince tekrâr atacak (4) ve bu tertîb üzere ʻırz-ı teslîmiyyet 
veyâhûd kurşun isâbetiyle tevkîf edinceye (5) kadar devâm eyleyerek 
ahz ü girift edecekdir cânîyi tutdukda darb (6) ve eziyet etmeyib fi rârî 
mecrûh ise derhâl tabîb ve orada bulunanlardan (7) birkaç kişi celb ile 
keşf ve muʻâyene etdirecek görenlerin sûret-i meşhûdâtını (8) hâvî bir 
şehâdetnâme olacakdır.

(9) Kırk İkinci Mâdde: Ahz ü girift olunan cânî fevt olmayıbda 
mecrûhiyyet hâlinde (10) ve söz söyleyecek derecede ise hastahâneye nakl 
ile der-ʻakab bir tarafdan (11) tedâviye devâm ile berâber hemân istintâk 
olunarak ifâdâtı zabt ve polis (12) yedinde bulunan şehâdetnâme ile biʼt-
tatbîk îcâbı icrâ olunacakdır.

(13) Kırk Üçüncü Mâdde: Polise muhâlefet iki nevʻdir biri kavlen ve 
diğeri fi ʻlendir.

(14) Kırk Dördüncü Mâdde: Muhâlefet-i kavliyye polislerin rıfk ü 
mülâyemet ve lisân-ı ihtirâm (15) ile vukûʻ bulan menʻ ve tenbîhini ısga 
etmemekdir böyle söz dinlemeyenleri (16) ikinci defʻa olarak kavlen menʻ 
edecek ve yine ısrâr ederler ise cebren (17) kaldırtmağa mezûn olacakdır.

(18) Kırk Beşinci Mâdde: Muhâlefet-i fi ʻliyye polislere eliyle veyâ 
âlet-i darb u cerh ile (19) karşı durmakdır eliyle muhâlefetde bulunanlar 
tutularak jandarma veyâ nizâmiyyeye (20) teslîm olunur ve âlet-i darb u 
cerh ile karşı duranları polisler biʼl-mukâbele (21) urmağa mezûndur.
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(Sayfa 10)

(1) Kırk Altıncı Mâdde: Polislerin emr-i katʻi ile hayyen ve meyten ahz ü 
girift edecekleri (2) cânîler mâddede muharrer şerâitden müstesnâdır.

(3) Kırk Yedinci Mâdde: Polisler hôd-be-hôd tutmağa ve itâʻatsizlik 
gördükleri (4) anda urmağa mezûn oldukları erbâb-ı cinâyetin sınıfl arı ve 
ashâb-ı (5) cünha ve kabâhate ʻâid ahz ü girift muʻâmelâtının derecât ve 
müfredâtı (6) zîrde muharrer taʻlîmât-ı mahsûsasında mündericdir.

(7) Kırk Sekizinci Mâdde: Polislere ʻırz-ı teslîmiyyet etmeyib fi râra 
veyâhûd teşhîr-i silâha (8) cüret eden câniler mâddelerde muharrer 
şerâite tatbîkan (9) urulur erbâb-ı cünhanın nihâyet dereceye kadar taʻkîb 
olunduğu ve ahz ü girifte (10) sarf-ı iktidâr eylediği âmirleri nezdinde 
sâbit olduğu hâlde fi rârî hakkında yeniden (11) verilecek emr ve reye göre 
hareket olunacak ve erbâb-ı kabâhati biʼs-suhûle ahz (12) ü girift taʻazzür 
etdiği takdîrde tedrîc ve imhâl sûretiyle tutmağa gayret edilecekdir.

(13) Kırk Dokuzuncu Mâdde: Polislerin tutacağı eşhâs cünha veyâ 
cinâyet ashâbından (14) olubda itâʻatlerine iʻtimâd olunamayacak derecede 
bulunduğu hâlde yalnız (15) eline parmak band takılarak elbisesinden 
mâʻadâ üzerinde bulunan eşyâ (16) ve akçe sebt-i defter edilib eşhâsı 
merkûme ile merciʻ-i muʻâmeleye gönderilecekdir.

(17) Ellinci Mâdde: Polisler yol soran ve hâne arayanlara ve kayık ve 
bâr-gîr ve ʻaraba (18) gibi vesâit-i nakliyye isteyenlere irâe-i tarîk ile 
muʻâvenet edecek ve velîlerini (19) gâib etmiş çocuk gördüğü hâlde anda 
alıb semtine göre bulunduğu noktadan (20) diğer noktaya ve mevkiʻ ve 
merkezlere tevdîʻan mahallerine îsâl edecekdir.
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(Sayfa 11)

(1) Elli Birinci Mâdde: Polislerin dâire-i memûriyyetleri dâhilinde leylen 
ve nehâren açık (2) bir hâne veyâ dükkan gördüklerinde önüne bir nokta 
vazʻ ederek o mahallin sâhib (3) veyâ müstecirine veyâhûd akraba ve 
taʻallukâtından birine ve bunları bulamadığı  takdîrde (4) mahallenin imâm 
ve muhtârı veyâ ahâlîsinden münâsiblerine beyân-ı hâl edecek ve anlarla 
berâber (5) açık bulunan mahalli keşf ile sirkat mi vukûʻ bulmuş yohsa 
açık kalması başka (6) sebebden mi ileri gelmişdir ana göre muʻâmeleye 
teşebbüs edecek ve ol yerde sirkat (7) veyâ sâir cünha ve cinâyet 
vukûʻuna delâlet eder ʻalâmet ve emâre gördüğü (8) takdîrde anların dahi 
bozulmamasına dikkat eyleyecekdir.

(9) Elli İkinci Mâdde: Zukâkda hastalanıb kalan ve bir ʻârıza ile düşen 
olduğu (10) hâlde bilâ-tevakkuf anı mümkün ise mâşiyen ve olamadığı 
takdîrde münâsib vâsıta-i (11) nakliyye ile en yakın eczâhâneye götürecek 
veyâ bir mevkiʻ ve merkezde ol (12) şahsın ism ve şöhretini ve üzerinde 
bulunan eşyâ ve akçesini kayd ile kendisini hâne (13) veyâ ikâmetgâhına 
îsâl eyleyecekdir.

(14) Elli Üçüncü Mâdde: Zukâklarda gelib geçene sarkıntılık eden ve 
kendilerini muhâfaza (15) edemeyen ser-hôşlar tutulub merkeze götürülerek 
ve üzerlerinde bulunan (16) şeyleri sebt-i defter edilerek fi ʻlleri ser-hôşluk 
derecesinde kalmış ise (17) ayılıncaya kadar alıkonularak bir daha öyle 
hâller bulunmaması kendisine tenbîh (18) edilerek salıverilecekdir o 
makûlelerden ser-hôşluğu hâlinde kânûna (19) muhâlif hareket edenler 
olur ise muʻâmele-i kânûniyye icrâ içün merciʻine (20) gönderilecekdir.

(21) Elli Dördüncü Mâdde: Hukûmetce aranılan ve tutulması lâzım gelen 
takımdan olmayan (22) serseri ve yankesici ve sâbıkalı ve ʻaleʼl-ıtlâk 
mazanne-i sû olubda tutulacak

(Sayfa 12)

(1) bir fi ʻlde olmayarak zukâklarda gezmekde oldukları hâlde polisler 
tarafından (2) görülenler kangı dâire dâhilinde tesâdüf olunmuş ise o dâire 
polisi o makûleleri (3) dâire hudûdundan çıkıncaya kadar kollayıb diğer 
dâireye dâhil oldukda (4) o dâire polisine ihbâr ederek mürûr eden şahsı tâ 
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ikâmetgâhına varıncaya (5) kadar güzergâhında bulunan mahaller polisleri 
yekdiğerine ihtâr ile takayyüd (6) edeceklerdir. 

(7) Elli Beşinci Mâdde: Sâbıkalı takımın boşda olsun ve bir sanʻatla 
meşgûl bulunsun (8) ikâmetgâhları polisler tarafından aralık aralık 
yoklanarak tahkîkât (9) takayyüdât-ı dâime icrâ edilecekdir.

(10) Elli Altıncı Mâdde: Cünha ve cinâyet erbâbından mahkûmen 
mahbûs olanların yedlerine (11) müddet-i cezâiyyelerini hâvî birer 
varaka verilecek ve yalnız erbâb-ı cinâyetle sârik (12) ve yankesici ve 
kalbazanın mükerrirleri meclisden çıkdıklarında sebeb ve müddet-i (13) 
mahbûsiyyet ve tahliye-i sebîlleri ve ism ve şöhret ve şekilleri ve akrabâ 
ve müteʻallikâtları (14) ve en ziyâde görüşdükleri kimler olduğu ve ne 
sanʻat ve meslekde bulunduğu (15) kayd olunarak ve fotoğrafı ile resmleri 
alınarak salıverilecek ve dâireleri (16) polislerine maʻlûmât vermedikce 
hâricde bir yere gitmemeleri kendilerine tenbîh (17) olunacakdır.

(18) Elli Yedinci Mâdde: Kânûnen Polis Nezâreti altında bulunmağla 
mahkûm olan (19) eşhâsın bulunduğu dâire polisleri tarafından etvâr ve 
harekâtı ve kimler ile

(Sayfa 13)

(1) görüşdüğü ve îrâd ve masrafı dâimâ suâl ve tahkîk ve vakt vakt 
kendilerine (2) ıslâh-ı nefs eylemeleri ihtâr ve tenbîh edilecekdir.

(3) Elli Sekizinci Mâdde: Polislerin dâire-i memûriyyetleri dâhilinde 
bulunan meyhâne ve kerhâne (4) ve kumârhâne ve emsâli mahalleri 
câ-be-câ muʻâyene edecek ve böyle yerlerde yirmi (5) yaşından aşağı 
gençler oturtulduğunu ve anlara ʻişret verildiğini gördüğü hâlde (6) menʻ 
ile berâber merkez ve merciʻleri vâsıtasıyla o makûlelerin velîlerine 
sûret-i (7) mahsûsada maʻlûmat verecekdir bu yerlerde bulunan eşhâsdan 
birkaçını (8) celb ve iknâʻ ile oralara gelib gidenlerin ellerinde hâllerine 
nisbet olunamayacak (9) derecede kıymetdâr eşyâ bulunanlar veyâ ziyâde 
sarfi yyât edenleri haber aldıkda (10) mahall-i ikâmetlerinden ahvâlini 
ve sûret-i intiʻâş ve idârelerini tahkîk ederek tebeyyün (11) edecek hâle 
göre muʻâmele ve meyhânelerin vakt ve zamânında kapanmasına dikkat 
eyleyecekdir.
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(12) Elli Dokuzuncu Mâdde: Polisler dâire-i memûriyyetleri dâhilinde 
ikâmet eden yerli ve yabancı (13) her sınıf ahâlînin nüfûsunu ve mevâlîd 
vefeyâtını tahrîr etmek içün tertîb olunan (14) numûnesine tevfîkan bir 
defter tutacak ve mahalle imâmlarıyla muhtârları mahallenin mevâlîd (15) 
ve vefeyâtını polise yirmi dört sâʻat zarfında haber vermekle mükellef 
olacakdır.

(16) Altmışıncı Mâdde: Her polis memûrunun dâire-i memûriyyeti 
sükkânı içinde ahâlînin (17) kangıları yekdiğeriyle imtizâc edemiyor ve 
imtizâcsızlıkları nedendir ve karı (18) koca beyninde ʻalenî münâzaʻa 
devâm etdiği veyâ müfârakat vukûʻ bulduğu takdîrde (19) münâzaʻa ve 
müfârakat neden ileri gelmişdir buralarını öğrenmek ve mesmûʻâtınca 
mübâyenet (20) ve medâr-ı tevfîk olamayan cihet zuhûrunda sâir iktizâ 
eden ve sözlerine

(Sayfa 14)

(1) iʻtimâd olunanlardan musâhabet yolunda tashîh-i ahvâl eylemek 
vazîfe-i müteferriʻaları cümlesindendir.

(2) Altmış Birinci Mâdde: Hân ve otel ve lokanta gibi ücretle müsâfi r 
kabûl eden (3) ve ʻaleʼl-ıtlâk ʻumûma ʻâid bulunan yerlere ve sâir halkın 
girib çıkdığı (4) mahallere polisler istedikleri vakt girib çıkmağa mezûndur.

(5) Altmış İkinci Mâdde: mâddede gösterilen mahallerde ikâmet 
edenlerin (6) ism ve şöhret ve meşgûliyyet ve sebeb-i vürûd ve ikâmet 
veyâ keyfi yyet-i infi kâk (7) ve ʻazîmetlerini mübeyyen bu mahaller sâhib 
veyâ müstecirleri tarafından polis memûruna birer (8) defter verilecek ve 
mevcûddan gidenler veyâhûd yeniden gelenler olduğu takdîrde (9) yirmi 
dört sâʻatde bir kerrede defter tashîh edilmek üzere zikr olunan sâhib (10) 
veyâ müstecir polise maʻlûmât vermek mecbûriyyetinde bulunacakdır.
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(11) Altmış Üçüncü Mâdde:  mâddede muharrer hükm-i mecbûriyyeti îfâ 
etmeyen sâhib veyâ (12) müstecirlerden ilk defʻasında Kânûn-ı Cezâʼnın 
iki yüz elli dördüncü mâddesine (13) tevfîkan cezâ-yı nakdî alınacak ve 
tekerrürü hâlinde Kânûn-ı Cezâʼnın sekizinci mâddesi (14) mûcibince 
cezâ-yı nakdî tazʻîf edilecek ve üçüncü defʻada kâʻideye riʻâyet (15) 
olunmadığı hâlde o mahallin kapısı önüne bir nokta konularak yeni gelecek 
(16) müsâfi rlerin duhûlü menʻ olunacakdır.

(17) Altmış Dördüncü Mâdde: Polisler aşçı dükkanlarında ve 
lokantalarında kullanılan (18) tencerelerin kalaysız olub olmadığına 
bakmak ve kalaysız olduğu sûretde derhâl (19) kalaylatdıracağı ve yazın 
bir ve kışın iki günden ziyâde kalmış yemekleri satdırmayacağı gibi

(Sayfa 15)

(1) böyle yerlerde kullanılan adamlardan yaralı ve sârî ʻilletle maʻlûl 
olanları (2) defʻ etdirecek ve muktedir olamadığı takdîrde merciʻine 
maʻlûmât verecekdir.

(3) Altmış Beşinci Mâdde: Sakatlığını ve ʻillet-i bedeniyyesini teseüle 
âlet edib mûcib-i istikrâh (4) olanlar menʻ edilecekdir.

(5) Altmış Altıncı Mâdde: Şuʻûrunda halel olanlardan zukâklarda 
gezmekde oldukları (6) görülenler tutularak velîlerine ve velîleri 
olmayanları bîmârhâneye gönderilecekdir.

(7) Altmış Yedinci Mâdde: Mevsim-i şitâda zukâklar ve nerd-bânlar 
ve köprüler buz tutubda (8) gelib geçmekde tehlike görüldüğü takdîrde 
civâr ahâlîsi ve köprü memûrları (9) tarafından bu mahzûrun defʻi tenbîh 
edilecek ve ahâlîsi tarafından oralara kül (10) ve kömür tozu dökülmesi 
tenbîh olunacakdır ve mürûr u ʻubûra mümânaʻat edecek (11) şeyler 
görüldüğü anda derhâl merkezine maʻlûmât verilecekdir.

(12) Altmış Sekizinci Mâdde: İskele başlarında ve şimendüfer 
mevkiʻlerinde ve câmiʻ ve kilisa kapılarında (13) ve tiyatro ve balo ve 
emsâli mecmûʻ ve memerrlerde polisler halkın râhat gelib geçmesine (14) 
ve yankesici ve emsâli mazarratından muhâfazasına dikkat ve nezâret 
eyleyecekdir.
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(15) Altmış Dokuzuncu Mâdde: Polisler mâil-i inhidâm dîvâr ve ebniye 
ve köprü ve iskele ve zukâklarda (16) açık koyu ve emsâli mahaller 
gördüğü anda derhâl merciʻlerine bâ-jurnal bildirecekdir.

(17) Yetmişinci Mâdde: Polisler hayvân koşdurulmamasına ve hayvâna 
ser-hôş veyâ çocukların (18) başıboş bindirilmemesine ve ʻarabaların 
zukâklarda yolları kapayacak sûretde (19) durmamasına ve yaya 
kaldırımına hayvân çıkarılmamasına ve mağazalar ve dükkanlar

(Sayfa 16)

(1) önlerinde ve kaldırımlar üzerinde mürûr u ʻubûra mâniʻ olacak sûretle 
(2) denkler yığılıb durdurulmamasına dikkat ve nezâret eyleyecek ve ebniye 
inşâ (3) etdirenler tarafından Ebniye Kânûnuʼnda muʻayyen hudûdun 
hâricinde zukâklarda (4) harç ve moloz yığdırılmış olduğu görülür ise 
merciʻine ihtâr eyleyecekdir.(5) leylen konak ve kirâ ʻarabalarının fenârsız 
olmamasına dikkat edecek ve fenârsız (6) olan ʻaraba ve ʻarabacılarının 
ismlerinin ve kirâ arabalarının numerolarını (7) yazıb merkezine bildirecek 
ve şâyed ʻarabaca müsâdeme ve emsâli bir hâl vukûʻunda (8) mesûliyyet 
fenârsız olan ʻaraba ʻarabacısına ʻâid olacakdır.

(9) Yetmiş Birinci Mâdde: Mevsiminin gayr-i tezkireli ve tezkiresiz avda 
bulunan ve memleket (10) içinde silâh ile gezenler eşhâs-ı maʻlûmeden 
ise merkezlerine maʻlûmât vererek (11) menʻ olunacak ve eğer mechûl 
ise muʻâmele-i rıfkıyye göstererek merkezine (12) götürülecek ve o 
misillülerin ahvâli tahkîk oluncaya kadar tüfenkleri (13) merkezlerde 
tevkîf edilecekdir.

(14) Yetmiş İkinci Mâdde: Boşda gezen kapısız ve bî-kâr ̒ amele takımının 
dâimâ ahvâl (15) ve etvârını nazar-ı tedkîk altında bulunduracakdır.

(16) Yetmiş Üçüncü Mâdde: Mektebe gitmeyib ve hâline göre bir işle 
meşgûl olmayıbda ötede (17) beride oyun oynayan ve beyhûde gezmekle 
vakt geçiren sübyân velî (18) ve velîlerine teslîm ve eşgâli tenbîh 
olunacakdır.

(19) Yetmiş Dördüncü Mâdde: Mechûlüʼl-ahvâl olan ve hâl ve 
hareketinden emniyyet olunmayanlar (20) hân ve hâne ve dükkanlarda 
ikâmet etdirilmeyecek ve Mürûr Nizâmına tevfîkan (21) haklarında 
muʻâmele olunmak üzere bâ-jurnal merkezlere gönderilecekdir.
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(Sayfa 17)

(1) Yetmiş Beşinci Mâdde: Câme-şûycu ve lekeci ve çilingir ve timurcu 
esnâfı muʻâmelâtından (2) dâimâ haberdâr olarak ve anlardan iktizâ 
edenlerle görüşüb polise muhbir olacak (3) derecede ünsiyyet peydâ ederek 
câme-şûycu ve lekecilerden kanlı veyâ hâllerine (4) tatbîk olunmayacak 
sûretde elbise verenler çilingir ve timurculardan da ʻaynen (5) anahtar 
ve kilid ve sirkate âlet olur sâir emsâli edevât veyâ resmlerini (6) irâe ile 
mislini yapdırmak isteyenler içinde iştibâhı daʻvet eder eşhâs (7) olub 
olmadığı anlaşılacakdır.

(8) Yetmiş Altıncı Mâdde: Limanlar ve sâhillerde emsâl ve lüzûmundan 
ziyâde bilâ-mâniʻ (9) ikâmet eden ve gelib giden gemi ve sandâl ve 
kayıkların sebeb-i tevkîfi  ve gelib (10) gitmesi ve bunlarca hırsız kabûl 
etmek ve yataklık ve esliha ve cebhâne nakl eylemek (11) gibi efʻâl olub 
olmadığı hafi yyen tahkîk olunacak ve netîce-i tahkîkât merkezlere (12) 
bildirilecekdir.

(13) Yetmiş Yedinci Mâdde: Harîk zuhûrunda dâire-i memûriyyetleri 
dâhiline ve sürʻat-i mümküne ile (14) tulumba merkezlerine ihbâr ve mâl 
yağma ve sirkat olunmamak içün tekayüdât icrâ (15) edecek ve harîkin 
sebeb-i zuhûrunu ve eşyâ zâyiʻ olur ise anları meydâna (16) çıkarmağa 
gayret edecekdir.

(17) Yetmiş Sekizinci Mâdde: Sâhibsiz kayık sandâl ʻaraba ve hayvân 
ve eşyâ ve emvâl görüldüğü (18) anda ahz olunarak merkezlerine teslîm 
edilecekdir.

(20) Yetmiş Dokuzuncu Mâdde: Cezâ Kânûnuʼnda derecât-ı muharrer 
olan ve bu kânûn zeylinde (21) muharrer taʻlîmât-ı mahsûsasında taʻdâd 
olunan erbâb-ı cinâyet ve cünha ve kabâhati gördükleri (22) hâlde daʻvâcısı 
olmasa bile işbu kânûnun taʻyîn eylediği kâʻideye tevfîkan (23) ahz ü girift 
edeceklerdir.
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(Sayfa 18)

Altıncı Fasl
Polis Efrâdının Muhâkemâtı

(1) Sekseninci Mâdde: Polis komiser ve çavuş ve neferâtı kânûnen ithâm 
olunmadıkca (2) memûriyyetinden tebʻîd ve muhâkemesi icrâ olunubda 
mahkûm olmadıkca kânûnen ʻazl (3) olunmayacakdır.

(4) Seksen Birinci Mâdde: Polis memûrlarının vazîfe-i memûriyyetlerini 
îfâ etmemek (5) fi ʻlinden dolayı tedkîkât-ı istintâkiyye ve mücâzâtları 
Kânûn-ı Cezâʼnın beşinci (6) faslında muharrer mevâdda tatbîkan Polis 
Meclislerince icrâ ve tahdîd olunur (7) ve kânûna taʻalluk eder sâir fi ʻlleride 
derecât ve keyfi yyâtına göre memûrîn-i mülkiyye (8) gibi Mecâlis-i İdâre 
ve mahâkim-i ʻadliyyece tedkîk ve îcâbı icrâ kılınır.

(9) Seksen İkinci Mâdde: Polis memûrlarından cezâları tahdîd olunanların 
fi ʻlleri (10) o silkden tard ve ihrâcı mûcib olmadıkca mücrîmîn-i ʻâdiyyeye 
karışdırılmayıb (11) ayrıca habs ve tevkîf edilecekdir.

Polis Nizâmnâmesine Mülhak Taʻlîmât

(12) Birinci Mâdde: Polis memûrlarının Polis Nizâmnâmesinde muharrer 
cinâyet ve cünha ve kabâhat (13) ashâbından ahz ü girift eyleyecekleri 
eşhâsın efʻâliyle menʻ edecekleri ahvâlin (14) keyfi yyâtı ber-vech-i âtî 
taʻdâd olunur.

Cinâyet Erbâbı

(15) İkinci Mâdde: Kâtil ve eşkıyâ ve kâtʻ-ı tarîk ve sârik ve sârik yatağı 
ve cârih (16) ve kalbazan ve kundakcı ve cebren fi ʻl-i şenîʻ icrâ eden ve 
kendi nefslerine sû-i kasd

(Sayfa 19)

(1) tasavvurunda bulunan ve âsâyiş-i memleketi ihlâl ve ifsâd ve telgrafl arı 
kasden (2) katʻ ve tahrîb ve timur yollarına taş ve emsâli şeyler koyan ve 
bozan ve evrâk-ı (3) resmiyyeyi taklîd ve tahrîf eden ve yankesicilik ve 
kalb sürücülüğü eyleyen (4) ve polislere teşhîr-i silâh eden ve devletce 
mevzûʻ olan ʻalâim ve şamandıra (5) ve fenârları taklîd veyâ şikest edenler 
ve ıskât-ı cenin içün ilaç verenler.
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Cünha Erbâbı

(6) Üçüncü Mâdde: Kefîlsiz semmiyât satanlar ve diplomasız tabâbet 
edenler (7) sahte olarak memûr sıfatında bulunanlar kendi evlâdını 
veyâhûd insandan birini satanlar (8) dolandırıcılık edenler ve altun ve 
gümüş ve emsâli şeylerin ʻayârını halkı ızrâr (9) içün tagyîr edenler su ve 
gaz borularını kasden tahrîb ve ʻumûma mahsûs eşcârı katʻ edenler.

Kabâhat Erbâbı

(10) Dördüncü Mâdde: Gümrükden mâl kaçıran ve tezkiresiz müskirât 
satan bilâ-emr (11) mevtâ defn eden ve halkın rahatsızlığını mûcib olacak 
esliha ve fi şenk (12) atan ve mahallât arasında şamata ve gürültü eden ve 
hayvânları başıboş salıveren (13) ve zukâklarda hayvân koşduran ve ser-
hôş ve çocukları hayvâna bindirib (14) kendi hâline salıveren iskarmozu37 
kırık ve kayışı çürük edevât-ı sâiresi (15) sakat kayık ve çürük ʻaraba ve 
sakat ve azgun bâr-gir kullanan ve yirmi (16) yaşından aşağı gençlere ̒ işret 
ve sâir mükeyyifât veren ve zukâklarda (17) gürültü ve şemâtet eden ahz 
ü girift olunacakdır.

(Sayfa 20)

Polislerin Menʻ Edecekleri Ahvâl

(1) Beşinci Mâdde: Barut ve sâir eczâ-yı nâriyye ve esliha ile iştigâl 
eden çocuklar (2) ve reçetesiz eczâ-yı mühlike satmak ve mahzûru mûcib 
sûretde ateş istiʻmâl (3) etmek ve polisin maʻlûmâtı olmaksızın zukâklarda 
sebebi mechûl ve şübheli (4) sûretde cemʻiyyet etmek ve ufak çocukları 
zukâğa bırakıb da muhâfaza etmemek (5) ve işlek câddelerde mürûr u 
ʻubûra mümânaʻât edecek sûretde yollara (6) kayıdsızca çukur kazmak 
ve şunu bunu koymak ve sıhhat-i ʻumûmiyyeye muzırr ve müteʻaffi n (7) 
meyve ve bozuk sebze satmak ve mudârebe ve müşâteme ve muhâsıma 
etmek ve vapur (8) ve kayık ve bâr-girlere tahammüllerinden ziyâde yük 
yükletmek ve polisin ruhsatı olmaksızın hayvân (9) dögüşdürmek ve 
tehlikeli mahallerde nişân atmak ve tâife-i nisâya harf-endâzlık (10) etmek 
ve halkın yakasına sarılırcasına teseül etmekdir.

37   İskarmoz; kürek takmak için kayık ve sandalın yan kenarına dikine yerleştirilmiş ağaç çubuk http://
www.tdk.gov.tr (27.11.2014)
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(11) Altıncı Mâdde: Polislerin vazîfesine müteʻallik bu kânûnda münderic 
mevâddan (12) mâʻadâ vukûʻât delâletiyle iktizâ eden şeyler işbu taʻlîmata 
ʻilâve kılınacakdır.

Der-Saʻâdet Polis Nezâreti

(13) Bir nâzıra muhavvel ve nezâret maʻiyyet memûrları ʻaded ve sınıfı 
âtiyen muharrerdir (14) Nezâret Muʻâvinliği nâzırın gıyâbında vekâlet ve 
sâir vaktlerde nezârete ʻâid (15) evrâkı devâir-i idâreye havâle ve ʻaleʼl-
ıtlâk nezârete muʻâvenet ile mükellefdir.

(16) Mektûbculuk nezâretin kâffe-i muhâberât ve mükâtebât-ı resmiyyesine 
memûrdur (17) bunun refâkatinde umûr-ı taharriyyeye ve kaydiyye ve 
terceme ile iştigâl eder bir heyet-i (18) kalemiyye bulunur.

(Sayfa 21)

(1) Sertabâbet refâkatinde etıbbâ ve kâbile ve cerrâhlardan mürekkeb bir 
heyet-i tıbbiyye olduğu (2) hâlde îfâ-yı vazîfe eder.

(3) Emânet Müdîrliği refâkatinde bir kâtib ile polis ve mahâkimin nukûd 
ve eşyâya (4) ʻâid emânâtını ahz ve hıfza ve kuyûdunu tertîb ve icrâya 
memûrdur.

(5) Habshâne-i ʻUmûmî Müdîrliği mahbûsînin muhâfazasına ve habshâne 
muʻâmelât-ı ʻumûmiyyesinin (6) idâre ve temşiyetine memûriyyet eder 
ve bir muʻâvin ve bir heyet-i kalemiyye ile Beyoğlu (7) ve Üsküdar 
habshâneleri ve tevkîfhâne memûrları bunun refâkatinde bulunur.

Nezârete Mülhak Mahaller

(8) Der-Saʻâdet ve Beyoğlu ve Üsküdar ve Fatih ve Beşiktaşʼda birer polis 
müdîri (9) ve anların maʻiyyetinde umûr-ı tahrîriyye ve kaydiyye içün 
îcâbı kadar ketebe bulunur.

(10) Aʻzâsı Der-Saʻâdet ve bilâd-ı selâse tulumba müdîrlerinden mürekkeb 
ve bu müdîrlerden (11) birinin taht-ı riyâsetinde bir tulumba meclisi vardır. 
Fî 16 R. Sene 1297 (28 Mart 1880)38.

38  Varakın tasnif fi şindeki tarih kullanılmıştır.
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3239

Tensikat-ı umumiye gereği jandarma ve polis elbiselerinin yeniden 
yapılandırıldığına dair. 

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 32 � Sayfa: 434)

(1) Tensikât-ı ʻumûmiyye cümlesinden olmak üzere jandarma (2) ve 
polis sınıfın dahi müceddeden muntazaman tensîk ve teşkîli (3) muktezâ-
yı irâde-i hikmet ifâde-i cenâb-ı Şehriyârîden (4) bulunmuş ve geçende 
jandarma süvârî ve piyâde efrâdına (5) mahsûs olarak yapdırılan elbise 
numûneleri hâk-i pây-ı (6) maʻâlî-ihtivâ-yı hazret-i Pâdişâhîye ʻarz 
edildiği (7) gibi polis neferine mahsûs bu kerre de Jandarma (8) Dâiresi 
maʻrifetiyle iʻmâl etdirilen elbise Harbiyye (9) Nâzırı Devletlü Gâzi 
Osman Paşa Hazretleri vesâtatıyla (10) dünki çahârşanba günü huzûr-ı 
şevket-mevfûr-ı (11) Tâcdârîʼye ledeʼl-ʻarz elbise-i merkûme makrûn-ı 
(12) makbûliyyet ve mahzûziyyet-i Şehinşâhî olarak baʻzı taʻdîlâtın (13) 
icrâsıyla berâber gerek bu elbisenin ve gerek jandarma (14) elbiselerinin 
sürʻat-i iʻmâline emr ü fermân-ı Hümâyûn-ı (15) Mülûkâne isâbet-efzâ-yı 
sünûh ve sudûr ve elbise-i (16) merkûmeyi lâbis jandarma çavuşlarından 
Mahmud (17) Çavuşda ʻatiyye-i seniyye-i Mülk-dârîleriyle kâm-yâb ve 
mesrûr (19) buyurulmuşdur.

(20) Mezkûr elbise siyâh çukadan önü kapaklı setrî (21) ve pantolon ve 
setrîʼnin kol ve yakasıyla etrâfı zırhları (22) yeşile meyyâl koyu renkli 
çukadan maʻmûl ve kollarında (23) polise mahsûs gaytan bir işâret ve yine 
yeşile (24) meyyâl renkde bir kordon ve omuzlarında sınıfını irâe (25) 
eder numero olduğu ve elbise-i merkûme müteferriʻâtından (26) ufak bir 
mec ve revolver ve fenâr ve düdük ve maʻa kordon (27) sâʻat bulunduğu 
gibi işbu elbisenin neferât ile (28) çavuşa mahsûs olub komiserler dahi bu 
elbisenin (29) ʻaynını lâbis olacaklar ise de yalnız kordonları (30) sîmden 
maʻmûl idüği görülmüşdür.

39  Vakit Gazetesi, 1 Cemaziyeʼl evvel 1295 H.

Polisin Görev ve Teşkilatlanması



BELGELERLE TÜRK POLİS TARİHİ-4

94

3340

Seyahat esnasında herkesin Mürur Tezkiresi taşıması gerektiğine 
dair Zaptiye Nezaretinin Vakit gazetesinde yayımlanan yazısı. 

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 33 � Sayfa: 435)

Umûr-ı Zâbıta Nezâret-i ʻAliyyesinden

(1) Mürûr Nizamnâmesi hükmünce Memâlik-i Şâhâneʼde (2) seyâhat 
veyâhûd bir mahallden diğer mahalle ʻazîmet edecekler (3) her kim ve 
kangı tebaʻa ve milletden olur ise olsun (4) matbûʻ mürûr tezkiresi 
olmadıkca nizâmen mürûrları (5) câiz olmadığı hâlde baʻzen her nasılsa 
hükm-i nizâma riʻâyet (6) olunmamakda ve memûrînden baʻzıları dahi 
tezkire yerine (7) memûriyyet emirlerini irâe etmekde olduklarına ve 
hükm-i (8) nizâma binâen o gibiler tezkire almak içün memûrları (9) 
tarafından çevrilib yollarından geri kalmakda olduğundan (10) baʻdemâ bu 
gibi nizâmsızlığa ve yoldan kalmağa mahall kalmamak (11) içün herkesin 
nizâm mûcibince mürûr tezkiresi (12) almağa mecbûr olduğu katʻiyyen 
bilinmek ve ana göre hareket (13) edilmek üzere iʻlân-ı keyfi yyete ibtidâr 
kılındı.

40  Vakit Gazetesi 15 Cemaziyeʼl-evvel 1298 H.
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3441

Teftiş ve polis sınıfl arında bulunup sonradan zaptiye zabitliğine 
nakledilmiş olanların tarih ve dühulleri hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 34 � Sayfa: 436)

Şûrâ-yı Devlet Evrâk Odasından Terkîm Olunan Melfûfât Pusulası

Evrâkın Vürûdu 
Târîhi

Defter Numerosu Hulâsa-i Mâdde                        Tanzîmât
Evrâk 
Kâtibi

Fî 2 Ziʼl-hicce 

Sene (12)98 ve fî 

14 Teşrîn-i evvel 

Sene(12)97 (26 

Ekim 1881)

1

Serʻasker 682

(1) Teftîş ve polis sınıfl arında bulunub 
muahharen zabtiyye zâbitliğine (2) nakl 
etmiş olanların târîh-i duhûlleri hakkında 
baʻzı istifsâra (3) dâir.

ʻAded-i Evrâk
Harbiyye Nezâretinin Tezkiresi

1

*
Harbiyye Nezâreti
Jandarma Dâiresi

784

(1) Maʻrûz-ı çâker-i kemîneleridir ki
(2) Vilâyet Nizâmnâmesinin neşri esnâsında Zabtiyye Nezâreti 
maʻiyyetinde istihdâm olunmuş olan teftîş sınıfında bulunanlardan 
baʻzıları sınıf-ı mezbûrun lağvından sonra bir müddet boşda kalarak 
muahharen (3) ber-takrîb zabtiyye zâbitliğiyle neferliğine nakl ve dehâlet 
etmiş olanlardan baʻzılarının yoklamaca târîh-i duhûlleri zabtiyye silkine 
gecdikleri târîhden iʻtibâr edilmiş ve baʻzılarınınki de teftîş hidmetine 
girdikleri (4) târîh mebde-i duhûl ʻadd edilerek ol vechle kendilerine 
şerh verilmiş olmasından dolayı târîh-i duhûlleri zabtiyyeliğe veyâ 

41  BOA. ŞD. 614-18
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zabtiyye zâbitliğine girdikleri günden iʻtibâr edilmiş olanlar ikide birde 
(5) ʻarz-ı hâl iʻtâsıyla evvelki hidmetleri olan teftîşliğe duhûl etdikleri 
târîhin mebde-i ittihâz edilmesini istidʻâ etmekde bulunmuş ve bunların 
maksadları teftîşlik müddetinde zabtiyye gibi maʻâşlarından tekâʻüdlüğe 
(6) karşı yüzde iki vermemiş olduklarından hidmet-i fi ʻliyyeden mahrûm 
kaldıkları fâsılalı bir zamânın tekâʻüdlük müddetine ʻilâvesiyle istifâde 
edilmesine mübtenî olduğu anlaşılmış olmasıyla bu misillü (7) müstedʻâyat 
yoklamaya havâle edildikce zabtiyye idâresinde bulunan teftîş sınıfı 
Zabtiyye Nizâmnâmesi dâhilinde olmayıb başka bir sınıf olduğu ve teftîş 
sınıfından zabtiyyeye nakl etmiş olanların öteden beri (8) teftîşe duhûlleri 
târîhi muʻteber tutulub baʻzılarının zabtiyye sınıfına târîh-i taʻyînlerinden 
iʻtibâr edildiği der-kenârlar ile gösterilmekdedir ki meâl-i der-kenârlar 
yukarıdaki maʻrûzâtı müeyyed görünmekde (9) bulunduğundan şu 
iki türlü muʻâmele-i kâʻide ile kâbil-i tevfîk olmamasıyla berâber bir 
nizâmada müstenid bulunmadığına ve ʻasâkir-i zabtiyyenin tekâʻüdlüğe 
karşılık olmak üzere öteden beri mâh-be-mâh vermekde oldukları (10) 
yüzde ikiyi doksan iki senesine kadar Mâliyye Hazîne-i Celîlesine ve 
andan sonra zabtiyye ve jandarma yüzde iki sandıklarına iʻtâ edib teftîş 
ve ahîren teşkîl olunan polis sınıfl arında bulunanlar ise (11) doksan beş 
târîhinden iʻtibâren yüzde beş terk edegelmelerine nazaran polis ve teftîş 
sınıfl arından zabtiyyeliğe veyâ zâbitliğine geçenlerin istidʻâları vechle 
târîh-i duhûlleri teftîş veyâ polis sınıfına taʻyîn (12) olundukları târîhden 
iʻtibâr edilmiş olsa bu sûret hidmet-i fi ʻliyyede bulunmadukları zamânların 
biʼl-âhire müddet-i tekâʻüdiyyeye ʻilâvesine cevâz göstermek demek olub 
bu ise öteden beri hidmet-i (13) fi ʻliyyede bulunarak maʻâşlarından yüzde 
iki terk eden zabtiyye zâbitân ve efrâdıyla tekâʻüd sandığının ızrârını 
müstelzim olacağına ve zabtiyye zâbitânının sûret-i tekâʻüdü ise herhâlde 
Nizâmiyye-i (14) Tekâʻüdlük nizâmına tâbiʻ olmasına nazaran ber-minvâl-i 
maʻrûz teftîş ve polis sınıfl arından zabtiyye zâbitliğine nakl etmiş olanların 
târîh-i duhûllerinin nereden iʻtibâr edilmesi lâzım geleceğinin huzûr-ı 
sâmî-i (15) dâver-i aʻzamîlerinden lüzûm-ı istîzânı Jandarma Dâiresinden 
ifâde kılınmış olmağla sûret-i maʻrûzaya nazaran iktizâsının emr ü inbâsı 
merhûn-ı müsâʻade-i celîle-i cenâb-ı vekâlet-penâhîleridir her hâlde emr ü 
fermân (16) hazret-i men lehüʼl-emrindir. Fî 29 Ziʼl-kaʻde Sene (12)98 ve 
fî 10 Teşrîn-i evvel Sene (12)97 (23 Ekim 1881).

(İmzâ)
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*
Târîh Numero

28 Ziʼl-hicce Sene 
(12)98 (21 Kasım 

1881)

4
Tanzîmât

530
Mazbata

1
Serʻasker
682

(1) Harbiyye Nezâretinin Şûrâ-yı Devlete havâle buyurulan 
tezkiresi Tanzîmât Dâiresinde kırâat olundu.

(2) Hulâsa-i meâli Zabtiyye Nezâreti maʻiyyetinde bulunan 
teftîş sınıfının lağvı üzerine bunlardan bir kısmı bir müddet 
boşda kalarak (3) muahharen zabtiyye zâbitliğiyle neferliği-
ne dehâlet etmiş olduklarından baʻzılarının yoklamaca târîh-i 
duhûlleri zabtiyye silkine geçdikleri ve baʻzılarınında (4) 
teftîş hizmetine girdikleri târîhden iʻtibâr edilmiş olduğundan 
mebde-i duhûlleri zabtiyye zâbitliğine veyâ neferliğine gir-
dikleri târîhinden (5) iʻtibâr edilenler teftîşliğe duhûl etdikleri 
târîhin mebde-i ittihâdını istidʻâ etmekde olmalarına ve bu 
müsillü müstedʻâyâtın tervîci (6) cihetine gidilmek hidmet-i 
fi ʻliyyede bulunmadıkları zamânların müddet-i tekâʻüde 
ʻilâvesine cevâz göstermek olub bu ise hidmet-i fi ʻliyyede (7) 
bulunarak maʻâşlarından yüzde iki terk eden zabtiyye zâbitân 
ve efrâdıyla sandığın ızrârını müstelzim olacağına nazaran 
(8) mebde-i duhûllerinin nereden iʻtibâr edilmesi lâzım gele-
ceği istifsârından ʻibâretdir.

(9) Vâkıʻâ bunlardan baʻzılarının târîh-i duhûllerini teftîşliğe 
girdikleri ve diğerlerinin muahharen hidmet-i zabtiyye-
ye dehâlet eyledikleri (10) târîhden iʻtibâr ile hakların-
da başka başka muʻâmele edilmesi câiz olamayacağı gibi 
maʻâşlarından her ne kadar yüzde beş tevkîf (11) edilmemiş 
isede mukaddemâ hidmetleri sebkât etdiğinden mebde-i 
duhûllerinin zabtiyye silkine girdikleri günden iʻtibâr 
edilmesi dahi muvâfık-ı ʻadl (12) olamayacağına binâen 
hem haklarından cereyân eden muʻâmelede bir sûret-i ıttırâd 
bulunmak ve hemde kâʻide-i ʻumûmiyyeye muvâfık olmak 
üzere (13) teftîşliğe duhûl etdikleri târîhin târîh mebde-i 
ittihâzıyla olunub fakat teftîşliğin lağvından hidmet-i zab-
tiyyeye dehâletlerine kadar boşda kaldıkları (14) zamânın 
müddet-i hidmetlerinden tenzîli husûsunun Nezâret-i 
müşârünileyhâya işʻârı tezekkür kılınmış olmağla ol bâbda
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3542

Dersaadetʼte polis sayısının ve maaşlarının yükseltilmesiyle 
herkesin vazifelerinin belirlenmesi, mevcut polis nizamnamesinin iyi 

uygulanması hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 35 � Sayfa: 439)

Lâyiha

Sayfa 1

(1) Der-Saʻâdet umûr-ı zâbıtasının sûret-i cereyânına dâir mütâlaʻât

(2) Der-Saʻâdetde umûr-ı zâbıtanın sûret-i cereyânı hakkında lâzım gelen 
tahkîkât-ı nazariyye ve ʻameliyye eyüce icrâ olundukdan sonra huzûr-ı 
şevket-i mevfûr (3) cenâb-ı Tâcdârîye mevâdd-ı âtiyyeye ʻarza ictisâr 
kılındı.

(4) Bu idârenin esâsı ciddî mevcûdu nazar-ı ehemmiyyete alındıkda (5) 
irâde-i mezkûre heyet-i efrâdının müteşevviş efkârına müncerr olabilecek 
(6) inkilâbât-ı serîʻa ve şedîdede bulunmamak içün zât-ı âkdes-i (7) 
Şâhâneye yalnız evvel be evvel icrâsı lâzım görülen (8) ıslâhât-ı mükteziyye 
ve mühimme ʻarz olunacakdır.

Sayfa 2

(1) İkinci mâdde: Polis idâresi heyeti ̒ umûmen müteberriʻ-i mufahhamları 
(2) zât-ı Hümâyûn meymenet-makrûn cenâb-ı veliyyüʼn-niamîlerine ve 
Hukûmet-i seniyyelerine (3) izhâr-ı sadâkat ve fedâkârî eylemekdedir her 
memûr mükellef (4) olduğu vazîfenin icrâsına muktedir ve bir eyü komiser 
veyâ çavuş (5) veyâ neferlik edecek kadar müstaʻidd görünüyor hatta 
baʻzıları (6) bir zekâvet-i fevkaʼl-ʻâde göstermektedir.

(7) Üçüncü Mâdde: Polis memûrîni heyetine iʻtâsı elzem olan (8) şeylerin 
biride bir nizâmnâmedir zîrâ birinci sınıf komiserlerden (9) neferâta 
varıncaya kadar her biri kendi istediği gibi bir nizâmnâme (10) ve taʻlîmâta 
imtisâlen hareket ediyor ki bu hâlin her ân bir takım (11) ihtilâfât-ı tevlîd 

42  BOA. Y.PRK. ZB. 2-63.
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edeceği âşikârdır her nefere bir taʻlîmât (12) verilmezse bile hiç olmazsa her 
mevkıʻa birer ʻaded iʻtâ olunması ve Zabtiyye (13) Nâzırı Beyefendiʼnin 
mezkûr nizâmnâmeleri esnâ-yı teneffüsde çavuşların (14) neferâta kırâat 
etmesi hakkında evâmir vermeleri kâbildir.

Sayfa 3

(1) Dördüncü Mâdde: Umûr-ı Zâbıtanın sûret-i cereyânına ve Zabtiyye 
(2) Nezâreti heyetine suʻûbet gösterecek inkılâbât icrâ etmemek (3) içün 
şurası ʻarz olunabilir ki bundan dört sene mukaddem tertîb (4) olunub 
mündericâtının baʻzısı biraz müddet mevkiʻ-i icrâya vazʻ olunmuş (5) 
olan Polis Nizâmnâmesi kâbil-i icrâdır (mezkûr (6) nizâmnâmenin bir 
kıtʻa sûreti ʻarz ve takdîm kılınmışdır ) işbu (7) nizâmnâme emniyyet-i 
matlûbenin muhâfazasiçün lâzım gelen tedâbîri (8) şâmildir binâen ʻaleyh 
polis idâresinin sûret-i ciddiyyede (9) ıslâhına muvaffak olabilmek içün 
polis memûrînini mezkûr (10) nizâmnâme mündericâtına imtisâlen îfâ-yı 
vazîfe etmeğe icbâr (11) etmelidir.

Sayfa 4

(1) Beşinci Mâdde: Bâlâda zikr olunan nizâmnâme oldukça mükemmel 
olub (2) Bordo ve Marsilya gibi Fransaʼnın baʻzı bilâd-ı meşhûresinde 
(3) icrâ edilmekde bulunan Polis Nizâmnâmelerine müşâbihdir emniyyet 
(4) ve âsâyiş-i memlekete muhâfazadan başka mezkûr nizâmnâme polis 
memûrînince (5) dahi sühûletle mevkiʻ-i icrâya vazʻ olunabilecekdir 
mukaddemâ her ne kadar (6) icrâsı içün baʻzı teşebbüsâtda bulunulmuş 
ise de neferden birinci sınıf (7) komiserine kadar hiçbir memûrun bu 
nizâmnâmeden haberi yokdur.

Sayfa 5

(1) Altıncı Mâdde: Edilen baʻzı tedkîkâta nazaran âmirlere hidemât-ı (2) 
mahsûsalarını biʼz-zât îfâ edib vazîfelerini maʻiyyetleri (3) efrâdından 
birine havâle etmemeleri zımnında evâmir-i lâzime iʻtâsı (4) lüzûmunun 
dahi ʻarzına ictisâr olunur.

(5) Yedinci Mâdde: Veʼl-hâsıl Der-Saʻâdet umûr-ı zâbıtasının hüsn-i 
cereyânı (6) içün başlıca lâzım gelen şeylerin birisi heyet-i memûrîn-i (7) 
hâzıranın ikmâli ve diğeri nizâmnâmenin mükemmelen mevkiʻ-i icrâya 
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(8) vazʻıdır bununla berâber Zabtiyye Nâzırı Beyefendi gibi mezkûr (9) 
nizâmnâmenin icrâsına saʻy ve ikdâm edecek birkaç asdikâ-yı (10) bende-
gân dahi olduğu hâlde sâye-i Şâhânelerinde kâffe-i âmâl (11) ve fermân-ı 
Hümâyûn-ı cenâb-ı Şehriyârîlerinin icrâsına muvaffak olunabilir.

(12) İş bu lâyiha-i ʻâcîzi ikmâl olunduğu sırada şurasıda ʻilâve

Sayfa 6

(1) olunur ki bâlâda ʻarz olunduğu ber vechle memûrînin kıllet-i 
istirâhatlerine (2) ve ʻâileleriyle birlikde bulunmalarına müsâʻid olmadığı 
cihetle merkûmun îfâ-yı (3) hidmetce pek çok duçâr-ı suʻûbet olmakdadırlar.

(4) İşbu takdîm kılınan nizâmnâme mündericâtına imtisâlen polis idâresi 
(5) ıslâh olunubda her bir memûr hidmetiyle ciddiyen mükellef olduğu 
hâlde (6) bunun müntic olacağı hüsn-i netîce temînât-ı lâzime istihsâl 
edecekdir.

(7) Zât-ı şevket-simât cenâb-ı Şehinşâhîleri Der-Saʻâdet polisinin Paris 
şehri (8) usûlüne tevfîkan tanzîmini fermân buyurdukları takdîrde umûr-ı 
zâbıtaca (9) her bir hidmet-i cihân-kıymet ve veliyy-i nimetlerinin îfâsına 
hazır bulunduğum gibi bunun (10) dahi icrâsını kemâl-i sadâkatle der-
ʻuhde eyleyeceğimi arz ederim.

(11) Her mâlda emr ü fermân-ı Hümâyûn hazret-i Tâcdârîlerinin her ne 
vechle (12) şeref-sünûh ve sudûr buyurulur ise mantûk-ı münîfi ne tevfîkan 
hareket

Sayfa 7

(1) eyleyeceğim maʻrûzdur

(2) bir defter derûnunda ihsân buyurulan taʻlîmât-ı seniyyelerine imtisâlen 
(3) Zabtiyye Nezâretinin taht-ı idâresinde bulunan Hafi yye Polis Şuʻbesince 
(4) ve habshânelerce lâzım gelen ıslâhât hakkında hâk-i pây-ı maʻâlî-i (5) 
ihtivâ-yı cenâb-ı Mülûkânelerine ʻarz ve takdîm kılınmak üzere iki (6) 
lâyiha daha der-dest-i ikmâl ve takdîm olduğum maʻrûzdur.

(7) Der-Saʻâdetde tanzîm olunmuşdur. Fî 5 ve 17 Mart Sene (1)300 (17-29 
Mart 1884).

(Mühür)
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3643

Asakir-i zaptiyenin polislerin vazifesine iştirakına izin veren Şura-yı 
Devlet kararı hakkında Cezair-i Bahri Sefi d Vilayetince bilgi 

istenmesi hakkında. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 36 � Sayfa: 446)

(1) Polis muʻâmelâtına ʻasâkir-i zabtiyyenin teşrîk edilmesi hakkında 
derûn-ı tezkirede zikr olunan (2) Şûrâ-yı Devlet karârı suâl olunmuş ise de 
Şûrâ-yı mezkûrece böyle bir karâr olmadığı (3) cevâbı alınmış ve Dâire-i 
Celîle-i ʻAskeriyyeden istifsâr olunarak Cezâyir-i Bahr-i Sefi d Vilâyeti (4) 
Alay beyliğinin işʻârı üzerine taleb olunmuş olduğu ifâde kılınmış olduğu 
maʻrûzdur.

*

Evrâk 
Numerosu

Müsevvidî 
İsmi

Tesvîdi 
Târîhi

Cezâyir-i Bahr-i Sefîd 
Vilâyet-i Celîlesine

Tebyîzi Târîhi ʻUmûm Numerosu

123

12 Ca. 
Sene 

(1)303 
(16 Şubat 

1886)

14 Ca Sene (1)1303 ve 
fî 6 Şubat (1)301 (18 Şubat 1886)

1
ve karâr-ı mezkûra dâir maʻlûmât 
dahi istenilmiş ise de

(1) Polislerin azlığından dolayı vazîfelerine Şûrâ-yı 
Devlet karârıyla ʻasâkir-i zabtiyye (2) teşrîk edildiği 
Vilâyet Alây Beyliğinden bildirildiği ğinden bahsle 
karâr-ı mezkûr sûretinin (3) irsâli taraf-ı vâlâ-yı 
Serʻaskerîden bâ-tezkire işʻâr buyurulmuş ise de 1 
Şûrâ-yı mezkûrca (4) bu yolda bir karâr olmadığı 
tahkîkât-ı vâkıʻadan anlaşılmış olmağla keyfi yyetin 
izâhâ bu bâbda oraca olan maʻlûmâtın (5) îzâhen 
işʻârına himem-i ʻaliyye-i vilâyet-penâhîleri der-kâr 
buyurulmak bâbında.

43  BOA. DH.MKT. 1348-49.
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3744

Polise ait bazı ıslahata dair olub Zaptiye Nezaretinden gönderilen 
defterde yeterli malumat ve izahat olmadığından yeniden tanzim 

olunarak hangi karakollarda ne miktar asker ikamesi icap edeceğinin 
de bildirilmesi hakkında.

 (Transkripsiyonun Aslı: Belge 37� Sayfa: 448)

Evrâk 
Numerosu

Müsevvidî 
İsmi

Tesvîdî 
Târîhi

Zabtiyye Nezâret-i 
ʻAliyyesine

Tebyîzî 
Târîhi

ʻUmûmî 
Numerosu

29 Şefi k Bey
27 Ramazan Sene (1)304 ve 
fî 6 Haziran Sene (1)303 (19 

Haziran 1887)

Polise ʻâid baʻzı ıslâhâta dâir.

(1) İşbu tezkire-i ʻaliyyeleriyle melfûfu olan defter 

mütâlaʻa-güzâr-ı ʻâcizî oldu maʻlûm-ı ʻâlîleri olduğu 

üzere (2) mezkûr defter komisyonca vâkiʻ olan talebe 

muvâfık olmayarak şu teşkîlâtın icrâsından maksad 

tahsîsâtı (3) tasarruf husûlü kaziyyesi olduğu hâlde tenzîli 

gösterilen jandarmalardan kalacak tahsîsâtın (4) mikdârı 

ne idüği ve bununla mevcûda ʻilâveten istihdâm olunacak 

polisler masârifi  tesviye olundukdan sonra (5) ne kadar 

tasarruf edilmiş olacağı gösterildiği gibi tenkîs olunan 

jandarmaların yerine kullanılacak (6) ve karagollara 

ikʻâd olunacak ʻAsâkir-i Nizâmiyye-i Şâhânenin 

kangı karagollara ve ne mikdâr ve derecede (7) ikâme 

olunacağının dahi Nezâret-i ̒ Aliyyelerince taʻyîn olunarak 

beyân ve ifâdesi karâr-ı vâkiʻ (8) iktizâsından iken buna 

dâir de bir gûne maʻlûmât iʻtâ buyurulmuş olduğundan 

mezkûr defterin (9) ol vechle diğer bir kıtʻasının tanzîm 

ve isrâ ve kangı karagollara ne kadar ʻasâkir-i nizâmiyye 

ikâmesi îcâb edeceğinin (10) dahi işʻâr ve inbâsına 

himem-i ʻaliyyeleri der-kâr buyurulmak bâbında. 

44  BOA. DH.MKT. 1426-58.



103

3845

Edirne hariç, diğer vilayetler polisine dağıtılmak üzere alımı söz 
konusu olup getirtilen revolver numunesinin polis için pahalı olduğuna, 

ya revolver ve meç tahsisatını aşmayacak uygun bir silahın seçimi 
veya anılan tahsisata zam yapılarak Manchester revolverlerinin satın 
alınması gerektiğine dair Zaptiye Nezaretiʼnde alınan evrâkın takdim 

olunduğuna dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 38 � Sayfa: 449)

Evrâk 
Numerosu

Müsevvidî 
İsmi

Tesvîdi 
Târîhi

Huzûr-ı ʻÂlî-i Hazret-i Sadâret-
penâhîye

Tahir Efendiye

Tebyîzi Târîhi

3147 Abdülhalim

15 
Kânûn-ı 
sânî (1) 

303

12 Ca. Sene (1)305 ve Fî 
13 Kânûn-ı sânî (1) 303 

(26 Ocak 1888)

11 
olunmuş ve ʻumûm-ı vilâyât içün 
sekiz yüz elli kadar revolver ve 
meç mübâyaʻasına lüzûm olduğu 
muhâberât vâkıʻa netâyicinden 
anlaşılmış olub. 

(1) Teşkîlât-ı cedîde iktizâsınca Edirneʼden mâʻadâ 
ʻumûm vilâyât-ı Şâhânede den Edirneʼden mâʻadâsında 
müstahdem polislere mevcûdundan (2) başka mübâyaʻası 
lâzım gelen sekiz yüz elli kadar revolver ve meç esmânı 
içün tam olarak Bâb-ı Âlîʼde teşekkül eden komisyonca (3) 
tahsîsât muvâzenesine bin dokuz yüz yetmiş lira vazʻ  işbu 
mebâliğe nisbetle elverişli ve iki lira ve belki daha (4) aşağı 
kıymetli birkaç nevʻ numûnelik revolver getirdilerek bir ay 
muʻâyene resmen Tophâne-i ʻÂmire Müşîriyyet-i Celîlesine 
(5) gönderilmiş ise de alınan cevâblarda bunların ʻAsâkir-i 
Şâhâne yedindeki revolverlere tekâbül edemediği cihetle 
ʻasker elinde (6) istiʻmâle sâlih olmadığı gösterilmiş ise 
de ʻasker yedinde bulunan revolverler üç lira ve bir çâr-
yek lira kıymetinde olmasına (7) ve polisler revolverlerini 
ʻasker gibi mevkiʻ-i harbde değil görünecek lüzûma göre 
nâdiren istiʻmâl edecekleri cihetle bunlar içün (8) iki liralık 
ve belki daha ehven ve mümkün mertebe istiʻmâle sâlih 
cinsinden revolver alınmak kâfî ve şâyed zikr olunan (9) 
Vinçester revolverlerinden mübâyaʻa lâzım gelir ise tahsîsâta 
daha bin lira kadar akçe zamm edilmek zarûrî bulunmuş 
idü ğünden ğüne binâen (10) bâ-mezkûr tahsîsâta bin lira 
zamm edilmesi veyâhûd mevcûd tahsîsâtla Nezâretce tasvîb 
olunacak diğer nevʻ revolverlerden (11) mübâyaʻa olunması 
şıklarından birinin ihtiyârı hakkında ve vilâyâtından her pare 
eslihâ hakkında idâre-i komisyondan tanzîm (12) ve iʻtâ 
kılınan mazbatanın gönderildiği beyânıyla icrâ-yı îcâbını 
hâvî  Zabtiyye Nezâret-i ʻAliyyesinden mebʻûs tezkire (13) 
melfûfuyla berâber ʻarz ve takdîm kılınmış ve icrâ-yı îcâbı 
merhûn-ı rey ve irâde-i ̒ aliyye-i Sadâret-penâhîleri bulunmuş 
olmağla ol bâbda.

45  BOA. DH.MKT. 1480-87.
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3946

Vilayetlerde görevli polisler için satın alınacak silahlara ihtiyaç 
olduğundan, bu hususta Zaptiye Nezaretiʼnce gerekenin 

yapılması hakkında. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 39 � Sayfa: 450)

Evrâk 
Numerosu

Müsevvidî 
İsmi

Tesvîdi 
Târîhi

Huzûr-ı ʻÂlî-i Hazret-i 
Sadâret-penâhîye

Tebyîzi Târîhi

732
9

14 Haziran 
Sene 

(1)304 (26 
Haziran 
1888)

Mehmed 
Fuad Beye

Fî 21 Şevval Sene 
(1)305 ve 

fî 19 Haziran Sene 
(1)304 (1 Temmuz 

1888)

(1) Vilâyât-ı Şâhânede müstahdem polisler içün se-
kiz yüz elli kadar daha revolver ve meç (2) iʻtâsına 
mübâyaʻasına lüzûm görünerek ʻasker yedinde bulunan 
ve beheri üç (3) lira ve bir çâryek lira kıymetinde olan 
revolverler revolverlerden mâʻadâsı (4) Tophâne-i 
ʻÂmirece matlûb-ı muvâfık ʻadd edilmemekde oldu-
ğundan ve mutlak (5) bunlardan mübâyaʻa edilmek 
olunmak lâzım geldiği hâlde bin dokuz yüz yetmiş li-
radan (6) ʻibâret bulunan tahsîsâtına tahsîsâta daha bin 
liranın zamm ve ʻilâvesi (7) lâzım geleceğinden bahsle 
bâ-mevcûd tahsîsât ile tasvîb edilecek (8) diğer nevʻ 
revolverlerden mübâyaʻa veyâhûd ol mikdâr mebâliğin 
tahsîsâta (9) ʻilâvesi şıkklarından birinin ihtiyârı hak-
kında Zabtiyye Nezâret-i ʻAliyyesiʼnden tekîden (10) 
vârid olan tezkire 22 Mart Sene (1)304 (3 Nisan 1888) 
târîhinde takdîm pîş-gâh-ı sâmî-i Sadâret-penâhîlerine 
(11) kılınmışdı takdîm olunmuşdu esliha-i mezkûrenin 
sürʻat-i irsâli lâ-yenkatiʻ vilâyâtdan taleb edilmekde 
(12) olduğundan bahsle tekîd-i keyfi yyeti mutazammın 
Nezâret-i müşârünileyhâdan bu kerrede tevârüd eden 
(13) tezkire muhâsebe ifâdesiyle leffen merfûʻ huzûr-ı 
fehâmet-nüşûr (14) hıdîv-i aʻzamîleri kılınmağın 
maʻrûzât-ı sâbıka (15) vechle iktizâsının icrâ ve emr 
ü inbâ buyurulması menût irâde-i maʻâlim-ʻâde-i (16) 
vekâlet-penâhîleridir ol bâbda.

46  BOA. DH.MKT. 1517-115.
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4047

Polisi olmayan kazalarda Müddei-i Umumilik vazifesinin kabiliyetli 
zabitlerle yerine getirilmesi ile ilgili tebligata Trablusgarp Vilayetinde 

gelen cevapta vilayetin yeterli okur yazar zaptiyesi olmadığından 
bu görevin kaymakamlarca yapıldığının belirtildiğine dair. 

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 40 � Sayfa: 451)

Evrâk 
Numerosu

Müsevvidî 
İsmi

Tesvîdî 
Târîhi

ʻAdliyye Nezâret-i 
Celîlesine

Tebyîzî Târîhi

47 Abdülhalim

29 Eylül 
Sene 

(1)304 
(11 Ekim 

1888)

10 Safer (1)306 ve fî 4 Teşrîn-i 
evvel Sene (1)304 

11 zâbitânı bulunmamasından 
dolayı vilâyet İstinâf Müddeîʻ-i 
ʻUmûmîliğine vukûʻ bulan 
işʻâr-ı ʻâlî-i nezâret-penâhîleri 
mûcibince cerâim-i meşhûdenin 
tahkîkâtı kazâ kâimmakâmları 
maʻrifetiyle icrâ olunmakda 
ve bu dahi îcâb-ı hâl mevkiʻe 
muvâfık görünmekde bulunduğu 
ve teferruʻâtı der-miyân

(1) Polis olmayan kazâlarda müddeîʻ-i ̒ umûmîlik 
vazîfesini îfâ etmekde olan zâbitândan okuyub 
(2) yazması bulunmayanların oldukca bu vazîfeyi 
icrâya kâbiliyyyeti görülen zâbitlerle becâyişleri 
icrâ kılınıb mezkûr (3) vazîfenin bu sûretle olsun 
muhâfaza-i hüsn-i cereyânı hakkında Islâhât-ı 
ʻAdliyye Komisyonu unca verilen karârıyla (4) 
bâ-tezkire-i sâmiyye-i Sadâret-penâhî vukûʻ 
bulan emr ü işʻâr mûcibince 18 Ağustos Sene 
(1)304 târîhinde vilâyâta teblîgât-ı ʻumûmiyye 
icrâ (5) kılınmışdı ana cevâben Trablusgarb 
Vilâyetinden tevârüd edib leffen irsâl savb-ı 
ʻâlî-i dâverîleri kılınan (6) tahrîrâtda vilâyetin 
kuvve-i mevcûde-i zabtiyyesi ihtiyâc nisbetinde 
olmamasından ve okur yazar zabtiyye 11  
olunmağın ol bâbda

47  BOA. DH.MKT. 1555-8.
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Selanik ve Edirne vilayetlerindeki tren istasyonlarında ve 
diğer mahallerde görevli polis efradının giysileri hakkında. 

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 41 � Sayfa: 452)

Evrâk 
Numerosu

Müsevvidî 
İsmi

Tesvîdî 
Târîhi

Zabtiyye Nezâret-i ʻAliyyesine

Tebyîzî Târîhi

1250
24

24 
Teşrîn-i 

Sânî Sene 
(1)306 

26 R. Sene (1)308 ve fî 27 Teşrîn-i 
Sânî Sene (1)306 (9 Aralık 1890)

(…) taraf-ı sâmî-i Sadâret-penânîye 

cevâb yazılmak üzere alındı.

Fî 13 Kânûn-ı evvel Sene (1)306 

(25 Aralık 1890).

1

yine iʻâde olunmak üzere leffen 

savb-ı ʻâlîlerine

(1) Selânik ve Edirne vilâyetleri dâhilindeki şimendüfer 

istasyonları civârında memerr-i nâs (2) olan sâir mahallerde 

müstahdem polis efrâdının iktisâ eyledikleri elbise (3) pejmurde 

ve kıyâfetleri münâsebetsiz bir hâlde olduğu mesmuʻ-ı ʻâlî 

buyurulmasıyla (4) bu bâbda icrâsı tahkîkâta memûren o tarafl ara 

iʻzâm buyurulan yâverân-ı (5) hazret-i Şehriyârîden Şakir Beyʼin 

tahkîkât ve meşhûdâtını hâvî kaleme aldığı (6) ʻarîza ile o tarafl ar 

polis efrâdından birisinin resmi manzûr-ı ʻâlî olarak (7) ʻarîza-i 

mezkûre mündericâtı istihbârât-ı vâkıʻayı tamâmen müeyyed olub 

(8) hâlbuki polis masârifi çün pek çok tahsîsât verilmekde olmasına 

ve memâlik-i (9) ecnebiyyedeki memûrîn-i zâbıtanın husûsuyla 

bunlardan şimendüfer istasyonları (10) gibi göze çarpan yerlerde 

bulundurulmakda olanların gâyet temiz ve muntazam elbise 

(11) iktisâ eylemelerine sûret-i mahsûsada dikkat olunmakda 

olduğu hâlde hâlde (12) Devlet-i ʻAliyye memûrîn-i zâbıtâsının 

Edirne ve Selanik gibi en mühimm mevkiʻlerde (13) bu kadar 

fenâ kıyâfetle îfâ-yı vazîfe etmeleri pek çirkin (14) bulunmasına 

binâen mezkûr ʻarîza Meclis-i Mahsûs-ı Vükelâca müzâkere 

mütâlaʻa olunarak (15) ve zikr olunan resm görülerek vilâyet-i 

mezkûrîn ile sâir biʼl-cümle vilâyât-ı (16) Şâhânede müstahdem 

polis efrâdının ber-hâl-i intizâma vazʻı husûsunun biʼl-etrâf 

(17) teemmül ve müzâkeresiyle netîcesinin ʻarz-ı ʻatebe-i ʻulyâ 

kılınması şeref-sâdır olan (18) irâde-i seniyye-i cenâb-ı Pâdişâhî 

iktizâ-yı celîlinden bulunduğu ve sâlifüʼz (19) –zikr ʻarîza ve 

resmin gönderildiği beyân-ı ʻâlîsiyle polis efrâdı (20) hakkında 

Dâire-i Zabtiyyece olan mütâlaʻanın işʻârı bâ-tezkire-i sâmiyye-i 

(21) Sadâret-penâhî işʻâr buyurulmuş ve mezkûr ʻarîza ve resm 

1 savb-ı ʻâlîlerine (22) irsâl kılınmış olmağla iktizâsının ʻilâve-i 

mütâlaʻa-i ʻaliyyeleriyle berâber (23) müsâraʻaten beyân ve izbâr 

buyurulması bâbında.

48  BOA. DH.MKT. 1790-23.
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Polis hesapları 1301 senesinden itibaren zaptiye bütçesine 
nakledildiğinden Dâhiliye tahsisatı sened-i müşterekindeki polis 
kelimesi çizilerek hafi ye hesabının buraya yazılması hakkında. 

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 42 � Sayfa: 453)

Evrâk 
Numerosu

Müsevvidî 
İsmi

Tesvîdî 
Târîhi

Mâliyye Nezâret-i 
Celîlesine

Tebyîzî 
Târîhi

ʻUmûmî 
Numerosu

2859 Hayreddin

Fî 11 
Şubat 
Sene 

(1)306 
(23 Şubat 

1891)

Hayreddin 
Beye

Fî 20 Receb Sene (1)308 
ve fî 17 Şubat Sene 

(1)306) (1 Mart 1891)

10
(1) Müfâd-ı işʻâr-ı ʻâlî-i dâverileri ve melfûf tahrîrât 

müeddâsı maʻlûm-ı ʻâcizî olarak keyfi yyet muhâsebe-i 

Nezârete ledeʼl-havâle zikr olunan sene-i (2) müşterekde 

muharrer polis hesâbâtının üç yüz bir senesinden 

iʻtibâren zabtiyye muvâzenesine vukûʻ-ı nakline mebnî 

hâlî (3) kalan sütûnundaki polis kelimesi çizilerek 

hafi yye hesâbının oraya derc ve terkîmi lâzım geleceği 
ifâde (4) ve melfûf tezkire iʻâde kılınmış olmağla ol 

bâbda 

49  BOA. DH.MKT. 1814-13.
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*
559

(1) Hafi yye tahsîsâtı tedîyâtı içün dâhiliyye tahsîsâtı sened-i müştereklerinde 
hâne-i mahsûs bulunmadığı cihetle mezkûr tedîyâtın (2) zikr olunan 
sened-i müşterekde muharrer hesâbların kangısına idhâl-i lâzım îcâb 
edeceğinin istifsârını müttefi k Van Vilâyeti (3) Defterdârlığından vârid 
olan 12 Kânûn-ı evvel Sene (1) 306 (24 Aralık 1890) târîhli ve yetmiş 
sekiz nomerolu tahrîrât muhâsebe-i mâliyye-i ʻumûmiyye ifâdesiyle (4) 
leffen savb-ı sâmî-i âsafânelerine irsâl kılınmış olmağla bu bâbda lâzım 
gelen muʻâmelenin defterdâr-ı mûmâileyhe emr ü işʻârına (5) himem-i 
ʻaliyye-i dâverânelerinin der-kâr buyurulması bâbında. Fî 12 Cemâziyeʼl-
âhire Sene (1)308 ve fî 11 Kânûn-ı sânî Sene (1)306 (23 Ocak 1891).
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Cidde Limanıʼna gidecek hacılar ve ziyaretçilerin ellerinde bulunan 
mürur tezkireleri ve pasaportların yoklamalarının icrası için birer polis 

ve zaptiye bir kol sandalının gönderilmesi, satın alınacak sandalın 
bedeli olan meblağın Cidde pasaport ve mürur tezkiresi hasılatından 

tesviyesine dair
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 43 � Sayfa: 455)

Evrâk 

Numerosu

Müsevvidî 

İsmi

Tesvîdi 

Târîhi

Hicaz Vilâyet-i Celîlesine

Tebyîzi Târîhi
ʻUmûm 

Numerosu

569

26

Fî 29 Mayıs 

Sene (1)307

6 Ziʼl kaʻde Sene (1)308 ve 

fî 1 Haziran Sene (1)307 (13 

Haziran 1891)

(1) Cidde Limanıʼna vurûd edecek hüccâc ve 
züvvâr ve sâirenin yedlerinde bulunan mürûr-ı 
tezâkir ve pasaportlarının (2) yoklamalarının 
icrâsı ve gideceklerin teftîş-i ahvâli içün birer 
polis ve zabtiyye erkânıyla bir kol (3) sandâlının 
sûret-i dâimede gezdirilmesi zımnında mübâyaʻa 
edilecek sandâl esmânı olan iki bin guruşla 
(4) dört nefer kayıkçı ve bir reîs maʻâşlarının 
mecmûʻu olan sekiz yüz guruşun Cidde pasaport 
ve mürûr tezkiresi (5) hâsılâtından tesviyesi 
muktezâ-yı irâde-i seniyye-i cenâb-ı Pâdişâhîden 
bulunduğu 6 Mayıs Sene (1)307 târîhinde ba-
tahrîrât (6) işʻâr olunmuşdu ol vechle icrâ-yı 
îcâbıyla mezkûr sekiz yüz guruşun târîhi iʻtâsının 
izbârı (7) husûsun savb-ı ʻalî-i dâverânelerine 
teblîği muhâsebeden ifâde kılınmış olmağla îfâ-yı 
muktezâsına (8) himem-i ʻaliyye-i destûrîleri der-
kâr buyurulmak bâbında.

50  BOA. DH.MKT. 1841-95.
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Avrupa devletleri polis teşkilatlarında olduğu gibi Zaptiye Nezareti 
bünyesinde bir politik şubesi teşkil edilmesine dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 44 � Sayfa: 456)

1923

(1) Avrupa devlet ve hukûmetlerinin polis nezâretleri bir takım şuʻabâta 
münkasım olduğu gibi bunların ehemmiyyetlilerinden olmak (2) üzere biri 
emniyyet ve âsâyiş-i ʻumûmî ve diğeri politik şuʻbesi nâmlarıyla ikişer 
şuʻbe dahi bulunduğundan burada da (3) işbu politik şuʻbesi tarzında 
olarak Bâb-ı Zabtiyyede bir polis şuʻbesi tesîsi ile gerek Der-Saʻâdet gerek 
vilâyât-ı Şâhâneye (4) tabʻ ve neşr edilmekde bulunan evrâk-ı havâdis ile 
resâil-i mevkûteden ikişer nüshasının celbiyle işbu şuʻbede (5) muʻâyene 
ve teftîş edilmesinin usûl-ı ittihâzı şeref-sâdır olan irâde-i seniyye-i 
cenâb-ı Pâdişâhî iktizâ-yı ʻâlîsinden (6) bulunduğu Mâbeyn-i Hümâyûn 
Başkitâbet-i Celîlesinden 11 Cemâziyeʼl-ahire Sene (1)309 (12 Ocak 1892) 
târîhli tezkire-i husûsiyye ile teblîğ kılınmış (7) olmağla ber-mântûk-ı emr 
ü fermân-ı Hümâyûn ifâ-yı muktezâsına himmet buyurulması siyâkında 
tezkire-i senâverî terkîm olundu efendim. Fî 12 Cemâziyeʼl-ahir Sene 
1309 ve fî 1 Kânûn-ı sânî Sene (1)307 (13 Ocak 1892).

51  BOA. DH.MKT. 1917-100.
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*
Evrâk 

Numerosu
Tesvîdî Târîhi

Huzûr-ı ʻÂlî-i 
Hazret-i Sadâret-

penâhîye

Târîh-i Tebyîzi
Rûmî             ʻArabî

315
19

19 Kânûn-ı 
sânî Sene 
(1)307 (31 
Ocak 1892)

Mehmed 
Fuad beye

Fî 2 Receb 
Sene (1)309

ve

Fî 20 Kânûn-ı 
sânî Sene (1)307

Takdîm

(1) İrâde-i seniyye-i cenâb-ı Mülûkâneyi mübelliğ olan 
işbu tezkire-i sâmiyye-i Sadâret-penâhîleri üzerine 
Zabtiyye (2) Nezâret-i ʻAliyyesiyle muhâbereyi şâmil 
olub leffen takdîm kılınan tezkire cevâbında işbu (3) 
şuʻbenin teşkîli içün elsine-i muhtelifeye âşnâ memûrlar 
tedârik ve istihdâm (4) olunmak üzere senevî yüz sekiz 
bin guruşa lüzûm gösterilmiş ve infâz-ı hükm irâde-i 
seniyye müterettib (5) zimmet-i memûriyyet ve ʻubûdiyyet 
bulunmuş olub ancak memâlik-i ecnebiyyede bu gibi 
şuʻabât vücûdu (6) oralarca evrâk-ı havâdisin sansür 
usûlüne tâbiʻ olmamasından münbaʻis olabile (7) hâlbuki 
bizce gazeteler ʻumûmen sansür edilmekle berâber 
sansür memûruna gösterilmeksizin (8) şâyed bir şey 
yazacak olurlar ise bunun derecesine göre gazetenin taʻtîli 
veyâhûd (9) tevbîhât icrâsı gibi muʻâmelâtda zâten teftîş 
ve muʻâyene vazîfesiyle mükellef (10) olan Matbûʻât-ı 
Dâhiliyye ve Hâriciyye idârelerine ve resâil-i mevkûtenin 
teftîş ve muʻâyenesi (11) dahi Maʻârif Nezâret-i Celîlesine 
ʻâid ve işbu teftîşâtda devâm-ı intizâm (12) muʻâmelâta 
kâfî bulunmasına ve hâl-i hâzır Hazîneye nazaran yine her 
ne vechle (13) irâde-i seniyye-i cenâb-ı Cihânbânî şeref-
sudûr buyurulur ise hikmet ve isâbet anda (14) olacağı 
der-kâr bulunmağla olmağla ve şuʻbe-i mezkûrenin teşkîli 
hâlinde sâlifüʼl-beyân (15) yüz sekiz bin guruşun açıkdan 
Hazîne-i Celîlece Zabtiyye büdcesine (16) ̒ ilâvesi muktezî 
bulunmağla ol bâbda.
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Bab-ı Zaptiyede Avrupa politik şubesi tarzında 
bir polis şubesi teşkiline dair. 

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 45 � Sayfa: 458)

Bâb-ı ʻÂlî
Dâire-i Sadâret-i ʻUzmâ
Mektûbî Kalemi
ʻAded:1923

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

(1) Devletlü efendim hazretleri
(2) Avrupalı devlet ve hukûmetlerinin polis nezâretleri bir takım şuʻabâta 
münkasım olduğu gibi bunların ehemmiyyetlilerinden olmak üzere biri 
emniyyet ve âsâyiş-i ʻumûmî ve diğeri politik şuʻbesi (3) nâmlarıyla 
ikişer şuʻbe dahi bulunduğundan burada da işbu politik şuʻbesi tarzında 
olarak Bâb-ı Zabtiyyede bir polis şuʻbesi tesîsi ile gerek Der-Saʻâdet gerek 
Vilâyât-i Şâhânede (4) tabʻ ve neşr edilmekde bulunan evrâk-ı havâdis 
ile resâil-i mevkûteden ikişer nüshasının celbiyle işbu şuʻbede muʻâyene 
ve teftîş edilmesinin usûl-i ittihâzı şeref-sâdır olan irâde-i (5) seniyye-i 
cenâb-ı Pâdişâhî iktizâ-yı ʻâlîsinden bulunduğu Mâbeyn-i Hümâyûn 
Başkitâbet-i Celîlesinden 11 Cemâziyeʼl-âhire Sene (1)309 (12 Ocak 1892) 
târîhli tezkire-i husûsiyye ile teblîğ kılınmış olmağla ber-mantûk-ı (6) emr 
ü fermân-ı Hümâyûn îfâ-yı muktezâsına himmet buyurulması siyâkında 
tezkire-i senâverî terkîm olundu efendim. Fî 12 Cemâziyeʼl-âhire Sene 
1309 ve fî 1 Kânûn-ı sânî Sene 1307 (13 Ocak 1892).

Sadr-ı aʻzam ve Yâver-i ekrem
(İmzâ)

52  BOA. İ.DH. 1268-99679.
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(Alt Kısım)

(1) Maʻrûz-ı çâker-i kemîneleridir ki
(2) İrâde-i seniyye-i cenâb-ı Pâdişâhîye mübelliğ olan işbu tezkire-i 
sâmiyye-i Sadâret-penâhîleri üzerine Zabtiyye Nezâret-i ʻAliyyesiyle 
muhabereye şâmil olub leffen takdîm kılınan tezkire cevâbında işbu 
şuʻbenin teşkîli (3) içün elsine-i muhtelifeye aşnâ memûrlar tedârik ve 
istihdâm olunmak üzere senevî yüz sekiz bin guruşa lüzûm gösterilmiş ve 
infâz-ı hükm-i irâde-i seniyye-i müterettib zimmet memûrin ve ʻubûdiyyet 
(4) bulunmuş olub ancak memâlik-i ecnebiyyede bu gibi şuʻabâtın vücûdu 
oralarca evrâk-ı havâdisin sansür usûlüne tâbiʻ olmamasından münbaʻis 
olarak hâlbuki bizce gazeteler ʻumûmen (5) sansür edilmekle berâber 
sansür memûruna gösterilmeksizin şâyed bir şey yazacak olurlar ise bunun 
derecesine göre gazetenin taʻtîli veyâhûd tevbîhât icrâsı gibi muʻâmelâtda 
zâten (6) teftîş ve muʻâyene vazîfesiyle mükellef olan matbûʻât-ı dâhiliyye 
ve hâriciyye idârelerine ve resâil-i mevkûtenin teftîş ve muʻâyenesi dahi 
Maʻârif Nezâret-i Celîlesine ʻâid ve işbu teftîşâtda (7) devâm ve intizâm 
muʻâmelâta kâfî bulunmasına ve hâl-i hâzır Hazîneye nazaran yine her 
ne vechle irâde-i seniyye-i cenâb-ı Cihânbânî şeref-sudûr buyurulur ise 
hikmet-i isâbet anda olacağı der-kâr olmağla (8) ve şuʻbe-i mezkûrenin 
teşkîli hâlinde salifüʼl-beyân yüz sekiz bin guruşun açıkdan Hazîne-i 
Celîlece Zabtiyye büdcesine ʻilâvesi muktezâ bulunmağla ol bâbda emr 
ü fermân hazret-i veliyyüʼl-emrindir. Fî 2 Receb Sene (1)309 ve fî 20 
Kânûn-ı sânî Sene (1)307 (1 Şubat 1892).

Nâzır-ı Umûr-ı Dâhiliyye
(İmzâ)

(Alt Kısım)

(1) Devletlü Efendim Hazretleri
(2) Müfâd-ı cevâb-ı devletleri maʻlûm-ı senâverî olarak matbûʻât-ı 
dâhiliyye idâresinin muhassasâtı ne kadar olduğunun dahi işʻârı ve 
memûrince miyânında bu işi idâre edebilir (3) zevât var ise ismlerinin 
beyân ve izbârı husûsuna himmet buyurulması siyâkına terkîm-i cevâba 
ibtidâr ve mezkûr tezkire iʻâde kılındı efendim. Fî 7 Receb Sene 1309 ve fî 
26 Kânûn-ı sânî Sene 1307 (6 Şubat 1892).

Sadr-ı aʻzâm ve Yâver-i ekrem
(İmzâ)

Polisin Görev ve Teşkilatlanması
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(Alt Kısım)

(1) Maʻrûz-ı çâker-i kemîneleridir ki
(2) Medlûl emr ü cevâb-ı ʻâlî-i fehîmâneleri rehîn-i îkân-ı çâkerî oldu 
matbûʻât-ı dâhiliyye kaleminin muhassasât-ı şehriyyesi dokuz bin elli 
guruşdan ʻibâret olduğu ve memûrîn-i müstahdemenin

(Belgenin devamı)

(1) ancak vâzîfe-i muʻayyene-i matbûʻâtı rüyet ve temşiyete yetişebildikleri 
muhât-ı ʻilm-i sâmî-i hıdîv-i aʻzamîleri buyuruldukda emr ü fermân 
hazret-i veliyyüʼl-emrindir. Fî 10 Receb Sene (1)309 ve fî 28 Kânûn-ı sânî 
Sene (1)307 (9 Şubat 1892).

Nâzır-ı Umûr-ı Dâhiliyye
(İmzâ)

(Alt kısım)

(1) Devletlü efendim hazretleri
(2) Medlûl-ı cevâb-ı devletleri maʻlûm-ı senâverî olarak Zabtiyye 
Nezâretinde teşekkül edecek şuʻbe dahi vazîfe-i matbûʻât ile iştigâl 
edeceğine göre Matbûʻât-ı Dâhiliyye İdâresinden lüzûmu (3) kadar 
memûrun şuʻbe-i mezkûreye memûr edilmesi hakkında vâkiʻ olacak 
mütâlaʻa-i devletlerinin işʻârına himmet buyurulması siyâkında terkîm-i 
hâmiş ibtidâr kılındı efendim. Fî 15 Receb Sene (1)309 ve fî 2 Şubat Sene 
(1)307 (14 Şubat 1892).

Sadr-ı âʻzam ve Yâver-i ekrem
(İmzâ)

(Alt kısım)

(1) Maʻrûz-ı çâker-i kemîneleridir ki
(2) Mantûk-ı emr ü cevâb-ı sâmî-i Sadâret-penâhîleri rehîn-i îkân-ı ʻâcîzi 
oldu zâten yedi sekiz neferden ̒ ibâret olan Matbûʻât-ı Dâhiliyye hulefâsının 
(3) kısm-ı küllîsi elsine-i muhtelifede çıkan evrâk-ı havâdisin kableʼt-tabʻ 
muʻâyenesi gibi vezâif-i mühimme ile meşgûl olmasına nazaran evvelki 
cevâb-ı ʻâcizânemde dahi (4) beyân olunduğu üzere bunlardan mezkûr 
şuʻbe içün memûr tefrîkine maslâhaten imkân görünmediği muhât-ı ilm-i 
ʻâlî-i hazret-i vekâlet-penâhîleri buyuruldukda (5) ol bâbda emr ü fermân 
hazret-i veliyyüʼl-emrindir. Fî 16 Receb Sene (1)309 ve fî 3 Şubat Sene 
(1)307 (15 Şubat 1892).

Nâzır-ı Umûr-ı Dâhiliyye
(İmzâ)
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*
Nezâret-i Zabtiyye 
3

Huzûr-ı Maʻâlî-mevfûr Cenâb-ı Sadâret-penâhîye

(1) Maʻrûz-ı çâker-i kemîneleridir ki
(2) Avrupa devlet ve hukûmetleri polis nezâretlerindeki politika şuʻbeleri 
tarzında Dâire-i Zabtiyyede teşkîli muktezâ-yı irâde-i seniyye-i hazret-i 
Pâdişâhîden olan Polis Şuʻbesinde istihdâmı lâzım gelen (3) lisân-âşnâ 
memûrların Matbûʻât-ı Ecnebiyye Kaleminde müstahdem bulunan 
ketebeden alınmak üzere naklî mümkün olan yedi efendinin derece-i 
maʻlûmât ve mikdâr-ı maʻâşlarına dâir Matbûʻât-ı Ecnebiyye Müdîri 
ʻAtûfetlü Macid (4) Beyefendi hazretleri tarafından biʼt-takdîm taraf-ı 
sâmî-i cenâb-ı Sadâret-penâhîlerinden tevdîʻ ve iʻtâ buyurulan defter 
üzerine mûmâileyhümden Begos Zeki ve Manas Efendilerle Musa 
Kazım ve İbrahim Beylerin (5) nakli münâsib görülmüş ve muahharen 
Mîr-i müşârünileyhden alınan tezkirede Zeki Efendiʼden mâʻadâsı sinn-i 
vefîreden beri Hâriciyye Nezâret-i Celîlesinden hidmet ve emekleri 
sebk eylediğinden baʻde-mâda Nezâret-i (6) müşârünileyhâda tefeyyüz 
ve terakkiyi ârzû etmekte bulunduklarından ve kendilerinin bütün 
bütün Dâire-i Zabtiyyeye naklleri biʼl-âhire mağdûriyyetlerini mucîb 
olacağından bahsle Matbûʻât-ı Hâriciyye Kaleminden (7) külliyen 
fekk-i irtibâtları cihetine gidilmeyerek yine mezkûr kalemde mukayyed 
ve imkânın müsâʻadesi dâiresinde orada dahi müstahdem olmalarına 
ve maʻâş-ı âsliyyelerini Nezâret-i müşârünileyhâdan olub Dâire-i 
Zabtiyyede (8) ʻilâve-i memûriyyet olarak istihdâm ve maʻâşlarının biner 
guruşa iblağıyla zamâimin Nezâret-i ʻâcizîden verilmesine müsâʻade 
buyurulmasını ve müceddeden ve terfîʻan rütbe ve nişânlar tevcîh ve 
ihsânıyla taltîfl erini istiʻtâf (9) etmekte bulundukları ve mûmâileyhüm 
iki tarafda birden istihdâmları emsâl-i ʻadîdesine nazaran mümkünâtdan 
bulunduğu işʻâr olunmuş ise de bunların iki dâirede birden istihdâmları 
muvâfık-ı hâl ve maslahat olmadıkdan başka (10) mezkûr şuʻbenin Avrupa 
polis nezâretlerindeki politika şuʻbelerine kıyâsen teşkîli emr ü fermân 
buyurulmasına nazaran mezkûr şuʻbenin yalnız sansür muʻâmelâtıyla 
iştigâl etmeyib zâbıta-i siyâsiyye vazîfesiyle (11) dahi mükellef olacağı 
anlaşılıb şu hâlde alınacak memûrînin ez-her cihet şâyân-ı emniyyet ve 
iʻtimâd olmaları iktizâ edeceğinden ve Matbûʻât-ı Dâhiliyye Kaleminde 
dahi şuʻbe içün verilecek memûr bulunmadığı (12) müdîrinin ifâdesinden 
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müstefâd olduğundan suver-i maʻrûzaya nazaran her ne vechle emr ü irâde 
buyurulur ise hükm-i ʻâlîsine tevfîk-i muʻâmele olunacağı maʻrûzdur ol 
bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyüʼl-emrindir. Fî 21 Şaʻbân Sene 1309 
ve fî 8 Mart Sene 1308 (21 Mart 1892).

Zabtiyye Nâzırı
(İmzâ)

*
Yıldız Serây-ı Hümâyûnu
Başkitâbet Dâiresi 
5766

(1) Avrupaʼda olduğu gibi politik şuʻbesi tarzında Bâb-ı Zabtiyyede 
bir polis şuʻbesi teşkîli içün (2) senevî yüz sekiz bin guruş sarfına 
lüzûm gösterilmiş olub maʻa-mâ-fîh memâlik-i ecnebiyyede bu (3) 
gibi şuʻabâtın vücûdu oralarca evrâk-ı havâdisin sansür usûlüne tâbiʻ 
olmamasından münbaʻis (4) olarak burada gazeteler sansür memûrlarına 
gösterilmeksizin ve resâil-i mevkûte dahi Maʻârif (5) Nezâret-i Celîlesince 
tedkîk edilmeksizin basılmamakda olmasına göre işbu teftîşâtın intizâm-ı 
(6) muʻâmelâta kâfî olduğu ifâdesini ve ol bâbda ifâdât-ı sâireyi hâvî 
Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesinin (7) muhâbereli tezkiresinin leffi yle istîzân 
emr ü fermân-ı Şâhâneye dâir resîde-i dest-i taʻzîm olan (8) fî 27 Şaʻbân 
Sene (1)309 târîhli tezkire-i cevâbiyye-i Sadâret-penâhîleri melfûfl arıyla 
ledeʼl-ʻarz manzûr-ı ʻâlî-i hazret-i (9) Pâdişâhî oldu Memâlik-i Şâhânede 
umûr-ı dâhiliyye ekseriyyâ umûr-ı hâriciyye ile münâsebet (10) peydâ 
etmekde olduğu gibi zâbıtaya ʻâid husûsât dahi ʻaliyyüʼl-ekser politikaya 
taʻalluk (11) etmekde olub ahîren vâkiʻ olan Volkoviçin cerhi mâddesi 
bu kâbilden olduğundan (12) ve binâen ʻaleyh biri politika ile mahlût-ı 
husûsât ve vukûʻât ve cinâyâta bakmak diğeri (13) vukûʻât-ı ʻâdiyye ile 
iştigâl eylemek ve îcâbı takdîrinde yekdiğerine muʻâvenet etmek (14) 
üzere Bâb-ı Zabtiyyede Zabtiyye Nâzırının taht-ı nezâretinde olarak iki 
şuʻbe teşkîli her (15) cihetle mûcib fevâid ve muhassenât olacağından 
memleketin âsâyiş ve inzibâtının hüsn-i muhâfaza (16) ve idâmesi esbâbı 
der-pîş nazar-ı dikkat edilerek ve Zabtiyye Nizâmâtı gözden geçirilerek 
(17) her iki şuʻbenin teşkîlât ve vezâifi ne dâir esâslı birer lâyiha kaleme 
almak üzere Dâire-i (18) Zabtiyyede müşârünileyh Zabtiyye Nâzırının 
taht-ı riyâsetinde Polis Müfettişi Mösyö Bonin ile (19) polis umûrunda 
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vukûf ve maʻlûmâtı olan zevât-ı sâireden mürekkeb bir komisyon teşkîl 
(20) olunması ve komisyon-ı mezkûrdan tanzîm olunacak lâyihaların 
baʻde Meclis-i Mahsûs-ı Vükelâca (21) dahi müzâkere olunmak üzere ol 
emrde sûret-i husûsiyyede ʻarz-ı ʻatebe-iʻulyâ kılınması (22) şeref-sâdır 
olan irâde-i seniyye-i cenâb-ı Hilâfet-penâhî îcâb-ı ʻâlîsinden olmağla 
ve sâlifüʼz-zikrle (23) muhâbereli tezkire ve melfûfu leffen taraf-ı sâmî-i 
Sadâret-penâhîlerine iʻâde kılınmağla ol bâbda emr ü fermân (24) hazret-i 
veliyyüʼl-emrindir. Fî 28 Şaʻbân Sene (1)309 fî 15 Mart Sene (1)308 (28 
Mart 1892).

(İmzâ)
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4653

Dersaadet ve diğer vilayetler polislerinin arttırılması hakkında 
Zaptiye Nezaretince gösterilen lüzum üzerine Bağdat polislerinin 

arttırılmasına dair evrâkın iade kılındığının bildirilmesi hakkında. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 46 � Sayfa: 462)

Evrâk 
Numerosu

Müsevvidî 
İsmi

Tesvîdi 
Târîhi

Târîh-i Tebyîz
ʻArabî          Rûmî

3
14

20 Mart 
Sene (1)308 

(1 Nisan 
1892)

Şûrâ-yı Devlet Riyâseti 
Vekâlet-i Celîlesine

9 Ramazan Sene 
(1)309 (7 Nisan 

1892)

25 Mart Sene 
(1)307

(1) Müfâd-ı işʻâr-ı ʻâlî-i âsafâneleri ve evrâk-ı 
melfûfa müeddâları maʻlûm-ı ʻâcîzi oldu Der-
Saʻâdet (2) ve vilâyât polislerinin tezyîd-i 
mikdârı hakkında Zabtiyye Nezâreti ̒ Aliyyesince 
gösterilen lüzûm üzerine baʻzı mütâlaʻât (3) 
derc ve ʻilâvesiyle keyfi yyet akdemce makâm-ı 
sâmî-i Sadâret-penâhîye işʻâr kılınmış olunmuş 
ve ʻumûmu hakkında (4) Meclis-i Mahsûs-ı 
Vükelâca verilecek karâr sırasında Bağdad 
polislerinin tezyîdi mâddesi (5) dahi mevzûʻ-ı 
mevkiʻ müzâkere edileceği tabîʻî görünerek 
bulunmuş olmağla ola olarak o olmasıyla (6) 
bulunmuş olmağla ve evrâk-ı mezkûre takımıyla 
iʻâde kılmağla kılınmış olmağla ol bâbda.

53  BOA. DH.MKT. 1939-107.
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4754

Asayişi temin edecek iki şubenin teşkili, müfettişlerin lisan bilmeleri, 
polislerin maaşlarının muntazaman verilmesi gibi hususlara dair 

zaptiyede yapılması gereken ıslahatlar.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 47 � Sayfa: 463)

Sayfa 1 

ʻAtebe-i ʻUlyâ-yı Cenâb-ı Tâcdârîlerine Maʻrûzdur

(1) Bâ-irâde-i seniyye-i hazret-i Pâdişâhîleri Bâb-ı Zabtiyyede teşekkül 
eden komisyon (2) tezekkür edeceği icrâât-ı ıslâhiyye hakkında 
kullarından bir lâyiha istemiş olmağla (3) şeref-sudûr buyurulan emr ü 
fermân-ı Hümâyûn-ı Mülûkâneleri maʻlûm-ı ʻâcîzi oldukda (4) melfûfen 
takdîm hâk-i pây-ı maʻâlî-i ihtivâ-yı cenâb-ı Zillullâhîleri eylediğim (5) 
lâyihanın tahrîrine müsâraʻat ettim. Tertîb olunan iki şuʻbenin (6) vezâif 
ve hidemâtı başka başka olacakdır. Birinci şuʻbenin zât-ı (7) şevket-simât 
hazret-i Mülkdârîleri ve Devlet-i ʻAliyyeleri uğrunda pek mühim (8) 
vazîfeleri bulunacakdır. Sadâkat ve gayret ve vukûfca mazhâr-ı emniyyet-i 
(9) Şâhâneleri olmuş ve lisân-âşnâ bir müdîr tarafından idâre olunması 
(10) muktezîdir. Bu şuʻbeye mensûb müfettişler dikkat ve iʻtinâ ile intihâb 
(11) olunmalıdır idârenin hâricinde yabancılara ihtiyâc bırakdırmamak 
(12) ve her işe kifâyet edilmek üzere hepsinin ayrı ayrı birer (13) ecnebî 
lisânı bilmeleri dahi lâzımdır böyle bir idâre mükemmelen tertîb (14) 
ve müstakîm memûrlar taʻyîn buyurulduğu hâlde pek ziyâde istifâde 
(15) buyurulacağı iʻtikâdındayım işbu sınıf-ı zâbıta memûrlarına (16) 
Hukûmet-i seniyyelerinin her türlü hidemâtını îfâ etdirmek ve vazîfe 
(17) lerini sû-i istiʻmâl etmelerine mahall bırakmamak içün müstevfî ve 
muntazam (18) maʻâşât tahsîs buyurulmağla berâber ʻibret- âmîz müessir 
mücâzâtlar (19) olmalıdır.

54  BOA. Y.PRK.ZB. 10-31
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Sayfa 2

(1) Komisyon büdcenin vüsʻatini tedkîk ettikden sonra müdîr ile (2) 
müfettişlere tahsîs kılınacak maʻâşâtın mikdârını müzâkere eyleyecekdir. 
(3) Her müfettiş lâ-akall iki lisân bilecekdir.

(4) İkinci Şuʻbe halkın emniyyet ve âsayişi vazîfesiyle mükellef bulunacak 
(5) ve hidemâtı birinci şuʻbenin hidemâtına müşâbih olmayacakdır. Bunlar 
(6) kâtil ve cânîleri tevkîf, kalbazanları taharrî ve zâbıta-ı ʻadliyyeye 
müteʻallik (7) ahvâl ve cerâime nezâret gibi işler göreceklerdir bu iki 
şuʻbe (8) hidemâtının zekî ve sâdık memûrlara tevdîʻi ve maʻâşlarının (9) 
muntazaman iʻtâsı ve bâ-husûs müdîrlerin maʻiyyetlerini bilâ-hicâb (10) 
tekdîr edebilecek sûretde ciddî ve nâmûslu olmaları îcâb (11) eder.

(12) Zâbıta-ı Şâhânelerinin bu yolda ıslâhâta katiʻyyen ihtiyâcı (13) 
vârdır zirâ bugünki hâlinde polis ne zât-ı kudsiyyet-simât (14) cenâb-ı 
Pâdişâhîlerinin menâfi ʻ-i muʻazzezesine nede Devlet-i ʻAliyyelerinin (14) 
menâfi ʻine hidmet edecek hâlde değildir. Polis memûrları (15) vazîfelerini 
îfâ edememekdedir sanʻatlarından heves ve istikâmetle (16) çalışan pek 
azdır.

(17) Son derecedeki hissiyyât-ı ʻubûdiyyet ve fedakârımın ve duâ-yı 
(18) temâdî-i .ʻömr ü şevket-i mukaddese-i velî-i niʻamîlerinde kusûrum 
olmadığının (19) mazhar-ı iʻtimâd-ı Şâhâneleri buyurulmasını istirhâm 
ederim fermân. Fî 5-17 Mayıs Sene 1(308) (17-29 Mayıs 1892).

(İmzâ)
Bonin

Tercüme eden kulları 
Said

(Mühür)
(Selestin Bonin)
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Sayfa 3

(Emniyyet ʻUmûmiyye)

Yâhûd (Âsâyiş-i ʻUmûmi)

Birinci Şuʻbe

1 Şuʻbe müdîri

2 Kâtib ve mütercim

1 Mukayyid

1 Mukayyid muʻâvini

12 Muhtelif lisânlara vâkıf zâbıta müfettişi

Vezâifi 

(1) Zabtiyye Nâzırı nezdinde nöbet. (2) Mevrûdâtın kabûlu, güşâdı ve 
kaydı. (3) Osmanlı ve ecnebî gazetelerinin muʻâyenesi. (4) Mekâtib ve sâir 
evrâkın tercümesi. (5) Telgrafnâmelerin irsâl ve kabûlü. (6) Politikaya ve 
âsâyiş-i ʻumûmîye dâir mesâlih. (7) Hukûmetin muhâfaza-i emniyyeti.(8) 
Evrâk-ı siyâsiyyenin tedkîki. (9) Hafî şirketler hafî fesâd tertîbâtı (komplo) 
sû-i kasdler. (10) Ve bunlardan mütevellid taʻkîbât-ı kânûniyye. (11) 
Muhâfaza-ı emniyyet-i ʻumûmiyyeʼye dâir olan kavânîn ve o evâmirin 
icrâsı. (22) Ecnebîlerin seyâhat ve âmed ü şüdleri. (23) Îcâd ve tesîs 
istidʻâlarının kabûlü.

Sayfa 4

(1) Şirket ve ictimâʻ ve iʻâne-i muhtâcîn-i cemʻiyyet ve luʻbları ve ziyâfetle 
(2) ve şenlikle ve ʻumûmî cemʻiyyet-i şebâneler içün ruhsat-ı istidʻânâme 
(3) lerinin kabûl ve tedkîki. (4) Ziynet ve sâir eslihanın ticâreti (5) esliha 
idhâl ve imrârı. (6) Her türlü ecsâm ve mevâdd-ı müştaʻile ve edevât-ı 
harbiyye. (7) Otel ve hâne ve odalar ve mefrûş dâireler ve hâneler (8) îcâra 
vermek isteyenlerin istidʻâlarının kaydı. (9) İş bu mahallerde ecânibin 
gelib gitmesi. (10) Matbaʻa ve kitâbcılar hakkındaki kavânin ve nizâmâtın 
icrâsı. (11) Gazete furûhtu. Evrâk-ı matbûʻa ve tesâvîr ve sâire (12) Nakl 
ve tevzîʻi (13) Tiyatrolar teftîş ve muʻâyenesi. (14) İʻlân ve yaftalarla 
iʻlâncılar. (15) İstidʻâ-yı tâbiʻiyyet eyleyenlere hakkında tahkîkât. (16) 
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mevkûf olmayan ecnebîlerin Memâlik-i Şâhâneden ihrâcı teklîfi . (17) 
Şimendüfer istasyonlarıyla vapur iskelelerinde pasâport muʻâyenesi.

Sayfa 5

(Emniyyet-i ʻUmûmiyye)

Yâhûd (Âsâyiş-i ʻUmûmî)

İkinci Şuʻbe

Bir şuʻbe müdîri

2 Kâtib

12 Polis müfettişi
Vezâifi 

(8) Henüz taraf-ı müstantikden ahz ü girift emri verilmemiş (9) olub ihbâr 
edilen ve henüz bilinmeyen erbâb-ı cinâyet ve (10) cünhanın taharrîsi. (11) 
Her nevʻ sahtekârların şerîklerinin taharrîsi. (12) Tahkîkât ve maʻlûmâtın 
heyet-i ʻadliyyeye irsâli. (13) Piyangolar, cemiʻiyyetler, kûlûbler ve 
kumârhâneler ile sukakda (14) Kumâr oyunları icrâsına dâir tahkîkât. 
(15) İntihârlar ile kazâen vukûʻ bulan vefeyât hakkında tahkîkât. (16) 
Fuhşiyyât-ı memnûʻa ve hafi yyenin ve mugâyir-i âdâb resmler satılmasının 
(17) taharrîsi. (18) Fûhşiyyât ile ahlâk-ı ʻumûmiyyeyi münhall ahvâlin 
menʻi. (19) Hidmetkârân ve sâir hademe dâireleri (20) nakl ve teşrîh-i 
ihbâr.

Sayfa 6

(1) Esliha-i nâriyye taʻlîm ve tecrübesi. (2) Fişenk ve donanma fi şengi 
depoları. (3) Barût furûhtu. (4) Barût ve sâir mevâdd-ı müşteilenin 
nakli nezâreti. (5) Pûllara dâir mugâyer nizâm-ı harekât. (6) Kilidsiz 
anahtar furûhtu. (7) Tiyatro ve konserlerin ve meşrûbât dükkanlarının 
emniyyet-i ʻumûmiyye (8) nokta-i nazarından taht-ı nezâretde tutulması. 
(9) müstantikin tevkîf-i müzekkiresinin ve ahz ü girift emirlerinin ve (10) 
iʻlâmâtın ve kâffe-i ʻadliyye emirnâmelerinin icrâsı. (11) Gâib olanların 
taharrîsi. (12) Taʻkîb ve taharrî edilen eşhâs hakkında vilâyât-ı idâre-i 
dâhiliyye (13) ve ʻadliyyesiyle muhâberât. (14) Biʼl-cümle Mülkiyye ve 
ʻAskeriyye mehâkemelerinden sâdır olan mahkûmiyyetlerin cemʻi ve (15) 
tertîb üzere kayd ve muhâfazası. (16) Maznûnların zâbıta-ı ʻadliyyece 
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sevâbık-ı âhvâl ve mahkûmiyyetlerine dâir hükkâm (17) maʻlûmât-ı 
lâzime verecek kayd varakaları ʻitâsı. (18) Lakab ve yanlış ism ve sahte 
nâmların tedkîki. (19) Tahliye-i sebîllerinden sonra mevkûfl arın tecessüs 
ve taʻkîbi yolunda tedâbir. (20) Bu yolda ki ecnebîlerin hudûda kadar taht-ı 
muhâfazaya alınması. (21) Kadın ve erkek kabûl eden ebelere nezâret. 
(22) ʻİllel-i sâriye ve müstevliyenin derece ve esbâb-ı zûhûru hakkında 
(22) tahkîkât. (23) Yangınlar ve sebeb-i zuhûrları hakkında tahkîkât ve 
taharriyyât. (24) Zâbıta-ı ʻAdliyye fotoğrafhânesinin idâresi.
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Jandarma ve Zaptiye zabitanının polis vazife alanına müdahale 
etmemeleri tebligat-ı sabıkadan olmasına rağmen buna riayet 

edilmediğinden, bu konuda tahkikat icrasıyla gerekli tedbirlerin 
alınarak uygulanmasına dair.

 (Transkripsiyonun Aslı: Belge 48 � Sayfa: 469)

Dâhiliyye Mektûbî Kalemi Müsveddâtına Mahsûs Varakadır

Evrâk 
Numerosu

Müsevvidî
Tesvîdî 
Târîhi

Adana Vilâyet-i 
ʻAliyyesine

Tebyîzi Târîhi

ʻArabî Rûmî

Birleşdi
221
189

Fî 19 
Temmuz 

Sene 
(1)308

13 Muharrem 
Sene (1)310 (7 
Agustos 1892).

25 Temmuz 
Sene (1)308

214

1
ve zabtiyye zâbitân ve efrâdının 
isâet-i hâlleri tafsîlâtına dâir 
vilâyet polis komiserliğinden 
mebʻûs jurnâlin irsâliyle icrâ-
yı îcâbı

(1) Jandarma ve zabtiyye zâbitânın polis vezâifi ne 
müdâhele etmemeleri teblîgât-ı sâbıka iktizâsından 
olduğu hâlde ekser mahallerde (2) ve ʻaleʼl-husûs 
vilâyet-i ʻaliyyeleri zâbıta memûrları doğrudan 
doğruya polis vazîfesine müdâhale ile polisce 
hasbeʼl-icâb celb (3) ve tahliye olunan kesânı tutûb 
tevkîf ve polis ʻaleyhine teşvîk etmek gibi ahvâle 
cüret ettikleri haber alınıb bu ise polis muʻâmelâtını 
(4) işkâl ve mültezem-i ʻâlî olan inzibâtı ihlâl 
edeceği cihetle katʻiyyen câiz olamayacağı 1 
Zabtiyye Nezâret-i ʻAliyyesinden alınan iki kıtʻa 
tezkirede izbâr edilmiş (5) kılınmış olmağla ve 
mezkûr jurnal leffen tesyâr kılınmış olmağla 
zâbitân-ı mûmâileyhümün vazîfe-i hilâfında 
polis muʻâmelâtına müdâhelâtda bulunmamaları 
zımnında lâzım gelenlere teblîgât-ı (6) ekîde icrâsı 
ve mezkûr jurnal mündericâtına nazaran tahkîkât-ı 
lâzime icrâsıyla iktizâ-yı hâlin îfâsı husûsuna 
himem-i ʻaliyyeleri der-kâr buyurulmak bâbında.

55  BOA. DH.MKT. 1983-96.
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Rüsumat Deniz muhafaza memurları tarafından liman dairesinde 
bulunan revolver silahlarının Zaptiye Nezaretince polislere verilmesi 

talebinin Sadarete sunulduğuna dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 49 � Sayfa: 470)

Dâhiliyye Mektûbî Kalemi Müsveddâtına Mahsûs Varakadır

Evrâk 

Numerosu

Müsevvidî 

İsmi

Tesvîdî 

Târîhi

Huzûr-ı Âlî-i Hazret-i 

Sadâret-penâhîye

Târîh-i Tebyîzi

ʻArabî          Rûmî

3 Muharrem

Sene (1)310 ve 15 Temmuz Sene (1)308 (27 

Temmuz 1892)
142 Fahreddin

1Temmuz 

Sene (1)308 

(13 Temmuz 

1892)

27
1

(1) Rüsûmât Deniz Muhâfaza Memûrları tarafından Liman 
Dâiresi önü taratdırıldıkda bir çuvâl derûnunda elli altmış 
kadar (2) revolver çıkarıldığı haber alınıb bunun Mumhâne 
İskelesinin kırk yedi numerolu sandâlıyla mukaddemce 
çend gün mukaddem (3) kaçırılırken muhâfaza memûrları 
tarafından der-dest olunacağı sırada sandâlcı tarafından denize 
atılmış olan iki çuvâldan (4) biri olduğu anlaşılarak Tophâne-i 
ʻÂmireye teslîmi tabiʻî ise de mezkûr revolverlerin Tophâne-i 
ʻÂmirece pek de işe (5) yaramayıb polisler içün istiʻmâle 
elverişli olması memûl bulunmasına ve zâten polislerin 
ekserîsinde silâh bulunmamasıyla (6) silâhsız îfâ-yı vazîfece 
müşkilât çekilmekde olmasına binâen bunlar ʻaskerce işe 
elverişli olmadığı hâlde (7) polis içün mübâyaʻa olunacak 
revolverlerden sarf-ı nazar olunarak Hazînecede istifâde hâsıl 
olmak üzere mezkûr revolverlerin (8) Dâire-i Zabtiyyeye 
gönderilmesinin muvâfık ve maslahat olacağı hakkında 
Zabtiyye Nezâret-i ʻAliyyesinden mebʻûs 18 Haziran Sene 
(1)308 (30 Haziran 1892) târîh ve yüz kırk (9) iki numerolu 
tezkire leffen takdîm kılınmış (10) ve ber-vech-i işʻâr mezkûr 
revolverler ʻasâkir-i şâhânece işe elverişli değil ise olmadığı 
hâlde bunların polislere tevzîʻ (11) olunmak üzere Dâire-i 
Zabtiyyeye gönderilmesinin Tophâne-i ʻÂmire Müşîriyyet-i 
Celîlesine emr ü izbârı münâsib mütâlaʻa olunmuş (12) ise 
de îfâ-yı muktezâsı her hâlde mütevakkıf-ı rey-i rezîn-i ʻâlî-i 
cenâb-ı vekâlet-penâhîleridir ol bâbda.

56  BOA. DH.MKT. 1979-37.
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Rüsumat deniz muhafız memurları tarafından bulunan ve kaçak 
olduğu tespit edilen revolver marka silahların polislerce kullanılmak 

üzere muayene için Tophane-i Amireye gönderilmesine dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 50 � Sayfa: 471   )

Dâhiliyye Mektûbi Kalemi Müsveddâtına Mahsûs Varakadır.

Evrâk 
Numerosu

Müsevvidî 
İsmi

Tesvîdî 
Târîhi

Zabtiyye Nezâret-i 
ʻAliyyesine

Târîh-i Tebyîz
ʻArabî       Rûmî

91
9
1

Fahreddin

12 Ağustos 
Sene (1)308 
(24 Ağustos 

1892)

Fî 11Safer 
Sene 

(1)310

Fî 22 Ağustos 
Sene (1)308 

(3 Eylül 1892)

11 taraf-ı sâmî-i Sadâret-penâhîye 

takdîm olunub havâle buyurulan 

tezkirede

(1) Rüsûmat Deniz Muhâfaza Memûrları tarafından 

Liman Dâiresi önü taraydırıldıkda önünün 

taratdırıldığı sırada bir çuvâl derûnunda çıkarılan 

(2) elli altmış kadar revolverin ʻaskerce işe elverişli 
olmadığı hâlde polis içün mübâyaʻa olunacak 

revolverlerden (3) sarf-ı nazar olunarak Hazînecede 

istifâde hâsıl olmak üzere mezkûr revolverlerin 

Dâire-i Zabtiyyeye gönderilmesi (4) hakkında vâkiʻ 
olan işʻâr-ı ʻâlîleri üzerine biʼl-muhâbere Tophâne-i 

ʻÂmire Müşîriyyet-i Celîlesinden alınan cevâbda 

11 (5) baʻdehu îcâbına bakılmak üzere ol emrde 

mezkûr revolverlerin li-ecliʼl-muʻâyene Tophâneye 

gönderilmesi lüzûmu (6) izbâr edilmiş olmağla ana 

göre îfâ-yı muktezâsı bâbında ve keyfi yyetin inbâsı 

bâbında. Fî 3 Ağustos Sene (1)308 (15 Ağustos 

1892). Tezkire-i Tophâne

57  BOA. DH.MKT. 1996-23.
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Trabzon vilayeti polis efradına ait koğuşların tamiri için gerekli olan 
meblağın Zaptiye bütçesine tahsis edilerek karşılanması gerektiği 

hakkında. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 51 � Sayfa: 472)

Dâhiliyye Mektûbî Kalemi Müsveddâtına Mahsûs Varakadır

Evrâk 
Numerosu

Müsevvidî 
İsmi

Tesvîdî 
Târîhi

Huzûr-ı ʻÂlî-i Hazret-i 
Sadâret-penâhîye

Târîh-i Tebyîz
ʻArabî       Rûmî

2962
24

Fî 26 
Teşrîn-i sânî 
Sene (1)308 

(8 Aralık 
1892)

28 
Cemâziyeʼl-
evvel Sene 
(1)310 (18 

Aralık 1892)

Fî 7 Kânûn-ı 
evvel Sene 

(1)308

11

taşra polis tahsîsâtının Dâhiliyye 
büdcesinden biʼt-tasarruf Zabtiyye 
büdcesine ʻilâve olunduğu sırada 
polislerin ikâmet edeceği mahaller 
inşâât ve taʻmîrâtı içün mezkûr büdceye 
bir gûnâ akçe idhâl edilmediği cihetle

15
ve muhâbereyi hâvî olan tezkire leffen 
vilâyetin tahrîrâtıyla maʻan takdîm ve 
fi ristâde.

(1) Trabzon Vilâyeti polis efrâdına mahsûs koğuşun 
iki bin dokuz yüz guruşla lüzûm-ı taʻmîri Vilâyet-i 
müşârünileyhâya (2) bâ-tahrîrât bildirilmesi üzerine ol 
bâbda Zabtiyye Nezâret-i ʻÂliyyesiyle biʼl-muhâbere 
alınan cevâbda 11 (3) bu gibi masârifi n karşılık 
olunduğu Zabtiyye tahsîsâtınında tesviyesi kâbil (4) 
olamayacağından Dâhiliyye taʻmîrât tertîbinden sarf 
ve mahsûbu lâzım geleceği gösterilmiş ve ledeʼl-
havâle vilâyet muvâzenelerine dâhil bulunan inşâât 
(5) ve taʻmîrât masârifi  karşılığı üç yüz dört ve üç yüz 
altı senelerinden iʻtibâren yüzde yirmi ve on sekiz 
(6) tenkîhâtından dolayı cüzî kalarak dâhiliyyeye ʻâid 
masârifâtın tesviyesine bile gayr-ı kâfî olmasına ve her 
dâire masrafını (7) dahi kendi muvâzenesi dâhilinde 
bulunan tertîbâtından tesviye etmesi muvâzene-i taʻlîmâtı 
iktizâsından olmakla berâber Vilâyet-i (8) müşârünileyhâ 
polis koğuşunun masârif-i taʻmîriyyesi olarak sarfı 
istîzân olunan iki bin dokuz yüz seksen guruşun (9) dahi 
cüziyyet mikdârına nazaran meblağ-ı mezbûrun üç yüz 
sekiz senesi polis muhassasât-ı ʻumûmiyyesinin sene 
âhirinde rüyet (10) olunacak hesâb-ı katʻiyyesinde zuhûr 
edecek tasarrufâtından koparılması ve üç yüz dokuz 
senesinden iʻtibâren Zabtiyye muvâzenesine (11) taʻmîrât 
içün münâsib mikdâr akçe tahsîsi husûsunun Şûrâ-yı 
Devletce lüzûm-ı tezekkürü cânib-i muhâsebeden ifâde 
15 kılınmış olmağla (12) icrâ-yı îcâbı menût-ı müsâʻade-i 
ʻaliyye-i hazret-i Sadâret-penâhîleridir ol bâbda.

58  BOA. DH.MKT. 2032-34.
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Sivas vilayetinde görevli polis ve zaptiye efradının miktarı ile 
diğer vilayetlerde bulunan jandarma ve zaptiyelerin miktarları ve 

tahsisatlarının sorulmasına dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 52 � Sayfa: 473)

 

İmzâ buyurulmuşdur

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesi Müsteşârlığına

Elden

(1) Vilâyât-ı muharrerede müstahdem polis ve zabtiyye (2) efrâdının 
zamm ve tezyîdi hakkında taraf-ı (3) vâlâ-yı Serʻaskerîden vârid olub (4) 
Meclis-i Mahsûs-ı Vükelâ evrâkı miyânında (5) bulunan altı ve ol bâbda 
Dâhiliyye (6) Nezâret-i Celîlesiyle Sivas Vilâyetinden (7) mebʻûs üç kıtʻa 
tezâkir ve tahrîrât (8) melfûfâtıyla maʻan irsâl kılınmış (9) ve jandarma 
ve zabtiyyenin başka başka tahsîsât-ı ʻumûmiyyeleriyle efrâdı mikdârının 
ve Memâlik-i Şâhâneʼnin hangi cihetlerinde jandarma (10) ve hangi 
mahallerinde zabtiyye istihdâm olunmakda bulunduğunun ve jandarma ve 
zabtiyye neferât ve zâbitânından beherinin tahsîsâtı beynindeki (11) farkın 
neden ʻibâret olduğunun bildirilmesi hakkında sebk eden işʻâra cevâben o 
yolda îzâhâtı hâvî tanzîm etdirilen (12) iki kıtʻa cedvelin gönderildiğine 
dâir vârid olan 8 Şevval Sene (1)310 (25 Nisan 1893) târîh ve yetmiş sekiz 
numerolu tezkire-i ʻaliyye-i Serʻaskerî mezkûr (5) cedvellerle berâber 
leffen irsâl sûy-ı ʻatûfîleri kılmağın komisyonca tedkîkât-ı lâzimenin 
icrâsına himmet olunması siyâkında tezkire. Fî 12 L. Sene (1)310 (23 
Nisan 1893).

İşâret-i ʻaliyye-i cenâb-ı Saʻdâret-penâhî efendiye.

59  BOA. BEO. 190-14192.
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Jandarma ve polise ait ıslahat konularını tetkik ve müzakere etmek 
üzere Dahiliye Nezareti Müsteşarının başkanlığında Dahiliye ile 

Zaptiye Nezareti ve Jandarma Dairesi memurlarından birer kişiden 
oluşacak komisyona dair. 

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 53 � Sayfa: 474)

Evrâk 

Numerosu
Husûsî Numerosu

9 Şevval Sene 

(1)310 (26 

Nisan 1893)

166 278 Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine
14 Nisan Sene 

(1)309

(1) Jandarma ve polis ber-mantûk-ı irâde-i seniyye-i cenâb-ı Mülûkâne her vilâyetde 
lüzûmu kadar polis istihdâm (2) olunmak ve bundan dolayı büdceye bir şey zamm 
olunmayıb jandarmadan işe yaramayan kısmının ihrâcıyla (3) hâsıl olacak tasarrufdan 
telâfî-i mâ-fât edilmek ve jandarma ve polise ʻâid vesâil-i ıslâhiyye tedkîk (4) ve biʼl-
etrâf müzâkere-i keyfi yyet olunmak üzere ol emr de Nezâret-i Celîleleri Müsteşârı 
ʻÂtûfetlü (5) Beyefendi hazretlerinin taht-ı riyâsetinde Mâliyye ve Zabtiyye 
Nezâretleriyle Jandarma Dâiresi memûrîninden birer zâtdan (6) mürekkeb bir komisyon 
teşkîli ledeʼl-istîzân mûcibince îfâ-yı muktezâsı ve Vilâyât-ı Şâhânenin kâffesinde (7) 
münâsib mikdâr polis ve jandarma bulunmak lâzım geldiği hâlde baʻzı vilâyetlerde 
polislerin mevcûdu gayet (8) az olduğu ve jandarmalara gelince bunların dahi ekserîsinin 
memûrîn-i mülkiyye hânelerinde sâyislik bağçevânlık (9) uşaklık ve harem kethüdâlığı 
gibi hidmetlerde istihdâm olundukları baʻzılarınında müsinn ve işe yaramaz bulunduğu 
(10) istihbâr buyurulmakda olduğuna polisler ile jandarmaların yekdiğeri ile mütenâsib 
bir mikdârda bulunmalarının ve bunların (11) şunun bunun hidmetinde kullanılmayarak 
kendi vazîfe-i asliyyeleriyle iştigâl etmelerine be-gâyet dikkat olunması (12) husûslarına 
dahi bir karâr verilerek işbu karâra riʻâyet edilmesi cihetininde taht-ı temîne alınması 
Mâbeyn-i Hümâyûn-ı Mülûkâne Bâşkitâbet-i Celîlesinden bâ-tezkire-i husûsiyye-i 
cevâbiyye teblîğ olunan irâde-i seniyye-i hazret-i (13) Hilâfet-penâhîleri muktezâ-yı 
ʻâlîsinden bulunmak ve komisyon-ı mezkûra devâm edecek memûrun intihâbı (14) 
lüzûmu taraf-ı vâlâ-yı Serʻaskerî ile Mâliyye Nezâret-i Celîlesine bildirilmiş olmağla 
nezâret-i celîlelerincede (15) ber-mantûk-ı emr ü fermân-ı Hümâyûna îcâbının icrâsı ve 
Zabtiyye Nezâret-i Behiyyesine teblîğ-i keyfi yyet olunması husûsuna himmet.

(Belgenin devamı)

İrâde-i husûsîye mâliyyesine verilmişdir. Fî 17 Nisan Sene (1)309.

(1) Taraf-ı Vâlâ-yı Serʻaskeriyle Mâliyye Nezâret-i Celîlesine

(2) Jandarma ve polise ʻâid vesâil-i ıslâhiyyeyi tedkîk ve müzâkere etmek üzere 
Dâhiliyye Nezâret-i (3) Celîlesi Müsteşârı ʻAtûfetlü Beyefendi hazretlerinin taht-ı 
riyâsetinde Mâliyye ve Zabtiyye Nezâretleriyle Jandarma (4) Dâiresi memûrîninden 
birer zâttan mürekkeb bir komisyon bir komisyon teşkîli muktezâ-yı irâde-i seniyye-i 
hazret-i Hilâfet-penâhîleriden olarak Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesiyle sâir îcâb-ı devâire 
icrâ-yı teblîgât edilmiş bulunmuş olmağla Nezâret-i Celîlelerince dâire-i ʻaskeriyyece 
ve Jandarma Dâiresince mezkûr komisyona devâm edecek zâtın (5) intihâb ve taʻyîn 
buyurulması bâbında.

60  BOA. BEO. 188-14079.
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* 

17 Nisan Sene (1)309

Evrâk 
Numerosu

Müsevvidî 
İsmi

Tesvîdî 
Târîhi

Zabtiyye Nezâret-i ʻAliyyesine

Târîh-i Tebyîzi

ʻArabî Rûmî

278
17

Şehabeddin
 12 Şevval Sene (1)310 
17 Nisan Sene (1)309 
(29 Nisan 1893).

Tezkire-i sâmiyye-i cânib-i sâmî-i 
hazret-i Müsteşârîye takdîm 
“olunacakdır” takdîm olunmuşdur.

(1) Ber-mantûk-ı irâde-i seniyye-i cenâb-ı Mülûkâne her 
vilâyetde lüzûmu kadar polis istihdâm olunmak ve bundan 
dolayı (2) büdceye bir şey zamm olunmayıb jandarmadan 
işe yaramayan kısmın ihrâcıyla hâsıl olacak tasarrufdan (3) 
telâfî-i mâ-fât edilmek ve jandarma ve polise ʻâid vesâil-i 
ıslâhiyye tedkîk ve biʼl-etrâf müzâkere-i keyfi yyet (4) 
olunmak üzere ol emrde Nezâret-i ʻÂcîzi Müsteşârı ʻAtûfetlü 
Beyefendi hazretlerinin taht-ı riyâsetinde (5) Nezâret-i 
ʻAliyyeleriyle Mâliyye Nezâreti ve Jandarma Dâiresi 
memûrîninden birer zâtdan mürekkeb bir komisyon teşkîli 
(6) ledeʼl-istîzân mûcibince îfâ-yı muktezâ-yı ve Vilâyât-ı 
Şâhânenin kâffesinde münâsib mikdâr polis ve jandarma (7) 
bulunmak lâzım geldiği hâlde baʻzı vilâyetlerde polislerin 
mevcûdu gâyet az olduğu ve jandarmalara gelince (8) bunların 
dahi ekserîsinin memûrin-i mülkiyye hânelerinde sâyislik 
bağçevânlık uşâklık ve harem kethüdâlığı gibi hidmetlerde 
(9) istihdâm olundukları ve baʻzılarınında müsinn ve işe 
yaramaz bulunduğu istihbâr buyurulmakda olduğundan 
polisler ile (10) jandarmaların yekdiğeriyle mütenâsib 
bir mikdârda bulunmalarına ve bunların şunun bunun 
hidmetinde kullanılmayarak (11) kendi vazîfe-i asliyyeleriyle 
iştigâl etmelerine be-gâyet dikkat olunması husûslarına dahi 
bir karâr verilerek (12) işbu karâra riʻâyet olunması cihetinin 
dahi taht-ı temîne alınması şeref-sânih olan emr ü fermân-ı 
Hümâyûn Cenâb-ı Mülûkâne (13) iktizâ-yı ʻâlîsinden olarak 
taraf-ı Vâlâ-yı Serʻaskerî ile Mâliyye Nezâret-i Celîlesine 
teblîğ-i mâdde edildiği beyânıyla (14) icrâ-yı îcâbı şeref-
tevârüd eden 14 Nisan. Sene (1)309 (26 Nisan 1893) târîh 
ve 278 numerolu tezkire-i sâmiyye-i Sadâret-penâhîye izbâr 
kılınmış (15) olmağla ber-mantûk-ı irâde-i seniyye-i hazret-i 
Hilâfet-penâhî Nezâret-i ʻaliyyelerincede münâsib birinin 
biʼl-intihâb mezkûr komisyona (16) ʻazîmet etmesinin 
kendisine teblîği husûsuna himem-i ʻaliyyeleri maʻrûz 
buyurulmak bâbında61.

61 BOA. DH.MKT. 24-17. 
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5462

Trabzon şehrinin Meydan-ı Şarki cihetinde bulunan zaptiye ve polis 
karakolhanesinin tamiri hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 54 � Sayfa: 477)

Makâm-ı Serʻaskerî
Jandarma Dâiresi 
451

(1) Maʻrûz-ı çâker-i kemîneleridir ki
(2) Trabzon şehrinin meydân-ı şarkî cihetinde olub zabtiyye ve 
polislerin ikâmetine mahsûs bulunan bir katlı karagolhânenin hâl-i 
hâzırı muhtâc-ı taʻmîr olmakla berâber üzerinede bir kat ʻilâvesine (3) 
lüzûm-ı katʻî görünmesine mebnî keşfi  ledeʼl-icrâ taʻmîrât ve tevsîʻâtının 
dokuz bin sekiz yüz otuz sekiz guruş masrafl a vücûda gelebileceği 
vilâyet sermühendisliğinden verilen müzekkirede (4) beyân olunması 
üzerine keyfi yyet Meclis-i İdâre-i Vilâyetce ledeʼl-müzâkere masârif-i 
muhammene her ne kadar vilâyetin derece-i mezûniyyeti fevkinde ise de 
mezkûr karagolhâne meydân-ı şarkî çârşûsunun vasatında (5) ve mevkiʻan 
alçak ve gâyet rutûbetli bir mahallde olduğu cihetle oturanlar dâimâ ʻilel 
ü emrâza mübtelâ olageldiklerinden kolera tehdîd-i şedîdinden henüz rehâ 
bulan bir beldede (6) efrâd-ı zabtiyyenin o gibi mahallerde ikâmesi câiz 
olamayacağı geçende memûrîn-i mahsûsa ile orada bulunan Serkimyâger 
Hazret-i Şehriyârî Saʻâdetlü Bungofi ski Paşa tarafından dahi (7) ihtâr 
olunmasına mebnî tehîr-i inşâsı münâsib görülememesinden nâşî mezkûr 
karagolhânenin üst katı ledeʼl-münâkasa sîm-mecîdî yirmi guruş hesâbıyla 
altı bin üç yüz guruş da (8) tâlibi üzerinde takarrür ederek ihâlesi biʼl-
icrâ inşââtı dahi ikmâl edilmiş olduğundan mezbûr karagolhâne zabtiyye 
ve polislerin ikâmetgâh-ı müştereği olmak hasebiyle masârif-i (9) 
inşâiyyesinden nısfının polis tahsîsâtından tesviyesine müsâʻade olunması 
Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine işʻâr edilmiş ise de polislerin tahsîsâtı 
miyânında bu misillü masârif içün karşılık (10) olmamak cihetiyle buna 
müsâʻade buyurulmadığından bahsle münhasıran efrâd-ı zabtiyyenin 
ikâmetine mahsûs olmak üzere meblağ-ı mezkûrun kâmilen Zabtiyye 

62  BOA. İ.AS. 5-14.
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tahsîsâtından tesviyesine mezûniyyet iʻtâ ve havâlenâmesinin (11) 
istihsâl ve isrâsı Trabzon Vilâyet-i Behiyyesinden resen ve cevâben gelen 
muharrerâtda inhâ olunmuş ve sâlifüʼz-zikr karagolhânenin üst katının 
inşâsı lüzûm-ı ʻâcil vukûʻya müstenid (12) olduğu revş-i inhâdan ve zikr 
olunan akçenin iskontosu bâ-tenzîl mâʻadâsı beş bin dokuz yüz seksen 
beş guruşdan ʻibâret olduğu olunan hesâbdan anlaşılmış (13) olduğundan 
meblağ-ı mezbûrun ʻumûm jandarmanın üç yüz dokuz senesi büdcesine 
mevzûʻ-ı ʻumûm inşâât ve taʻmîrât tertîbinden tesviyesi hakkında muktezî 
irâde-i seniyye hazret-i Pâdişâhînin (14) istihsâliyle keyfi yyetin emr ü inbâ 
ve havâlenâmesinin mahalline li-ecliʼl-isbâl taraf-ı ʻâcizîye irsâline dâir 
Mâliyye Nezâret-i Celîlesine emr iʻtâ buyurulması husûsunun pîş-gâh-ı 
sâmî-i dâver-i aʻzamîlerine (15) izbârı ledeʼl-havâle Jandarma Dâiresinde 
ifâde kılınmış olmağla ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyüʼl-emrindir. 
Fî 3 Rebiʻüʼl evvel Sene 1(311) ve fî 2 Eylül Sene (1)309 (14 Eylül 1893).

Serʻasker
(İmzâ)

*
Bâb-ı ʻÂlî
Dâire-i Sadâret
Amedî Dîvân-ı Hümâyûn
1022

(1) Devletlü efendim hazretleri 
(2) Trabzon şehrinin meydân-ı şarkî cihetinde olub zabtiyye ve polis 
efrâdının ikâmetine mahsûs bulunan bir katlı karagolhânenin muhtâc-ı 
taʻmîr olmakla berâber üzerine bir kat daha ʻilâvesine (3) lüzûm-ı kavî 
görünmesine mebnî icrâ kılınan keşf ve münâkasası vechle beş bin dokuz 
yüz seksen beş guruşla maktûʻan taʻmîr ve inşâ olunmuş olduğundan 
meblağ-ı mezkûrun ̒ umûm jandarmanın (4) üç yüz dokuz senesi büdcesine 
mevzûʻ-ı ʻumûm inşâât ve taʻmîrât tertîbinden tesviyesi zımnında iktizâ 
eden havâlenâmesinin iʻtâsı husûsunun Mâliyye Nezâret-i Celîlesine 
işʻârı hakkında (5) tezkire-i Behiyye-i Serʻaskerî ʻarz ve takdîm kılınmış 
olmağla ol bâbda her ne vechle irâde-i seniyye-i cenâb-ı Hilâfet-penâhî 
şeref-müteʻallik buyurulur ise mantûk-ı münîfi  infâz olunacağı beyânıyla 
tezkire-i senâverî terkîm kılındı efendim. Fî 22 Rebiʻüʼl-âhir Sene (1)311 
ve fî 20 Teşrîn-i evvel Sene (1)309 (1 Kasım 1893). 
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Sadr-ı aʻzam ve Yâver-i ekrem
(İmzâ)

(Yatay Kısım)

(1) Maʻrûz-ı çâker-i kemîneleridir ki
(2) Resîde-i dest-i taʻzîm olub melfûfuyla manzûr-ı ʻâlî buyurulan (2) 
işbu tezkire-i sâmîyye-i Sadâret-penâhîleri üzerine mûcibince (3) irâde-i 
seniyye-i cenâb-ı Hilâfet-penâhî şeref-müteʻallik buyurulmuş olmağla 
(4) ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyüʼl-emrindir. Fî 26 Rebiʻüʼl-âhir 
Sene (1)311 ve fî 24 Teşrîn-i evvel Sene (1)309 (5 Kasım 1893).

Serkâtib Hazret-i Şehriyârî
(İmzâ)

Polisin Görev ve Teşkilatlanması



BELGELERLE TÜRK POLİS TARİHİ-4

134

5563

Sivas, Amasya ve Tokat kasabalarında yapılacak on altı adet karakolun 
her birinde ihtiyat sınıfından on ve zaptiyeden dört neferin ve ihtiyaç 

halinde de birer zabit yahut polisin bulundurulması hakkında. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 55 � Sayfa: 479)

Mektûbî Sadr-ı ʻÂlî kalemi müsveddâtına mahsûs varakadır

Taraf-ı Vâlâ-yı Serʻaskerîye

                                                                          
Elden19 C. (13)11

18 Kânûn-ı evvel Sene 
(1)309 (30 Aralık 1893)

(1) Sivas kasabasıyla Amasya ve Tokat kasabalarında inşâsı 

Sivas vilâyetinden vukûʻ bulan işʻâr üzerine şeref-sâdır 

olan (2) irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhî iktizâ-

yı ʻâlîsinden bulunmuş olan on altı Bâb karagolhânenin 

hangilerinde (3) ne mikdâr efrâd-ı ihtiyâtiyye bulunduru-

lacağının biʼt-taʻyîn inbâsı hakkında varîd olan 16 C. Sene 

(1)311 (25 Aralık 1893) târîh ve bin yüz (4) yirmi dokuz 

numerolu tezkire-i ʻaliyye-i sipehdârîleri üzerine sebk 

eden istiʻlâma cevâben Sivas vilâyetinden (5) biʼl-vürûd 

leffen tesyîr savb-ı ʻâlîleri kılınan 15 Kânûn-ı evvel Sene 

(1)309 (27 Aralık 1893) târîhli telgrafnâmede mezkûr on 

altı bâb karagolhânenin (6) her birinde ihtiyâtiyyeden onar 

ve zabtiyyeden dörder neferin ve ledeʼl-hâce birer de zâbit 

veyâhûd polisin (7) bulundurulması kumandan vekîli ile 

biʼl-müzâkere karârlaşdırıldığı gösterilmesine nazaran 

iktizâ-yı hâlin îfâsı bâbında.

Bâ-işâret müsteşârî

63  BOA. BEO. 335-25062.
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5664

Kolu kopmuş olan Dersaadet polis efradından Estepan Efendi için 
yapay bir kol imali hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 56 � Sayfa: 480)

Nezâreti
Zabtiyye
Mektûbî Kalemi
ʻAded 
228

Huzûr-ı Maʻâlî-Mevfûr Cenâb-ı Sadâret-penâhîye

(1) Maʻrûz-ı çâker-i kemîneleridir ki
(2) Der-Saʻâdet polis efrâdından Estepan Efendi mukaddemâ leylen îfâ-
yı vazîfe içün Kumkapı civârında şimendüfer hattı etrâfında dolaşırken 
nasılsa şimendüfer treni altında kalıb (3) sağ kolu kopmuş olmasına ve 
ʻAsâkir-i Bahriyye-i Şâhâne yüzbaşılarından birinin Avrupaʼda sunʻî 
kol iʻmâli usûlünü tahsîl ile ʻavdet etdiği ve bir kolu Avrupaʼda (4) 
yapılanlardan daha mükemmel olmak üzere iki bin guruşa iʻmâl etmekde 
bulunduğu haber alınmasına binâen îfâ-yı vazîfe uğrunda böyle bir kazâya 
uğramış olan (5) mûmâileyh Estepan Efendiʼye sadaka-i ser-ʻazamet-
efser-i hazret-i Pâdişâhî olarak mûmâileyh yüzbâşı maʻrifetiyle sunʻî bir 
kol iʻmâl ettirilmek üzere Dâire-i Zabtiyye müteferrika tertîbinden (6) 
iki bin guruşun sarfına mezûniyyet iʻtâsına müsâʻade-i celîle-i cenâb-ı 
Sadâret-penâhîleri şâyân buyurulmak bâbında emr ü fermân hazret-i 
veliyyüʼl-emrindir. Fî 24 Cemâziyeʼl-âhire Sene (1)311 ve fî 20 Kânûn-ı 
evvel Sene (1)309 (2 Ocak 1894).

Zabtiyye Nâzırı
(İmzâ)

64  BOA. BEO. 339-25400.
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5765

Adana ve Mersin sahillerinde yapılan yasadışı ithalat ve ihracatın 
önlenmesi için Mersinʼde bir sahil karakolu kurulması ve buraya 

gerekli olan polis ve zaptiyenin tayinine dair
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 57 � Sayfa: 481)

Adana Vilâyeti
Mektûbî Kalemi
ʻAded
391

Mâbeyn-i Hümâyûn-ı Cenâb-ı Mülûkâne Başkitâbet-i Celîlesine

(1) Devletlü efendim hazretleri 
(2) 14 Kânûn-ı evvel Sene (1)309 târîhli ve dört bin beş yüz altmış beş 
numerolu olarak ve asl-ı enâmil-i taʻzîm ve tebcîl olan tahrîrât-ı ʻaliyye-i 
âsafâneleriyle teblîğ buyurulan (3) irâde-i seniyye-i hazret-i Pâdişâhî 
hükm-i celîline ittibâʻan Adana Vilâyeti’nin Kıbrıs cezîresine karşı 
bulunan Mersin ve İçel Sancakları sevâhilinde dahi (4) idhâlât ve ihrâcât 
muzırra-i memnûʻiyyetini tamâmıyla muhâfaza içün iştirâk-ı menâfi ʻ 
cihetiyle Rüsûmat ve Orman ve Duyûn-ı ʻUmûmiyye ve reji kolcularıyla 
birlikde li-ecliʼl-ikʻâd (5) güşâd edilecek zabtiyye karagolhânelerinde 
nıfsı süvârî ve nısfı piyâde olmak ve mikdâr-ı tahsîsâtları makâm-ı 
Serʻaskerîʼden 15 Kânûn-ı evvel Sene (1)309 târîhiyle (6) mütevârid ve 
mazmûnu Vilâyât-ı Şâhâneʼdeki kuvâ-yı zabtiyyenin hadd-ı kifâyeye iblâğı 
hakkında şeref-müteʻallik irâde-i kerâmet-ʻâde-i seniyye-i Mülûkâneye 
müstenid (7) telgrafnâme üzerine cevâben lüzûm-ı tezyîdi gösterilen 
mikdâr ve muhassasâtdan mahsûb kılınmak üzere şimdiden kırk nefer-i 
zabtiyyenin tahrîr ve istihdâmına (8) ihtiyâc-ı mess eylediğini ve bu 
sevâhilden Anamur ve Gülnar ve Taşucu iskelelerinde üç nefer-i polis ile 
İçel Sancağı merkezinde bir nefer sınıf-ı sâlis (9) ve Mersin Kasabasıʼnda 
dahi bunlara nezâret etmek üzere bir nefer sınıf-ı sânî polis komiseri 
bulundurulması mukteziyyâtdan olub evvelce iki polis (10) irsâl kılınmış 

65  BOA. Y:PRK:UM. 29-9.
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ve bir polis dahâ der-dest-i iʻzâm bulunmuş ise de vilâyetin bir serkomiser 
zîr-i irâdesinden bulunan bir nefer sınıf-ı sânî ve dört nefer sınıf-ı sâlis 
(11) komiserlerinden hiç birisini mevkiʻ-i memûriyyetlerinden kaldırmak 
câiz olamayacağından ve emniyyet ve ehliyyeti müsellem olması cihetiyle 
Mersinʼde bulundurulmak üzere Beyrutʼdan (12) getirilmiş olubda her-
bâr şâyân-ı takdîr hidemâtı görülmekte bulunan Üçüncü Komiser Rıza 
Efendiʼnin müceddeden ihdâsı cümle-i müteferriʻât-ı kem-terânemden 
olan (13) ikinci komiserliğe terfîʻ sınıfıyla andan münhall kalacak üçüncü 
komiserliğe mevcûd polisler içinden münâsibinin buraca biʼl-intihâb 
İçelʼe iʻzâmı temîn-i maksad inzibâtkârîyi (14) istilzâm edeceğini ʻarza 
müsâraʻatla yazılacak kırk nefer-i zabtiyye içün muktezî doksan dört bin 
yedi yüz elli yedi guruş ile ikinci sınıf polis komiserliği (15) içün muktezî 
on bin guruş tahsîsât-ı seneviyyenin vilâyet büdcesine biʼl-idhâl sarfına 
mezûniyyet verilmesi hakkında istihsâl irâde-i seniyye-i (16) hazret-i 
Şehînşâhî buyurulmasını istidʻâya mücâseret eylediğim muhât-ı ʻilm-i 
ʻâlî-i âsaf-ı ekremîleri buyurulmak bâbında ve her hâlde emr ü fermân 
(17) hazret-i men lehüʼl-emrindir. Fî Gurre-i Receb Sene (1)311 ve fî 27 
Kânûn-ı evvel Sene (1)309 (8 Ocak 1894).

Adana Vâlîsi
(Mühür)

Polisin Görev ve Teşkilatlanması



BELGELERLE TÜRK POLİS TARİHİ-4

138

5866

Suriyeʼdeki müslim ve gayr-i müslim jandarma, 
zaptiye ve polislerin miktarına dair. 

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 58 � Sayfa: 482)

Suriye Vilâyeti 
Mektûbî Kalemi
ʻAded
368

Kurenâ-yı Hazret-i Şehriyârîden Saʻâdetlü Mehmed Arif Beyefendiye

(1) Saʻâdetlü efendim
(2) Hülâsası 29 Ağustos Sene (1)310 (10 Eylül 1894) târîhli telgrafnâme-i 
cevâbî ile ʻarz olunan jandarma ve zabtiyye zâbitân ve efrâdıyla polis 
komiser ve neferlerinin mikdârını ve bunlar arasında bulunan efrâd-ı (3) 
gayr-ı müslimenin künyelerini mübeyyen tanzîm olunan defterler ber-
mûcib emr ü fermân-ı Hümâyûn hazret-i Hilâfet-penâhî leffen takdîm 
kılınmış olmağın ol bâbda irâde efendimindir. Fî 13 Rebiʻüʼl-evvel Sene 
(1)312 ve fî 31 Ağustos Sene (1)310 (13 Eylül 1894).

Suriye Vâlîsi Yâver-i ekrem
(Mühür)

*

66  BOA. Y.PRK.UM. 30-65
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ʻAded

1 Serkomiser

1 İkinci Komiser   8 İslâm

10 Üçüncü Komiser   2 Hıristiyan

50 Nefer    10

62

43 İslâm

5 Hıristiyan

2 Yahudi

50

*
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İcmâl

Neferât

1398 Süvârîyân

555 Piyâdegân

1953

Neferât

0086 İslâm âmir ve zâbitân

1855 İslâm silâh-ı endâz efrâdı

0012 Künye pusulaları merbût takdîm kılınan Rum milletinden

1953

Ber-vech-i yalnız bin dokuz yüz elli üç neferin el-yevm mevcûd bulunduğu 
kayden anlaşılmağla ol bâbda fermân. Fî 29 Ağustos (1)310 (10 Eylül 
1894).

(Mühürler)
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Hicazʼda maaş ve masrafl arı Zaptiye Tahsisatından ödenmek 
üzere komiser ve polis istihdamına izin verilmesi talebi hakkında. 

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 59 � Sayfa: 485)

Evrâk 
Numerosu

Müsevvidî 
İsmi

Tesvîdî 
Târîhi

Târîh-i Tebyîzi

ʻArabî Rûmî

77
7

8 Kânûn-ı 
evvel Sene 

(1)310

Huzûr-ı ʻÂlî-i 
Hazret-i Sadâret-

penâhîye

Gurre-i Receb Sene 
(1)312 (29 Aralık 

1894).

17 Kânûn-ı 
evvel Sene 

(1)310

11

maʻâşât ve masârifâtı Zabtiyye 

masârifât tahsîsâtından tenkîs 

olunmak üzere müceddeden kayd 

ve istihdâmlarına mezûniyyet 

iʻtâsı hakkında Hicaz Vilâyet-i 

Celîlesinden

(1) Ehemmiyyet-i mevziʻiyyeden ve vülâtda mevcûd 

ve müstahdem olan maʻa komiser on nefer-i polisin 

mevsim-i haccın gayri zamânlarda bile (2) temîn-i 

inzibâta ʻadem-i kifâyyetinden ve polise ʻâid ekser-i 

mesâlih zâbıta maʻrifetiyle icrâ olunmakda ise de bu 

sûret-i intizâm (3) Hicaz Vilâyeti Zabtiyye Alâyı teşkîl 

eden bin iki yüz otuz iki neferden yetmiş altı neferinin 

tenzîliyle polislerin (4) muʻâmelâtı ihlâl eylemekde 

bulunduğundan bahsle kırk beş nefere iblâğı hakkındaki 

makâm-ı vilâyetden keşîde kılınan telgrafnâme üzerine 

henüz polislerin tezyîd (5) edilmemiş olduğundan 

ve Hicazın ehemmiyyet-i mevkiʻiyyesiyle belde-i 

muʻazzamanın cesâmetinden bahsle nefsi merkezle 

mülhakâta (6) taksîm olunmak üzere iki komiserle bir 

ikinci ve bir üçüncü komiserle yirmi iki nefer-i polisin 

11 müceddeden taʻyîn ve iʻzâmına dâir Hicaz Vilâyet-i 

Celîlesinden (7) Vilâyet-i müşârünileyhâdan tevârüd 

eden 16 Teşrîn-i sânî Sene (1)310 (28 Kasım 1894) 

târîhli ve yetmiş yedi numerolu tahrîrât leffen takdîm 

kılınmış olmağla meâline nazaran (8) iktizâ icrâ-yı 

îcâbı vâ-beste-i emr ü irâde müsâʻade-i ̒ aliyye-i cenâb-ı 

Sadâret-penâhîleridir ol bâbda.

67  BOA. DH.MKT. 325-30.
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Pangaltıʼda işlenen cinayetden dolayı tüm polislere verilmek üzere, 
polislerin vazifelerini etrafl ıca gösterir bir nizamname kaleme 

alınması hakkında. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 60 � Sayfa: 486)

Sadâret Mektûbî Kalemi

Târîh-i Tebyîzi

8 Şaʻbân Sene (1)312 ve 23 Kânûn-ı sânî Sene (1)310 (4 Şubat 1895) 

Zabtiyye Nezâret-i Celîlesine

(1) Pangaltıda îkâʻ edilen cinâyet-i müdhişe esnâsında mecrûh olan 
eşhâsdan birinin tesâdüf eylediği (2) belediyye çavuşuyla jandarmaya 
ifâde-i hâl etmiş ve o sırada cânî dahi bunların yanlarına sokularak (3) 
heyecân-ı vâkıʻadan bî-haber gibi görünmesi üzerine mecrûh kendisine 
uranın bu adam olduğunu söylemiş iken (4) zikr olunan jandarma ile 
1 ve polislerin iktizâ eden yerlerde mikdâr-ı kifâyeye iblâğı ve lüzûmu 
olan mahallerde (5) karagolhâneler tesîs ve inşâsı lâ-büdd olduğu ve 
jandarmaların hidmet-i ʻaskeriyyelerini îfâ ve ikmâl etmiş (6) cesûr ve 
nâmûslu adamlardan intihâb olunması nizâmnâme-i mahsûs iktizâsından 
bulunduğu hâlde cinâyet-i mezkûre (7) polislerin mikdârının derece-i 
kifâda olmadığını ve jandarmaların intihâbâtının dahi yolunda cereyân 
eylemediğini (8) müsbet olmasına mebnî taht-ı riyâset-i devletlerinde 
Mösyö Bonin dahi hâzır olduğu hâlde bir komisyon ʻakdiyle (9) baʻdehû 
tabʻ olunub biʼl-cümle polislere verilmek üzere polislerin vazîfelerini 
etrâfıyla gösterir bir nizâmnâme (10) kaleme alınması Mâbeyn-i Hümâyûn 
Cenâb-ı Mülûkâne Başkitâbet-i Celîlesinden tezkire-i husûsiyye ile teblîğ 
olunan emr ü fermân-ı Hümâyûn-ı hazret-i (11) Hilâfet-penâhî mantûk-ı 
münîfi nden bulunmuş olmağla hükm-i celîline tevfîkan îfâ-yı muktezâsına 
himmet buyurulması siyâkında tezkire. 

1 belediyye çavuşu tarafından bir şey yapılmamış olduğu istintâknâme 
mütâlaʻasından müstebân olub bu ise şâyân-ı dikkat mevâddan bulunmasına 
ve jandarma

68  BOA. BEO. 564-42279.
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Polislerin vazifelerini daha iyi yapabilmeleri ve gerektiğinde jandarma 
ve askerden yardım alabilmeleri konusunda etrafl ı bir nizamname kaleme 
alınmak üzere bir komisyon teşkili ve İkinci Fırka Talim Muallimi Mirliva 

Rahmi Paşaʼnın da bu komisyonda bulunmasına dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 61 � Sayfa: 487)

Zabtiyye Nezâret-i Celîlesine
(1) Mukaddemâ şeref-sâdır olan irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhî 
üzerine kaleme alınıb ʻarz-ı ʻatebe-i ʻulyâ kılınmış olan nizâmnâmenin 
ahkâm-ı mündericesi (2) polisin vezâifi ni bi-hakkın îfâya müsâʻid 
olmadıkdan başka harekât ve efʻâlini be-gâyet tahdîd etmiş olduğu 
cihetle makrûn tensîb-i ʻâlî buyurulmamış (3) ve Pây-ı Taht-ı Saltanat-ı 
Seniyyenin vüsʻatiyle berâber sekenesinin gittikçe tekessür etmesine 
nazaran gerek polisin ve gerek jandarmanın anınla mütenâsib (4) bir 
sûretde tertîb ve tensîki lüzûmu der-kâr bulunmuş olduğundan bunların 
keyfi yyet-i intihâbıyla polislerin vezâif-i asliyyelerinde ve politika (5) 
işlerinde sûret-i hareketlerine ve ʻindeʼl-iktizâ vukûʻ bulacak mürâcaʻat 
üzerine ʻAsâkir-i Nizâmiyye-i Şâhâne tarafından dahi polise muʻâvenet 
(6) edilmesine dâir gâyet etrâfl ı ve her ciheti mükemmel bir nizâmnâme 
lâyihası kaleme alınmak üzere bir komisyon teşkîl olunarak cereyân 
edecek (7) müzâkerâta değin o yolda tanzîm olunacak nizâmnâme 
lâyihasının ʻarz-ı ʻatebe-i ʻulyâ kılınması ve Almanyaʼda ikmâl-i tahsîl 
etmiş ve oranın jandarma (8) muʻâmelât ve vezâifi ne kesb-i vukûf içün 
geçende Almanyaʼya gönderilerek ʻavdetinde tanzîm ve ʻatebe-i ʻulyâya 
takdîm eylediği lâyihası bundan (9) evvel taraf-ı senâverîye gönderilmiş 
olan İkinci Fırka-i Hümâyûn Taʻlîm Muʻallimi Mirlivâ Saʻâdetlü Rahmi 
Paşaʼnın dahi vezâif-i asliyyesinden ihtilâs-ı (10) vakt etdikçe mezkûr 
komisyonda bulunarak esnâ-yı müzâkerede anın reyinede mürâcaʻat 
olunması Mâbeyn-i Hümâyûn Cenâb-ı Mülûkâne Başkitâbet-i Celîlesinden 
(11) bâ-tezkire-i husûsiyye teblîğ olunan irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-
penâhî iktizâ-yı ʻâlîsinden bulunmağla ber-mantûk-ı emr ü fermân-ı 
Hümâyûn-ı Mülûkâne îfâ-yı muktezâsına (12) himmet. Fî 12 Şaʻbân Sene 
(1)312 ve fî 26 Kânûn-ı sânî Sene (1)310 (8 Şubat 1895).

69  BOA. BEO. 567-42489.
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İstanbul, Beyoğlu, Üsküdar ve Beşiktaş idarelerinde ne kadar polis 
ve jandarma mevcut olduğunun ve ilavesine lüzum görülen polis ve 

jandarmanın senelik tahsisatın ne miktar olacağının bildirilmesine dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 62 � Sayfa: 488)

Mektûbî-i Sadr-ı ʻÂlî Kalemi Müsveddâtına Mahsûs Varakadır

Evrâk 
Numerosu

Müsevvidî
Husûsî 
Numero Zabtiyye 

Nezâret-i 
Celîlesine

Târîh-i Tebyîzi

257 525
Fî 13 Şaʻbân Sene (1)312 
ve fî 28 Kânûn-ı sânî Sene 

(1)310 (9 Şubat 1895)

(1) İstanbul ve Beyoğlu ve Üsküdar ve Beşiktaş idârelerinde 

bulunan polis memûrlarına ʻilâvesi lüzûmu hâvî 14 Şaʻbân 

Sene (1)312 (10 Şubat 1895) târîhli (2) ve iki yüz elli yedi 

numerolu tezkire-i devletleriyle irsâl buyurulan mazbata 

ve melfûfu bulunan pusula mütâlaʻa-güzâr senâverî oldu 

mezkûr idârelerde (3) el-yevm kaç nefer-i polis ve jandarma 

mevcûd olacağının ve ʻilâvesine lüzûm görülen doksan 

bir polis çavuşu ile dört yüz (4) elli beş polis neferinin ve 

dört yüz üç piyâde ve elli süvârî jandarmanın tahsîsât-ı 

seneviyyesi ne mikdâr olacağının yarın (5) sabâha kadar 

işʻârına himmet.

70  BOA. BEO. 567-42505.
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Cinayet olaylarının önlenmesi için istihdam olunacak jandarma ve 
polislerin okur yazar takımından ve erbab-ı namusdan seçilmesine dair. 

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 63 � Sayfa: 489)

Sadâret Mektûbî Kalemi

Numero
Târîh-i 

Vürûdu
Târîh-i Tesvîdi Zabtiyye Nezâret-i 

Celîlesine

Elden

Li-ecli’t-tebyizi 

vürûdu

Mübeyyiz

Fevzi
Müsevvidî

Târîh-i Tebyîzi

15     29

1
maksadın husûlü temîn 
edilerek

(1) İhtiyâc-ı hâzıra göre mevcûda ʻilâvesi lâzım gelen polis ve 
jandarmanın mikdârına dâir komisyon-ı (2) mahsûsunca cereyân 
eden müzâkerâtı hâvî mazbatanın gönderildiğine ve mevcûd 
polislerin ʻadediyle ilâvesi muktezâ-yı mikdârın (3) masârif-i 
seneviyyelerini hâvî pusulanın gönderildiğine dâir 14 ve 15 
Şaʻbân Sene (1)312 târîhli iki kıtʻa tezkire-i devletleriyle (4) 
melfûfâtı Meclis-i Mahsûs-ı Vükelâda ledeʼl-mütâlaʻa matlûb-ı 
ʻâlî-i dâiresinde muhâfaza-i emniyyet ve âsâyiş ile (5) vukûʻât-ı 
cinâiyyenin menʻi zımnında jandarma ve polislerin gösterilen 
dereceye iblâğı lüzûmu tezyîdi tebeyyün eylediğinden keyfi yyet-i 
ʻarz ve istîzân ile (6) şeref-sâdır olacak irâde-i seniyye-i cenâb-ı 
Hilâfet-penâhî teblîğ muʻâmele-i lâzimesi der-dest-i îfâ ise de 
işin maʻlûm olan (7) ehemmiyyet ve müstaʻceliyyetine nazaran 
emr-i intihâba hemân mübâşeret olunması muktezâ ve maʻa-hazâ 
gerek jandarma gerek polisler sınıfı (8) içün intihâb olunacak 
kesânın germ i serdî İstanbulʼdan dışarı çıkmamış ve germ-i serdî 
rüzgârı tatmamış (9) takımından ve eli silâh tutmamış çoluk çocuk 
takımından oldukları hâlde 1 ihbâr edilecek masârifi n hebâ olacağı 
(10) bedîhî bulunmuş idüğünden okur yazar takımından olmağla 
beraber ve erbâb-ı nâmusdan olmakla berâber ʻaskerden çıkmış 
(11) veyâhûd ve çok görmüş geçirmiş gayûr ve şecîʻ kesânından 
olarak intihâbâta ibtidâr olunması husûsuna himmet. Fî 15 Şaʻbân 
1312 (11 Şubat 1895).72

71 BOA. BEO. 568-42553.
72 Varakın tasnif fi şinde verilen tarih kullanılmıştır.
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Polis ve jandarmanın tertip ve tensiki için bir nizamname layihası 
kaleme alınmak üzere teşkil olunacak komisyona Bab-ı Âli Hukuk 

müşavirlerinden Hakkı ve Matbuat-ı Dâhiliye Müdürü Behçet Beylerin 
memur edildikleri hakkında. 

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 64 � Sayfa: 490)

Bâb-ı ʻÂlî
Dâire-i Umûr-ı Dâhiliyye
Mektûbî Kalemi
ʻAded
4067

Huzûr-ı ʻÂlî-i Hazret-i Sadâret-penâhîye

(1) Maʻrûz-ı çâker-i kemîneleridir ki
(2) Polis ve jandarmanın Pây-ı Taht-ı Saltanat-ı Seniyyenin vüsʻatiyle ve 
gittikçe tekessür etmekde olan sekenesiyle mütenâsib bir sûretde tertîb ve 
tensîki zımnında bir nizâmnâme (3) lâyihası kaleme alınmak üzere Zabtiyye 
Nâzırı Devletlü Paşa hazretlerinin taht-ı riyâsetinde teşkîli muktezâ-yı 
irâde-i seniyye-i cenâb-ı Hilâfet-penâhîden olan komisyonda (4) bulunmak 
ve muʻâhedât ve kavânîn-i devlete vukûf erbâbından olmak üzere Nezâret-i 
ʻâcizîce bir memûrun intihâb ve taʻyîni hakkında şeref-tevârüd eden 28 
Kânûn-ı sânî Sene(1)310 (9 Şubat 1895) (5) târîhli tezkire-i sâmiyye-i 
Sadâret-penâhîleri mütâlaʻa-güzâr-ı çâkerânem olmuş ve Matbûʻât-ı 
Dâhiliyye Müdîri ʻAtûfetlü Behçet Beyefendi hazretleri evsâf-ı lâzimeye 
(6) hâiz memûrînden olarak zâten Nezâret-i müşârünileyhâ dâiresinde 
müteşekkil diğer bir komisyonada memûr bulunmuş olduğundan bu 
komisyonda dahi müşârünileyhânın (7) bulunması tensîb edilmiş olmağla 
ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyüʼl-emrindir. Fî 15 Şaʻbân Sene 
(1)312 ve fî 29 Kânûn-ı sânî Sene (1)310 (11 Şubat 1895).

Nâzır-ı Umûr-ı Dâhiliyye
(İmzâ)

73  BOA. BEO. 569-42640.
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*
Bâb-ı ʻÂlî
Dâire-i Hâriciyye
Mektûbî Kalemi
ʻAded
4130

Pişgâh-ı Sâmî-i Sadâret-penâhîye

(1) Maʻrûz-ı çâker-i kemîneleridir ki 
(2) Polis ve jandarmanın Pây-ı Taht-ı Saltanat-ı Seniyyenin vüsʻatiyle berâber 
gittikçe tekessür etmekde olan sekenesiyle mütenâsib bir sûretde tertîb ve 
tensîki zımnında bir nizâmnâme lâyihası kaleme alınmak üzere Zabtiyye 
Nâzırı (3) Devletlü Paşa hazretlerinin taht-ı riyâsetinde teşkîli muktezâ-yı 
irâde-i seniyye-i cenâb-ı Hilâfet-penâhîden olan komisyonda bulunmak ve 
muʻâhedât ve kavânîn-i devlete vukûf erbâbından olmak üzere Nezâret-i 
ʻâcizî (4) erkânından dahi bir zâtın taʻyîni Nâzır-ı müşârünileyh tarafından 
takdîm kılınan tezkirede işʻâr olunduğu beyân-ı ʻâlîsiyle mûcibince icrâ-
yı îcâbı ifâdesini hâvî resîde-i dest-i taʻzîm olan 14 Şaʻbân Sene (1)312 
(10 Şubat 1895) târîhli (5) tezkire-i sâmiyye-i Sadâret-penâhîleri mütâlaʻa-
güzâr-ı ̒ âcizî olmuş ve Bâb-ı ̒ Âlî Hukûk Müşâvirlerinden ̒ Atûfetlü Hakkı 
Beyefendi hazretlerinin evsâf-ı matlûbeyi hâiz bulunmasına mebnî mezkûr 
komisyona icrâ-yı memûriyyeti (6) tensîb olunarak kendisine teblîğ-i 
keyfi yyet kılınmış olmağla emr ü fermân hazret-i veliyyüʼl-emrindir. Fî 
15 Şaʻbân Sene 1312 ve fî 29 Kânûn-ı sânî Sene (1)310 (11 Şubat 1895).

Hâriciyye Nâzırı
(İmzâ)
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6574

Polis ve jandarmanın tertip ve tensiki için bir nizamname layihası 
kaleme alınmak üzere teşkil olunacak komisyona Adliye Nezaretiʼnden 

Temyiz Mahkemesi üyesi Enver Beyʼin tayin edildiğine dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 65 � Sayfa: 492)

ʻAdliyye ve Mezâhib Nezâreti
Sicil-i Memûrîn Müdîrliği
ʻAded
667

Huzûr-ı Sâmî-i Hazret-i Sadâret-penâhîye

(1) Maʻrûz çâker-i kemîneleridir ki
(2) Polis ve jandarmanın Pây-ı Taht-ı Saltanat-ı Seniyyenin vüsʻat ve 
sekenesinin kesretiyle mütenâsib bir sûretde tertîb ve tensîki zımnında 
mükemmel bir nizâmnâme lâyihası kaleme almak üzere Zabtiyye Nâzırı 
Devletlü Paşa hazretlerinin (3) taht-ı riyâsetinde teşkîli muktezâ-yı irâde-i 
seniyye-i cenâb-ı Hilâfet-penâhîden olan komisyonda bulunmak üzere 
Nezâret-i ʻâcizî erkânından muʻâhedât ve kavânîn-i devlete vâkıf bir 
zâtın intihâbına dâir şeref-vârid olan (4) Kânûn-ı sânî Sene (1)310 târîhli 
tezkire-i sâmiyye-i cenâb-ı vekâlet-penâhîden müeddâ-yı ʻâlîsi rehîn-i 
izʻân-ı bende-gânem olmuş ve komisyon-ı mezkûra Mahkeme-i Temyîz 
âʻzâsından Saʻâdetlü Enver Beyefendi hazretleri tensîb edilmiş olmağla 
(5) ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyüʼl-emrindir. Fî 16 Şaʻbân Sene 
1312 ve fî 30 Kânûn-ı sânî Sene (1)310 (12 Şubat 1895).

ʻAdliyye Nâzırı
(İmzâ)

74  BOA. BEO. 569-42640.
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6675

Dersaadetʼte istihdam edilen polis ve jandarmalarının artırılmasına dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 66 � Sayfa: 493)

Sadâret Mektûbî Kalemi

1991 24

24 Şaʻbân 
Sene (1)312 
(20 Şubat 
1895)

Buyurulmuşdur
Dâhiliyye Mâliyye Zabtiyye Nezâret-i 

Celîleleriyle Taraf-ı Vâlâ-yı SerʻAskerîye
Elden

24 Şaʻbân Sene (1)312 7 
Şubat Sene (1)310

Zabtiyye 
Mâliyye

(1) Sûretleri bâlâda muharrer Meclis-i Mahsûs-ı Vükelâ mazbatasıyla 
tezkire-i maʻrûza ve şeref-sâdır olan irâde-i seniyye-i cenâb-ı (2) Hilâfet-
penâhî mûcibince icrâ-yı îcâbı taraf-ı Vâlâ-yı Serʻaskerî ile Mâliyye 
ve Zabtiyye Nezâret-i Celîlelerine işʻâr ve taraf-ı Vâlâ-yı Serʻaskerîye 
maʻlûmât (3) iʻtâ kılınmış olmağla Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesinden dahi 
muâmele-i mukteziyyenin îfâsına himmet buyurulur.

Belgenin Devamı

(1) ʻAtûfetlü efendim hazretleri
(2) Der-Saʻâdetʼde müstahdem polis ve jandarmaların tezyîdi ve 
müteferriʻâtı hakkında şeref-sâdır olan emr ü fermân-ı Hümâyûn cenâb-ı 
Hilâfet-penâhî mantûk-ı ʻâlîsine tevfîkan Zabtiyye Nezâret-i Celîlesiyle 
(3) biʼl-muhâbere gelen iki kıtʻa tezkire ve melfûfâtı Meclis-i Mahsûs-ı 
Vükelâda ledeʼl-mütâlaʻa cereyân eden müzâkerâtı hâvî kaleme alınan 
mazbata takımıyla ʻarz ve takdîm kılınmağla (4) mündericâtı husûsunda 
her ne vechle irâde-i seniyye-i hazret-i Pâdişâhî şeref-sünûh ve sudûr 
buyurulur ise mantûk-ı münîfi  infâz edileceği beyânıyla tezkire-i senâverî 
terkîm kılındı efendim. Fî 18 Şaʻbân Sene (1)312 ve fî 1 Şubat (1)310 (14 
Şubat 1895).

Sadr-ı aʻzâm ve Yâver-i ekrem
(İmzâ)

(Alt Kısım)

(1) Maʻrûz-ı çâker-i kemîneleridir ki
(2) Resîde-i dest-i taʻzîm olub Meclis-i Mahsûs-ı Vükelânın mazbata-i 
maʻrûzası (3) ve melfûfâtıyla berâber manzûr-ı ̒ âlî buyurulan işbu tezkire-i 
sâmiyye-i Sadâret-penâhîleri (4) üzerine mûcibince irâde-i seniyye-i 
hazret-i Hilâfet-penâhî şeref-müteʻallik buyurulmuş olmağla (5) ol bâbda 
emr ü fermân hazret-i veliyyüʼl-emrindir. Fî 22 Şaʻbân Sene (1)312 ve fî 5 
Şubat Sene (1)310 (18 Şubat 1895).

Serkâtib Hazret-i Şehriyârî
(İmzâ)

75  BOA. BEO. 574-430.
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6776

Polis ve jandarmanın tertip ve tensiki hususunda bir nizamname kaleme 
alınmak üzere kurulan komisyona Adliye Nezaretiʼnce Cemal Beyʼin 

münasip görülmüş olduğuna dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 67 � Sayfa: 495)

Mektûbî-i Sadr-ı ʻÂlî Kalemi Müsveddâtına Mahsûs Varakadır

Evrâk 

Numerosu

Husûsî 

Numero
Zabtiyye Nezâret-i Celîlesine

Târîh-i Tebyîzi

Rûmî      ʻArabî

681 552

Fî 21 Ş. Sene (1)312 ve fî 

4 Şubat (1)310 (17 Şubat 

1895)

(1) Polis ve jandarmanın tertîb ve tensîki zımnında 
bir nizâmnâme kaleme alınmak üzere riyâset-i 
devletleri tahtında müteşekkil komisyona 
ʻAdliyye Nezâret-i Celîlesince (2) intihâb olunan 
Mahkeme-i Temyîz aʻzâsından Saʻâdetlü Enver 
Beyʼin yerine umûr-ı cezâiyyede ihtisâsı bulunan 
Umûr-ı Cezâiyye Müdîri Cemal Beyʼin veyâhûd 
Mîr-i müşârünileyh dahi bulunmak üzere (3) 
başkaca olarak mûmâileyh Cemal Beyʼin 
mezkûr komisyona taʻyîni hakkında vâkiʻ olan 
işʻâr-ı devletleri mûcibince keyfi yyet Nezâret-i 
müşârünileyhâya izbâr olunması üzerine (4) vârid 
olan cevâbda mezkûr komisyona müşârünileyhin 
intihâbı Cemal Beyʼin diğer komisyonda 
bulunmasından neşet etmiş ve işbu ikinci 
komisyonada (5) Cemal Beyʼin devâmı nezd-i 
devletlerince tensîb olunmakda bulunmasına göre 
artık müşârünileyh Enver Beyʼin devâmına hâcet 
kalmayarak mûmâileyh Cemal Beyʼin devâmı 
münâsib görülmüş (6) olunduğu işʻâr olunmuş 
olduğu beyânıyla.

76  BOA. BEO. 573-42924.
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6877

Polis elbiselerinin imali için gereken tahsisat hakkında. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 68 � Sayfa: 496)

Nezâret-i
Zabtiyye
Mektûbî Kalemi
ʻAded
279

Huzûr-ı Maʻâlî-Mevfûr Cenâb-ı Sadâret-penâhîye

(1) Maʻrûz-ı çâker-i kemîneleridir ki
(2) Polis tahsîsâtı alınamadığı gibi polislere elbise dahi yapılamamış 
olduğu ʻarz-ı ʻatebe-i ʻulyâ kılınmış olub şu hâl câiz olamayacağından 
tahsîsât-ı (3) mezkûrenin tesviye ve iʻtâsı çâresinin be-heme-hâl istihsâli 
hakkında şeref-sâdır olan irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhî hükm-i 
ʻâlîsine tevfîkan (4) ve tahsîsât-ı mezkûreye mahsûben müretteb olan 
haftalığın bilâ-tehîr tesviyesi Defter-i Hâkânî ve mezkûr tahsîsâtın tedâhüle 
düşürülmeksizin îfâsı (5) Mâliyye Nezâret-i Celîlelerine teblîğ olunduğu 
ve ber-mantûk-ı emr ü fermân-ı Hümâyûn polislerin elbisesiçün Nezâretce 
îcâbının icrâsı resîde-i dest-i taʻzîm (6) olan 15 Şubat Sene (1)310 (27 
Şubat 1895) târîhli tezkire-i samiyye-i cenâb-ı Sadâret-penâhîlerinde emr 
ü işʻâr buyurulmasıyla bugün Mektûbî-i Nezâret Ahmed Ragıb Beyefendi 
(7) hazretleri Nezâreteyn-i müşârünileyhümâya gönderilmişdi ̒ avdetle iʻtâ 
eylediği maʻlûmâta nazaran Mâliyye Nâzırı Paşa hazretleri yeni yazılan 
polislerin (8) elbise ve sâiresiçün istenilen iki yüz yirmi bir bin küsûr 
guruş paraları olmadığı cihetle veremeyeceğini ve Defter-i Hâkânî Nâzırı 
Paşa hazretleri (9) dahi oradan müretteb haftalığa vukûʻ bulan istidʻâ ve 
istirhâm üzerine iki sene mukaddem bâ-irâde-i seniyye zamm ve ʻilâve 
buyurulan ve şimdiye kadar (10) ana mahsûben bir para alınamayan on 
bin guruşun baʻdemâ dahi tesviye ve îfâsına imkân bulunamayacağını 
beyân buyurdukları anlaşılmış ve sâlifüʼz-zikr (11) iki yüz yirmi bir bin 
küsûr guruş Hazine-i Celîleden verilmeyince müceddeden zamm ve ʻilâve 

77  BOA. BEO. 580-43428.

Polisin Görev ve Teşkilatlanması



BELGELERLE TÜRK POLİS TARİHİ-4

162

olunan ve iki yüz kadarı kayd ve tahrîr kılınan beş yüz elli polise (12) 
elbise yapdırılamayacağı gibi elbisesiz istihdâmlarındanda bir şey istifâde 
olunamayacağı ve zikr olunan on bin guruşun alınamamasından dolayı 
(13) çekilen müşkilâtın idâmesi nezd-i ʻâlî-i cenâb-ı Sadâret-penâhîlerinde 
tecvîz buyurulmayacağı der-kâr bulunmuş olduğuna binâen ve lütfen 
îcâb-ı hâlin icrâsıyla (14) zikr olunan on bin guruşun mümkinüʼt-tahsîl bir 
dâireye tahvîl-i havâlesi ve yeni polislerin elbise ve sâiresi esmânı olan 
sâlifüʼz-zikr iki yüz (15) küsur bin guruşunda müsâraʻaten verdirilmesi 
husûsuna müsâʻade-i celîle-i dâver-i efhamîlerinin sezâ-vâr buyurulması 
bâbında emr ü fermân hazret-i veliyyüʼl-emrindir. Fî 3 Ramazan Sene 
(1)312 ve fî 16 Şubat Sene (1)310 (28 Şubat 1895).

Zabtiyye Nâzırı
(İmzâ)
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6978

İzmitʼin mühim olan tren istasyonlarında istihdam olunmak üzere 
zaptiye askeri taburundan dokuz neferinin tenziliyle altı 

polis istihdamı hakkında. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 69 � Sayfa: 497)

Sadâret Mektûbî Kalemi

26 Ziʼl-kaʻde Sene (1)312 
ve 9 Mayıs Sene (1)311 

(21 Mayıs 1895)
Dâhiliyye ve Mâliyye Nezâret-i 

Celîleleriyle Taraf-ı Vâlâ-yı 
Serʻaskerîye Tezâkir

Târîh-i Tebyîz
27
10Numero

2616

(1) Şimendüferle âmed ü şüd eden yolcularla eşyâ ve evrâkın 
muʻâyenesi içün en mühim istasyonlarda (2) bulundurulmak üzere 
İzmit ʻAsâkir-i Zabtiyye Taburu mevcûdundan dokuzar nefer-i 
piyâde ve süvârînin tenzîliyle (3) bunlardan kalacak olan senevî 
otuz bin iki yüz yirmi sekiz guruşa karşılık ittihâzıyla altı nefer-i 
(4) polisin taʻyîni ve meblağ-ı mezkûrdan fazla kalan iki yüz 
guruşun üçüncü sınıf komiserlerinden Hasan Beyʼin (5) maʻâşına 
zammıyla mezkûr komiserliğin ikinciye terfîʻi husûsuna 11 9 Ziʼl-
kaʻde Sene (1)312 (4 Mayıs 1895) târîh ve beş yüz doksan (6) sekiz 
numerolu tezkire-i devletleri üzerine biʼl-istîzân 24 Ziʼl-kaʻde 
Sene (1)312 (19 Mayıs 1895) târîhinde irâde-i seniyye-i cenâb-ı 
(7) Hilâfet-penâhî şeref-müteʻallik buyurularak keyfi yyet taraf-ı 
Vâlâ-yı Serʻaskerîye ve Mâliyye Nezâret-i Celîlesine teblîğ ve 
bu tertîbât-ı mübeyyen pusulanın sûreti leffen savb-ı devletlerine 
tesyîr kılınmış olmağla ber-mantûk-ı (8) emr ü fermân-ı Hümâyûn 
Nezâret-i Celîlelerince iktizâ-yı hâlin îfâsına himmet.

(9) 11 Serʻaskerî Mâliyyeye ve Taraf-ı Serʻaskerîye (10) Dâhiliyye 
Nezâret-i Celîlesinden vukûʻ bulan işʻâr üzerine biʼl-istîzân 24 
Ziʼl-kaʻde Sene (1)312 târîhinde irâde-i seniyye-i cenâb-ı (11) 
Hilâfet-penâhî şeref-müteʻallik buyurularak keyfi yyet Nezâret-i 
müşârünileyhâya ve taraf-ı Vâlâ-yı Serʻaskerîye ve Mâliyye 
Nezâret-i Celîlesine teblîğ kılınmış olmağla Nezâret-i Celîlelerince 
Bâb-ı Vâlâ-yı Serʻaskeriyyelerince muʻâmele-i lâzimenin îfâsına 
himmet teblîğ kılınmış olmağla ber-mantûk-ı emr ü fermân-ı- (12) 
Hümâyûn icrâ-yı îcâbı bâbında.

78  BOA. BEO. 627-46966.
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7079

Haleb vilayeti sahillerinin emniyet ve kontrolünü temin için karakol 
tesisi ve gerekli zaptiye, jandarma ve polis istihdamı talebi üzerine 

olunacak muamelenin Sadaretʼe takdimine dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 70 � Sayfa: 498)

Dâhiliyye Mektûbî Kalemi Müsveddâtına Mahsûs Varakadır

Evrâk 
Numerosu

Müsevvidî 
İsmi

Tesvîdî Târîhi
Zabtiyye 
Nezâret-i 
Celîlesine

Târîh-i Tebyîzi

ʻArabî Rûmî

821

1

1 Haziran Sene 
(1)311

22 Z. Sene (1)312 
(16 Haziran 1895)

3 Haziran Sene 
(1)311

11

Beyân-ı ʻâlîsiyle îcâb eden muʻâmelâtın serîʻan 
teemmül edilerek mükteziyyâtının ilâve-i 
mütâlaʻa-i mahsûsa ile inbâsı

(1) Kıbrısʼdan Haleb Vilâyeti dâhiline bir takım eşhâs-ı 
muzırra dâhil olduğu istihbâr kılınıb bunların der-desti 
(2) içün vilâyetce tedâbîr-i lâzimeye ibtidâr edilmiş 
ise de Payasʼdan Süveydiyeʼye kadar olan sevâhilin 
İskerenderun (3) ve Arsuz gibi bir iki mahallinden 
mâʻadâsı sekeneden ve her dürlü vesâit-i inzibâtiyyeden 
külliyen mahrûm olduğu (4) cihetle eşhâs ve eşyâ-yı 
muzırranın menʻ-i idhâli içün sevâhil-i mezkûrenin 
mevâkiʻ-i mühimmesine karagolhâneler (5) tesîsiyle 
zabtiyye ve polisin o nisbetde tezyîdi ve sûret-i 
dâimede seyyâr bir vapur bulundurulması (6) Vilâyet-i 
müşârünileyhâ vâlîliğinden ʻarz ve istidʻâ olunması 
üzerine îcrâ-yı îcâbı husûsuna irâde-i seniyye-i hazret-i 
Hilâfet-penâhî (7) şeref-müteʻallik buyurularak devâir-i 
ʻâidesine teblîğ-i keyfi yyet olunduğu ve ahîren vilâyetden 
gelen telgrafnâmenin (8) bir fıkrasında Haleb Jandarma 
Alayı ve aleʼl-husûs polis efrâdı zâten lüzûmundan 
pek noksân bulunduğundan (9) jandarmanın şimdiki 
mevcûduna iki bölük ʻilâvesiyle polis tertîb-i hâzırının 
dahi İzmir tertîbi nisâbına (10) biʼl-iblâğ ciddî ve ʻafîf 
adamlardan birer serkomiser ve beş komiserin daha 
müceddeden ve serîʻan taʻyîn ve iʻzâmı (11) ve hafi yye 
tahsîsâtının da vilâyetin vüsʻat ve ehemmiyyet-i hâliyyesi 
nisbetinde ve kemâl-i tasarrufl a ihtiyâcât-ı hakîkiyye 
(12) derecesinde tezyîdi ve jandarma ve polisin hemân 
tahrîr ve istihdâmı içün mezûniyyet iʻtâsı lüzûmu (13) 
der-miyân olunduğu ve jandarma mâddesi taraf-ı vâlâ-
yı Serʻaskerîye yazıldığı 11 29 Mayıs Sene (1)311 (10 
Haziran 1895) târîhli tezkire-i (14) sâmiyye-i Sadâret-
penâhîde izbâr olunmuş ve hafi yye tahsîsâtı hakkında 
îcâb-ı hâl Nezâret-i ʻâcizîce der-dest

79  BOA. DH.MKT. 385-53.
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(Belgenin devamı)

(1) icrâ bulunmuş olduğuna polisler 
hakkında dahi Nezâret-i Celîlelerince 
muʻâmele-i muktezînin serîʻan 
îfâsına (2) himem işʻâr-ı sâmî-i 
Sadâret-penâhîye tevfîkan ne yapıl-
mak lâzım geleceğinin ve bu bâbdaki 
(3) mütâlaʻa-i âsafânelerinin serîʻan 
inbâsına himem.

(İmzâ)
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*
Bâb-ı ʻÂlî
Dâire-i Sadâret-i ʻUzmâ
Mektûbî Kalemi
ʻAded
5741 ʻUmûmî
917 Husûsî

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

(1) Devletlü efendim hazretleri
(2) Haleb vilâyeti sevâhilince inzibâtın temîni zımnında sevâhil-i 
mezkûrenin mevâkiʻ-i mühimmesine karagolhâneler tesîsi ve zabtiyye 
ve polis efrâdının tezyîdi cânib-i vilâyetden işʻâr kılınmış (3) olduğundan 
icrâ-yı îcâbı 17 Ziʼl-hicce Sene (1)312 (11 Haziran 1895) târîhinde taraf-ı 
devletlerine teblîğ edilmişdi Vilâyet-i müşârünileyhâdan bu kerre varîd olan 
telgrafnâmede karagolhâneler mevâkiʻini taʻyîn içün bir Erkân-ı Harb (4) 
miralayı gelmiş ise de jandarma ve polis hakkında henüz bir gûne teblîgât 
vukûʻ bulmadığı beyânıyla Haleb jandarma ve polislerinin dahi Aydın ve 
Selanik vilâyetleri tertîbât-ı hâzıra-i zabtiyyesi derecesine (5) iblâğıçün 
muʻâmele-i mukteziyyenin îfâsı lüzûmu gösterilmiş ve jandarmalar 
hakkında taraf-ı vâlâ-yı Serʻaskerîye vesâya-yı lâzime icrâ kılınmış 
olmağla Nezâret-i Celîlelerince dahi polislere müteʻallik muʻâmelenin 
(6) tesrîʻiyle netîcesinin inbâsına himmet buyurulması siyâkında tezkire-i 
senâverî terkîm olundu efendim. Fî 27 Ziʼl-hicce Sene (1)312 fî 8 Haziran 
Sene (1)311 (21 Haziran 1895).

Sadr-ı aʻzam
(İmzâ)
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7180

Vilayetlerince tahvili veya azli istenen polis ve zaptiyelerin gerekli 
sebep bildirildikten sonra azil ve tahvillerinin yapılabileceği ve 
bunların yerlerine alınacak şahısların imtihan neticesinde tespit 
edileceği ve bulundukları vilayet haricine gidecek olan jandarma 

neferlerinin mutlaka Seraskerlikʼe müracaat etmeleri gerektiğine dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 71 � Sayfa: 501)

Manastır Vilâyeti
Mektûbî Kalemi
ʻAded
154

Dâhiliyye Nezâreti Celîlesine

(1) Devletlü efendim hazretleri
(2) Vilâyâtda istihdâm edilecek polis ve komiserlerin erbâb-ı ʻiffet ve 
ehliyyetden olmalarına dikkat edilmekle berâber keyfi yyet-i inzibâtda 
hukûmet-i mahalliyyenin derece-i mesûliyyetleri nisbetinde ikdârları 
lüzûmuna mebnî vesâit-i icrâiyyeleri olan polis (3) ve jandarma neferât ve 
zâbitânının emr-i intihâb ve istihdâmları husûsunda vülât ile mutasarrıfînin 
dâire-i mezûniyyetlerinin tevsîʻ edilmesi muktezâ-yı irâde-i seniyyeden 
idüği eşkıyâ vukûʻâtının önü alınmak içün baʻzı irâdâtı hâvî şeref-vârid 
(4) olan 9 Eylül (1)307 (21 Eylül 1891) târîhli ve yüz yirmi sekiz ʻumûm 
numerolu tahrîrât-ı ʻaliyye-i nezâret-penâhîlerinde emr ü işʻâr buyurulmuş 
olduğu hâlde el-yevm polislerin tebdîl ve taʻyînleri İdâre Meclislerinin 
mezâbıtına meşrût ve fî 23 Haziran Sene (1)310 târîhli ve dört yüz (5) 
beş numerolu tahrîrât-ı ʻaliyye-i Serʻaskerî hükmünce zabtiyye-i ümerâ 
ve zâbitânının şöyle dursun bir neferin bile tesviye-i umûr-ı zâtiyyesiçün 
hâric-i vilâyete terhîsi makâm-ı ʻâlî-i Serʻaskerîden istîzân-ı menût 
olub hâlbuki tevsîʻ-i mezûniyyet yerine muahharen bu sûrete (6) ifrâğ 
olunuşu vâkıʻâ baʻzı memûrînin evâmir-i mevcûdenin hakkıyla ahkâmını 
muhâfaza etmemesinden ve polis silkine olur olmazları idhâl etmesinden 
neşet edib muhtâc-ı ʻarz ve îzâh olmadığı üzere ledeʼl-hâce bir polisin 

80  BOA. DH.MKT. 398-62.
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(7) tebdîl ve taʻyîni içün ʻaleʼl-usûl mezâbıta ihtiyâc ve mecbûriyyet 
ve hele bir zabtiyyenin kableʼl-istîzân terhîsine ʻadem-i salâhiyyet 
taksîr-i mezûniyyet ve vülâtın tahfîf-i kadr ü haysiyyetlerini müstelzim 
hâlâtdan ve maʻlûm-ı sâmî-i âsafâneleri buyurulduğu (8) üzere ibtidâ-yı 
intihâblarında mecâlis aʻzâsının âsâr-ı muʻâvenetini gören polisler devlet 
adamı olmakdan ziyâde aʻzâ-yı mûmâileyhime kesb-i intisâb ile anların 
efkârına hâdim olmakda ve mecâlis aʻzâları ise yerliden olub ʻalâka-i (9) 
çiftligân ashâbı olduklarından bekciler ve adamları vâsıtalarıyla civâr 
kurâya tasallutât ve taʻaddiyât icrâsından hâlî ve ahâlî-i kurâdan şikâyât 
vukûʻunda icrâ olunacak tahkîkâtın şâibe-i sahâbet ve himâyetden ʻârî 
olamamakda olduğu (10) cümle-i istitlâʻât ve tahkîkâtdan ve buranın 
polisleri içinde lâzımüʼt-tebdîl pek çok kimseler olduğu şimdiye kadar 
meşhûd-ı çâkerî olan muʻâmeleleriyle müsbet olarak kem-terleri zâten ve 
mesleken ̒ unfuvân-ı şebâbetden beri mütenaʻim olduğum (11) nân ü niʻmet 
hazret-i veliyy-i niʻmet bî-minnetden dolayı ʻurûk ve aʻsâbım ileʼl-ebed 
mecbûr-ı şükrân-ı fi râvân ve mahâmid bî-pâyân olarak hilâf-ı rızâ-yı ʻâlî 
hiçbir hâl ve harekete meydân vermeyib ahkâm-ı evâmirin muhâfazasına 
cidden nasb-ı nefsi ihtimâm (12) edegeldiğim vâzıhâtdan bulunmuşdur 
ve mahâzîr-i mesrûde veʼl-cây-ı hâl ve mevkiʻe binâen polislerden ehl ve 
erbâb olmayanların yerlerine muktedîr ve lisâna gelmemiş ashâb-ı nâmûs 
ve iktidârdan münâsiblerinin intihâb ve taʻyîn ve ʻaleʼl-usûl (13) inhâ-yı 
keyfi yyet olunması ve zabtiyyelerin terhîsi içün Makâm-ı müşârünileyhe 
yazılan maʻrûzâtın zâten red olunmayıb hebsi isʻâf edilmekde ve Dâire-i 
Celîle-i ʻAskeriyyenin teksîr-i muhâberesinden ʻibâret kalmakda olub o 
misillü neferâtın (14) maʻzeret-i şerʻiyyesi zuhûrunda vilâyetce tahkîkât-ı 
lâzime biʼl-îfâ ana göre terhîsi teshîl maslahatı mûcib ve tahdîd-i muhâberât 
ve vülâtın muhâfızına kadar haysiyyetleriyle berâber ol bâbda ki tahrîrât-ı 
ʻaliyye-i cenâb-ı fehîmânelerinde muvâfık olacağından (15) ol bâbda 
gerek Makâm-ı müşârünileyhe ve gerek Zabtiyye Nezâret-i Celîlesine îfâ-
yı teblîgâtla mezûniyyet-i mukteziyyenin ihsân buyurulmasını istirhâm 
eylerim ol bâbda emr ü fermân hazret-i men lehüʼl-emrîndir. Fî 7 Muharrem 
Sene (1)313 ve fî 17 Haziran Sene (1)311 (29 Haziran 1895).

Manastır Vâlîsi Yâver-i Hazret-i
Şehriyârî Ferik

(İmzâ)

*
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Dâhiliyye Mektûbî Kalemi Müsveddâtına Mahsûs Varakadır

Evrâk 
Numerosu

Müsevvidî 
İsmi

Tesvîdî 
Târîhi

Taraf-ı Vâlâ-yı 
Hazret-i Serʻaskeriyye 
ve Zabtiyye Nezâret-i 

Celîlesine

Târîh-i Tebyîzi

154
24

26 
Haziran 

Sene 
(1)311 (8 
Temmuz 

1895)

23 Muharrem 
(1)313

4 Temmuz Sene 
(1)311 (16 Temmuz 

1895)

11

Manastır Vilâyet-i 
Behiyyesinden mebʻûs 17 
Haziran Sene (1)311 (29 
Haziran 1895) târîhli tahrîrâtın 
bir sûreti leffen takdîm kılınmış

(1) Vilâyetde istihdâm edilecek polis ve komiserlerin 
erbâb-ı ʻiffet ve ehliyyetden (2) olmalarına dikkat 
edilmekle berâber emr-i inzibâtda hukûmât-ı 
mahalliyyenin derece-i mesûliyyetleri (3) nisbetinde 
ikdârları lâzım geldiğinden vesâit-i icrâiyyeleri 
olan polis ve jandarma neferât (4) ve zâbitânının 
emr-i intihâb ve istihdâmları husûsunda vülât ile 
mutasarrıfînin dâire-i (5) mezûniyyetlerinin tevsîʻ 
edilmesi ve mukaddemâ şeref-sânih olan (6) irâde-i 
seniyye-i cenâb-ı Pâdişâhî muktezâ-yı celîlinden 
iken el-yevm polislerin (7) tebdîl ve taʻyînleri İdâre 
Meclislerinin mezâbıtına mütevakkıf ve zabtiyye 
ümerâ ve zâbitleri (8) şöyle dursun bir neferin bile 
vilâyet hâricine terhîsi taraf-ı ʻâlî-i Şehriyâriden 
Serʻaskerîden istîzâna (9) menût idüğinden ve bu 
da vülâtın tahfîf-i kadr ü haysiyyetlerini müstelzim 
bulunduğundan (10) o gibi neferâtın maʻzeret-i 
şerʻiyyesi zuhûrunda vilâyetce tahkîkât-ı lâzime 
biʼl-îfâ (11) terhîsi ve orada lâzimüʼt-tebdîl (12) 
pek çok polis olacağından yerlerine muktedir ve 
lisâna gelmemiş ashâb-ı nâmûs (13) ve iktidârdan 
münâsiblerinin intihâb ve taʻyîni zımnında iʻtâ-yı 
mezûniyyet olunması lüzûmuna ve müteferriʻât-ı 
mâddeye dâir 11 (14) ve Zabtiyye Nezâret-i Celîlesine 
de ve taraf-ı vâlâ-yı hazret-i Serʻaskeriyye de teblîğ-i 
mâdde olunmuş olduğundan sûret-i işʻâr vilâyete 
nazaran iktizâsının (15) inbâsına müsâʻade-i ʻaliyye-i 
Serʻaskerîleri şâyân buyurulması bâbında. 
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*
Nezâret-i 
Zabtiyye
Mektûbî Kalemi
ʻAded
195

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesi Cânib-i ʻÂlîsine

(1) Devletlü efendim hazretleri
(2) Polis ve jandarma neferât ve zâbitânının emr ü intihâb ve istihdâmları 
husûsunda vülât ile mutasarrıfînin dâire-i mezûniyyetlerinin tevsîʻ edilmesi 
muktezâ-yı irâde-i seniyye-i (3) hazret-i Pâdişâhîden bulunduğu hâlde 
el-yevm polislerin tebdîl ve taʻyînleri İdâre Meclislerinin mezâbıtına ve 
zabtiyye efrâdının bile vilâyet hâricine ʻazîmete terhîsi makâm-ı (4) vâlâ-yı 
Serʻaskerîden istîzân menût ve bu ise vülâtın tahfîf-i kadr ü haysiyyetlerini 
müstelzim bulunduğundan bahsle maʻzeret-i şerʻiyyesi zuhûr eden neferâtın 
terhîsi ve lâzımüʼt-tebdîl (5) polislerin yerlerine münâsiblerinin taʻyîni 
zımnında mezûniyyet iʻtâ olunmasına dâir Manastır Vilâyetinden alınan 
tahrîrât sûretinin leffi yle ve Makâm-ı müşârünileyhe işʻâr-ı keyfi yyet edildiği 
beyânıyla (6) iktizâsının ʻarz ve inbâsı hâme-pîrâ-yı tekrîm olan 4 Temmuz 
sene (1)311 (16 Temmuz 1895) târîhli ve iki yüz yetmiş dokuz numerolu 
tezkire-i ʻaliyye-i cenâb-ı nezâret-penâhîlerinde emr ü izbâr buyurulmuşdur 
(7) taşra polis efrâdının intihâb ve taʻyîn ve tebdîlleri öteden beri mahallerine 
muhavvel olmakla berâber polis komiserlerinin intihâb ve tebdîlleri husûsuna 
Nezâretce bakılmakda ise de (8) ʻaleʼl-ekser polis komiserleri hakkındaki 
işʻârât-ı mahalliyye dahi nazar-ı dikkate alınmakda olub şöyle ki polis 
efrâdından birinin tebdîlini mûcib hâlî görüldüğünü ve bu da delâil-i (9) 
mâddiyye ve müsbetesiyle bildirildiği hâlde nezâretce kaydı terkîn ve yerine 
mahallince biʼl-imtihân ehliyyeti ve liyâkati görülerek intihâb ve usûlen 
evrâk-ı mukteziyyesi irsâl olunanların (10) memûriyyetleride tasdîk olunduğu 
gibi komiserlerden ̒ azl ve tebdîli inhâ olunanların dahi gösterilen lüzûma göre 
Nezâretce ʻazl veyâhûd diğer mahalle tahvîli sûretiyle (11) işʻâr-ı mahallînin 
tervîci cihetine gidilmekde bulunduğu cihetle Vilâyet-i müşârünileyhânın 
polisler hakkındaki şikâyeti nâ-be-mahall bulunmuş olmağla ol bâbda emr ü 
fermân hazret-i men lehüʼl-emrindir. Fî 28 Muharrem Sene (1)313 ve fî 9 
Temmuz Sene (1)311 (21 Temmuz 1895).

Zabtiyye Nâzırı
(İmzâ)
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*
Evrâk 

Numero
Müsevvidî 
İsmi

Tesvîdî 
Târîhi

Manastır Vilâyet-i 
Behiyyesine

Târîh
ʻArabî               Rûmî

195
11

İhsan
15 

Temmuz 
(1)311

27 S. (1)313 (19 
Ağustos 1895)

6 Ağustos (1)311

(1) Polis ve jandarma neferât ve zâbitânının emr ü intihâb 
ve istihdâmları husûsunda vülât ile (2) mutasarrıfînin dâire-i 
mezûniyyetlerinin tevsîʻ edilmesi muktezâ-yı irâde-i seniyye-i 
hazret-i Pâdişâhîden (3) bulunduğu hâlde el-yevm polislerin 
tebdîl ve taʻyînleri İdâre Meclisleri mezâbıtına ve zabtiyye 
efrâdının bile (4) vilâyet hâricine ʻazîmete terhîsi makâm-ı 
vâlâ-yı Serʻaskerîde istîzân-ı menût bulunduğundan ve bu 
ise (5) vülâtın tahfîf-i kadr ü haysiyyetlerini müstelzim 
bulunduğundan bahsle maʻzeret-i şerʻiyyesi zuhûr eden 
neferâtın (6) terhîsi ve lâzimüʼt-tebdîl polislerin yerlerine 
münâsiblerinin taʻyîni zımnında mezûniyyet iʻtâsı (7) tevârüd 
eden 1 Haziran sene (1)311 (13 Haziran 1895) târîhli tahrîrât-ı 
behiyyelerinde işʻâr edilmesi üzerine keyfi yyet makâm taraf-ı 
vâlâ-yı (8) Serʻaskerî ile Zabtiyye Nezâret-i Celîlesine izbâr 
edilerek ana cevâben Nezâret-i (9) müşârünileyhâdan alınan 9 
Temmuz sene (1)311 (21 Haziran 1895) târîhli tezkirede taşra 
polis efrâdının (10) intihâb ve taʻyîn ve tebdîlleri öteden beri 
ve mahallerine muhavvel olmakla berâber polis komiserlerinin 
(11) intihâb ve tebdîlleri husûsuna Zabtiyye Nezâretince 
bakılmakda isede ̒ aleʼl-ekser polis (12) komiserleri hakkındaki 
işʻârât-ı mahalliyye dahi nazâr-ı dikkate alınmakda olub şöyleki 
(13) polis efrâdından birinin tebdîlini mûcib hâlî görüldüğü ve 
bu da delâil-i mâddiyye ve müsbetesiyle (14) bildirildiği hâlde 
kaydı terkîn ve yerine mahallince biʼl-imtihân ehliyyet ve 
liyâkatı (15) görülerek intihâb ve usûlen evrâk-ı mukteziyyesi 
irsâl olunanların memûriyyetleri de (16) tasdîk olunduğu gibi 
komiserlerden ʻazl ve tebdîli inhâ olunanların dahi gösterilen

(Belgenin devamı)

(1) lüzûma göre ʻazl veyâhûd diğer mahalle tahvîli sûretiyle işʻâr-ı 

mahallinin tervîci (2) cihetine gidilmekde bulunduğu işʻâr edilmiş 
olmağla ol bâbda. 

Ve taraf-ı vâlâ-yı Serʻaskerîden alınacak cevâbın dahi teblîği der-

kâr bulunmuş
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*
Makâm-ı Serʻaskerî
Jandarma Dâiresi
576

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

(1) Devletlü efendim hazretleri
(2) Polis ve jandarma neferât ve zâbitânının emr-i intihâb ve istihdâmları 
husûsunda vülât ile mutasarrıfînin dâire-i mezûniyyetlerinin tevsîʻ edilmesi 
mukaddemâ şeref-sânih olan irâde-i seniyye-i (3) cenâb-ı Pâdişâhî muktezâ-
yı celîlinden iken el-yevm polislerin tebdîl ve taʻyînleri İdâre Meclislerinin 
mezâbıtına mütevakkıf ve zabtiyye ümerâ ve zâbitânının şöyle dursun bir neferin 
bile vilâyet hâricine (4) terhîsi makâm-ı ʻâcizîden istifsâra menût idüğinden 
ve bu da vülâtın tahfîf-i kadr ü haysiyyetlerini müstelzim bulunduğundan o 
gibi neferâtın maʻzeret-i meşrûʻası zuhûrunda vilâyetce tahkîkât-ı (5) lâzime 
biʼl-îfâ terhîsi ve orada lâzimüʼt-tebdîl olan polislerin yerlerine muktedir ve 
lisâna gelmemiş ve ashâb-ı nâmûs ve iktidârdan münâsiblerinin intihâb ve 
taʻyîni zımnında iʻtâ-yı mezûniyyet olunması (6) lüzûmuna ve müteferriʻât-ı 
mâddeye dâir Manastır Vilâyet-i Behiyyesinden mebʻûs tahrîrâtın bir sûreti 
leffen gönderildiği ve Zabtiyye Nezâret-i Celîlesine de teblîğ-i mâdde edildiği 
beyânıyla sûret-i işʻâr-ı vilâyete nazaran (7) iktizâsının inbâsı 4 Temmuz 
Sene (1)311 (16 Temmuz 1895) târîhli ve yüz doksan üç numerolu tezkire-i 
ʻaliyye-i âsafânelerinde izbâr buyurulmasıyla keyfi yyet Jandarma Dâiresine 
ledeʼl-havâle jandarma efrâdının mensûb (8) oldukları vilâyet hâricine terhîs 
içün makâm-ı ʻâcizîye mürâcaʻat olunması hakkında ittihâz edilen kâʻidenin 
vülât-ı ʻizâm hazerâtının tahfîf-i kadr ü haysiyyetlerini müstelzim olacağı 
tasavvur (9) edilemeyeceğine ve kâʻideyi mezkûrenin tamâmî-i muhâfaza ve 
devâmı lüzûm-ı katʻî tahtında bulunduğuna nazaran mezkûr Manastır Vilâyeti 
ʻAsâkir-i Zabtiyyesinin bu kâʻideden istisnâsı kâbil olunamayacağının (10) 
Vilâyet-i müşârünileyhâya teblîğ buyurulması lâzım geleceğinin cevâben 
savb-ı sâmî-i nezâret-penâhîlerine izbârı dâire-i merkûmeden ifâde kılınmağla 
ber-vech-i muharrer îfâ-yı muktezâsı bâbında emr ü fermân hazret-i men 
lehüʼl-emrindir. Fî 14 Rebiʻüʼl-evvel Sene (1)313 ve fî 23 Ağustos Sene 
(1)311 (4 Eylül 1895).

Serʻasker
(İmzâ)
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*
Dâhiliyye Mektûbî Kalemi Müsveddâtına Mahsûs varakadır

Evrâk 
Numerosu

Müsevvidî 
İsmi

Tesvîdi 
Târîhi

Manastır Vilâyet-i 
Behiyyesine

Târîh-i Tebyîzi

200
28

Mustafa

Fî 29 
ʻAğustos 

Sene (1)311 
(10 Eylül 

1895)

25 Ra. Sene 
(1)313

3 Eylül Sene (1)311 
(15 Eylül 1895)

(1) 17 Haziran Sene (1)311 (29 Haziran 
1895) târîhli tahrîrât-ı behiyyeleri 
cevâbıdır jandarma efrâdının mensûb 
oldukları (2) vilâyet hâricine ʻazîmete 
terhîsi içün makâm-ı vâlâ-yı Serʻaskerîye 
mürâcaʻat olunması hakkında ittihâz 
edilen (3) kâʻidenin vülâtın tahfîf-i kadr 
ü haysiyyetlerini müstelzim olacağı 
tasavvur edilemeyeceğine ve kâʻide-i (4) 
mezkûrenin tamâmî-i muhâfaza ve devâmı 
lüzûm-ı katʻî tahtında bulunduğuna 
nazaran Vilâyet-i Behiyyeleri ʻasâkir-i 
(5) zabtiyyesinin bu kâʻideden istisnâsı 
kâbil olamayacağı biʼl-muhâbere taraf-ı 
vâlâ-yı Serʻaskerîye cevâben (6) gelen 23 
ʻAğustos Sene (1)311 (4 Eylül 1895) târîh 
ve beş yüz yetmiş altı numerolu tezkirede 
izbâr edilmiş ve polisler içün (7) Zabtiyye 
Nezâret-i Celîlesinden alınan cevâb dahi 
16 ʻAğustos Sene (1)311 târîhinde (8) işʻâr 
kılınmışdır ol bâbda.

Polisin Görev ve Teşkilatlanması
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7281

Osmanlı senetlerinin borsada değerini kaybedeceğinin Borsa Polis 
Serkomiserliğinden bildirildiğinin Zaptiye Nezaretince takdimine dair. 

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 72 � Sayfa: 507)

Nezâret-i 
Zabtiyye

(1) Galata Borsasıʼnda usûl-i ʻumûmiyyeye gayr-ı muvâfık olarak eydî-i 
tedâvülde bulunan tahvîlât-ı (2) ecnebiyyeye ʻârız olan tenezzülden 
dolayı orada bulunan sarrâfl arın fark-ı fîâtı kabûl ve havâlâta iʻtibâr (3) 
etmemek gibi yolsuz muʻâmelesinden ve yekdiğerindeki metâlibini istîfâ 
edememekde olmalarından (4) nâşî dûçâr oldukları zarar konsolide fîâtına 
da tesîr etmiş ve bugün fevkaʼlʻâde olarak (5) bir guruş tedennî görülmüş 
olması üzerine tahvîlât-ı ecnebiyyenin bu yoldaki muʻâmelâtı gayr-ı 
muttaridesini (6) bir netîce-i haseneye îsâl içün Bank-ı Osmânî tarafından 
gönderilen Panciri Beyefendi hazretleri (7) ile muʻteber sarrâfl arın borsada 
bugün borsa komiseriyle vukûʻ bulan müzâkereleri netîcelenemediği (8) 
cihetle Mîr-i müşârünileyh zât-ı sâmî-i Sadr-ı aʻzamîye ʻarz-ı hâl etmek 
üzere terk-i müzâkere (9) eylemiş ve mukaddemâ âsâr-ı iğmâz olarak 
vukûʻa getirilmiş olan şu hâlin devâmı (10) eshâm-ı Osmâniyyenin inkıtâʻ-ı 
ragabâtını mûcib ve Bank-ı Osmânînin iʻtibâr-ı mâlîsi münhall olmağla (11) 
berâber mübâyaʻacıların terk-i işgâl eylemesini sızlanmalarını müstelzim 
olacağı âşikâr bulunmuş (12) olduğu Bursa Polis Serkomiserliğinden 
alınan jurnalden anlaşılmış ve taraf-ı sâmî-i Sadr-ı aʻzamîyede (13) işʻâr-ı 
keyfi yyet edilmiş olduğu maʻrûzdur ol bâbda emr ü fermân hazret-i men 
lehüʼl-emrindir. Fî 17 Teşrîn-i evvel Sene (1)311 (29 Ekim 1895).

Zabtiyye Nâzırı
(İmzâ)

81  BOA. Y.MTV. 130-115.
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2.2. Polis Meclisi

7382

Zaptiye Nezareti idaresinde bulunan Dersaadet, Beyoğlu ve Üsküdar 
Zabıta Meclisleri ile Dersaadet Zabıta Müdürlüğünün lağvıyla bunların 
aylık tahsisatlarının Dersaadet polis masrafl arına aktarılmasına dair. 

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 73 � Sayfa: 508)

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesi Cânib-i ʻÂlîsine

48

(1) Maʻrûz-ı çâkerleridir ki 
(2) Maʻlûm-ı ̒ âlî-i dâverâneleri buyurulduğu üzere nezâret-i kem-terâneme 
merbûten Der-Saʻâdet Beyoğlu Üsküdar Fatih ve Beşiktaşʼda birer zâbıta 
mevkiʻi olub bunlardan Der-Saʻâdet (3) ve Beyoğlu ve Üsküdarʼda zâbıta 
meclisleri bulunduruluyor ve Fatih ile Beşiktaş zâten meclissiz idâre 
olunuyor bununla berâber mezkûr meclislerin vazîfeleri Kânûn-ı Cezâʼnın 
(4) üçüncü faslında muharrer mevâdd-ı cezâiyye ahkâmının tatbîk ve 
icrâsından ̒ ibâret olduğu hâlde geçende Mevkiʻ-i Bidâyet Mahkemelerinin 
teşekkül etmesinden ve zikr olunan vazîfede mezkûr mahâkim vezâifi  (5) 
dâhilinde bulunmasından dolayı biʼt-tâbʻ mecâlis-i mezkûreye lüzûm 
ve mahall kalmamış olduğundan ve ledeʼl-hesâb bunların muhassasât-ı 
şehrîyyesi yirmi bir bin üç yüz elli guruşa vardığından (6) mezkûr 
meclislerin lağvı ve meblağ-ı mezbûrun der-dest-i tertîb olan Der-Saʻâdet 
polis masârifi ne medâr olmak üzere mevkûf tutulması ve birde zâbıtaya 
müteʻallik icrâât gibi (7) bakıyye-i vezâife bakmak üzere maʻâşı zikr 
olunan yirmi üç bin bu kadar guruş dâhilinde bulunan Der-Saʻâdet Zâbıta 
Müdîrliğinin dahi lağvıyla tasarrufa riʻâyetine zâten muvazzaf olan (8) 
Der-Saʻâdet Alay Beyiʼnin ve memûrîn-i teftîşiyyeden münâsib olanların 
zâbıta mevkiʻinde istihdâmları hem iktizâ-yı hâl ve meşâgile ve hem de 
tasarruf kâʻidesine muvâfık olacağına nazaran (9) bu sûret-i irâde-i isâbet-
âde-i cenâb-ı nezâret-penâhîlerine muvâfakat etdiği takdîrde işbu Kânûn-ı 
evvel ibtidâsından iʻtibâren icrâ-yı îcâbı husûsunun Kânûn-ı evvelin 
hulûl etdiği (10) cihetle bir an evvel taraf-ı kem-terâneme emr ve havâle 

82  BOA. ŞD.MLK. 1284-16.
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buyurulması menût müsâʻade-i ʻaliyye-i dâverâneleri olmağın ol bâbda 
emr ü fermân hazret-i men lehüʼl-emrindir. Fî 29 Ziʼl-hicce Sene (12)96 
ve fî 2 Kânûn-ı evvel (1)295 (14 Aralık 1879).

(İmzâ)

*
Târîh Numero Müsevvid Nevʻ-i Müsvedde

Fî 3 Muharrem 

Sene (12)97 (17 

Aralık 1879)

Mülkiyye 1434

Zabtiyye 809
Aziz

Mazbata
(Müstaʻcel)

1

ümerâ-yı 

zabtiyye 

vesâtetleriyle îfâ 

etdirilmesi kâbil 

olacağından 

zikr olunan 

mutasarrıfl ıkların

(1) Zabtiyye Nezâretiʼnin 29 Ziʼl-hicce Sene (12)96 ve 2 Kânûn-ı evvel 
Sene (12)95 (14 Aralık 1879) târîhli ve kırk sekiz numerolu tezkiresi Şûrâ-
yı Devlete havâle  (2) buyurulmağla Mülkiyye Dâiresiʼnde kırâat olundu.

(3) Meâlinde Zabtiyye Nezâretine merbûten idâre olunmakda olan zâbıta 
mevkiʻlerinden (4) Der-Saʻâdet ve Beyoğlu ve Üsküdarʼda birer zâbıta 
meclisi bulunduğu (5) ve bu meclislerin vazîfesi Kânûn-ı Cezâʼnın üçüncü 
(6) faslında muharrer mevâdd-ı cezâiyye ahkâmının tatbîk ve icrâsından 
ʻibâret olduğu hâlde bu vazîfe akdemce teşekkül eden Mevkiʻ-i Bidâyet (7) 
Mahkemelerine intikâl eylemesinden (8) dolayı mecâlis-i mezkûreye biʼt-
tabʻ lüzûm kalmamış olmasıyla lağvı ve bunların muhassasât-ı şehriyyesi 
(9) bulunan yirmi bir bin üç yüz elli guruşun der-dest-i tertîb (10) olan 
Der-Saʻâdet polis masârifi ne medâr olmak üzere mevkûf tutulmuş ve Der-
Saʻâdet Zâbıta Müdîrliğinin dahi lağvıyla (11) tasarrufa riʻâyetine zâten 
muvazzaf olan Der-Saʻâdet Alay Beyʼinin ve memûrîn-i teftîşiyyeden 
münâsib olanların (12) zâbıta mevkiʻlerinde istihdâmı hem iktizâ-yı hâl 
ve işgâle ve hem de tasarruf kâʻidesine muvâfık olacağı ve mecâlis-i (13) 
mezbûre muhassasâtı olub tevkîfi  tensîb olunan mebâliğ sâlifüʼl-beyân 
mezkûr Der-Saʻâdet Zâbıta (14) Müdîrliğinden kalacak maʻâş ile berâber 
yirmi üç bin bu kadar guruşa varacağı beyânıyla icrâ-yı îcâbı (15) istîzân 
olunmuşdur.

(16) İktizâ-yı maslahat ledeʼt-teemmül bir rey tarafından tasavvurât-ı 
maʻrûza tasdîk edilmekle berâber Üsküdar ve Beyoğlu Mutasarrıfl arının 
vezâif-i asliyyeleri (17) umûr-ı zâbıtaya mahsûs ve münhasır olarak bunun 
1 ve diğer zâbıta müdîrliklerinin dahi bu sırada (18) ilgâsı der-miyân 
edilmiş ise de bu misillü memûrînlerin lüzûm ve ʻadem-i lüzûmu 2 (19) 
mecâlis-i merkûme ile Der-Saʻâdet.

2 nezâretce bilinecek mevâddan olub şimdiki hâlde icrâsı tensîb edilen 
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(Belgenin devamı)

Târîh Numero Müsevvidî Nevʻ-i Müsvedde

Bakiyye-i Mazbata

22
(1) olmasına nazaran 
müzâkerenin dahi bu 
dâirede (2) deverânı 
iktizâ-yı maslahatdan 
ve tertîbât-ı (3) 
mezkûrenin işce 
ve tasarrufca 
beyân olunan (4) 
muhassenâtına 
nazaran tervîc-i 
işʻâr-ı lâzimeden 
olmağla.

1
(1) Zâbıta Müdîrliğinin lağvından ʻibâret 22 ber-mûcib-i istîzân îfâ-
yı muktezâsının Nezâret-i mezkûreye havâlesi ekseriyyetle tezekkür 
(2) kılınmağın ol bâbda emr ü fermân.

Polis Meclisi
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7483

Polis Meclisleri azasının artırılması hakkında. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 74 � Sayfa: 511)

Şûrâ-yı Devlet Evrâk Odasından Terkîm Olunan Melfûfât Pusulası

Evrâkın Vürûdu Târîhi Defter 
Numerosu

Hülâsa-i Mâdde Evrâk 
Kâtibi

Fî 8 Za. Sene (12)99
ve fî 9 Eylül Sene 
(12)98 
(21 Eylül 1882)

1
Zabtiyye

883

Polis Meclisleri aʻzâsının tezyîdi 
lüzûmunun beyânına dâir

ʻAded-i Evrâk

Zabtiyye Nezâretiʼnin tezkiresi
İdâre Komisyonu mazbatası

1
1
2

83  BOA. ŞD. 1285-21.
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*
(1) Muhât-ı ̒ ilm-i sâmî-i nezâret-penâhîleri buyurulduğu üzere mukaddemâ 
kaleme alınıb takdîm kılınan kânûn lâyihasının altıncı mâddesinin taʻrîfi ne 
göre polis meclisleri aʻzâsı ikişer kişiye hasr (2) olunmuş ve öylece teşkîl 
kılınmış ise de olunan tecrübe hükmünce polis meclislerine ʻâid vezâif-i 
tedkîkâtı tamâm olmuş bir iş hakkında rey vermeğe münhasır olmayıb oraya 
taʻallük eden mesâlihin (3) hîn-i tedkîkinde aʻzâ-yı mezkûre münferiden 
ve taksîm-i iştigal kâʻidesine tevfîkan dahi istihdâm kılınacağına ve 
işlerin kesretiyle maʻa-reîs üç kişiden ʻibâret bulunan heyet beyninde 
nisbet (4) bulunamadığına binâen mecâlis-i mezkûre aʻzâsı ʻadedinin 
dörde çıkarılması iktizâ-yı hâl ve maslahatdan görünmüş ve mecâlis-i 
mezkûre aʻzâsının ber-minvâl-i maʻrûz tezyîdine polisin tahsîsât-ı (5) 
hâzırası müsâʻid bulunmuş olduğundan her meclise biri ikinci diğeri 
üçüncü komiserler olmak üzere üç polis meclisine altı aʻzâ ʻilâvesi ve 
bunlar muhassasâtının polis tahsîsâtı ʻumûmiyyesi (6) miyânında tesviyesi 
tezekkür kılınmış ve bu sûretin Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesi cânib-i ̒ âlîsine 
ʻarz ve inhâ ile irâdesinin istihsâli îcâb-ı hâl ve iştigâle münâsib olmağla ve 
îfâ-yı muktezâsı müsâʻade-i ʻaliyye-i (7) nezâret-penâhîlerine mütevakkıf 
bulunmağla ol bâbda emr ü fermân hazret-i men lehüʼl-emrindir. Fî 5 Eylül 
Sene 1298 (17 Eylül 1882).

(Mühürler)

*
Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesi Cânib-i ʻÂlîsine

65

(1) Maʻrûz-ı çâkerleridir ki
(2) ʻArz ve beyândan müstağnî olduğu üzere polis meclisleri aʻzâsı 
mukâddemâ kaleme alınıb takdîm kılınan kânûn lâyihasının altıncı mâddesi 
taʻrîfâtına göre ikişer kişiye (3) hasr olunmuş ve öylece teşkîl kılınmış ise de 
olunan tecrübe hükmünce mecâlis-i mezkûra ʻâid vezâif-i tedkîkâtı tamâm 
olmuş bir iş hakkında iʻtâ-yı reye münhasır olmayıb (4) oraya taʻalluk eden 
mesâlihin hîn-i tedkîkinde aʻzâ-yı mezkûre münferiden ve taksîm-i iştigâl 
kâʻidesine tevfîkân istihdâm kılınmakda ve işlerin kesretiyle maʻa-reîs (5) 
üç kişiden ʻibâret olan heyet beyninde nisbet bulanamamakda olduğuna 
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binâen mecâlis-i mezkûre aʻzâsı ʻadedinin dörde çıkarılması iktizâ-yı hâl 
ve maslahatdan (6) görünmüş ve tezyîd-i maksadına polisin tahsîsât-ı 
hâzırası müsâʻid bulunmuş olduğundan bahsle her bir meclise biri ikinci 
ve diğeri üçüncü komiserlerden olmak üzere (7) üç polis meclisine altı aʻzâ 
ʻilâve ve bunların muhassesâtı polis tahsîsât-ı ʻumûmiyyesi miyânında 
tesviye olunmak üzere sûret-i hâlin pîş-gâh-ı sâmî-i dâver-i aʻzamîlerine 
(8) ʻarz ile istîzânı hakkında İdâre Komisyonundan verilen mazbata leffen 
ʻarz ve takdîm kılınmış ve bu sûret icâb-ı hâl ve iştigâle muvâfık ve polisin 
tahsîsât-ı (9) hâzırası tezyîd-i aʻzâdan dolayı terettüb edecek masrafa 
müsâʻid bulunmasına nazaran şu tertîbe taʻallük edecek irâde-i ʻaliyye-i 
cenâb-ı nezâret-penâhîlerinin taʻyîn (10) ve işʻârı müsâʻade-i ʻaliyye-i 
âsaf-ı ekremîlerine menût bulunmuş olmağın ol bâbda ve her hâlde emr 
ü fermân hazret-i men lehüʼl-emrindir. Fî 6 Ziʼl-kaʻde Sene (1)299 ve fî 7 
Eylül Sene (1)298 (19 Eylül 1882).

(İmzâ)

*

Mazbata

(1) Zabtiyye Nezâretiʼnin Şûrâ-yı Devlete havâle buyurulan tezkiresiyle 
melfûf İdâre Komisyonu mazbatası Tanzîmât Dâiresinde kırâat (2) olundu.

(3) Meâlleri polis meclisleri mukaddemâ ikişer aʻzâdan mürekkeb olarak 
teşkîl kılınmış ise de mecâlis-i mezkûreye ʻâid olan mesâlihin kesreti (4) 
ve aʻzânın esnâ-yı tedkîkâtda münferiden istihdâmları hasebiyle iki aʻzâ 
ile idâre-i maslahat kâbil olamamakda olduğundan (5) ve polis tahsîsâtının 
tezyîd-i âʻzâya müsâʻid bulunduğundan bahsle her meclise biri ikinci ve 
diğeri üçüncü komiserlerden olmak üzere (6) yeniden ikişer aʻzâ ʻilâvesi 
istîzânından ʻibâretdir.

(7) Vâkıʻâ mukaddemâ kaleme alınan kânûn lâyihasında polis meclisleriʼnin 
ikişer aʻzâdan mürekkeb olacağı muharrer olacağından olmasıyla mecâlis-i 
mezkûre dahi (8) ol vechle teşkîl kılınmış ise de işlerin kesreti muahharen 
aʻzânın dörde iblâğını istilzâm eylediği ve polis tahsîsâtının dahi aʻzânın 
tezyîdine (9) müsâʻid bulunduğu sûret-i işʻârdan anlaşılmış olduğundan ber-
mûcib-i istîzân mecâlis-i mezkûreye yeniden ikişer aʻzâ ʻilâvesi zımnında 
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(10) Nezâret-i müşârünileyhâya mezûniyyet iʻtâsı ve husûsunun Dâhiliyye 
Nezâretine havâlesi dahi beyân-ı keyfi yyet buyurulması tezekkür kılındı ol 
bâbda. Fî 24 Ziʼl-kaʻde Sene (12)99 (7 Ekim 1882).
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7584

Polis Meclisleri azalarının ikiden dörde çıkarılması hakkında. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 75 � Sayfa: 515)

Şûrâ-yı Devlet
Tanzîmât Dâiresi
ʻAded
834

(1) Zabtiyye Nezâretiʼnin Şûrâ-yı Devlete havâle buyurulan tezkiresiyle 
melfûf İdâre Komisyonu mazbatası Tanzîmât Dâiresiʼnde kırâat olundu.

(2) Meâlleri polis meclisleri mukaddemâ ikişer aʻzâdan mürekkeb olarak 
teşkîl kılınmış ise de mecâlis-i mezkûreye ʻâid olan mesâlihin kesreti ve 
aʻzânın esnâ-yı tedkîkâtda münferiden (3) istihdâmları hasebiyle iki aʻzâ 
ile idâre-i maslahat kâbil olamamakda olduğundan ve polis tahsîsâtının 
tezyîd-i aʻzâya müsâʻid bulunduğundan bahsle her meclise biri ikinci ve 
diğeri (4) üçüncü komiserlerden olmak üzere yeniden ikişer aʻzâ ʻilâvesi 
istîzânından ʻibâretdir.

(5) Vâkıʻâ mukaddemâ kaleme alınan kânûn lâyihasında polis meclislerinin 
ikişer aʻzâdan mürekkeb olacağı muharrer olmasıyla mecâlis-i mezkûre 
ol-vechle teşkîl kılınmış ise de işlerin kesreti muahharen (6) aʻzânın dörde 
iblâğını istilzâm eylediği ve polis tahsîsâtının dahi aʻzânın tezyîdine 
müsâʻid bulunduğu sûret-i işʻârdan anlaşılmış olduğundan ber-mûcib-i 
istîzân (7) mecâlis-i mezkûreye yeniden ikişer aʻzâ ilâvesi zımnında 
Nezâret-i müşârünileyhâya mezûniyyet iʻtâsı husûsunun Dâhiliyye 
Nezâretiʼne havâlesi tezekkür kılındı ol bâbda emr ü fermân hazret-i men 
lehüʼl-emrindir. Fî 4 Ziʼl-hicce Sene (1)299 ve fî 5 Teşrîn-i evvel Sene 
(1)298 (17 Ekim 1882).

(Mühürler)
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*
(1) Devletlü efendim hazretleri
(2) Zabtiyye Nezâretiʼnin Şûrâ-yı Devlete havâle olunmuş olan tezkiresi 
ile idâre komisyonunun mazbatası üzerine Tanzîmât Dâiresiʼnden kaleme 
alınıb leffen ʻarz ve takdîm kılınan mazbata meâlinden müstebân olduğu 
üzere polis meclisleri (3) ikişer aʻzâdan mürekkeb olarak teşkîl kılınmış 
ise de mecâlis-i mezkûreye ʻâid olan mesâlihin kesreti ve aʻzânın esnâ-
yı tedkîkâtda münferiden istihdâmları hasebiyle iki aʻzâ ile idâre-i 
maslahat kâbil olamamakda (4) olduğundan ve polis tahsîsâtı tezyîd-i 
aʻzâya müsâʻid bulunduğundan her meclise biri ikinci ve diğeri üçüncü 
komiserlerden olmak üzere yeniden ikişer aʻzâ ilâvesi zımnında Nezâret-i 
müşârünileyhâya mezûniyyet iʻtâsı (5) husûsunun Dâhiliyye Nezâreti 
Celîlesine havâlesi tezekkür olunmuş olmağla ol bâbda her ne vechle 
irâde-i seniyye-i hazreti Mülûkâne müteʻallik ve şeref-sudûr buyurulur ise 
infâz-ı mantûk-ı münîfi ne ibtidâr edileceği beyânıyla tezkire-i senâverî (6) 
terkîm olundu efendim. Fî 13 Ziʼl-hicce Sene (12)99 ve fî 14 Teşrîn-i evvel 
Sene (12)98 ( 26 Ekim 1882).

(İmzâ)

(1) Maʻrûz-ı çâker-i kemîneleridir ki
(2) Resîde-i dest-i taʻzîm olan işbu tezkire-i sâmiyye-i vekâlet-penâhîleri 
ile (3) melfûf mazbata manzûr-ı ʻâlî buyurulmuş ve ber-vech-i istîzân 
mezkûr meclislere (4) ikişer aʻzâ ʻilâvesi müteʻallik ve şeref-sudûr 
buyurulan irâde-i seniyye-i (5) hazreti Pâdişâhî iktizâ-yı ʻâlîsinden olarak 
zikr olunan mazbata (6) iʻâde kılınmış olmağla ol bâbda emr ü fermân 
hazret-i veliyyüʼl-emrindir. Fî 15 Ziʼl-hicce (12)99 ve fî 16 Teşrîn-i evvel 
(12)98 (28 Ekim 1882).

(İmzâ)
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7685

Polis Meclislerine uzman doktor, cerrah ve eczacı tayinleriyle bunların 
çalışmalarına ait usul ve esasları hakkında. 

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 76 � Sayfa: 517)

(1) Polis Meclisine bir nefer tabîb-i hâzıka ile bir cerrâhın icrâ-yı 
memûriyyetlerine dâir takdîm olunan tezkire ve mazbatanın leffi yle ol-
bâbda olan mütâlaʻât-ı bende-gânemin beyân ve ihtârı irâdesini şâmil 
hâme-pîrâ-yı taʻzîm ve tekrîm olan emirnâme-i ʻâlî-i vekâlet-penâhîleri 
(2) meâl-i ʻâlîsi ve mazbata-i mezkûre müeddâsı karîn-i müdrike-i ʻabd-ı 
der-muhribdeleri olmuş ve Meclîs-i mezkûra memûr olacak tabîb ve 
cerrâh mahbesde mevcûd hastegânı muʻâyene ve muâlece edeceklerinden 
mâʻadâ Galata ve Beyoğluʼnda mütemekkin düvel-i ecnebiyye (3) tebaʻası 
miyânelerinde vukûʻ bulacak münâzaʻatın zikr olunan Meclisde fasl ve 
rûyetine râgıb ve tâlib olacakları melhûz bulunmakdan nâşî zîrde muharrer 
mevâdd ve o misillü mesâlih-i dakâyıka vâkıf ve kânûn-ı etıbbâyı bilir 
dirâyet ve fetânetle mevsûf ve muttasıf (4) bir nefer tabîb ve bir cerrâhın 
icrâ-yı memûriyyetleri lâzimeden ve sûret-i istihdâmlarında zuhûra gelecek 
muhassenâtdan hâtır-ı güzâr-ı çâkerânem bulunanlarından baʻzılarının ̒ arz 
ve ihtârı iktizâ-yı hâlden olmağla ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunmuş ve 
husûsât-ı muharrere-i (5) âtîye mugâyir şerîʻat-ı mutahhara-i mustafâviyye 
olmadığı sûretde ehl-i İslâm tarafından dahi usûl-i mezbûreye tatbîkan bir 
mevâddın fasl ve rüyeti istidʻâ olundukda icrâât-ı mukteziyyesi vâbeste-i 
emr ve irâde-i mutâvaʻat-mende-i seniyyeleri bulunmuş olmağın beyân (6) 
ve hikâye olunmuşdur.

(7) Bir adam mecrûh olduğu hâlde vefât ederek bulunsa cerha-i vâkıʻası 
hâl-i hayâtında iken mi yohsa baʻdeʼl-vefât mı vukûʻ bulmuşdur li-
ecliʼl-keşf cânib-i Meclisden gönderilecek memûrun maʻiyyetine tabîb 
ve cerrâh-ı merkûmânın biʻt-tedkîk irsâlinde mecrûh-ı merkûmu ledeʼl-
muʻâyene (8) cerha-i mezkûresinin etrâfı açık ve hâfeleri hârice devrik ve 
iltihâblı olduğu ve kanı dahi donmuş bulunduğu sûretde hâl-i hayâtında 
iken cerh ve iʻdâm olunduğu tebeyyün edeceği ve biʼl-ʻaks yâresinin fatrı 
kabalı ve iltihâb ve şişi olmadığı ve kanı dahi (9) bulunmadığı takdîrde 
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vefâtından sonra cerh olunmuş idüği ber-mûcib-i fenn bilineceği eclden 
mecrûh-ı merkûmun cerha-i vâkıʻadan vefât etdiği veyâ baʻdeʼl-mevt 
yârenin vukûʻ bulduğu tebeyyün eyleyeceği ve keyfi yyet-i mezbûr ise 
tabîb-i hâzıkın bileceği mevâddan bulunduğu.

(10) Bir kimesnenin üzerine dahi çend âdem âlât-ı cârihadan bıçak ve seyf 
ve sâire ile hücûm ederek merkûmu darb ve ihlâk eyledikleri hâlde cümlesi 
mâdde-i kıtâlde eğerçi müşterek iseler de maktûl-ı merkûm kangısının 
darbından hâsıl olan cerîhadan vefât etmiş ise (11) anın hakkında keyfi yyet-i 
kısâsın ve refîkleri haklarında dahi Mücâzât-ı Kânûniyyeʼnin icrâsı 
husûsu verese-i metrûkesi tarafından ehl-i hibrenin86 ledeʻl-keşf ihbârı 
istidʻâ olundukda veyâhûd cânib-i Zabtiyyeden muʻâyenesiçün memûr 
gönderildikde tabîb-i merkûmun (12) ledeʻt-tedkîk îsâlinde maktûlün 
cerîhaları vücûdunun kangı kıtʻalarında vâkiʻ olmuşdur ve edevât-ı 
dâhiliyyeye kangı cerîha isâbet etmiş ve eşhâs-ı merkûmenin dahi âlât-ı 
cârihaları be-heme-hâl cins-i vâhidde olmayıb kimisinin seyf ve kimisinin 
bıçak ve kama (13) veyâ piştov87 olacağına ve edevât-ı merkûmeden 
kangısının darbı maktûl-ı mezkûrun helâkını müeddâ olacak mahalline 
tesâdüf eylemişdir müşâhedesi ve tatbîkinde tebeyyün edeceğine mebnî 
baʻdemâ îcâbât-ı mukteziyyesine bakılmak üzere ol emirde tabîb-i (14) 
hâzıkın muʻâyenesine muhtâç bulunduğu. 

(15) Biri müteehhil diğeri mücerred olduğu hâlde bir adamın iki oğlu 
olubda evli oğlunu berâber alarak diyâr-ı âhere gitdikde veyâ memleketi 
civârında yâhûd hânesinde ikisini dahi birbirini müteʻâkib darb ve ihlâk 
eylediklerinde maktûleyn-i merkûmeynin kangısı (16) daha evvel katl 
olunduğu bilinmek üzere eğerçi verese-i mütebâkiyyesi tarafından istirhâm 
olundukda veyâhûd Meclis-i mezbûrdan keşfi ne memûr isbâl kılındıkda 
tabîb-i merkûm dahi terfîk olunduğu hâlde ledeʼl-muʻâyene-i vazʻiyyet 
mevtâ-yı merkûmândan kangısının daha (17) evvel vefât etdiği anlaşılacağı 
misillü cerîhaları dahi nerelerindedir ve kangısının cerîhası sürʻat-i helâkı 
müeddâ olacak mahalle tesâdüf eylemiş ve kangı yâre ʻamîka nüfûz 
etmişdir buraları çeşmân-ı dikkat ile muʻâyene olunarak ve be-heme-hâl 
muahharen (18) vefât edenin üzerinde emâre-i sâire dahi olacağı eclden 

86  Ehl-i hibre, bilirkişi demektir. Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, 26. Bs., 
Aydın Kitabevi Yayınları, Ankara 2010, s. 237.

87  Piştov, bir tabanca türüdür. İlhan Ayverdi, Misalli Büyük Türkce Sözlük, 2.Bs. Kubbealtı Yayınları, 
İstanbul 2011, s.998.
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müşâhede olunan hâlâtdan tebeyyün edeceği ve keyfi yyet-i mezbûr dahi 
tabîb-i hâzıkın fark ü temyîz eyleyeceği mevâddan idüği.

(19) Baʻzı emsâli mesmûʻ ve meşhûd olduğu üzere müteehhil bir adamın 
refîkası hâmile olduğu hâlde ol adamın hîn-i vefâtında mâ-dâm ki rahm-i 
mâderde çocuk bulunduğu eclden emlâk ve eşyâ-yı metrûkesinin tevzîʻ ü 
taksîmi memnûʻ ve gayr-i meşrûʻ olduğuna (20) ve hâtûn-ı merkûme ve 
vazʻ-ı haml88 eylediği anda veled-i merkûm vefât etdiği ve kimesne dahi 
bulunmadığı takdîrde hâtûn-ı mezbûre çocuğun doğduktan sonra vefâtını 
isbâtdan ʻâcize bulunacağına binâen müteveffâ ʻiyâlinden çocuğa ve 
veled-i merkûmdan kendiye (21) müntakil olacak hisse-i irsiyye-i sahîhası 
verese-i sâireye tevzîʻ ü taksîm olunduğu sûretde eğerçi zâhiren bir diyeceği 
yoğise de hâlât-ı mezkûre maʻnen hâtûn-ı mezbûreye ̒ özrü müeddâ olacağı 
vâreste-i beyân ve işâret olmağla mârüʼz-zikr çocuğun (22) keyfi yyet-i 
sıhhati veyâ rahm-i mâderde vefât ederek doğduğu pederinin taʻallukâtı 
ve akrabâ-yı sâiresi veyâ mâderi tarafl arından ehl-i hibrenin muʻâyene ve 
ihbâr eylemesi husûsu istidʻâ olundukda tabîb-i merkûm veled-i mezbûrun 
sadrını ledeʼl-güşâd (23) muʻâyene olundukda veled-i merkûm iki üç defʻa 
olsun nefes aldığı hâlde akciğeri penbesi renkde olacağına ve biʼl-ʻaks 
rahm-i mâderde vefât ederek doğduğu sûretde rie-i mezkûre morsi renkde 
bulunacağından başka mezkûr ciğer el ile sıkıldıkda (24) eğerçi veled-i 
merkûm nefes almış ise baʻzı mertebe çıtırdı hiss olunacağı ve hâlbuki ölü 
olduğu hâlde doğmuş ise rie-i mezbûre pelte gibi yumuşak bulunacağına 
binâen müşâhede olunan hâlâtdan tebeyyün edeceği misillü zikr olunan 
çocuğun riesi mahallinde iken kasabatüʼr-rie89 (25) taʻbîr olunan ciğerin 
mecrâ-yı teneffüsü bir gaytan ile gayet sıkı olduğu hâlde bağlanarak 
ledeʼl-fekk su ile memlû bir şeyin derûnuna vâzʻ ve idhâl olundukda eğer 
ki veled-i merkûm yalnız bir defʻa veyâ birkaç defʻa nefes aldığı takdîrde 
mârûʼz-zikr ciğer rûy-ı âbda kalacağına (26) ber-minvâl-i muharrer ölü 
olduğu sûretde doğdukda rie-i mezkûre kaʻr-ı mâ rüsûb edeceğinden 
mâʻadâ mezbûr ciğer gaytan ile bağlı olubda suya batmadığı takdîrce el ile 
kaʻr-ı mâ batırılıb mikrâs veyâ bıçak ile az az iki üç parça kesildikde (27) 

88 Vazʻ-ı haml;çocuk doğurma manasına gelir. Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik 
Lugat, 26. Bs., Aydın Kitabevi Yayınları, Ankara 2010, s. 370.

89  Kasabatüʼr-rie, akciğer nefes boruları manasına gelir. Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe 
Ansiklopedik Lugat, 26. Bs., Aydın Kitabevi Yayınları, Ankara 2010, s. 237.
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veled-i merkûm eğerçi sıhhatle doğmuş ve teneffüs eylemiş olduğu hâlde 
ciğer-i mezkûrdan cüzî mertebe havâ çıkması cihetiyle suyun yüzünde inci 
dânesine şebîh kabartılar hâsıl olacağına binâen bir takım edille-i sâire dahi 
var ise de veled-i merkûmun kableʼl-mevt (28) ve baʻdeʼl-vefât doğduğuna 
ve hâlât-ı muharrere delîl-i kavî olduğu eclden beyneʼl-etıbbâ defʻâtıyla 
ledeʻt-tecrübe isbât olunmuş mevâdd-ı mahsûsadan bulunduğu.

Sayfa 2

(29) Peder ve mâderleri bir olduğu hâlde iki öz karındaşların meselâ birisi 
Der-Saʻâdet ve diğeri Bursaʼda oldukları hengâmede ikisi dahi farzâ şehr-i 
Ağustosʼun on beşinci günü sâʻat beşi beş dakika geçerek vefât etdikleri 
mazbût olduğu hâlde (30) bunların kangısı âherinin mîrâsından hissedâr 
olacağı mevâdd-ı maʻlûme-i ve âşikârdan iken ikisinin dahi dakika-i 
vâhidede vefât etmiş denilmesi mübâyin göründüğüne ve o makûle 
keyfi yyet pek nâdir olarak zuhûr eyler ise de beyân ve işʻârı (31) tensîb 
kılındığına binâen ifâdeye ictisâr olunmuş ve o misillü mevâdd vukûʻ 
bulmuş olduğu hâlde hükm-necîh ledeʼt-tatbîk ber-muktezâ-yı arz-ı şemsin 
tulûʻu beldeteyn miyânında ne mikdâr fark eder ve kangısında kaç dakika 
evvel doğar ise ol beldedeki (32) daha evvel vefât etmiş olduğu tebeyyün 
ederek ana göre iktizâ-yı îcâbına himmet buyurulması.

(33) Ehl ü ̒ iyâl çocukları ile berâber yâhûd hâtûnun biri hemşîre ve çocuğu 
ve akrabâ-yı sâiresiyle maʻan bir kayığın derûnunda olarak zikr olunan 
kimesneler bi-kazâ-yı Hüdâ-yı ʻazze ve celle müstagrık-ı deryâ-yı ecl 
oldukları hâlde mârrüʼz-zikr kayığın batmasında bunlardan (34) kangısı 
daha evvel irtihâl-i dâr-ı bekâ etmiş ise diğeri anın mîrâsından hissedâr 
ve muahharen anın dahi vefâtı cihetiyle familya-yı metrûkesi teselsül 
tarîkiyle dâire-i mirâsa dehâlet edecekleri der-kâr ve vâreste-i istidlâl ve 
işʻâr olmağla anlardan evvel (35) emirde vefât edeni kangısı ise zâhire 
ihrâc mutlaka bir tabîb-i hâzıkın muʻâyenesine muhtâc olduğu eclden o 
makûle kayığın kazâzedesinde gerek havfdan ve gerek birden bire suya 
düşmekden derûnunda olan kimesnelerin baʻzısına (36) biʼt-tabʻ bir 
şişkinlik îrâs ederek hâlât-ı mezbûre dahi bir baygınlık hâsıl edeceğine ve 
o misillü ile bir hayli müddet yaşayanlar ve daha sonraca vefât edenleri 
bilinmek üzere cümlesinin naʻaşları bir yere getirildikde ledeʼl-muʻâyene 
o makûle düşdüğü anda (37) şaşırıb bayılmış olan der-ʻakab vefât etmiş 
olduğuna delîl eğerçi bir müddet yaşamış olsa der-kâr olan çabalamasından 
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elbisesinin baʻzı mahalleri yırtılacağı ve bu misillü kazâ-yı ekseriyyâ 
kıyılarda vukûʻ bularak gark oldukları mahalle göre ellerine (38) denizin 
kaʻrında vâkiʻ ot ve yosunlardan nevʻe-mâ90 yaşlık ʻâriz olacağına ve 
tırnakları arasında dahi çamur yâhûd kum bulunacağına binâen eğerçi 
hâlât-ı mezkûreden birisi olmayıbda ağzı dahi köpürmemiş ise ânifen91 
zikr olunduğu vechle (39) hemân düşdüğü anda vefât etmiş olduğuna 
beyneʼl-etıbbâ hükm olunub ve bir de merkûmun sadrı yarıldıkda edevât-ı 
dâhiliyyesinin kâffesi ve ciğeri ecel mevʻûduyla vefât etmiş mevtâ-yı sâire 
misillü olacağına ve hâlbuki bir müddet bir hayât (40) olubda muahharen 
fevt etdiği takdîrde bâlâda zikr olunduğu üzere ellerinde ot yosun hâmil 
yaşlık ve tırnakları arasında mahalline göre çamur veyâ kum olacağı ve 
baʻzı elbiseleri yırtılacağı ve hâlât-ı muharrereden mâʻadâ berây-i teşrîh 
(41) sadrı güşâdında âlât-ı dâhiliyyesinin baʻzıları ile riesine donmuş 
olduğu hâlde kan çökerek ve daha ziyâde müddet yaşayıbda öldüğü sûretde 
emâre-i muharrere be-heme-hâl ziyâde bulunacağına binâen husûsât-ı 
mezkûre ber-mûcib fevte (42) maʻlûm olan mevâddan olarak bir tabîb-i 
hâzıkın muʻâyenesiyle tebeyyün edeceği.

(43) Ve bir de hatâen deniz veyâ havza düşenlerin vefâtları karınlarına 
ziyâdesiyle su gitmesinden iktizâ etmeyib nefes alamamalarından îcâb 
eylediğine ve o makûle suya düşenlerin şiryân ve edevât-ı dâhiliyyelerine 
bir gûnâ fenâlık îrâs etmedikce sekiz sâʻat (44) sonra çıkarılıb da îcâb ve 
iktizâsına göre etıbbâ maʻrifetiyle tedâbîr-i lâzimesine mübâderet olunduğu 
hâlde iʻâde-i sıhhat edeceği der-kâr olub ancak merkûmu sudan ihrâc ile 
başı aşağı olarak ledeʼs-salb darb edince be-heme-hâl (45) vefât etmeyecek 
olsa bile baʻzı alâtlarının boğazda vâkiʻ mecrâ-yı teneffüs sıkıştırmaları 
cihetiyle biʼt-tabʻ nefes alamayarak ʻârıza-i mezkûre merkûmun her hâlde 
vefâtını mûcib olacağı ve o misillü suya düşerek çıkarılmış kimesneleri 
(46) hâli üzere sağ tarafına olarak ve pek cüzî başı yukarı bir mahalle 
yatırıb üzeri bir şey ile örtüldükden sonra der-ʻakab tabîbe ihbâr olundukda 
icrâ-yı mukteziyyesine mübâderetle ber-minvâl-i muharrer şiryânlarına 
bir sakatlık îrâs etmediği sûretde (47) bir iki sâʻat mürûrunda istihsâl ten-
dürüstî92-i ve ʻâfi yet edeceği biʼt-tecrübe müsbet mevâddan olmağla ʻaleʼt-
tarîküʼl-hikâye beyân ve rivâyet olunmuşdur.

90  Nevʻe-mâ; Son derece manasına gelir. Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, 26. 
Bs., Aydın Kitabevi Yayınları, Ankara 2010, s. 970.

91  Anifen; Biraz evvel, demincek manasına gelir. Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik 
Lugat, 26. Bs., Aydın Kitabevi Yayınları, Ankara 2010, s. 38.

92  Ten-dürüstî, vücut sağlığı, kuvvetlilik manasına gelir. Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklo-
pedik Lugat, 26. Bs., Aydın Kitabevi Yayınları, Ankara 2010, s. 1255.
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(48) Bir adam hânesinde maslûb olduğu hâlde bulundukda bir gûnâ ʻilel-i 
ʻârıza veyâhûd muhtellüʼd-dimâğ olması cihetiyle mi kendi kendiyi salb 
etmişdir yohsa garaza mebnî âher bir kimesne tarafından mı merkûm 
salb olunmuşdur bu rakîkalara dikkat-i lâzimeden olduğu (49) eclden 
o makûle maslûb vukûʻunda hâlât-ı mezkûre müteveffâ-yı merkûmun 
karasevda taʻbîr olunur ʻilletine yâhûd infi ʻâlât-ı dünyeviyyesine ʻatf ve 
tahmîl olunarak tedârik-i malzemesiyle dikkat olunmaksızın li-ecliʼl-keşf 
gönderilecek memûrun (50) maʻiyyetine tabîb-i mezkûr dahi ledeʼt-terfîk 
irsâl kılındıkda o makûle naʻş yere indirilerek ledeʼl-muʻâyene boğazına 
takılmış olan ipin mahalli morarmış yaʻni çürümek rengini istihsâl etmiş 
ve anın etrâfı dahi kızartılık hâsıl ederek (51) mahall-i mezbûra hâricden 
hiss olunur kan toplanmış ise hayâtında iken salb olduğu tebeyyün 
edeceği bâhir olub ancak merkûm kendi kendiyi asmışdır yohsa âheri 
tavassutuyla mı salb olunmuşdur ve ol sûretle âheri tarafından maslûb 
olduğu hâlde (52) hayâtında iken zor ile mi asılmışdır yâhûd baʻdeʼl-vefât 
akrabâsı âherine icrâ-yı garaz ve nefsâniyyet zımnında mı merkûmu salb 
eylemişlerdir buralara dikkat-i lâzımeden olduğu eclden eğerçi maslûb-ı 
merkûmun boğazında kırmızılık ve morsilikden eser (53) olmadığından 
başka kol ve sâir ʻuzvunda çürük ve esvâbında yırtık bulunmadığı hâlde 
baʻdeʼl-vefât asılmış olduğu tebeyyün edeceği veʼl-hâsıl merkûmun bir 
hayli müddet hastalığını dahi herkes bilerek tahkîki mümkün olacağına ve 
hâlbuki ânifen zikr ve beyân olunduğu üzere (54) merkûm hâl-i hayâtında 
iken zor ile salb olundukda mutlaka nefsini hasmına biʼt-tavʻ veʼr-rızâ 
sühûletle teslîm etmeyib halâsı bâbında vüsʻatin yetdiği ve elinden geldiği 
mertebelerde ol esnâda der-kâr olan çabalamasından hasmının elbisesini 
(55) ve baʻzı ʻuzvunu yırtacağı melhûz olmağla hâlât-ı mezkûre eğerçi 
vukûʻ bulmuş ise ellerinde hasmından bulaşma bir nebze kan müşâhede 
olunacağı misillü kâtili dahi maktûl-ı merkûmun kollarını ve sâir ʻuzvunu 
sıkı sıkı tutmasından çürüyeceği (56) ve kisvesinin baʻzı mahalleri 
yırtılacağı eclden hâlât-ı muharrere ve sâireden merkûmun zor ile salb 
olunduğu tebeyyün ederek bu sûretde merkûmun kableʼl-vefât ve baʻdeʼl-
mevt asılmış olduğu ahvâl-i muharrere-i mufassaladan maʻlûm olacağı 
(57) ve husûs-ı mezbûra dâir delâil-i muütenevviʻa-i sâire pek çok ise de 
bu mahallde uzun uzadıya tahrîrden sarf-ı nazar olunmuş ve keyfi yyet-i 
mezbûr dahi memûr kılınacak tabîbin fark ve temyîz eyleyeceği mevâddan 
bulunmuş olduğu.
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(58) Bir cemʻiyyete mebnî hânenin birinde bir hayli âdem veyâ tâife-i 
nisâdan bir haylisi mevcûd iken yâhûd bir evin derûnunda ehl ve ʻiyâl 
çocukları ile berâber oldukları hâlde der-kâr olan harâbiyyetinden zikr 
olunan hâneler kazâen yıkıldıkda cümlesi (59) nükûd-ı hayâtı çâr-
sûy ecele teslîm ve enfâs-ı zindegânîlerin ve lime-i kazâ ile tetmîm 
eylediklerinde bunlardan çoluk ve çocuk sâhib ve sâhibeleri bulunanlar ile 
karındâş olanları içinden verese-i mütebâkiyye miyânında münâzaʻa vukûʻ 
bularak ehl-i hibrenin (60) haber vermesi istidʻâ olundukda veyâ Meclis-i 
mezbûrdan memûr iʻzâm kılındıkda tabîb-i merkûm ledeʼt-terfîk irsâliyle 
bunlardan evvel emirde vefât edeni kangısıdır ve kangıları sonra ve daha 
sonra kangıları fevt eylemişdir ebniye-i mezbûrenin (61) hafriyle naʻşları 
çıkarıldıkda anların kâffesine hâne-i mezbûrun yıkılmasından bir direk 
veyâ taş isâbet etmesi cihetiyle helâkları vukûʻa geleceği eclden eğerçi 
içlerinden birinin başına büyük bir taş veyâ direk tesâdüf ederek (62) 
yarılmış veyâhûd vefâtına mûcib olacak rütbeler de yarılmış ise hemân 
hâne-i mezkûrenin yıkıldığı anda fevt olmuş dimek olacağı ve hâlbuki zikr 
olunduğu üzere direk ve taş parçaları ve tuğla isâbet etmiş ise de bir müddet 

Sayfa 3

(1) yaşayacak mertebelerde cerh etmiş olduğu müşâhede olundukda o 
misillüler dahi sonraca helâk ve girîbân-köhne hayâtı dest-i kazâ-i ecel 
ile çâk etmiş olacağına ve baʻzıları dahi siper olur bir mahalle tesâdüf 
ederek vefâtını îcâb eder (2) bir şey isâbet etmemiş ise de fakat mahall-i 
mezbûrda nefes alamadığı eclden vefât eylediği muʻâyenetinde tebeyyün 
edeceğinden işte o makûleleri dahi cümlesinden sonra vefât etmiş olduğu 
anlaşılacağı ve bu keyfi yyet dahi ber-minvâl-i muharrer (3) tabîb-i hâzıkın 
bileceği mevâdd-ı muʻtenâdan bulunduğu. 

(4) Bir adamın hîn-i vefâtında akrabâsının biri ʻiyâl veyâ sâir yanında 
bulunanlara ʻind ü töhmet niyetiyle sıçan otu veyâ zac yağını93 mevtâ-i 
merkûmun vefâtından sonra bir aralık şırınga yâhûd huni vâsıtasıyla 
ağzından veyâ esfelden vazʻ ve idhâl (5) eyleyüb de mesmûmen vefât 
etdiğini daʻvâ eyledikde müteveffâ-yı merkûmun muʻâyene ve teşrîhi lâzım 
geldiğine ve baʻdeʼl-vefât o makûle eczâ-yı semmiyye alât-ı tavassutiye ile 

93  Zaç Yağı, sülfi rikasit manasındadır. İlhan Ayverdi, Misalli Büyük Türkce Sözlük, 2.Bs., Kubbealtı 
Yayınları, İstanbul 2011, s. 1374.
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ilkâ olundukda eğerçi zac yağı vazʻ olunmuş ise zikr olunun yağ miʻdeye 
(6) vâsıl oluncaya değin merî taʻbîr olunan ve Türkçe kızıl bortlak denilen 
mecrâyı ve miʻdeyi ihrâk ve imhâ edeceği misillü be-heme-hâl hayâtında 
iken içirilmiş olsa ağız ve dudak ve dilini yakacağından hâlât-ı mezkûre 
olmadığı sûretde biʼl-âhire (7) içirilmiş olduğu nümâyân olacağı eclden 
diğer nevʻ ki sıçan otu ve sâir eczâ-i semmiyye ber-minvâl-i muharrer 
vâsıta-i edevât ile baʻdeʼl-vefât ilkâ olundukda ledeʼt-teşrîh-i miʻdesi 
muʻâyenesinde çünki o makûle-i mevtâda deverân-ı dem94 olmadığına ve 
ol hâl ile (8) miʻde dahi kuvvet olamayarak bu sûretde semm-i mezbûr 
heyeti ile mevcûd bulunacağından mâʻadâ emʻa-i batn ve sâireye dahi 
zarâr etmeyeceğine mebnî muahharen içirilmiş olduğu zâhir olacağı ve 
hâlbuki emʻa-i batn ve sâireye zarâr îrâs etmiş ve ağız (9) ve dil ve diş 
etlerine fenâlık hâsıl ve peydâ eylemiş olduğu sûretde kableʼl-vefât bir 
desîse ile nûş etdirilmiş olduğu bâhir olacağından ve bir de esfelden tenkîye 
olduğu hâlde fakat maâ-i müstakîmin nihâyetinden yukarıya geçemeyerek 
oralarda (10) semme mezbûr kalacağına binâen müşâhede olunan hâlât-ı 
vechle tıbben hükm olunmağla beyân ve rivâyet olunmuşdur.

(11) Tabîb-i merkûmun hâlât-ı muharrere ve o misillüleri muʻâyene 
etmek üzere icrâ-yı memûriyyeti ledeʼt-tezekkür müstahsen ve tasvîb 
buyurulduğu hâlde vukûʻ bulacak kâffe-i münâzaʻata mütedâir delâil-i 
mahsûsaları olarak anlara muttaliʻ bir tabîb-i hâzıkın (12) taʻyîniyle 
zikr olunan tabîb o makûle mecrûhen ve kazâen vefât etmiş kimesneleri 
muʻâyene eyledikde müşâhede etdiği hâlâtı ʻaynıyla kaleme alarak sırf 
vâhid-i ziyâde ve noksân yazmaksızın Meclis-i mezbûra irâe ve takdîm ve 
oradan dahi li-ecliʼt-tedkîk (13) taraf-ı çâkerîye havâle olunarak keyfi yyet 
her ne ise biʼl-mütâlaʻa maʻraz-ı tasdîkde iʻlâm ve temhîr olundukdan 
sonra icrâ-yı îcâbına himmet buyurulmak ve bir de tabîb-i merkûmun 
hîn-i memûriyyetinde hatır ve gönüle bakmayıb ve kimesnenin akçe 
vaʻdi ve iltimâsı (14) vâkıʻasıyla hilâfı olur bir şey kaleme almaması ve 
kemâ-hiye-hakkıhâ memûriyyet-i vâkıʻasına dikkat eylemesi husûsu 
ledeʼl-mukâvele tahlîf olunmak ve eğerçi bir gûnâ tekâsülü vukûʻ bulur ve 
Meclisce tebeyyün ve tahakkuk eylediği vakitde hakkında mücâzât-ı (15) 
îcâbiyyesinin icrâsıyla memûriyyet-i vâkıʻasında dahi tebʻîd kılınması.

94 Deverân-ı dem; kan dolaşımı manasına gelir. Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik 
Lugat, 26. Bs., Aydın Kitabevi Yayınları, Ankara 2010, s. 205.
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(16) Ve bir de mecrûh olarak tevkîfhânede bulunacak bî-çâregân ile 
içlerinde baʻzılarına bir ʻilletin ʻârızasıyla mahbûs bulunan hastegâna 
icrâ-yı müdâvât zımnında lâzım gelen edviye-i müfride ve mürekkibenin 
baʻdemâ bahâ-yı (17) mukteziyyesi Meclis-i mezbûr vâridâtından iʻtâ 
buyurulmak üzere memûr olacak tabîbin istidʻâsıyla Eczâ-i Anbâr 
ʻÂmiresinden tesviye olunacağı der-kâr olub ancak zikr olunan eczânın 
terkîb ve tertîbine bir eczâcı memûr ve vazʻ-ı iddihârına (18) çesbân bir 
eczâhâne binâ ve inşâsı lâzimeden ve bu dahi bir takım masârifi  müeddâ 
hâlâtdan olmağla ol vâdîden sarf-ı inzâr ile marüʼz-zikr eczâ ber-minvâl-i 
muharrer Eczâhâne-i ʻÂmire-i mezkûreden iʻtâ olunmak (19) ve fakat 
ʻAsâkir-i Bahriyye Kışlağ-ı Hümâyûnunda bulunan eczâhâneye vazʻ ile 
iktizâ eylediği vakt müstahdem eczâcısı maʻrifetiyle terkîb kılınmak üzere 
tabîb-i merkûm reçetesini biʼt-temhîr eczâcı-i mesfûre tesyâr eylemesi 
veyâhûd (20) münâsib ve mazbûtca bir eczâhâne binâ ve inşâ ve bir nefer 
eczâcının dahi taʻyîn kılınması şıklarından kangısı muvâfık rey ve irâde-i 
ʻâlî buyurulur ise icrâ-yı ve iktizâsı mütevakkıf fermân mutâvaʻat-ʻunvân 
(21) vekâlet-penâhîleri bulunduğu. Fî 29 Z. Sene 1300 (1 Ekim 1883).95

95  Varakın tasnif fi şinde verilen tarih kullanılmışdır.
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7796

Üsküdarʼda dülger esnafından Yorgi ile Eczacı Vasil arasındaki 
kavga üzerine Üsküdar Polis Meclisince verilen cezanın (hapis nakit) 
Meclisin selahiyetinde olmadığının Üsküdar Müddei-i Umumiliğinden 

bildirilmesi üzerine konu hakkında ilgililerin karar vermesine dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 77 � Sayfa: 520)

Numero
99

ʻAdliyye Nezâret-i Celîlesi Tezkiresi Sûretidir

(1) Üsküdarʼda Yenimahalleʼde Karamanlı Zukâğıʼnda sâkin dülger 
esnâfından Yorgi ile Mahalle-i mezkûrede mukîm Eczâcı Vasilʼin gürültü 
ve şamâta (2) etmiş oldukları iddiʻâ olunması üzerine Üsküdar Polis 
Meclisince üçer gün habsleriyle onar beşlik cezâ-yı nakdî îfâ eylemelerine 
hükm olunduğu (3) Üsküdar Müddeʻî-i ʻUmûmîliğinden bildirilmesiyle 
Meclis-i mezkûrun salâhiyyet hâricinde görülen muʻâmelât-ı mezkûresinin 
menʻi zımnında Zabtiyye (4) Nezâret-i ʻAliyyesine evâmir-i katʻiyye iʻtâsı 
husûsu makâm-ı ʻâcizîden 6 Teşrîn-i sânî Sene (1)301 târîhinde bâ-tezkire 
taraf-ı sâmî-i nezâret-penâhîlerine ʻarz (5) ve işʻâr olunmuşidi mezkûr 
Müddeʻî-i ̒ Umûmîlikden bu defʻa da iʻtâ olunan müzekkirede Üsküdar Polis 
Meclisince mezkûr daʻvâ evrâkı (6) el-yevm gönderildiği gibi Mahâkim-i 
ʻAdliyyeye ʻâidiyyeti ahkâm-ı kânûniyye iktizâsından bulunan bu misillü 
kabâhat daʻvâlarının elân rüyetine (7) dahi devâm edilmekde idüği der-
miyân olunarak hakîkaten Meclis-i mezbûrun salâhiyyeti hâricinde olan 
o makûle deʻâvînin rüyetinde (8) devâm ve ısrârı ahkâm-ı kânûniyyeyi 
ihlâl ederek katʻen mücâz olamayacağı der-kâr bulunduğundan işʻâr-ı 
sâbık vechle îcâb-ı (9) hâlin bir an evvel icrâ ve inbâsına himem-i ʻaliyye-i 
Nezâret-penâhîleri der-kar buyurulmak bâbında. Fî 4 S. Sene (1)304 ve fî 
21 Teşrîn-i evvel Sene (1)302 (2 Kasım 1886).

96  BOA. DH.MKT. 1391-8.
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*
Evrâk 

Numerosu
Müsevvidî 
İsmi

Tesvîdî 
Târîhi

ʻAdliyye ve Mezâhib 
Nezâret-i Celîlesine

Tebyîzi Târîhi ʻUmûm Numerosu

141
6 Behcet

Fî 8 R. 
Sene 

(1)304

15 Rebîʻüʼl-
âhir Sene 

(1)304

29 Kânûn-ı evvel 
Sene (1)302 (11 

Ocak 1887)

11
resmiyyeye müstenid 
ve takviyye-i inzibât 
ve idâreye müstelzim 
tedâbirden idüği bir 
tafsîl-i bahs ve beyân ve 
baʻzı mütâlaʻa dahi serd 
ü ityân kılınmış ve suver-i 
mesrûda siyâseten hâiz 
ehemmiyyet bulunmuş 
olmasına nazaran ol 
vechle 

(1) Müfâd-ı işʻâr-ı ̒ âlî-i âsafâneleri maʻlûm-ı 
ʻâcizî olarak ol bâbda Zabtiyye Nezâret-i 
(2) ʻAliyyesiyle cereyân eden muhâbereyi 
şâmil tezkire melfûf tezkire-i sâmiyye-i 
ve sâire sûretleriyle berâber irsâl kılındı 
zîrine muharrer cevâb (3) mütâlaʻasından 
müstebân olacağı vechle bu yolda zâbıtaca 
cereyân eden muʻâmele-i mezûniyyet 11 
(8) iktizâsının îfâsına himem-i ʻaliyye-i 
destûrîleri masrûf buyurulmak bâbında
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7897

Gürültü ve şamata yaptıkları için Üsküdar Polis Meclisince 
cezalandırılan Dülger Yorgi ve Eczacı Vasiliʼnin davalarının 

Adliye mahkemelerinde görülmesi gerektiğinin bildirilmesine dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 78 � Sayfa: 522)

Evrâk 
Numerosu

Müsviddî 
İsmi

Tesvîdî 
Târîhi

Zabtiyye 
Nezâret-i 
ʻAliyyesine

Tebyîzi 
Târîhi

ʻUmûmî 
Numerosu

99
9

9 S. Sene 
(1)304

Mehmed 
Fuad 
Beyʼe

13 S. Sene 
(1)304

29 Teşrîn-i 
evvel Sene 
(1)302 (10 

Kasım 1886)

(1) Üsküdarʼda Yenimahalleʼde Karamanlı Zukâğıʼnda sâkin 

dülger esnâfından (2) Yorgi ile mahalle-i mezkûrede mukîm 

Eczâcı Vasilik gürültü ve şamâta (3) etmiş oldukları iddiʻâ 

olunması üzerine Üsküdar Polis Meclisince (4) üçer gün 

habsleriyle onar beşlik cezâ-yı nakdî îfâ eylemelerine hükm (5) 

olunduğu Üsküdar Müddeʻî-i ʻUmûmîliğinden bildirilmesiyle 

Meclis-i mezkûrun salâhiyyet (6) hâricinde görülen bu 

muʻâmelesinin menʻi ʻAdliyye Nezâret-i Celîlesinin işʻârı 

üzerine (7) 24 Safer Sene (1)302 târîhinde savb-ı ʻatûfîlerine 

(8) teblîğ olunmuşidi bu bâbda Nezâret-i müşârünileyhâdan 

vürûd edib (9) leffen irsâl kılınan tezkirede mezkûr Müddeʻî-i 
ʻUmûmîlikden bu defʻada iʻtâ (10) olunan müzekkirede 

Üsküdar Polis Meclisince mezkûr daʻvâ evrâkı el-yevm (11) 

gönderildiği gibi Mahâkim-i ʻAdliyyeye ʻâidiyyeti ahkâm-ı 

kânûniyye iktizâsından bulunan (12) bu misillü kabâhat 

daʻvâlarının elân rüyetinde dahi devâm edilmekde idüği (13) 

der-miyân olunarak hakîkaten mezkûr Meclisin salâhiyyeti 

hâricinde olan (14) o makûle deʻâvînin rüyetinde devâm ve 

ısrârı ahkâm-ı kânûniyyeyi ihlâl (15) edeceği cihetle katʻen 

mücâz olamayacağı gösterilmiş olmağla ana ve işʻâr-ı sâbıka 

göre îcâbının icrâsıyla (16) keyfi yyetin serîʻan inbâsına 

himem-i ʻaliyyeleri derkar buyurulmak bâbında.

97  BOA. DH.MKT. 1377-78
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7998

Beyoğlu Mutasarrıfl ığı Polis Meclisince Galataʼda çalgılı gazinolarda 
hizmetcilik yapması yasaklanan Amelyaʼnın bu iddiasının tahkik 

edilerek gereğinin yapılması. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 79 � Sayfa: 523)

Evrâk 
Numerosu

Müsevvidî 
İsmi

Tesvîdi 
Târîhi

Zabtiyye Nezâret-i 
ʻAliyyesine

Tebyîzi Târîhi
ʻUmûm 

Numerosu

140
Fî 22 Mart 

Sene (1)306

17 Şaʻbân Sene (1)307
26 Mart Sene 1306

(7 Nisan 1890)

19 (1) Galataʼda kâin çalgılı gazinolarda öteden beri 

hidmetcilik servidorluk etmekte (2) olduğu hâlde 

bu defʻa Beyoğlu Mutasarrıfl ığı Polis Meclisince 

icrâ-yı hidmetden (3) menʻ olunduğundan ve bu 

sûret idâre-i maʻîşetine halel vereceğinden bahsle 

(4) ol bâbda baʻzı ifâde ve istidʻâyı hâvî Amelyâ 

imzâsıyla huzûr-ı ʻalî-i Sadâret-penâhîye (5) 

takdîm olunub tevdîʻ buyurulan ʻarz-ı hâl leffen 

sûy-ı vâlâlarına irsâl kılınmağla sûret-i istidʻâya 

nazaran (6) biʼl-hakîkat iktizâlarının  îfâsına 

himem-i ʻaliyyeleri masrûf buyurulmak bâbında. 

98  BOA. DH.MKT. 1715-62.
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8099

Üsküdar Mutasarrıfl ığı Polis Meclisi Reisi Mustafa Efendiʼye nişan 
itasına ve saireye dair. 

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 80 � Sayfa: 524)

Yıldız Serây-ı Hümâyûnu
Bâşkitâbet Dâiresi

(1) Maʻrûz-ı çâker-i kemîneleridir ki
(2) Üsküdar Mutasarrıfl ığı Polis Meclisi Reîsi ʻİzzetlü Mustafa Efendi ile 
Meclis-i mezkûr aʻzâsından İkinci Sınıf Komiseri Hüseyin Beyʼin hâmil 
oldukları Beşinci Rütbe (3) Mecîdî Nişânlarının dördüncüye tebdîli ve 
mûmâileyhümâdan kalacak Beşinci Mecîdî Nişânlarının dahi Meclis-i 
mezkûr aʻzâsından ve Üçüncü Sınıf Komiserlerinden Fahri ve Mustafa 
(4) Efendilere iʻtâsı ve mutasarrıfl ık Merkez Serkomiseri Vehbi Efendiʼye 
müceddeden Dördüncü Rütbeden Nişân-ı Osmânî verilmesi şeref-sâdır 
olan irâde-i seniyye-i hazret-i Pâdişâhî (5) iktizâ-yı ʻâlîsinden olmağla 
ol-bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyüʼl-emrindir. Fî 16 Ramazan Sene 
(1)307 ve fî 23 Nisan Sene (1)306 (5 Mayıs 1890).

Serkâtib Hazret-i Şehriyârî
(İmzâ)

99  BOA. İ.DH. 1178-92117.
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81100

Trabzonʼda polis meclisi teşkil edilmesinin sağlanması hakkında. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 81 � Sayfa: 525)

Evrâk 
Numerosu

Müsevvidî 
İsmi

Tesvîdî 
Târîhi

Tebyîzî Târîhi
ʻUmûm 

Numerosu

133
25

19 Ağustos 
Sene (1)306 
(31 Ağustos 

1890)

Zabtiyye Nezâret-i 
ʻAliyyesine

Edhem 
Bey

8 Muharrem Sene 
(1)308 ve fî

12 Ağustos Sene (1)306
(24 Ağustos 1890)

(1) Polis teşkîlâtı esnâsında Trabzon Vilâyetinde 

Polis Meclisi teşkîl ve birinci (2) komiser taʻyîn 

edilmeyib bir ikinci ve iki nefer üçüncü komiser 

mevcûd ise de (3) Trabzonʼun mevkiʻan hâiz olduğu 

ehemmiyete binâen orada da Polis Kânûnu (4) 

mûcibince îfâ-yı vazîfe etmek üzere ikinci komiserin 

riyâseti tahtında olarak diğer (5) iki nefer komiserden 

mürekkeb bir Polis Meclisi teşkîli hem inzibatca 

muhassenâtı (6) ve hem de ufak tefek işlerle mehâllî 

işgâlden kurtararak kimin ̒ adem-i işgâliyle mesâlihin 

sürʻat-i (6) cereyânına mûceb olacağından bahsle 

icrâ-yı îcâbı hakkında Trabzon Vilâyetinden Vilâyet-i 

müşârünileyhâdan vârid olan tahrîrât leffen sûy-ı 

ʻâlîlerine dâverîlerine irsâl (7) kılınmağın meâline 

nazaran iktizâ-yı hâlin îfâ ve inbâsına himem-i 

ʻaliyyeleri der-kâr (8) buyurulmak bâbında.

100  BOA. DH.MKT. 1754-87.
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82101

Dersaadet ve Beyoğlu Polis Meclisleri Reislerinin maaşına zam 
yapılmasına dair. 

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 82 � Sayfa: 526)

Evrâk 
Numerosu

Müsevvidî 
İsmi

Tesvîdî 
Târîhi Zabtiyye Nezâret-i 

Behiyyesine

Tebyîzî Târîhi
ʻUmûm 

Numerosu

1776
23 Teşrîn-i 
evvel Sene 

(1)306

23 Ra. Sene (1)308 ve fî
25 Teşrîn-i evvel Sene 
(1)306 (6 Kasım 1890)

(1) Der-Saʻâdet ve Beyoğlu Polis Meclisleri 
Reîslerinin maʻâş-ı muhassasalarının biner guruş 
zammıyla ikişer bin (2) guruşa iblâğı husûsu 
vâkiʻ olan istidʻâyı ʻâlîleri üzerine 15 Safer 
Sene (1)308 târîhinde (3) şeref-sâdır olan irâde-i 
seniyye-i hâzret-i Pâdişâhî muktezâ-yı ʻâlîsinden 
bulunduğu olarak keyfi yyetin Mâliyye Nezâreti 
Celîlesine (4) bildirildiği teblîğ-i keyfi yyet 
olduğu beyân-ı ʻâlîsiyle icrâ-yı îcâbı şeref-tevârüd 
eden bâ-tezkire-i sâmîde irâde buyurulmuş işʻâr 
olunmuş (5) olmağla ber-mûcib irâde-i seniyye 
îfâ-yı muktezasına himem-i ʻaliyyeleri der-kâr 
buyurulmak bâbında.

101  BOA. DH.MKT. 1778-142.
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83102

Trabzon Vilayetiʼnde Polis Meclisi teşkili ve idaresine dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 83 � Sayfa: 527)

Evrâk 
Numerosu

Müsevvidî 
İsmi

Tesvîdî 
Târîhi

Zabtiyye Nezâret-i 
ʻAliyyesine

Tebyîzî Târîhi
ʻUmûm

Numerosu

1555
19

21 
Kânûn-ı 

sânî Sene 
(1)306 

(2 Şubat 
1891

Edhem 
Beye

27 C. Sene (1)308 
ve 26 Kânûn-ı 

sânî Sene (1)306
(7 Şubat 1891)

(1) Trabzon Vilâyetinin ehemmiyyet-i 
mevkiʻiyyesinden nâşî baʻzı vilâyâtda olduğu 
gibi oraya dahi birinci komiser (2) taʻyîni ve polis 
meclisi teşkîl olunması hakkında vârid olub Şûrâ-yı 
Devlete havâle olunan tezkire-i ʻaliyyeleri üzerine 
Dâhiliyye (3) Dâiresiʼnden tanzîm olunan ve bâ-
tezkire-i sâmiyye tevdîʻ olunan mazbata da birinci 
komiserin olmaması meclisin teşekkül etmemesini 
îcâb etmeyeceği gibi (4) zabt ü rabt meselesi dahi 
ʻunvândan ziyâde iktidâr ile hâsıl olacağından 
şâyed ikinci komiser o iktidârı (5) hâiz değilse 
meclise riyâset ve zabt ü rabta kifâyet edebilecek bir 
muktedîrînin taʻyîniyle şimdilik (6) ol sûretle idâre-i 
maslahat edilerek birinci komiser taʻyîninin ʻumûmî 
sırasına bırağılması husûsunun savb-ı ʻâlîlerine 
(7) işʻârı gösterilmiş diği bâ-tezkire-i sâmiyye-i 
Sadâret-penâhî işʻâr buyurulmuş olmağla ber-mûcib 
irâde-i ʻâliyye ol vechle icrâ-yı îcâbına himem-i 
ʻaliyyeleri der-kâr buyurulmak bâbında.

102  BOA. DH.MKT. 1806-100.
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84103

Trabzonʼda bir Polis Meclisinin teşkili için gerekenin
 yapılması hakkında. 

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 84 � Sayfa: 528)

Dâhiliyye Mektûbî Kalemi Müveddâtına Mahsûs Varakadır

Evrâk 
Numerosu

Müsevvidî 
İsmi

Tesvîdi 
Târîhi Zabtiyye Nezâret-i 

ʻAliyyesine

Târîh-i Tebyîz

ʻArabî Rûmî

145
3

Mehmed
9 Temmuz 

Sene 
(1)307

27 Z. Sene (1)308 
(3 Ağustos 1891)

21 Temmuz 
Sene (1)307

Bu bâbda makâm-ı sâmî-i 
Sadâret-i ʻuzmâ ile muhâbere 
cereyân eylemişdi.
(İmzâ)

(1) Merkez-i vilâyetde mevcûd olan bir ikinci 
ve iki üçüncü komiserlerden mürekkeb ve ikinci 
komiserin riyâseti tahtında olarak (2) bir polis 
meclisi teşkîli hâlen ve mevkiʻan ve derece-i 
vücûbda göründüğüne dâir Trabzon Vilâyet-i celîle 
ʻAliyyesinden mebʻûs tahrîrât (3) 13 Ağustos Sene 
(1)306 (25 Ağustos 1890) târîhli tezkire-i senâverî 
ile irsâl kılınmışidi tekîd-i keyfi yyeti hâvî Vilâyet-i 
müşârünileyhâdan bu kerre dahi vârid olan (4) 
tahrîrât leffen irsâl kılınmış olmağla meâline 
nazaran iktizâsının icrâ ve inbâsına himem-i 
ʻaliyyeleri der-kâr (5) buyurulmak bâbında.

(İmzâ)

103  BOA. DH.MKT. 1855-40.
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85104

Merkez-i vilayette bir Polis Meclisi teşkili isteğine dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 85 � Sayfa: 529)

Dâhiliyye Mektûbî Kalemi Müsveddâtına Mahsûs Varakadır.

Evrâk 
Numerosu

Müsevvidî 
İsmi

Tesvîdî 
Târîhi

Trabzon Vilâyet-i 
ʻAliyyesine

Târîh-i Tebyîzi

128 Mehmed

24 Ağustos 
Sene (1)307 

(5 Eylül 
1891)

Hüsameddin 
Beye

ʻArabî Rûmî

11 Safer 
Sene 

(1)309 
(16 Eylül 

1891)

3 Eylül 
Sene 

(1)307

(1) Merkez-i vilâyetde mevcûd olan bir ikinci 
ve iki üçüncü komiserlerden mürekkeb bir Polis 
Meclisi teşkîli (2) hakkında ahîren vâkiʻ olan işʻâr-ı 
ʻâlîleri üzerine Zabtiyye Nezâret-i ʻAliyyesiyle 
cereyân eden muhâbere cevâbında bu mâdde hak-
kında (3) evvelce de biʼl-muhâbere Şûrâ-yı Dev-
letden tanzîm olunan mazbatada birinci komiser 
olmaması meclisin teşekkül etmemesini îcâb (4) 
etmeyeceği ve maʻa-mâ-fi h şâyed ikinci komiser 
meclise riyâset ve zabt ü rabta kifâyet edebilecek 
iktidârı hâiz (5) değilse şimdilik bir muktedirînin 
taʻyîniyle şimdilik ol vechle idâre-i maslahat olu-
narak birinci komiser taʻyîninin (6) ʻumûm sıra-
sına bırağılması sûretle gösterilerek keyfi yyetin 
vilâyet-i ʻaliyyelerine bildirildiği beyân ve binâen 
ʻâleyh karâr-ı (7) mezkûr hükmüne nazaran ikinci 
komiserin riyâseti tahtında iki üçüncü komiserler-
den mürekkeb bir Polis Meclisi (8) bir Meclisin 
teşkîli lüzûmunun savb-ı ʻâlîlerine işʻârı ifâde ve 
der-miyân edilmiş olmağın ana göre icrâ-yı (9) 
îcâbına himem-i ʻaliyyeleri der-kâr buyurulmak 
bâbında

104  BOA. DH.MKT. 1868-13.
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86105

Dersaadet Polis Meclisi Reisi Hüsnü Efendiʼnin terfi sine dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 86 � Sayfa: 530)

Nezâret-i Zabtiyye 
Mektûbî Kalemi
ʻAded

Huzûr-ı Maʻâlî-Mevfûr Cenâb-ı Sadâret-penâhîye

(1) Maʻrûz-ı çâker-i kemîneleridir ki 
(2) Hidemât-ı fevkaʼl-ʻâdesiyle öteden beri ibrâz-ı ehliyyet etmiş olan Der-
Saʻâdet Polis Meclisi Reîsi ̒ İzzetlü Hüsni Efendiʼnin husûsuyla bir seneden 
beri giceli gündüzlü ibzâl (3) etmekde bulunduğu mesâʻî-i sâdıkânesiyle 
ʻâtıfet-i seniyye-i cenâb-ı veliyy-i niʻmet-i bî-minnet-i aʻzâmîye istihkâkı 
bütün bütün tezâhür etmiş olmağla emsâlini teşvîkan ve Polis (4) Meclisinin 
kadrini tezyîden mûmâileyhin bir derece terfîʻ-i rütbesine müsâʻade-i 
celîle-i cenâb-ı Sadâret-penâhîlerini fevkaʼl-ʻâde olarak istidʻâ eylerim ol 
bâbda emr ü fermân (5) hazret-i veliyyüʼl-emrindir. Fî 21 Teşrîn-i sânî 
Sene 1307 (3 Aralık 1891).

Zabtiyye Nâzırı
(İmzâ)

105  BOA. İ.DH. 1254-98395.
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*
Bâb-ı ʻÂlî
Dâire-i Sadâret
Amedî-i Dîvân-ı Hümâyûn

(1) Devletlü efendim hazretleri 
(2) Der-Saʻâdet Polis Meclisi Reîsi Hüsni Efendiʼnin mesâʻi-i vâkıʻasına 
mebnî hâiz olduğu rütbe-i mütemâyizin Rütbe-i Evvel Sınıf-ı Sânîsine 
terfîʻi ile taltîfi  husûsuna dâir Zabtiyye Nezâretinin tezkiresi leffen ʻarz ve 
takdîm kılınmış olmağla (3) ol bâbda her ne vechle idâre-i seniyye-i cenâb-ı 
Mülûkâne şeref-müteʻallik buyurulur ise mantûk-ı ʻâlîsi infâz edileceği 
beyânıyla tezkire-i senâverî terkîm kılındı efendim. Fî 3 Cemâziyeʼl-evvel 
Sene (1)309 fî 23 Teşrîn-i sânî Sene 1307 (5 Aralık 1891).

Sadrazam
(İmzâ)

(Yatay Kısım)

(1) Maʻrûz-ı çâker-i kemîneleridir ki
(2) Resîde-i dest-i taʻzîm olub melfûfuyla manzûr-ı ʻâlî buyurulan işbu 
tezkire-i sâmiyye-i (3) Sadâret-penâhîleri üzerine mûcibince irâde-i 
seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhî müteʻallik ve şeref-sudûr (4) buyurulmuş 
olmağla ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyüʼl-emrindir. Fî 6 Cemâziyeʼl-
evvel Sene (1)309 ve fî 26 Teşrîn-i sânî Sene (1)307 (8 Aralık 1891).

Şehriyârî
Serkâtib Hazretleri

(İmzâ)
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87106

Kış mevsiminde Beyoğluʼnda kumarın yasaklanması için memur edilen 
Beyoğlu Polis Meclisi Reisi Hüsnü Efendi ile refakatinde bulunacak 
Komiser Tahsin Efendilerin fazla masrafl arının karşılanmasına dair. 

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 87 � Sayfa: 532)

Nezâret-i Zabtiyye
Mektûbî Kalemi
ʻAded
381

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

(1) Devletlü efendim hazretleri
(2) Takarrüb eden mevsim-i şitâ münâsebetiyle yine bir takım 
kumârbazların Beyoğluʼnda müteʻaddid mahallerde kumâr oynamaları 
sevâbıkı delâletiyle müsbet olub bunun mâddî ve maʻnevî (3) der-kâr olan 
mahzûr ve mazarratına ve binâberîn memnûʻiyyetine binâen zâbıtaca leyl 
ü nehâr takayyüdât-ı mütemâdiyye iltizâmıyla hiçbir mahallde icrâsına 
meydân verilmemesi esbâbının istikmâli lâzimeden (4) olarak bununiçün 
Beyoğlu Polis Meclisi Reîsi Saʻâdetlü Hüsni Efendiʼnin memûr edilmesi 
münâsib ise de taʻkîbât husûsunda hasbeʼl-îcâb giceleri ʻaraba ücreti 
vermesi (5) ve muhbîr bulmak için baʻzı masârifde bulunması zarûrî 
olub fakat bunun tesvîyesiçün karşılık olmamak ve maʻâş-ı hâlîsi ancak 
idâresine kâfî derecede bulunmak hasebiyle (6) bu yolda vukûʻ bulacak 
masârifi  içün geçen sene kumârbâzlardan Oninʼin tarafından tervîc-i 
merâm içün mûmâileyhe verilip mevkiʻ-i resme konulmasıyla Nezâret-i 
ʻâcizîye gönderilen (7) elli lira-yı Osmânînin şehrî beşer lirasının 
müteferrika sûretiyle reîs-i mûmâileyhe ve şehrî bir lirasınında bu işin 
erbâbı olub mûmâileyhin refâkatinde bulundurulan Komiser-i (8) Sâlis 
Tahsin Efendiʼye iʻtâsı münâsib olacağı Beyoğlu Mutasarrıfl ığından 
bâ-tezkire işʻâr olunmuş ve ledeʼl-havâle zikr olunan elli lira biʼl-vürûd 
zabtiyye veznesince îrâd-ı kayd (9) edilmiş ve mûmâileyhin kendisine 

106  BOA. BEO. 111-8308.
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verilen böyle bir parayı kabûl etmeyib merciʻine tevdîʻ etmesinden dolayı 
sezâ-yi takdîr bulunmuş ise de tervîc-i merâm içün verilen bu makûle (10) 
akçenin şehriyyeye taksîmiyle memûrîne verildiğinin emsâli olmadığından 
keyfi yyetin savb-ı sâmî-i nezâret-penâhîlerinden istîzânı Muhâsebe ve 
İdâre Komisyonundan ifâde kılınmış olmağla (11) sûret-i işʻâr ve ifâdeye 
ve maʻa-mâ-fîh kumârın menʻi yolunda az çok fevkaʼl-ʻâde masraf vukûʻu 
bedîhî bulunmasına nazaran bu bâbda taʻalluk edecek irâde-i ʻaliyye-i 
nezâret-penâhîlerinin (12) istîzânına mübâderet kılındı ol bâbda emr ü 
fermân hazret-i men lehüʼl-emrindir. Fî 23 Rebîʻüʼl-âhir Sene (1)310 ve fî 
1 Teşrîn-i sânî Sene (1)308 (13 Kasım 1892).

Zabtiyye Nâzırı
(İmzâ)

*
Bâb-ı ʻÂlî
Dâire-i Umûr-ı Dâhiliyye
Mektûbî Kalemi
ʻAded
1575

Huzûr-ı Meʻâlî-i Hazret-i Sadâret-penâhîye

(1) Maʻrûz-ı çâker-i kemîneleridir ki
(2) Hulûl eden mevsim-i şitâda Beyoğlu tarafl arında kumâr luʻbiyyâtının 
menʻ-i icrâsı içün Beyoğlu Polis Meclisi Reîsi Saʻâdetlü Hüsni Efendi 
memûr edilerek refâkatine de Komiser-i Sâlis Tahsin Efendiʼnin (3) 
verilmesi ve mûmâileyhümâ işbu memûriyyetlerinden dolayı masârif-i 
zâide ihtiyârına mecbûr olmalarıyla geçen sene kumârcılardan Oninʼin 
tervîc-i maksadı içün mûmâileyh Hüsni Efendiʼye verib ʻadem-i (4) kabûl 
ile nezâret veznesine göndermiş olduğu elli liradan şehrî beşer liranın Hüsni 
ve bir liranın da Tahsin Efendilere iʻtâsı Beyoğlu Mutasarrıfl ığından işʻâr 
olunmuş ise de bu misillü akçelerin (5) şehriyyeye taksîmiyle memûrîne 
verilmesi mesbûk olmadığı beyânıyla istifsâr-ı muʻâmeleye ve ifâdât-ı 
sâireye dâir Zabtiyye Nezâretinden mebʻûs tezkire leffen takdîm kılınmış 
ve mazarrât mâddiyye ve maʻneviyyesi (6) cihetiyle kumâr luʻbiyyâtının 
menʻi lüzûmu der-kâr olmasına ve revş-i işʻâra nazaran îcâbının emr ve 
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izbârı merhûn müsâʻade-i ʻaliyye-i fahâmet-penâhîleri bulunmuş olmağla 
emr ü fermân hâzret-i veliyyüʼl-emrindir. Fî Gurre-i Cemâziyeʼl-evvel 
Sene 1310 ve fî 9 Teşrîn-i sânî Sene (1)308 (21 Kasım 1892).

Nâzır-ı Umûr-ı Dâhiliyye
(İmzâ)

Polis Meclisi
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88107

Kumar oyunlarının önüne geçilmesi için memur edilen Beyoğlu 
Polis Meclisi Reisi Hüsnü Efendi ile beraberindeki Üçüncü Komiser 
Tahsin Efendiʼnin fazladan masrafl arı için verilecek akçenin Zaptiye 

Nezaretiʼnin onayıyla verilmesine dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 88 � Sayfa: 534)

Dâhiliyye Mektûbî Kalemi Müsveddâtına Mahsûs Varakadır.

Evrâk 
Numerosu

Müsevvidî
İsmi

Tesvîdî 
Târîhi

Zabtiyye Nezâret-i 
ʻAliyyesine

Târîh-i Tebyîzi

ʻArâbi Rûmî

2054

17 Teşrîn-i 
sânî Sene 

(1)308
(29 Kasım 

1892)

13 Cemâziyeʼl-
evvel Sene (1)310

(3 Aralık 1892)

21 Teşrîn-i 
sânî Sene 

(1)308

16
1

(1) Hulûl eden mevsim-i şitâda Beyoğlu tarafl arında kumâr 
luʻbiyyâtının menʻ icrâsı içün memûr edilen Beyoğlu (2) 
Polis Meclisi Reîsi Saʻâdetlü Hüsni Efendi ile refâkatinde 
bulunacak Komiser-i sâlis Tahsîn Efendiʼnin masârîf-i 
(3) zâidelerine mukâbil olmak üzere kumârcılardan 
Oninʼin tervîc-i merâm maksadıyla mûmâileyh Hüsni 
Efendiʼye (4) verib ʻadem-i kabûl ile Nezâret-i ʻAliyyeleri 
veznesine gönderilen elli liradan şehrî beş liranın Hüsni 
(5) ve bir lirasınında Tahsin Efendilere iʻtâsı taraf-ı 
ʻâliyyelerinden işʻâr buyurulmuş ise de ol bâbda Beyoğlu 
mutasarrıfl ığından bildirildiğinden bahsle ve ol bâbda 
baʻzı (6) ifâdât ile istifsâr-ı  muʻâmeleye dâir tevârüd eden 
tezkire-i ʻâtufîleri üzerine taraf-ı sâmî-i (7) Sadâret-penâhî 
ile biʼl-muhâbere alınan tezkirede mûmâileyhümânın 
Nezâret-i ̒ Aliyyelerince tasdîk olunacak masârif-i fevkaʼl-
ʻâdelerinin (8) ara sıra tesviyesi daha münâsib olacağı bâ-
tezkire emr ve izbâr buyurulmuş olmağla ana göre icrâ-
yı (9) îcâbı bâbında. Fî 12 Teşrîn-i sânî Sene (1)308 (24 
Kasım 1892) tezkire-i sâmiyye.

107  BOA. DH.MKT. 2027-27.
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89108

Beyoğlu Polis Meclisi Reisi Hüsnü Efendi ile Üsküdar Polis Meclisi 
Reisi Hasan Efendiʼnin becayişlerine dair. 

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 89 � Sayfa: 535)

Evrâk 
Numerosu

Müsevvidî 
İsmi

Tesvîdi 
Târîhi

Huzûr-ı ʻÂlî-i 
Hâzret-i Sadâret-

penâhîye

Tebyîzi Târîhi

ʻArabî Rûmî

3367
3

3 Kânûn-ı 
evvel Sene 

(1)308

27 Cemâziyeʼl-âhir
Sene (13)10

(16 Ocak 1893)

4 Kânûn-ı sânî
Sene (1)308

(1) Beyoğlu Mutasarrıfl ığı Polis Meclisi Reîsi 
Saʻâdetlü Hüsni Efendi ile Üsküdar Mutasarrıfl ığı 
Polis (2) Meclisi Reîsi Hasan Efendiʼnin 
becâyiş-i memûriyyetleri icrâ kılınmış ise de 
Beyoğlu Polis Meclisi (3) Riyâsetiʼnin iki bin 
guruş ve Üsküdar Meclisi Riyâsetiʼnin dahi 
bin guruş maʻâş olduğuna (4) ve mûmâileyh 
Hüsni Efendi kudemâdan bulunması cihetle 
tenzîl-i maʻâş ile Üsküdara gönderilmesi 
magdûriyyetini (5) mûcib olacağına binâen 
Beyoğlu Polis Meclisi Riyâseti maʻâşından bin 
guruşun tenzîliyle Üsküdar (6) Polis Meclisi 
Riyâseti maʻâşına zammı lüzûmu Zabtiyye 
Nezâret-i ʻAliyyesinden alınıb leffen takdîm 
kılınan tezkirede işʻâr olunmuş (7) ve mâddeden 
mâddeye akçe naklî muhtâc istîzân bulunmuş 
olduğuna bulunduğu biʼl-havâle muhâsebe-i 
nezâretden (8) âmâde kılınmış olduğundan 
muktezâsının îfâsı menût müsâʻade-i ʻâliyye-i 
cenâb-ı Sadâret-penâhîleridir ol bâbda.

108  BOA. DH.MKT. 2043-14.

Polis Meclisi
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2.3.Polis Müdürlükleri

90109

1296 Bütçesinde Zaptiye Nezaretiʼnin Polis Müdürlüklerine 
bölünmesine dair. 

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 90 � Sayfa: 536)

(1) Rumeli-i Şarkî ve Girid Vilâyetleri ve Cebel-i Lübnan (2) Mutasarrıfl ığı 
maʻâşları başkaca taʻyîn olunmuşdur.(3) Şehremâneti ve Zabtiyye 
Nezâreti maʻâşları onar bin (4) guruşdur. Bunların mektubcuları ile umûr-ı 
mâliyye (5) memûrlarının ve müdîr ve aklâm reîslerinin ve emânete (6) 
merbût mutasarrıf ve kâimmakâmların maʻâşları derece-i (7) sâlisede olan 
vilâyetlere tevfîk olunacakdır. Zabtiyye (8) Nezâreti İstanbul ve Beyoğlu 
ve Üsküdar iʻtibârıyla (9) üç polis müdîrliğine taksîm olunub el-yevm 
(10) mutasarrıf ʻunvânıyla yâd olunan memûrlarına derece-i sâlise (11) 
mutasarrıfl ığı maʻâşı verilecekdir. Fî 28 Rebiʻüʼl-âhir Sene 1297 (9 Nisan 
1880).

109  Vakit Gazetesi, 28 Rebiüʼl-ahir 1297 H. s.3.
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91110

Beyoğlu Polis Müdürlüğü hapishanesi kitabetine 
Hamdi Efendiʼnin tayinine dair. 

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 91 � Sayfa: 537)

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesi Cânib-i ʻÂlîsine

111

(1) Maʻrûz-ı çâkerleridir ki
(2) Doksan altı senesi büdcesinin hîn-i tanzîminde Beyoğlu Polis 
Müdîrliği Habshânesi kitâbetine muhassas olan dört yüz guruş maʻâş 
kitâbet-i mezkûrede bir polis efendi de (3) bulundurularak kitâbet işi ana 
gördürülmek üzere tenzîl olunmuşdu bu kerre zikr olunan müdîrlikden 
vârid olan tezkirede görünen lüzûm-ı hakîkî üzerine kitâbet-i mezkûreye 
(4) evvelce taʻyîn olunmuş olan Mahmud Efendiʼnin vukûʻ-ı istiʻfâsına 
mebnî kitâbet-i mezkûre münhall ve habshâne muʻâmelâtı muʻattal kalmış 
olduğundan bahsle hasbeʼl-tenkîhât açığa (5) çıkarılmış olan İkinci Sınıf 
Teftîş Memûrlarından Hamdi Efendiʼnin lüzûm-ı taʻyîni işʻâr ve ledeʼl-
havâle komisyondan yazılan iʻlâmda kitâbet-i mezkûre de (6) ber-minvâl-i 
maʻrûz lağv edilmiş olduğundan bahsle mezkûr müdîrliğin tervîc-i işʻârı 
menût-ı rey-iʻâlî idüği ifâde kılınmışdır buna ve zikr olunan habshâneye her 
hâlde (7) bir kâtib lâzım ve Zabtiyyenin tahsîsât-ı ̒ umûmiyyesi zikr olunan 
dört yüz guruş maʻâş içün başka karşılık aramaksızın tesviyeye müsâʻid 
olmasına nazaran meblağ-ı mezbûr (8) tahsîsât-ı mezkûre miyânında 
deverân etdirilmek üzere bu sûrete taʻalluk edecek irâde-i ʻaliyye-i dâver-i 
aʻzamîlerinin taʻyîn ve işʻârına müsâʻade-i lutfʻâde-i (9) cenâb-ı nezâret-
penâhîleri şâyân buyurulmak bâbında emr ü fermân hazret-i men lehüʼl-
emrindir. Fî 4 Safer Sene (12)98 ve fî 25 Kânûn-ı evvel Sene (12)96 (6 
Ocak 1881).

(İmzâ)

110  BOA. ŞD. 1284-39.

Polis Müdürlükleri
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*
Nezâret-i Celîle-i Dâhiliyye
Muhâsebe Kalemi
ʻAded
327

(1) Melfûf yüz on bir ʻaded ve 25 Kânûn-ı evvel Sene (12)96 târîhli 
tezkirede lüzûm-ı istihdâmı gösterilen kâtibe tahsîsi iktizâ eden dört 
yüz guruş (2) maʻâşın Zabtiyye tahsîsâtı miyânında deverân etdirileceği 
gösterilmesine karşılık araşdırılmasına gerçi lüzûm yok ise de tensîk-i 
(3) maʻâşât karârnâmesinin altmış altıncı bendinde yeniden dâimî bir 
memûriyyet ihdâsı lüzûmunda maʻâşı bir kânûn ile taʻyîn (4) olunur diye 
muharrer olmasına nazaran îcâbının li-ecliʼt-tezekkür Şûrâ-yı Devlete 
havâle buyurulması bâbında fermân hazret-i men lehüʼl-emrindir. Fî 18 
S.Sene (12)98 ve fî 8 Kânûn-ı sânî Sene (12)96 (20 Ocak 1881).

(Mühür)
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*
Târîh Numero Muʻâvin Müsevvid Nevʻ-i Müsvedde

20 R.Sene (12)98 (22 
Mart 1881)

Dâhiliyye 
2009

Mazbata

1

Zabtiyye

844

(1) Zabtiyye Nezâretiʼnden Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine 

mebʻûs 4 Safer sene (12)98 târîh ve yüz on bir numeroda tez-

kire Dâhiliyye (2) muhâsebesinden verilen müzekkire ile Şûrâ-

yı Devlete havâle ve 20 Safer Sene (12)98 târîhinde Dâhiliyye 

dâiresine iʻtâ olunmağla (3) kırâat olundu.

(4) Meâli Beyoğlu Polis Müdîrliği Habshânesinin kitâbet 

vazîfesi polislerden birine îfâ etdirilmek üzere (5) dört yüz gu-

ruş maʻâş doksan altı senesi müvâzenesinden tenzîl olunarak 

kitâbet-i mezkûreye Mahmud Efendi taʻyîn (6) kılınmış ise 

de mûmâileyhin vukûʻ-ı istiʻfâsına mebnî yerine muharrerüʼl-
mikdâr maʻâşla Hamdi Efendiʼnin taʻyînine komisyonca (7) 

lüzûm gösterildiği Zabtiyyenin tahsîsât-ı ʻumûmiyyesi maʻâş-ı 
mezkûru açıkdan tesviyeye müsâʻid bulunduğu beyânıyla (8) 

icrâ-yı îcâbı istîzânından ʻibâret bulunmuş muhâsebe müzek-

kiresinde îcâbının Şûrâ-yı Devletce karârlaşdırılması (9) der-

miyân kılınmışdır.
(10) Habshâne muʻâmelâtının muharrer matlûbda temîn-i 

cereyânı zımnında muharrerüʼl-mikdâr maʻâşla bir kâtibin 

istihdâmını derece-i lüzûmda (11) olduğu ve verilecek maʻâşın 

tesviyesine Zabtiyyenin tahsîsât-ı ʻumûmiyyesi müsâʻid idüği 
anlaşılmış olmağla (12) ber-mucib-i istîzâna icrâ-yı iktizâsının 

Zabtiyye Nezâretine teblîği husûsunun Dâhiliyye Nezâret-i 

Celîlesine havâlesi (13) tezekkür kılındı.

Polis Müdürlükleri
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92111

Beyoğlu Polis Müdürlüğü tevkifhanesinin tamiriyle masrafl arının 
ödenmesi hakkında. 

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 90 � Sayfa: 540)

Habshânenin Taʻmîr Olacak Mahallerinin Beyânı

Abdesthâne aralığı ve sofası ve döşemelerin taʻmîrleri ve kapuların 
taʻmîrleri ve sıvaların badana dîvârlar ve dereler ve kiremit aktarması ve 
baʻzı dîvârların yapılması îcâb eden yedi zirâʻ tahta bir de levâzımâtın olan 
ber-vech-i zîr müfredâtın defteridir. 

Tuğla
1500 
210

H
140

Kireç 
Kantar

30
240

H
8

Kum
Anbar

10
80

H
8

...
Anbâr

6
150

H
25

Kiremit
1000
130

H
130

Boru ve Dere 
Zirâʻ
87
174

H
2

Kalas
28
448

H
16

Ayancık 
Latesi

45
180

H
4

Çifte Dolab
40
120

H
3

Yollama 
Kolluğu 

120
480

H
4

Taş 
Kapağı

60
180

H
3

Çimento 
Fıçısı

1
32

H
32

Mermer 
Kireç

2
14

H
7

Cam
40
80

H
2

Doğrama 
Zirâʻ
14
186

H
12

Ağa 
Tahtası

35
70

H
2

Kıytık
20
20

H
1

Mecmûʻ-i 
Nakliyye

160

Karibce
40
90

H
210

Tahta 
Kesterî

15
30

H
2

Dülger ve 
Dîvârcı 

Yevmiyyesi
40
800

H
20

Rencber 
Yevmiyyesi

30
240

H
8

Menteşe
24
72

H
3

Yekûn 
4186

Beyoğlu Polis Dâiresi Tevkîfhânesinin baʻzı mahalleri harâb olmasından 
dolayı lâzım gelen taʻmîrâtı maʻrifet-i ʻâcizânemle keşf olundukda bâlâda 
beyân olunan yirmi kalem eşyâ ve yevmiyye ki cemʻân dört bin yüz seksen 
altı guruşla ikmâl olunacağı beyânıyla işbu defterim iʻtâ kılındı. Fî 29 Eylül 
Sene (12)97 (11 Ekim 1881).

(Mühür)

111  BOA. ŞD. 1285-24.



215

Beyoğlu Habshânesinin baʻzı mahalleri müşrif-i harâb olub taʻmîrine 
eşedd-i lüzûm göründüğü memûrları tarafından beyân olunmuş ve Anesti 
Kalfa maʻrifetiyle keşf etdirildikde ber-vech-i bâlâ vermiş olduğu keşf 
defterine ve müfredâtına nazaran dört bin yüz seksen altı guruşla vücûda 
geleceği beyân olunmuş olmağın ol-bâbda emr ü fermân hazret-i men 
lehüʼl-emrindir. Fî 29 Eylül Sene (12)97 (11 Ekim 1881).

(Mühürler)

Tahrîrâta

*

Polis Müdürlükleri
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Bedel Tâliblerin Esâmîsi Esâmî-i 
Küfelâ Târîh

Keff-i 
yed 

edenler
Mülâhazât

18547

00547

18000

 1000

17000

   200

16800

   100

16700

   700

16000

    100

15900

    100

15800

   100

15700

   100

15600

   100

15500

   500

15000

   100

14900

    100

14800

   100

14700

Fenârli Nikoli Kalfa

Tatavlalı Nikoli Kalfa

Dardavir Kalfa

Fenârli Nikoli Kalfa
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Tatavlalı Nikoli Kalfa

Dardavir Kalfa

Tatavlalı Nikoli Kalfa

Dardavir Kalfa

Tatavlalı Nikoli Kalfa

Dardavir Kalfa

Tatavlalı Nikoli Kalfa

Dardavir Kalfa

Tatavlalı Nikoli Kalfa

Dardavir Kalfa

(İmzâ)
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*
Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesi Cânib-i ʻÂlîsine

(1) Maʻrûz-ı çâkerleridir ki
(2) Beyoğlu Polis Müdîrliği Tevkîfhânesinin ekser mahalleri harâb ve 
muhtâc-ı taʻmîr bulunduğundan ve taʻmîri altı bin iki yüz on beş guruş 
masrafl a vücûda geleceği (3) olunan keşf ve muʻâyeneden anlaşıldığından 
bahsle mevsim-i şitânın hulûlünden evvel icrâ-yı îcâbı hakkında mezkûr 
müdîrlikden vukûʻ bulan işʻâr üzerine muhtâc-ı (4) taʻmîr olan mahallerin 
bir kâʻide keşf ve münâkasasının icrâsıyla keşf defterinin tesyârına dâir 
Şehremânet-i Celîlesine yazılan tezkire-i ʻâcîzi zeyline muharrer cevâbda 
zikr olunan (5) tevkîfhânenin keşf ve münâkasası biʼi-icrâ masârif-i 
muhammenesinden üç bin sekiz yüz kırk yedi guruş noksânıyla on dört 
bin yedi yüz guruşda Dardavir (6) Kalfa ʻuhdesinde takarrür eylediği işʻâr 
olunmuş ise de Müdîriyet-i müşârünileyhânın işʻârına nazaran tevkîfhâne-i 
mezkûrun altı bin küsûr guruşlada taʻmîri kâbil olacağı (7) anlaşılmasına 
ve bu sûreti menfaʻat-ı hazîneyi müstelzim görünmesine binâen ol-
mikdâr masrafl a taʻmîr etdirilmek üzere keyfi yyetin pîş-gâh-ı sâmî-i 
cenâb-ı nezâret-penâhîlerine ʻarz ile (8) istîzân-ı muʻâmele olunması İdâre 
Komisyonundan iʻlâm ve ifâde ve Emânet-i müşârünileyhâ ile muhâbereyi 
şâmil olan tezkire evrâk-ı müteferriʻasıyla berâber leffen ʻarz ve takdîm 
(9) kılınmış olmağla sûret-i maʻrûzaya nazaran îcâbının icrâsıyla meblağ-ı 
mezbûrun sarfına mezûniyyet iʻtâsı husûsuna müsâʻade-i ʻaliyye-i âsaf-ı 
ekremîleri şâyân buyurulmak bâbında (10) ve her hâlde emr ü ferman 
hazret-i men lehüʼl-emrindir. Fî 3 Muharrem Sene (1)300 ve fî 3 Teşrîn-i 
sânî Sene (12)98 (15 Kasım 1882).

(İmzâ)

Polis Müdürlükleri
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93112

Beyoğlu Polis Müdürlüğü Tevkifhanesiʼnin tamiri hakkında. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 93 � Sayfa: 543)

Şûrâ-yı Devlet
Dâhiliyye Dâiresi
ʻAded
1038

(1) Zabtiyye Nezâretiʼnden Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine mersûl 3 
Muharrem Sene (1)300 (14 Kasım 1882) târîh ve doksan iki numerolu 
tezkire melfûfuyla Şûrâ-yı Devlete havâle ve 9 Muharrem Sene (1)300 
(20 Kasım 1882) târîhinde Dâhiliyye Daîresine (2) iʻtâ olunmağla kırâat 
olundu.

(3) Meâlinde Beyoğlu Polis Müdîrliği Tevkîfhânesinin ekser mahalleri 
harâb olub mevsim-i şitânın hulûlünden evvel taʻmîri lâzım geldiğinden 
Anesti Kalfa maʻrifetiyle keşfi  biʼl-icrâ altı bin (4) iki yüz on beş guruş 
masrafl a vücûda geleceği anlaşılmış ve ahîren şehremâneti maʻrifetiyle 
icrâ kılınan keşf ve münâkasasında on dört bin yedi yüz guruşda Dardavir 
Kalfa (5) ʻuhdesinde takarrür eylemiş ise de mezkûr tevkîfhânenin altı bin 
küsûr guruşlada taʻmîri kâbil olacağına ve bu sûreti menfaʻat-i hazîneyi 
müstelzim göründüğüne binâen bu mikdâr masrafl a taʻmîr etdirilmek (6) 
üzere meblağ-ı mezkûrun sarfına mezûniyyet iʻtâsı istîzânından ʻibâretdir.

(7) Zikr olunan tevkîfhânenin tehlikeli bir hâlde harâb olub tehîri ileride 
masârif-i kesîreyi müeddî ve mevkûfînden baʻzı uygunsuz hâlâtın 
vukûʻunu dâʻî olacağı cihetle (8) taʻmîrât-ı mukteziyyenin icrâsı taht-ı 
lüzûm ve ehemmiyyetde bulunduğu anlaşılmış ve taʻmîrât-ı merkûmenin 
Anesti Kalfanın keşfi  mûcibince altı bin bu kadar guruşla hâsıl olacağı 
Polis Meclisinin (9) taht-ı tasdîkinde bulunmuş olduğundan metânetine 
dikkat olunmak üzere ol-mikdâr masrafl a icrâ-yı taʻmîri zımnında Nezâret-i 
müşârünileyhâya mezûniyyet iʻtâsının Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine 
havâlesi (10) tezekkür olunarak Polis Meclisinin mazbatasıyla merbût keşf 
defteri leffen takdîm kılındı emr ü fermân hazret-i men lehüʼl-emrindir. 

112  BOA. İ.ŞD. 62-3577.
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Fî 28 Muharrem Sene (1)300 ve fî 27 Teşrîn-i Sânî Sene (1)298 (9 Aralık 
1882).

(Mühürler)

*
(1) Devletlü efendim hazretleri
(2) Şûrâ-yı Devlet Dâhiliyye Dâiresinden tanzîm olunub melfûfâtıyla 
birlikde ̒ arz ve takdîm kılınan mazbata meâlinden müstebân olduğu vechle 
Beyoğlu Polis Müdîrliği Tevkîfhânesinin ekser mahalleri tehlikeli bir hâlde 
harâb olub (3) mevsim-i şitânın hulûlünden evvel taʻmîri lâzım geldiğinden 
Anesti Kalfa maʻrifetiyle keşfi  biʼl-icrâ altı bin iki yüz on beş guruş masrafl a 
vücûda geleceği anlaşılarak bu mikdâr masrafl a taʻmîr etdirilmek üzere 
meblağ-ı mezkûrun (4) sarf ve iʻtâsı içün Zabtiyye Nezâreti mezûniyyet 
taleb etmiş olduğundan metânetine dikkat olunmak üzere ol-mikdâr 
akçe ile icrâ-yı taʻmîri zımnında Nezâret-i müşârünileyhâya mezûniyyet 
verilmesinin Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine havâlesi tezekkür (5) kılınmış 
olmağla ol-bâbda her ne vechle emr ü fermân-ı Hümâyûn hazret-i Pâdişâhî 
müteʻallik ve şeref-sudûr buyurulur ise mantûk-ı münîfi nin infâzına 
mübâderet edileceği beyânıyla tezkire-i senâverî terkîm olundu efendim. 
Fî Gurre-i Safer Sene (1)300 ve fî 30 Teşrîn-i sânî Sene (12)98 (12 Aralık 
1882).

(İmzâ)

Yatay Kısım 

(1) Maʻrûz-ı çâker-i kemîneleridir ki
(2) Resîde-i dest-i taʻzîm olan işbu tezkire-i sâmiyye-i Sadâret-penâhîleriyle 
evrâk-ı maʻrûza manzûr-ı ʻâlî buyurulmuş (2) ve ber-vech-i istîzân mezkûr 
tevkîfhânenin taʻmîri ile masârifi nin tesviyesi müteʻallik ve şeref-sudûr (3) 
buyurulan irâde-i seniyye-i hazret-i Pâdişâhî mantûk-ı münîfi nden olarak 
evrâk-ı mezkûre iʻâde kılınmış (4) olmağla ol bâbda emr ü fermân hazret-i 
veliyyüʼl-emrindir. Fî 5 Safer Sene (1)300 ve fî 4 Kânûn-ı evvel Sene 
(12)98 (16 Aralık 1882).

(İmzâ)

Polis Müdürlükleri
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1300 senesi Teşrin-i evvel ayında İstanbul Polis Müdürlüğü idaresi 
altındaki bölgelerde vuku bulan adli vakalar. 

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 94 � Sayfa: 545)

Üç yüz senesi şehr-i Teşrîn-i evvel ibtidâsından nihâyetine kadar bir 
mâh zarfında İstanbul Polis Müdîrliği idâresinde cinâyete dâir olan 

vukûʼâtın hülâsasıdır

Târîh Mahall-i Vukûʻât Nevʻ-i Vukûʻât Mülâhazât

Fî 5 
Teşrîn-i 

evvel Sene 
(1)300 

(17 Ekim 
1884)

Şehremini

Şehremininde Gani Efendiʼnin hânesinin 
bir odasında müsteciren sâkin Filibe 
muhâcirlerinden Hibi Eylülʼün birinci günü 
hâne-i mezkûrun diğer odasında sâkin 
oyuncu Raşid miyânelerinde vukûʻ bulan 
münâzaʻa esnâsında revolver ile alnından 
cerh eylediği cihetle li-ecliʼt-tedâvî Gurebâ 
Hastahânesine gönderilmişidi. Kesb-i sıhhat 
eylediği beyânıyla birkaç gün sonra çıkmış 
ise de muahharen cerhi ziyâdeleşmesinden 
fî 12 Eylül Sene 300 (24 Eylül 1884) yine 
hastahâne-i mezkûra irsâl kılınarak tedâvî 
olunmakda iken fî 5 Teşrîn-i evvel Sene 300 
(17 Ekim 1884) târîhinde vefât eylemiş keşf 
ü muʻâyene etdirekde cerh-i mezkûrdan mü-
teessiren vefât eylediği dâire-i tabâbetden bâ-
raport beyân kılınmışdır

Cârih-i merkûm Raşid ev-
velce tahkîkât evrâkı ve 
muʻâyene raportuyla berâber 
müddeʻî-i ʻumûmîliğe veril-
miş olduğundan keşf ü jurnali 
dahi müddeʻî-i ʻumûmîliğe 
tevdîʻ kılınmışdır.

Fî 21 
Teşrîn-i 

evvel Sene 
(1)300 

(2 Kasım 
1884)

Havlî-i Manastır

Sulu Manastırʼda Ermeni kilisasında papas-
lara mahsûs odaya Mirahor sâkinlerinden 
Rusyalı ve sâbıkalı gözlüklü Kirkor ile telg-
raf memûrluğundan mahrec olub kezâlik 
sâbıkalu takımdan Samak ve Hacı Agob 
biʼd-duhûl odada mahfûz bulunan sandı-
ğı alât vâsıtasıyla şikest ederek altı yüz 
guruş mikdârı akçeyi ahz ü sirkat eyle-
dikleri ikrârlarıyla sâbit olduğu beyânıyla 
merkûmun der-dest olunarak gönderildiğine 
dâir Samatya Polis Komiserliğinden jurnal.

Evrâk-ı tahkîkiyyesiyle 
müddeʻî-i ʻumûmîliğe veril-

mişdir

113  BOA. ZB. 304-7.
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(1) İstanbul Polis Müdîriyyeti dâhilinde üç yüz senesi şehr-i Teşrîn-i evvel 
ibtidâsından mâh-ı mezkûrun intihâsına kadar bir mâh zarfında vukûʻ 
bulan cinâyâtın mikdârı derûn-ı cedvelde gösterildiği (2) vechle yalnız iki 
ʻadedden ʻibâret olduğu ʻarz olunur ol bâbda emr ü fermân hazret-i men 
lehüʼl-emrindir. Fî 4 Safer Sene (1)302 fî 10 Teşrîn-i sânî Sene (1)300 (23 
Kasım 1884).

(Mühür)

Polis Müdürlükleri
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İhtiyat sınıfına nakledilmiş olmaları nedeniyle Dersaadetʼe civar 
olan mahallere gideceklerden Dersaadet Polis Müdüriyetince teminat 

alınması ile yetinilmesi istenilen muhacirlerden hangi senelerde 
doğanların tertip-i evvel ve sânî, hangilerinin ihtiyat sınıfına 

nakledildiğinin bildirilmesi. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 95 � Sayfa: 546)

Evrâk 
Numerosu 

80
17

Müsevvidî 
İsmi

Behcet

Tesvîdî 
Târîhi 
Fî 23 

Ağustos 
Sene 

(1)305

Taraf-ı Vâlâ-
yı Hazret-i 

Serʻaskerîye

Tebyîz Târîhi
ʻUmûm 

Numerosu

Rauf 
Beye

Fî 15 Muharrem 
Sene (1)307 (11 

Eylül 1889)

Fî 30 
Ağustos 
Sene 305

II 
(1) icrâ-yı teblîgât olunmuşidi 
Nezâret-i müşârünileyhâdan 
(2) bu kerre alınıb melfûfuyla 
berâber matviyyen takdîm (3) 
kılınan tezkirede bu misillü 
muhâcirînden taşraya (5) gitmek 
isteyenler haklarında emr ü 
işʻâr-ı ʻâlî-i (6) Serʻaskerîleri 
vechle tahkîkât ve temînât (7) 
muʻâmelâtı icrâ kılınmakda ise 
de.

(1) Sınıf-ı ihtiyâta nakl olunmuş olan 
muhâcirînden tesviye-i umûrları zımnında 
Der-Saʻâdetʼe civâr (2) olan mahallere ʻazîmet 
edeceklerin nizâmnâmeleri mûcibince yalnız 
Der-Saʻâdetʼden Polis (3) Müdîriyyetine 
temînât-ı lâzime iʻtâ etmeleriyle iktifâ olunması 
ve teferruʻâtı hakkında vâkiʻ olan (6) işʻâr-ı 
ʻâlî-i sipehdârîleri üzerine Zabtiyye Nezâret-i 
ʻAliyyesine II (7) muhâcirîn-i merkûmeden 
hangi senelerde tevellüd edenler tertîb-i evvel 
(8) ve sânîdir ve hangileri sınıf-ı ihtiyât ve 
redîfe dâhildir buralarına dâir işʻâr-ı vâkıʻada 
(9) bir sarâhat ve işâret olmadığından bu 
cihetlerin îzâhan işʻâr ve henüz gönderilmeyen 
nizâmnâmeden dahi lüzûmu mikdârının tesyâr 
(10) olunması beyân olunmuş olmağın icrâ-yı 
îcâbına müsâʻade-i ʻaliyye-i sipehdârîleri (11) 
şâyân buyurulmak bâbında. 

114  BOA. DH.MKT. 1655-118.
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381
Devlet-i 
ʻAliyye 
ve İran

Ankara, Kon-
ya, Kemah, 
Erzurum, 

Erzincan, Ma-
muretülaziz, 
Bursa, İzmir

Memâlik-i 
muharrere-i 

mezkûre
153 67 137 18 4 1 1

36
Devlet-i 
ʻAliyye

Palu, Maydos, 
Manastır, 
Akçaşehir, 

Bartın, Rize

Memâlik-i 
muharrere-i 

mezkûre
9 23 4

34
Devlet-i 
ʻAliyye 
ve İran

Sivas, Kara-
hisar, Şarköy, 

Erzincan, 
Keşan

Memâlik-i 
muharrere-i 

mezkûre
25 2 7

59
Devlet-i 
ʻAliyye

Malta, 
Priştina, 

Kalkandelen, 
Kayseriyye

Memâlik-i 
muharrere-i 

mezkûre
34 24 1

20
Devlet-i 
ʻAliyye

Yozgat, 
Ankara Ma-
muretülaziz

Memâlik-i 
mahrûse-i 
muharrere 

5 2 7 1 3 2

226 116 151 18 12 4 3

530

96115

İstanbul Polis Müdürlüğü tarafından İstanbul Beyoğlu ve Üsküdarʼa 
gelen şahıslarla ilgili tutulan menşei ve meslek kayıtları hakkında. 

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 96 � Sayfa: 547)

115  BOA. ZB. 304-32.
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Edirne, İstanbul, 
Marice, Bizans, 
İzmid Hotelleri

ʻAn 23 Mart Sene 
(1)307 ilâ 6 Nisan 
Sene (1)307 (18 

Nisan 1891)

Geldikleri 
memleket-

lere

ʻAn 24 Mart 
Sene (1)307 

ve ilâ 6 
Nisan Sene 

(1)307

İstanbul Polis 
Müdîriyyeti Bâb-ı 
Zabtiyye Merkez 

Komiserliği erbâb-ı 
ticâret ve sanʻat ve 
hirfetden oldukları

Taşhan Hân, 
Tesîl Hân, Sütçü 

Dükkanı

ʻAn 23 Mart Sene 
(1)307 ilâ 6 Nisan 

Sene (1)307

Henüz 
ʻavdet etme-

dikleri

Şehzâde Merkez 
Komiserliği

Merkûmlar esnâf tüccâr 
ve memûrînden ʻibâret 
olub henüz buradadırlar

Osmanʼın 
Kayıkhânesi, 

Balat Hamâmı, 
Kapan-ı Dakik

ʻAn 23 Mart Sene 
(1)307 ilâ 6 Nisan 

Sene (1)307

Henüz 
ʻavdet etme-

mişler

Fenâr Merkez Komi-
serliği

Bunlar dahi rencber 
esnâf tüccârândan 

oldukları

Muytab ve 
Âmirler Hânları

ʻAn 23 Mart Sene 
(1)307 ilâ 6 Nisan 

Sene (1)307

Henüz 
ʻavdet etme-

mişler

Fatih Merkezi 
Bunlar memûr esnâf ve 

rencberdirler.

Eyüp Merkezi
Buraya hiçbir kimse 

gelib gitmemişdir

Bodosun 
Kahvehânesi, 
Hüseyin Ağa 

Odaları

ʻAn 23 Mart Sene 
(1)307 ilâ 7 Nisan 

Sene (1)307

Samatya Merkezi 
Merkûmlar esnâf 

takımından ve el-yevm 
mevcûd idükleri

Yekûn münferid

Yekûn icmâl Der-
Saʻâdet

Polis Müdürlükleri
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530 Diğer 
sahîfeden 
naklinden

105

Devlet-i ʻAliyye, 
İngiliz, Rus, 

Fransız, Belçika, 
Almanya, İtalya 

Avusturya

İzmir, İzmid, Konya, 
Paris, Londra, Maca(r)

istan, Belçika, Almanya, 
Avusturya Memâliki 

Memâlik-i 
muharrere-i 

mezkûre
3 64 16 5

156 Devlet-i ʻAliyye

Van, Mamuratülaziz, 
Konya, İzmid, 

Hüdavendigar, Edirne, 
Tekfurdağ, Bulgaristan

Memâlik-i 
muharrere-i 

mezkûre
35 78 13 1

23 Devlet-i ʻAliyye
Mamuratülaziz ve 

Kastamonu ve Bitlis

Memâlik-i 
muharrere-i 

mezkûre
11 00 12

2
Devlet-i ʻAliyye 

ve İran
Rûmî ve Mamuratülaziz

Memleketeyn 
mezkûreteyn

1 0 1

13 Devlet-i ʻAliyye Ankara, Bitlis Kezâ 1 12

80

Devlet-i ʻAliyye, 
İngiliz, Fransız, 
Amerika, İtalya, 

Yunan

Ankara, Konya, Londra, 
Paris, Amerika, İtalya, 

Yunanistan

Memâlik-i 
muharrere-i 

mezkûre
3 60 14 3

83 Kezâ Kezâ Kezâ 1 1

448
978

54 214 56 10
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14 3

Lüksemburg, 
Bizans, Best, 

Metropol 
Otelleri

Tevârîh-i 
muhtelife-i 
sene-i ʻatîka

Memâlik-i 
muharrere-i 

mezkûre

ʻAn 10 
Nisan Sene 

(1)307 ilâ 20 
Minh

M
üd

de
t-

i m
üs

âf
er

et
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se
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n 
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r 
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n 
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Beyoğlu Polis 
Müdîrliği
Beyoğlu 

Polis Merkezi 
mûmâileyhim 
seyyâh memûr 

tüccâr mühendis 
fabrikatördür

20

Tuğla 
harmanları, 

Kumanto Hânı 
Raif Efendi 
ve Nikoli 

Kahvehâneleri

ʻAn 13 Nisan 
Sene (1)307 ilâ 
22 Nisan Sene 

(1)307

Hasköy Merkezi
merkûmlar 

ʻamele ve rencber 
takımından 

olub mevcûd ve 
müştagildirler

Dereboyunda 
Bâlabân Hânı

5, 6, 8 Nisan 
Sene (1)307

İzmid, Bitlis, 
Şirvan, Muş

18, 19, 20 
Nisan Sene 

(1)307

On üç ve on 
dört gün

Kasımpaşa Merkezi
Merkûmlar dahi 
ʻamele takımından 

olub ʻavdet 
etmişlerdir 

Kahvehânede 
Hastahânede

Fındıklı Merkezi
merkûmlardan 

birisi kahvecilik 
ediyor diğeri diğeri 

hastahânede
hidmetcidir.

Elmadağında 
Beyâz Hân 

ʻAn 1 Kânûn-ı 
evvel Sene 

(1)306
ilâ 8 Nisan Sene 

(1)307

Batum, (…), 
Bitlis

ʻAn 7 Nisan 
Sene (1)307
ilâ 20 Nisan 
Sene (1)307

Dolabderesi 
Merkezi Merkûmlar 

lambacı, 
rencber, kahveci 
takımındandırlar

Bursa, Selanik, 
İzmid, Anadolu, 

Bandırma 
Otelleri

ʻAn 7 Nisan 
Sene (1)307
ilâ 12 Nisan 
Sene (1)307

Bursa, Teselya, 
Bandırma, 
Tekfurdağı, 

Balıkesir

Galata Merkezi
Bunlar seyyâh 

fabrikator memûr-ı 
ve sâireden ʻibâret 

otuz üçü ʻavdet 
etmiş bâkîsi 

mevcûddurlar

20 22 30
Olkarya, 

Emiryal ve Belu 
Otelleri

ʻAn 16 Nisan 
Sene (1)307
ilâ 18 Nisan 
Sene (1)307

Napoli, 
Viyana, 
Belçika, 

Almanya, 
Amerika ve 
Memâlik-i 
mahrûse

ʻAn 20 
Nisan Sene 

(1)307
ilâ 21 Nisan 
Sene (1)307

Taksim Merkezi
Mûmâileyhim 
memûriyyet 
ve tüccâr ve 

seyyâhînden olub 
tamâmen ʻavdet 

etmişlerdir

20 34 25 30
Yekûn Münferid

Yekûn icmâl Der-
Saʻâdet ve Beyoğlu

Polis Müdürlükleri
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978 Diğer 
sahîfeden 
naklinden

34
Devlet-i 
ʻAliyye

İzmid, Filibe, 
Belgrad, İspece, 
Bursa, Ankara, 

(…), İzmir

Mataköyʼde 
Yermud, 
Üsküdar 
İspece, Der-

Saʻâdet, 
Kayseriyye

24 3 3 4 14 3

14
Devlet-i 
ʻAliyye

Suşehri
Kayseri, 
Üsküdar, 
Amasya

14

42

Devlet-i 
ʻAliyye, 
İngiltere, 
Fransa

Palu, Karahisar, 
Erzurum, Londra, 

Paris

Memâlik-i 
muharrire-i 

mezkûre
14 7 18 1 2

90

1068

38 10 35 4 1 2

*
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Çârşû boyunda Hân 
Dağ Hamâmı Yeni 
Mahalle Tahir Ağa 

Helvacı Hânları

ʻAn 8 Nisan 
Sene (1)307 ilâ 
22 Nisan Sene 

(1)307

İzmir, 
Eskişehir, 

Bursa, Amasya

ʻAn 9 Nisan 
Sene (1)307 
ilâ 27 Nisan 

(1)307

Üsküdar 
Mutasarrıfl ığı 

Merkez Komiserliği
Merkûmlar rencber, 

memûr, tâcir, 
esnâf olub otuz 

ikisi gitmiş bâkîsi 
kalmışdır

İcâdiyye, Kuzguncuk
12 Nisan Sene 

(1)307

Bursa, 
Köstence, 
Amasya

16 Nisan Sene 
(1)307 ilâ 27 

minh

İskele Merkezi
Bunlar tüccâr 
hademesi ve 

rencber takımından 
olub ʻavdet 

eylemişlerdir.

Ohan Agob, 
Hüseyin Ağaʼnın 

Kahvehânelerin ve 
Otel

ʻAyn 8 Nisan 
Sene (1)307 ilâ 
3 Nisan Sene 

(1)307

Kadıkaryesi 
Merkezi

Bunlar dahi esnâf 
rencber memûr 

seyyâh konsolos 
olub mevcûddur. 

Yekûn Münferid
Yekûn icmâl Der-

Saʻâdet ve Beyoğlu 
ve Üsküdar
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14 3

Çârşû boyunda 
Hân Dağ 

Hamâmı Yeni 
Mahalle Tahir 
Ağa Helvacı 

Hânları

ʻAn 8 Nisan 
Sene (1)307 
ilâ 22 Nisan 
Sene (1)307

İzmir, 
Eskişehir, 

Bursa, 
Amasya

ʻAn 9 Nisan 
Sene (1)307 
ilâ 27 Nisan 

(1)307

Üsküdar 
Mutasarrıfl ığı 

Merkez Komiserliği
Merkûmlar rencber, 

memûr, tâcir, 
esnâf olub otuz 

ikisi gitmiş bâkîsi 
kalmışdır

İcâdiyye, 
Kuzguncuk

12 Nisan 
Sene (1)307

Bursa, 
Köstence, 
Amasya

16 Nisan 
Sene (1)307 
ilâ 27 minh

İskele Merkezi
Bunlar tüccâr 
hademesi ve 

rencber takımından 
olub ʻavdet 

eylemişlerdir.

1 2

Ohan Agob, 
Hüseyin 
Ağaʼnın 

Kahvehânelerin 
ve Otel

ʻAyn 8 Nisan 
Sene (1)307 
ilâ 3 Nisan 

Sene (1)307

Kadıkaryesi 
Merkezi

Bunlar dahi esnâf 
rencber memûr 

seyyâh konsolos 
olub mevcûddur. 

1 2 Yekûn Münferid
Yekûn icmâl Der-

Saʻâdet ve Beyoğlu 
ve Üsküdar

Polis Müdürlükleri
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İşbu cedvelde münderic olduğu üzere ve gerek tevârîh-i muhtelife ile 
mukaddemâ gerek Martın yirmi üçünden Nisanın yedisine kadar İstanbulʼa 
ve Nisanın beşinden on sekizine kadar Beyoğluʼna ve Nisanın sekizinden 
otuzuncu güne kadar Üsküdarʼa gelib giden ve henüz mevcûd bulunanların 
ʻadedleri Polis Mecâlisinden biʼl-vürûd taraf-ı ̒ âcizâneme tevdîʻ buyurulan 
defterlerde gösterildiği vechle bin altmış sekize bâliğ olmuş olmasının 
usûl-i müttehize-i nezâret-penâhîleri mûcîbince îcâb-ı muʻâmele-i rey-i 
sâmî-i âsafânelerine menûtdur ol-bâbda emr ü fermân hazret-i men lehüʼl-
emrindir. Fî 5 Mayıs Sene (1)307 (17 Mayıs 1891).

Evrâk Müdîrliği Muʻâvini
(Mühür)
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97116

İstanbul Polis Müdürü Agâh Efendiʼnin vefatı üzerine yerine İstanbul 
Polis Meclisi Reisi Hüsnü Efendiʼnin tayini, Hüsnü Efendiʼden açılacak 
Polis Meclisi ve Heyet-i Tahkikiye Riyasetlerinin dahi Zaptiye Nezareti 

Hukuk Müsteşarı ve Polis Muallimi Manyaszade Refi k Beyʼe ilave-i 
memuriyet olarak ihalesi ve Zaptiye Muhasebecisi Aziz Bey ile Beyoğlu 
Polis Meclisi Reisi Hüsnü Efendiʼnin maaşlarına zam yapılmasına dair. 

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 97 � Sayfa: 550)

Mektûbî Sadr-ʻâlî Kalemi Müsvedâtına Mahsûs Varakadır

Evrâkın Kaleme Vürûdu ve 
Tesvîdî Târîhleri Husûsî Numero

Dâhiliyye ve Mâliyye ve 
Zabtiyye

Târîh-i Tebyîz

Vürûdu Tesvîdi

4 Receb 
Sene (1)311 

(11 Ocak 
1894)

2826
360
2532

30 Kânûn-ı evvel 
Sene (1)309

(1) İstanbul Polis Müdîri Agah Efendiʼnin vukûʻ-i 
vefâtıyla münhall olan müdîriyyet-i mezkûreye maʻâş-ı 
muhassas olan on bin (2) guruşdan altı bin guruşunun 

tahsîsiyle İstanbul Polis Meclisi Reîsi Saʻâdetlü Hüsnü 

Efendi hazretlerinin taʻyîni ve müşârünileyh (3) Hüsnü 

Efendiʼden açılacak Polis Meclisi ve Heyet-i Tahkîkiyye 

Riyâsetlerinin dahi maʻâş-ı mezkûrdan mütebâkî dört bin 

guruşun (4) tahsîsiyle Zabtiyye Nezâreti Hukûk Müşâviri 

ve Polis Muʻallimi Manyaszâde Saʻâdetlü Refi k Beyefendi 

hazretlerinin ʻilâve-i (5) memûriyyet olarak ihâlesi ve 

Polis Meclisi Riyâsetine muhassas olub münhall kalacak 

olan iki bin guruşdan Zabtiyye Nezâreti (6) Muhâsebecisi 

Saʻâdetlü Aziz Bey ile Beyoğlu Polis Meclisi Reîsi 

Saʻâdetlü Hasan Efendiʼnin maʻâşlarına biner guruş zammı 

şeref-sâdır (7) olan irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhî 

muktezâ-yı ʻalîsinden bulunmuş ve keyfi yyet Mâliyye ve 

Zabtiyye Nezâretlerine bildirilmiş olmağla (8) Nezâret-i 

Celîlelerince de iktizâsının îfâsına himmet.

116  BOA. BEO. 341-25557

Polis Müdürlükleri





ʻAsakir-i Zabtiyyeye (Polis, Jandarma, Zabtiyye) 
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Polis Heyetinin Teşekkülüne Kadar Mürûr Nizâmının Her Tarafca Tamâmî-i İcrâsı 
Zâbıtaya Tevdîʻ Olunduğuna Dâir Tezkire

98117

Polis Heyetinin Teşekkülüne Kadar Mürûr Nizâmının Her Tarafca 
Tamâmî-i İcrâsı Zâbıtaya Tevdîʻ Olunduğuna Dâir Tezkire 

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 98 � Sayfa: 553)

Polis Heyetinin Teşekkülüne Kadar Mürûr Nizâmının Her Tarafca 
Tamâmî-i İcrâsı Zâbıtaya Tevdîʻ Olunduğuna Dâir Tezkire-i Sâmiyye 

(1) Mürûr Nizâmnâmesinin her tarafca tamâmî-i icrâsı idâre-i zâbıta-i 
memleket ve muhâfaza-i (2) emniyyet içün pek elzem tedâbirden olub bu 
iş mukaddemâ nüfûs mükayyidleri tarafından (3) görülmekde bulunduğu 
hâlde muahharen nüfûs mukayyidliklerinin lağvıyla tahrîr-i emlâk vukûʻât 
(4) kâtiblerine havâle olunmuş ise de bunlar vazîfe-i asliyyeleriyle berâber 
şu işe bakmağa (5) yetişemediklerinden şimdiki hâlde Mürûr Nizâmnâmesi 
mensî hükmüne girerek bir takım (6) meçhûlüʼl-ahvâl kesân keyfe-mâ-
yeşâ geşt ü güzâr eylemekde ve bu hâlin umûr-ı inzibâtiyye (7) ce olan 
mahâzîr ve mazarrâtından başka devletin başlıca bir vâridâtı dahi mahv ve 
hebâ olmakda 

Sayfa 695

(1) idüğine ve Avrupa devletlerinde yolcuların tezkirelerini muʻâyene ile 
tezkiresiz âdem (2) geçirilmemesi polis serkomiserlerine ʻâid vezâifden 
bulunduğuna binâen sâye-i mehâsin-vâye-i (3) hazret-i Cihânbânîde 
Memâlik-i Mahrûse-i Şâhânede dahi polis heyetlerinin tertîb ve teşkîline 
(4) değin kazânın en büyük zâbıta memûru idâresinde bulunmak ve tebaʻa-i 
Devlet-i ʻAliyyeden ve ecnebiyyeden (5) gelib gidecek yolcuların Mürûr 
Tezkiresi ve pasaportları bunlar maʻrifetiyle muʻâyene (6) ve iʻtâ olunmak 
ve ʻaleʼl-usûl kendilerine zimmet-i kayd ile lüzûmu mikdâr koçanlı Mürûr 
(7) Tezkiresi ve pasaport teslîm edilerek hâsılât-ı vâkıʻanın bir rubʻu 
tarafl arına ʻâid (8) olub diğer üç rubʻu mahalleri mâl sandıklarına teslîm 
olunmak üzere her kazâda (9) îcâbına göre bir veyâ iki nefer mürûr kâtibi 

117  Birinci Tertib Düstur, C:IV, ss. 694-695.
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taʻyîniyle Mürûr Nizâmının tamâmî-i icrâsına (10) biʼl-istîzân irâde-i 
seniyye-i cenâb-ı Pâdişâhî müteʻallik buyurularak keyfi yyet taʻmîmen 
vilâyât (11) ile idâre-i müstakillede bulunan mutasarrıfl ıklara ve Zabtiyye 
Nezâret-i Behiyyesine bildirildiği gibi (12) Harbiyye ve Mâliyye Nezâret-i 
Celîlelerinede maʻlûmât verilmiş olmağla ber-mantûk-ı emr (13) ü fermân 
hazret-i Cihânbânî oraca dahi ber-minvâl-i muharrer îcâb-ı hâlin îfâsına 
(14) himmet buyurulması siyâkında şukka-i senâverî terkîmine ibtidâr 
kılındı. Fî Selh-i Muharrem Sene (12)97 ve fî 1 Kânûn-ı sânî Sene (12)95 
(13 Ocak 1880).
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99118

Zâbıtaca Taht-ı Emânetde Bulunacak Eşyâya Dâir Taʻlîmât 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 99 � Sayfa: 554)

Zâbıtaca Taht-ı Emânetde Bulunacak Eşyâya Dâir Taʻlîmât 

(1) Mâdde 1: Cünha veyâ cinâyetden dolayı taht-ı tevkîfe alınan eşhâs ile 
maznûn-ı ̒ aleyhlerin (2) üzerinde zuhûr eden ve cürmü irtikab içün istiʻmâl 
veyâhûd şübhe olunduğu anlaşılan (3) ve kezâlik cürmün âsârından olduğu 
görünen veʼl-hâsıl hakîkati meydâna çıkarmağa medâr olan (4) nukûd u 
eşyâ ve esliha eşhâs-ı merkûmenin der-dest edildiği mahallin tâbiʻ olduğu 
mahkeme müddeîʻ-i (5) ʻumûmîsi ve bunun bulunmadığı vakt zâbıta-i 
ʻadliyye memûru tarafından zabt olundukdan sonra (6) polis idâresine 
merbût emânet memûriyyeti {1} nezdinde hıfz edilecekdir.

(7) Mâdde 2: Tevkîf olunan veyâ zann ve şübhe tahtında bulunan eşhâsın 
ikâmetgâhlarında (8) Usûl-i Muhâkemât-ı Cezâiyye Kânûnunun 33 üncü 
mâddesi mûcibince müddeîʻ-i ʻumûmi veyâ zâbıta-i (9) ʻadliyye memûru 
tarafından icrâ olunacak taharriyyât esnâsında eşhâs-ı merkûmenin sübût-ı 
(10) töhmetini veyâhûd berâet-i zimmetini müeyyed bulunabilecek eşyâ 
dahi zikr olunan emânet memûriyyetinin (11) taht-ı muhâfazasında 
bulunacakdır.

(12) Mâdde 3: 1 inci ve 2 inci mâddeler mûcibince zabt olunacak eşyâyı 
müddeîʻ-i ʻumûmî (13) veyâ zâbıta-i ʻadliyye memûru maznûn-ı ʻaleyhe 
irâe ile îzâhât taleb eyledikden sonra bir zabt (14) varakası tanzîm ile eşyâ-
yı mazbûtenin cins ve mikdârını varaka-i mezkûreye derc edecek (15) ve 
bunu maznûn-ı ̒ aleyhe dahi tasdîk ve imzâ etdirecekdir. Maznûn-ı ̒ aleyhin 
imtinâʻı hâlinde (16) keyfi yyet zabt varakasına derc olunur.

(17) Mâdde 4: Eşyâ-yı mazbûte îcâbına göre bir torba veyâ mahfaza 
derûnuna vazʻ olunub (18) veyâhûd her tarafı mahkemece bir bağ ile rabt 
olunub müddeîʻ-i ʻumûmî ve zâbıta-i ʻadliyye memûru tarafından (19) 

118 Birinci Tertib Düstur, Mütemmim, ss.17-20.
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temhîr olundukdan sonra zabt varakasıyla beraber ̒ âid olduğu mahkemeye 
gönderilecek ve varaka-i (20) mezkûrenin bir nüshası dahi emânet 
memûriyyetine irsâl olunacakdır.

(21) Mâdde 5: Mahkeme bu sûretle gönderilecek eşyânın mührünü fekk 
ederek zabt varakasıyla 

 {1} Mükeffel emânet memûrları bulunmayan yerlerde eşyâ-yı 
cürmiyyenin mahâkim başkâtiblerinin taht-ı mesûliyyetlerinde olarak 
muhâfazası Şûrâ-yı Devlet Mâliyye ve Nâfi ʻa Dâiresinin 27 Nisan 1329 
târîhli karârı iktizâsındandır.

Sayfa 18

(1) tatbîk etdikden sonra ahzını müşʻir bir ʻilm ü haber iʻtâ edecek 
ve eşyâ-yı mezkûreye müteʻallik (2) her nevʻ tahkîkât ve maʻlûmâtı 
ikmâl ve istihsâl ile berâber cürmün sübûtuna medâr olanları (3) Usûl-i 
Muhakemât-ı Cezâiyye Kânûnunun 128 inci mâddesi mûcibince mahkeme 
dâiresinde tevkîf (4) edib kusûrunu kezâlik torba veyâ mahfazaya vazʻ ve 
temhîr ederek ve bunların bir müfredât (5) defterini yapıb kimin üzerinde 
veyâ nerede bulunmuş olduğunu ve mahkeme dâiresinde tevkîf (6) olunan 
eşyânın cins ve mikdârını derc eyleyerek bilâ-tehîr emânet memûriyyetine 
gönderecek (7) ve buna dâir yapılacak müfredât defterinin musaddak bir 
sûreti maznûn-ı ʻaleyhe dahi teblîğ olunacakdır.

(8) Mâdde 6: Cünha ve cinâyetin sübûtuna medâr ̒ add olunubda müstantik 
tarafından tevkîf (9) olunucak eşyâ ledeʼl-îcâb Usûl-i Muhakemât-ı 
Cezâiyye Kânûnunun 210 uncu ve 246 ıncı mâddeleri (10) mûcibince 
heyet-i ithâmiyyeye veyâhûd cünha veyâ cinâyetin muhâkemesini icrâya 
memûr olan (11) mahkemeye biʼl-ibrâz ilişiği kesildikden ve eşyâ-yı 
mezkûre hakkında artık bir gûnâ tahkîkâta lüzûm kalmadıkdan (12) sonra 
emânet memûriyyetine gönderilecekdir.

(13) Mâdde 7: Emânet memûriyyeti müstantik tarafından gönderilecek 
eşyâyı ve müfredât (14) pusulalarını evvelce kendisine gönderilmiş olan 
zabt varakaları ile tatbîk ederek noksânı (15) olmadığı tebeyyün etdikden 
sonra bir makbûz ʻilm ü haberi verib eşyâ-yı mezkûreyi tevkîf (16) ve 
numero sırasıyla matbûʻ deftere kayd ile mahall-i mahsûsunda hıfz 
eyleyecekdir.
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(17) Mâdde 8: İcrâ olunacak tahkîkât veyâ muhâkeme neticesinde 
ashâbına iʻâdesi lüzûmu (18) tebeyyün edecek eşyânın reddi içün tahkîkât 
veyâ muhâkeme icrâ eden Polis Meclisi veyâ (19) İstintâk Dâiresi veyâhûd 
Cezâ Mahkemesi tarafından bu bâbda verilen karârı mutazammın bir (20) 
müzekkire tanzîm ve meclis veyâ mahkeme cânibinden tahtîm olunarak 
işbu müzekkire Zabtiyye Nezâreti (21) tarafından “mûcibince” işâretiyle 
emânet memûriyyetine havâle olunacak ve ber-makbûz-ı ʻilm ü haberi 
(22) ahzı ile eşyâ-yı mezkûre sâhibine teslîm ve kaydına işâret edilecekdir.

(23) Mâdde 9: Sâhibi zuhûr etmeyen eşyâ üç sene hıfz olundukdan sonra 
bir defteri (24) yapılıb her sene Cezâ Mahkemesiyle Polis Meclisinin ve 
İstintâk Dâiresinin îcâb eden memûr (25) larından mürekkeb teşekkül 
edecek komisyonda tedkîk olunarak henüz tahkîkât ve muhâkeme ikmâl 

Sayfa 19

(1) olunmamasından dolayı bir müddet daha tevkîfi  îcâb eden eşyânın 
esâmîsi hizâsına tevkîf (2) işâreti yazılıb kusûru fürûht olunmak üzere 
tefrîk kılınacakdır.

(3) Mâdde 10: Tefrîk olunacak eşyânın cins ve mikdârı tasrîh olunmaksızın 
kimin (4) üzerinde zuhûr eylediği ve nereden ne vakt sirkat olunduğu 
gazetelerle iʻlân olundukdan sonra (5) yine sâhibi zuhûr etmeyenler 9 uncu 
mâddede gösterilen komisyon ve Mâliyye Nezâretinden gönderilecek 
(6) memûrlar huzûrunda ʻalenen müzâyede olunarak fürûht olunacak ve 
müzâyede defteri iki nüsha (7) tanzîm ve komisyon heyeti ile Hazîne 
memûrları cânibinden temhîr edilerek bir nüshası emânet (8) memûriyyeti 
nezdinde biʼt-tevkîf diğer nüshası esmân hâsılasıyla berâber Mâliyye 
Nezâretine (9) gönderilecekdir.

(10) Mâdde 11: Ashâb-ı cünha veyâ cinâyetin tevkîf olunduğu mahallin 
müddeîʻ-i ʻumûmîsi (11) veyâ ʻadliyye memûrları tarafından memhûr 
olmayan ve zabt varakası berâberinde bulunmayan eşyâ mahkeme (12) 
müstantiki tarafından kabûl olunmayacağı gibi müstantikin mührü altında 
ve müfredât pusulası (13) berâberinde bulunmayan eşyâyı dahi emânet 
memûriyyeti kabûl ve hıfz edemez ve sâlifüʼl-beyân meclis (14) veyâ 
mahkeme veyâ dâirenin karârı ve Zabtiyye Nezâretinin emr ve maʻlûmatı 
olmaksızın emânetde (15) mahfûz eşyâdan ashâbına bir şey iʻâde olunmaz 
ve bu misillü eşyânın dahi Bâb-ı Zabtiyyede Emânet (16) Dâiresinden 
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başka mahallde hıfzı memnûʻdur buna muhâlif hareket edenler kânûnen 
mesûl tutulur.

(17) Mâdde 12: Eşhâs-ı merkûme üzerinde zuhûr edecek veyâ bunların 
ikâmetgâhlarında (18) bulunacak eşyâyı bilâ-noksân zabt varakasına 
kayd ile müstantike göndermeyen memûrun-i ʻadliyye ile (19) eşyâ-yı 
mezkûreyi tamâmıyla emânet memûriyyetine teslîm etmeyen müstantikler 
emniyeti sû-i istiʻmâl (20) edenlere mahsûs mücâzâta müstehak olacağı 
gibi eşyâ-yı mezkûrenin hîn-i naklinde mührünü (21) fekk ederek bir şey 
kaçıran memûr dûçar-ı mücâzât olur ve zâyiʻ olan eşyâ kendisine (22) 
tazmîn etdirilir.

(23) Mâdde 13: ʻAdliyye müfettişi her üç ayda bir kerre eşyânın hıfzına 
mahsûs mahalli (24) teftîş ile eşyâ-yı mevcûdeyi muʻâyene ve mahkeme 
nezdinde mahfûz olan zabt varakaları ve emânet (25) memûriyyetinin 
makbûz senedleri ile tatbîk ve ashâbına iʻâde olunmuş eşyâ bulunduğu 
hâlde sûret-i 

Sayfa 20

(1) iʻâdesi nizâma muvâfık olub olmadığını tedkîk edecek veʼl-hâsıl 
emânetin sûret-i hıfzı (2) hakkında her türlü tahkîkât-ı icrâ ile neticesini 
ʻAdliyye Nezâretine bildirecekdir.

(3) Mâdde 14: Emânet memûru Kefâlet Nizâmnâmesi mûcibince kefâlet-i 
kaviyyeye.rabt (4) olunacakdır.

(5) Mâdde 15: ʻAdliyye ve Zabtiyye Nezâretleri işbu taʻlîmâtın icrâsına 
memûrdur. Fî 28 Rebiʻüʼ l-evvel 1298 ve fî 16 Şubat 1296 (28 Şubat 1881)
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Silâh İstiʻmâli Hakkında Kânûn-ı Vilâyet  
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 100 � Sayfa: 558)

Silâh İstiʻmâli Hakkında Kânûn-ı Vilâyetdir

(1) Nâm-ı nâmî-i hazret-i Pâdişâhîye olarak Nizâmnâme-i Dâhilîʼnin 
onuncu ve elli dördüncü (2) mâddeleri ahkâmına tevfîkan bin sekiz yüz 
seksen senesi Teşrîn-i sânîʼsinin on birinci (3) günü Meclis-i ʻUmûmî-i 
Vilâyetden kabûl olunub ledeʼl-ʻarz merʻiyyeti hakkında müteʻallik (4) 
buyurulan irâde-i seniyye mûcibince vâlîsi bulunduğum Rumeli-i Şarkî 
vilâyetinde işbu (5) kânûnun neşrini iʻlân eylerim.

(6) Birinci Mâdde: Milis ve Jandarma polis zâbitân ve efrâdıyla memûrîni 
silâh (7) taşımaklığını îcâb etdiren memûrlardan mâʻadâ hiçbir kimse 
ruhsatnâmesiz silâh (8) taşıyamaz.

(9) İkinci Mâdde: On sekiz yaşını ikmâl etmemiş olanlarla muhtellüʼş-
şuʻûr olan (10) ve ser-hôşluğu iʻtiyâd edinenlere ve mahkûmen hukûk-ı 
medeniyyeden mahrûm ve Zâbıta Nezâreti (11) altında olanlara ve hukûmet 
memûrlarına silâhla karşı koymasından veyâhûd sirkat ile (12) mahkûm 
bulunmasından dolayı altı ay habsine hükm olunanlara silâh istiʻmâline 
dâir (13) ruhsatnâme verilmez ancak bundan hukûmet memûrlarına karşı 
koymasından veyâhûd sirkatle (14) mahkûm bulunmasından dolayı altı 
ay hükm olunanlardan müddet-i tecrîmlerinden beş sene mürûr (15) etmiş 
olanlar bu memnûʻiyyetden müstesnâ tutulurlar.

(16) Üçüncü Mâdde: Nizâmnâme-i dâhilî beşinci numerolu zeylinin 
ikinci mâddesi mûcibince

Sayfa 69 

(1) silâh taşımak içün ruhsatnâme nevâhî müdîrleri cânibinden usûlü 
dâiresinde (2) verilecek şehâdetnâme üzerine kazâ kâimmakâmları 
tarafından iʻtâ olunur.

119  Birinci Tertib Düstur, Zeyl 2, ss. 68-69.
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(3) Dördüncü Mâdde: Ruhsatnâmenin hükmü târîh-i tahrîrinden iʻtibâren 
bir sene müddetle cârîdir (4) mezkûr ruhsatnâmelere silâh taşıyanın eşkâli 
ve ne cins silâh taşıdığı tahrîr (5) olunur.

(6) Beşinci Mâdde: Silâh taşımak için iʻtâ olunan her bir ruhsatnâmelerden 
yirmi (7) beşer guruş altun akçe alınır bunun yirmisi vilâyet sandığı ve 
beşi dahi (8) şehâdetnâmeyi veren müdîrin mensûb olduğu nevâhî ve kazâ 
cemâʻati menâfi ʻine hasr (9) edilir.

(10) Altıncı Mâdde: Ruhsatnâme pâzâr yerlerinde ve mecmaʻ-i nâsda 
silâh taşımak salâhiyyetini (11) iʻtâ etmez işbu bendin hilâfına hareket 
edenlerden yüzden beş yüz guruş kadar cezâ-yı (12) nakdî ahz olunur 
veyâhûd işbu cezâ-yı nakdî bir haftadan bir aya kadar habse tebdîl (13) 
edilir.

(14) Yedinci Mâdde: Usûlü dâiresinde ruhsatnâmesiz silâh taşıyanlardan 
birinci defʻa (15) tutulduklarında elliden iki yüz guruşa kadar cezâ-yı 
nakdî alınacağı gibi ikinci (16) defʻasında işbu cezâ-yı nakdî tazʻîf edilir 
üçüncü defʻasında iki kat cezâ-yı (17) nakdîden mâʻadâ mütecâsirlerine 
beş günden bir aya kadar habs dahi ʻilâve edilir. 

(18) İrâde-i seniyye târîhi. Fî 20 Rebîʻüʼl-âhir Sene (12)98 ve fî 25 Mart 
Sene (12)97 (22 Mart 1881).
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Zâbıta-i Nevâhî Hakkında Kânûn-ı Vilâyet 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 101 � Sayfa: 560 ) 

Zâbıta-i Nevâhî Hakkında Kânûn-ı Vilâyetdir 

(1) Nâm-ı nâmî-i hazret-i Pâdişâhîye olarak nizâmnâme-i dâhilînin Onuncu 
ve Elli Dördüncü ve Dört (2) Yüz Doksan Beşinci Mâddeleri mûcibince 
zâbıta-i nevâhî hakkında bin sekiz yüz seksen (3) senesi Teşrîn-i sânîsiʼnin 
yirmi dördüncü günü kabûl olunub ledeʼl-ʻarz merʻiyyeti (4) hakkında 
irâde-i seniyye-i hazret-i Pâdişâhî müteʻallik ve şeref-sudûr buyurulan 
işbu kânûnun (5) vâlîsi bulunduğum Rumeli-i Şarkîʼde meriyyüʼl-icrâ 
tutulmasını iʻlân eylerim.

(6) Birinci Mâdde: Kurâ zâbıta reîsleri nâhiye müdîrleridir bunlar kazâ 
kâimmakâmlarının

Sayfa 109

(1) nezâreti altında olarak Kavânîn-i Vilâyet ile vâlî-i vilâyet tarafından iʻlân 
edilen (2) karârnâmeler ahkâmının mevkiʻ-i icrâya vazʻına ve mutasarrıfl ar 
ve ihtiyâr meclislerinin ʻumûmen (3) devâir-i belediyyeye müteʻallik 
esbâb ve tedâbîr-i inzibâtiyye hakkındaki karârnâmelerinin icrâsına (4) ve 
reîs bulundukları nâhiyenin husûl-i intizâm ve âsâyişine memûrdurlar iki 
cins mezhebden (5) mürekkeb olan nâhiyede ekseriyyetden mensûb olan 
müdîrler zâbıta reîsi olacaklardır.

(6) İkinci Mâdde: Kurâ zâbıta memûrları köy kahyâlarından ve 
korucularından ve bekcilerden (7) iʻbâret bulunacakdır.

(8) Üçüncü Mâdde: Köy kahyâları ve korucular ve bekciler ihtiyâr meclisi 
reyiyle kazâ (9) kâimmakâmlarının tasdîkiyle müdîrler tarafından taʻyîn 
olunur bunların kazâ kâimmakâmları (10) tarafından dahi yedlerinde 
sûret-i taʻyînlerini musaddak varaka bulunacakdır. (11) Îfâ-yı vazîfede 

120  Birinci Tertib Düstur, Zeyl 2. ss. 108-114.
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kusûr etdikleri hâlde müdîrler maʻrifeti ve ihtiyâr meclisi reyiyle taʻtîl-i 
(12) memûriyyet etdirilecekdir ancak ʻazlleri yine müdîrlerin teklîfi  
üzerine kazâ kâimmakâmları (13) tarafından icrâ edilir.

(14) Dördüncü Mâdde: Her cemâʻatde bir yüz hâneden ziyâde olan 
cemâʻatde iki veyâ daha ziyâde (15) zâbıta-i kurâ memûrları bulunacakdır 
ihtiyâr meclisleri gerek muvakkat ve gerek dâimî zâbıta-i (16) kurâ 
memûrlarının tezyîdine memleketce ihtiyâc görülüb görülmediği hakkında 
rey verilecekdir. 

(17) Beşinci Mâdde: Zâbıta-i kurâ memûrları bulundukları cemâʻatin en 
müstakîmüʼl-etvâr (18) ve ehliyyetli adamlarından intihâb olunub yirmi 
bir yaşından aşağı olmayacakdır.

(19) Altıncı Mâdde: Zâbıta-i kurâ memûrları icrâ-yı memûriyyetleri 
esnâsında ihtiyâr meclisinin (20) muktezî gördüğü esliha ile müsellah 
almağa hakkı vardır. (21) Zâbıta-i kurâ memûrları kollarında veyâhûd 
göğüslerinde (kânûn) lafzı mestûr olmak (22) ve numerosu dahi altında 
münderic bulunmak üzere tenekeden bir levha bulunacakdır.

(23) Yedinci Mâdde: Kurâ zâbıta memûrları vezâif-i memûrlarına 
müteʻallik husûsât (24) içün müdîrlere veyâhûd muʻâvinlerine tahrîren 
raport verirler veyâhûd şifâhen ifâde-i (25) hâl ederler. (26) Zâbıta 
memûrlarının paraya müteʻallik husûsâtda vâkiʻ olacak ifâde-i şifâhiyye 
(27) ve tahrîriyyeleri ʻaksi isbât olunmazsa ʻadliyyece sahîh olarak kabûl 
olunur.

(28) Sekizinci Mâdde: İdâre-i zâbıta memûrları hâiz oldukları iktidârı 
sûʻ-i istiʻmâl 

Sayfa 110

(1) etdikleri veyâhûd vazîfelerinin hâricinde hareket eyledikleri hâlde 
müdîrler tarafından (2) ihtiyâr meclisi reyiyle mahkeme huzûrunda 
murâfaʻa edilir.

(3) Dokuzuncu Mâdde: Jandarma zâbitânı ile onbaşı ve çavuşları nizâm 
ve âsâyişin (4) muhâfazası içün iktizâ-yı hâlde kurâ zâbıta memûrlarının 
muʻâvenetini taleb (5) edebilirler.
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(6) Onuncu Mâdde: Kazâ kâimmakâmları cemâʻat-i umûr-i zâbıtasının 
sûret-i cereyânını her (7) ay polis komiseri veyâhûd jandarma kumandanı 
maʻrifetiyle teftîş edecekdir.

(8) On Birinci Mâdde: Bir cemâʻatın on sekizden kırk yaşına kadar 
olan zükûr ahâlîsi (9) münâvebe sûretiyle giceleri cemâʻatin bekcilik 
hidmetini îfâ eyleyecekdir. (10) Müdîrler ihtiyâr meclisleri reyiyle esnân-ı 
mezkûrede bulunan adamlardan bilâ-fark ve cins (11) ve cemâʻatin nüfûs-ı 
mevcûdesine göre dörtden on kişiye kadar gice karakolları (12) tertîb 
edeceklerdir.

(13) On İkinci Mâdde: Yirmi beşden elli hâneye kadar olan köylerde gice 
bekcileri (14) dört kişiden mürekkeb ve elliden yüze kadar olan karyede 
altı ve yüzden iki yüz hâneye (15) kadar olan kurâda sekiz ve iki yüz evden 
ziyâde olan kasabalarda on kişi gice bekciliği (16) hidmetini îfâ eder.

(17) On Üçüncü Mâdde: Her karakolda ihtiyâr meclisi tarafından 
müntehab kumandan bulunacakdır (18) müdîrler ile ihtiyâr meclisleri her 
karakolun kaç gün muhâfaza umûrunu îfâ etmesi lâzım (19) geleceğini 
karârlaşdıracak ve ancak bu eyyâm üç günden aşağı ve on günden (20) 
yukarı olmayacakdır.

(21) On Dördüncü Mâdde: Her cemâʻatin meydân yerinde gice kollarının 
sûret-i tertîbiyle (22) kangı gün ve kangı kolun bekcilik hidmetini îfâ 
eyleyeceğini mübeyyen bir varaka taʻlîk olunacak (23) ve bunun birer 
sûretleri memerr-i nâs olan mahallere dahi asılacakdır.

(24) On Beşinci Mâdde: Mezkûr varakada ismi mukayyed olan her şahs 
nöbeti geldiğinde (25) bekcilik vazîfesini îfâ etmeğe ve varaka-i mezkûrede 
isminin mukayyed olduğunu öğrenib (26) bilmeğe mecbûrdur.

(27) On Altıncı Mâdde: Bekcilik hidmeti vazîfesiyle mükellef olanlardan 
biri bu hidmeti (28) biʼl-fi ʻl îfâ etmek istemediği takdîrde yerine bedel 
gösterebilir fakat bedelin mezkûr

Sayfa 111

(1) varakada ismi mukayyed olmak iktizâ eder işbu bedel mâddesini hiç 
olmaz ise bir gün (2) evvel müdîre haber vermek lâzım gelib müdîrin dahi 
bunu ʻadem-i kabûlünce esbâb-ı (3) meşrûʻa görür ise ruhsat vermemeğe 
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hakkı olacakdır her ne vakt bir (4) kimse nöbeti geldiğinde bekcilik 
hidmetini îfâya şitâb itmez ise yukarı ki bend mûcibince (5) yerine diğeri 
taʻyîn olunmayıb ancak müdîr diğer kollardan bir kişi olarak ol kimsenin 
(6) yerini dolduracakdır ve bu alınan âdama her gice içün altun akçe olarak 
ihtiyâr meclisi (7) maʻrifetiyle altı guruş verilecekdir. (8) Eğer bir kimse 
bir gûne ʻözr-i şerʻîsi olmadığı hâlde üç defʻa mütemâdiyen îfâ-yı vazîfede 
(9) istinkâf eder ise o misillülerden ihtiyâr meclisinin tensîb ve karârıyla 
cezâ-yı nakdî (10) alınacakdır.

(11) On Yedinci Mâdde: Müdîr ve muʻâvinleri On İkinci Mâddeʼde 
gösterildiği üzere gice (12) karakolları nöbetinin usûl ve kâʻidesi vechle 
sûret-i tertîbiyle icrâ-yı vazîfe etmeleri (13) husûsunda mesʻûl olacaklardır.

(14) On Sekizinci Mâdde: Gice bekcileri kol dolaşdıkları vakt tüfenk 
ile müsellah olacaklar (15) ve her bir gice içün on iki fi şengi hâmil 
bulunacaklardır.

(16) On Dokuzuncu Mâdde: Müdîr ve muʻâvinleri gice bekcilerine 
mahsûs tüfenk ve fi şenklerin (17) hüsn-i muhâfazasına mecbûrdurlar. 

(18) Bir kolun îfâ-yı vazîfe etmesi içün nöbeti hitâmında anın kumandanı 
lâzım gelen tüfenk (19) ve fi şenklerin ahz ile müddet-i hidmeti hitâmında 
müdîre iʻâde ve teslîm edecekdir (20) her kolun kumandanı tüfenk ve 
fi şenkleri maʻiyyetinde bulunan bekcilere ahşâmları iʻtâ (21) ve sabâhları 
istirdâd edecekdir.

(22) Yirminci Mâdde: Müdîr veyâhûd müdîr muʻâvinleri her akşâm gerek 
kendi karyeleri (23) ahâlîsine ve gerek hem-civârı olan kurâ ahâlîsine ifşâ 
etmeksizin lâzım gelen parolayı (24) bekcilere teblîğ edecekdir.

(25) Her karakolun kumandanı maʻiyyeti mevcûdunu iki kısıma taksîm ile 
bunun biri ahşâmdan (26) gice yarısına ve diğeri gice yarısından sabâha 
kadar icrâ-yı vazîfe edecekdir. (27) Her bir köy karakol kumandanının 
fenn-i ʻaskeriyyede mesbûküʼl-hidme bulunması ve tüfenkleri (28) 
muʻâyene ve temizletdirilmesine nezâret ile berâber taʻtîl günleri karakol 
neferâtına tüfenk taʻlîmini (29) icrâ etdirilmesi lâzım gelecekdir.
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Sayfa 112

(1) Yirmi Birinci Mâdde: Müdîr veyâhûd muʻâvini ara sıra hafi yyen 
gice bekcilerinin harekâtını (2) teftîş edecek ve bekcilerden biri şâyed 
îfâ-yı vazîfe esnâsında veyâhûd kumandan (3) tarafından taʻyîn olunduğu 
mevkiʻde bulunmadığı müdîr tarafından görülür ise ol kimse (4) 
mütemâdiyen diğer kollarda mücâzâten bekcilik hidmetini îfâ edecekdir.

(5) Yirmi İkinci Mâdde: Bekcilerden biri bir cünha veyâ cinâyet 
gördüğünde veyâhûd (6) işitdiğinde hemân mütecâsiri ahz ü girift edecek 
ve buna muktedir olamadığı takdîrde (7) bir işâret-i mahsûsa ile refîklerini 
çağıracakdır bunlar dahi anın muʻâvenetine gidecekler (8) ve iktizâ-
yı hâlde mütecâsiri tutmak içün köylünün muʻâvenetine dahi mürâcaʻat 
edeceklerdir.

(9) Yirmi Üçüncü Mâdde: Cânî veyâhûd haydûdların ahz ü giriftine 
köylüler muktedir (10) olamadığı takdîrde müdîr tarafından yakında 
bulunan jandarma karakoluna veyâhûd civârda (11) bulunan köylerin gice 
bekcilerine derhâl ihbâr-ı keyfi yyetle o misillü cânî veyâhûd haydûdların 
(12) ahz ü giriftine çalışacakdır.

(13) Kol kumandanı iktizâ-yı hâlde biʼz-zât jandarmalara veyâhûd köy 
bekcilerine haber (14) verebilir ise de maʻ-mâ-fîh cemâʻat müdîrine dahi 
maʻlûmât vermesi iktizâ eder.

(15) Yirmi Dördüncü Mâdde: Eğer haydûtlar müsellah olubda üç defʻa 
vukûʻ bulacak (16) teklîfe ʻadem-i itâʻatle terk-i silâh etmez ve teslîm 
olmaz ise hayyen ve meyyiten ahz ü giriftleri (17) emrinde bekcilerin silâh 
istiʻmâline hakları olacakdır.

(18) Şâyed haydûdlar tarafından bekcilere teşhîr-i silâh edilir ise bekciler 
dahi mukâbele biʼl-misl (19) kâʻidesine tevfîk-i hareket edecekler ve 
kendilerine teklîfât-ı sulhiyyede bulunmayacaklardır.

(20) Yirmi Beşinci Mâdde: Haydûdlar hayyen ve meyyiten ahz ü girift 
olunduklarında vakʻanın sûret-i (21) vukûʻu karye müdîri tarafından bir 
tafsîl bir zabtnâme şeklinde zabt ve tahrîr edilecek (22) ve haydûdların 
efʻâl ü harekât vâkıʻaları hakkındaki tahkîkât-ı ʻumûmiyyeyi îfâ ile sâir 
(23) ̒ aveneleri var ise anları taʻkîb ve taharrî edecek ve hırsızların üzerinde 

Zâbıta-i Nevâhî Hakkında Kânûn-ı Vilâyet



BELGELERLE TÜRK POLİS TARİHİ-4

248

zuhûr edecek (24) akçe ve eşyâ ve sâireyi taht-ı temhîre alıb hıfzına iʻtinâ 
eyleyecekdir.

(25) Müdîr zabtnâme ve eşyâ-yı memhûreyi kazâ kâimmakâmına 
göndererek hemân iʻtâ-yı maʻlûmât (26) edecekdir.

(27) Yirmi Altıncı Mâdde: Haydûdların üzerinde bulunup nizâmen 
sâhibsiz olduğu tebeyyün (28) edecek eşyânın bedeli merkûm haydûdların 
ahz ü girift olundukları karyeye iʻtâ

Sayfa 113

(1) kılınacak ve bunun üçte biri haydûdları ahz ü girift eyleyen bekcilere 
taksîm ve diğer (2) ikisi cemâʻat sandığı menâfi ʻine hasr edilecekdir.

(3) Yirmi Yedinci Mâdde: Haydûdların hîn-i taʻkîbinde bekcilerden 
biri yaralanacak olur (4) ise hukûmet anın tedâvîsi emrinde lâzım gelen 
masârifi  verdikden sonra iʻâde-i (5) sıhhat edinceye kadar iktizâ eden 
tazminâtı dahi iʻtâ eyleyecekdir.

(6) Yirmi Sekizinci Mâdde: Bekcilerden biri haydûdların ahz ü girifti 
esnâsında yaralanarak (7) biʼl-âhire işlemeğe muktedir olmayacak sûretde 
sakat kalacak olur ise bend-i sâbıkda (8) gösterilen tazmînâtdan başka 
şehriyye kendisine elli guruş vilâyet sandığından kayd-ı (9) hayat şartıyla 
maʻâş tahsîs kılınacakdır. 

(10) Yirmi Dokuzuncu Mâdde: Eğer bir bekci eşkıyâyı taʻkîb veyâhûd 
ahz ü giriftden dolayı (11) yaralanarak bundan müteessiren vefât eder ise 
bend-i sâbıkda gösterilen maʻâş familyasına (12) tahsîs kılınacakdır işbu 
maʻâş vefât eden bekcinin zevcesine tahsîs olunub (13) biʼl-âhire zevce-i 
mezbûre bir diğeriyle tezevvüc eder veyâhûd vefât eyler ise maʻâş-ı 
mezkûr (14) vefât eden bekcinin çocukları var ise hadd-ı buluğa erişinceye 
kadar anlara verilecekdir.

(15) Otuzuncu Mâdde: Yirmi altıncı ve yirmi yedinci ve yirmi sekizinci 
mâddelerde gösterilen (16) muʻâvenete gelerek yaralanacak veyâhûd vefât 
edecek olan ahâlîden her kimse (17) nâil olacakdır.

(18) Otuz Birinci Mâdde: Gice bekcileri köyleri dâhilinde bulunan otel 
ve kahvehâne (19) ve meyhâne ve ebniye-i ʻumûmiyye ve mekteb ve 
ʻibâdetgâh olan mevkiʻleri muhâfazaya mecbûrdurlar.
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(20) Otuz İkinci Mâdde: Köy derûnunda veyâhûd etrâf ve eknâfda 
bulunan ormanlarda (21) bir âteş zuhûrunda gice bekcileri âteşi söndürmek 
içün köy ahâlîsini uyandırmağa (22) mecbûrdurlar ahâlîden her kim ki 
âteşi söndürmeğe veyâhûd haydûd hırsız taʻkîbinde (23) muʻâvenete şitâb 
etmeyecek olur ise elli guruşdan yüz guruşa kadar cezâ-yı nakdî (24) 
vermeğe mecbûrdur.

(25) Otuz Üçüncü Mâdde: İhtiyâr meclislerinin reyi munzamm olmaksızın 
tarlalara ve çayırlara (26) ve bağçelere toprağın yumuşaması ve ziyâde 
münbit olması bahânesiyle bir kimse tarafından (27) âteş verilmemesi 
husûsuna kurâ zâbıtası tarafından nezâret-i kâmile icrâ olunacakdır.

(28) Otuz Dördüncü Mâdde: Kim ki leylen bir cemâʻat koluna rast gelir 
ise kim olduğunu 

Sayfa 114

(1) ve nereden geldiğini ve öyle vakitsiz gelmesine sebeb ne olduğunu 
karakola beyân etmeğe mecbûrdur (2) ve eğer kola vereceği cevâblarda 
mübhem ve şübheyi daʻvet eder bir hâl görünecek olur (3) ise karakol 
tarafından merkûm sabâha kadar tutularak ertesi gün iktizâsına (4) 
bakılmak üzere müdîre teslîm olunur.
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(Birinci Numerolu Cedveldir)

Karakol Neferâtının Esâmîsi
İstihdâm Olunacakları 

Eyyâm
Karakol Neferâtına Kumandanlık

Edenlerin Esâmîsi

Birinci Karakol

Estoban oğlu Yuan

Yuan oğlu Petre

Petre oğlu Estoban

Ahmed oğlu Hasan

Ağustos üçünden on üçüne 
kadar

Estoban oğlu Yuan

1

2

3

4

İkinci

Petre oğlu Panço

Ostoban oğlu Dimitre

Petre oğlu Panço

Petre oğlu Dimitre

On üçünden yirmi üçüne 
kadar

Dimitre oğlu Panço

5

6

7

8

Üçüncü

Yuan oğlu Atnaş

Pehlivan oğlu Ali

Ostoban oğlu İlya

Volko oğlu Yuan

Yirmi üçünden Eylül 
ikisine kadar

Yuan oğlu Atnaş
9

10

11

12

Dördüncü

Ostobil oğlu Simon

Dadol oğlu Dıragovya

Koçu oğlu Estonil

Oral oğlu Radol

Eylül ikisinden on ikisine 
kadar

Ostobil oğlu Simon
13

14

15

16

Beşinci

Ömer oğlu Hüseyin

Osman oğlu Mehmed

Nikola oğlu Rayço

Yuan oğlu Camko

On ikisinden yirmi ikisine 
kadar

Ömer oğlu Hüseyin

17

18

19

20

Altıncı 

Ali oğlu Hüseyin

Mehmed oğlu Hüseyin 

Konstantin oğlu Dıragoy

Mehmed oğlu Ali

Yirmi ikisinden Teşrîn-i 
evvel ibtidâsına kadar

Ali oğlu Hüseyin 

Fî 27 Safer Sene 98

ve fî 17 Kânûn-ı Sânî Sene 96

21

22

23

24

İrâde-i seniyye târîhi. Fî 20 Rebiʻüʼl-âhir Sene (1)298 ve fî 10 Mart Sene 
(1)297 (22 Mart 1881).
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102121

Zâbıta-i Belediye Hakkında Kânûn-ı Vilâyet 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 102 � Sayfa: 567)

Zâbıta-i Belediyye Hakkında Kânûn-ı Vilâyetdir

 (1) Nâm-ı nâmî-i hazret-i Pâdişâhîye olarak Nizâmnâme-i Dâhilîʼnin 
onuncu ve elli dördüncü (2) ve dört yüz doksan beşinci mâddeleri 
ahkâmına tevfîkan bin sekiz yüz seksen senesi (3) Teşrîn-i sânîʼsinin yirmi 
altıncı günü Meclis-i ʻUmûmî-i Vilâyetden kabûl olunub ledeʼl-ʻarz (4) 
merʻiyyeti hakkında müteʻallik buyurulan irâde-i seniyye mûcibince vâlîsi 
bulunduğum Rumeli-i Şarkî (5) vilâyetinde işbu kânûnun merʻiyyüʼl-icrâ 
tutulmasını iʻlân eylerim.

(6) Birinci Mâdde: Her nâhiye müdîri ve gaybûbetinde muʻâvinleri zâbıta-i 
belediyye reîsidir (7) bunlar kazâ kâimmakâmlarının nezâreti altında olarak 
kavânîn-i vilâyet ile vâlî-i vilâyet tarafından (8) sâdır olan karârnâmeler 
ahkâmını ve mutasarrıfl ar ve belediyye meclislerinin karârlarını mevkiʻ-i 
(9) icrâya vazʻa ve husûl-i intizâm ve âsâyişe memûrdurlar.

(10) İkinci Mâdde: Zâbıta-i belediyyenin vezâifi  ahâlînin emniyyet ve 
âsâyişle ihtilâtına ve emlâkının muhâfazısına ve şehrin tanzîf ve tenvîrine 
ve esvâkda ve meydân ve yollarda mürûr 

Sayfa 58

(1) ü ʻubûra mâniʻ olan esbâbın ve sıhhat-ı ʻumûmiyyeye muhill ve muzırr 
şeylerin defʻine müteʻallik (2) tedâbiri ittihâzdan ve âsâyiş-i ʻumûmîyi 
ihlâl eden cinâyât vukûʻuna mahall verdirmemek (3) ve mecmaʻ-i nâs olan 
meydân yerlerinde esbâb-ı inzibâtiyyeyi istihsâl eylemek ve usûl (4) ve 
kâʻidesine tevfîkan belediyye meclislerinin tarh eyledikleri vergiyi tahsîl 
etmek ve harîk (5) ve ʻilel-i sâriye ve hayvânât hastalığı gibi şeylerin 
sancak ve kazâ hukûmât-ı mahalliyyelerinin (6) muʻâvenetleri dahi 
munzamm olmak üzere menʻ-i hudûsüne çalışmak veʼl-hâsıl ʻumûmen 

121   Birinci Tertib Düstur, Zeyl 2 ss. 57-59.
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ahâlînin (7) cân ve mâl ve nâmûs ve sıhhatine muzırr olan husûsâtı defʻ 
eylemek mâddelerinden ʻibâretdir.

(8) Üçüncü Mâdde: Zâbıta-i belediyye memûrları ber-vech-i âtî beyân 
olunur:

1 Zâbıta-i belediyye komiseri

2 Zâbıta-i belediyye memûrları

3 Belediyye gice bekcileri

4 İtfâiyye memûrları

5 Belediyye memûrları

(9) Dördüncü Mâdde: Zâbıta-i belediyye komiseri memûrları vâsıtasıyla 
evzân ve ekyâlın (10) doğruluğuna ve sokakların ve pâzâr yerlerinin ve 
otellerin ve mey-kedelerin ve husûsî ve ʻumûmî (11) hânelerin tahâretine 
ve meydân ve pâzâr yerlerinde ve oyun mahallerinde emniyyet ve 
âsâyişin muhâfazasına (12) ve hayvânât hastalığı zuhûrunda tedâbîr-i 
tahaffüziyyenin îfâsıyla berâber sıhhat-ı ̒ umûmiyyeye (13) muzırr mekûlât 
ve sâirenin fürûhtunu menʻe ve müşrif-i harâb olan ebniye bulunduğunu 
(14) gördüğünde keyfi yyeti müdîre beyân etmeğe ve hayvânât-ı muzırranın 
itlâfı içün lâzım gelen (15) tedâbirin ittihâzına memûrdur.

(16) Bundan mâʻadâ kasaba veyâ şehre vürûd eden mazanne-i sû erbâbıyla 
tezkiresiz âdemleri (17) ve serserileri müdîre haber vermesi lâzım gelir 
belediyye meclisi iktizâsına göre birkaç (18) zâbıta-i belediyye komiseri 
taʻyîn edebilir.

(19) Beşinci Mâdde: Belediyye gice bekcileri esvâk ve pâzârda 
emniyyet-i ʻumûmiyyenin muhâfazasına (20) ve her cins ebniyeye 
nezârete ve sarîklerin taʻkîbine ve ser-hôşların ahz ü giriftine fâhişelerin 
(21) ikâmetgâhlarının teftîşine ve ahâlînin emniyyet ve âsâyişine nezârete 
ve harîk zuhûrunda (22) hukûmete ve ahâlî-i memlekete derhâl maʻlûmât 
vermeğe ve sokakların tenvîri içün 
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Sayfa 59 

(1) istiʻmâl olunan fenârları hüsn-i hâlde muhâfazaya veʼl-hâsıl giceleri 
jandarma hidmetini (2) îfâ zımnında iktizâ-yı hâlde zâbıtanın muʻâvenetini 
talebe memûrdur. 

(3) Altıncı Mâdde: Bir harîk zuhûrunda irsâl olunacak kuvve-i 
imdâdiyyenin kumandanlığı (4) dâire-i belediyye tarafından tanzîm 
olunmuş olan nizâmnâme-i mahsûsuna tevfîkan icrâ olunacakdır.

(5) Yedinci Mâdde: Belediyye memûrları ʻaynıyla kurâ zâbıta memûrları 
misillü taʻyîn olunurlar (6) ve anların kurâda mükellef olduğu hidmeti 
bunlar şehirlerde icrâya memûr olarak Zâbıta-i (7) Kurâ Kânûnnâmesine 
tâbiʻ bulunurlar.

(8) Sekizinci Mâdde: Zâbıta-i belediyye komiserleri ile memûrlara mahsûs 
üniforma (9) lâbis olacaklar ve gice bekcileri dahi devâir-i belediyyenin 
taʻyîn edeceği ʻalâmâtı hâiz (10) bulunacaklardır.

(11) Dokuzuncu Mâdde: Gice bekcileri bekcilik etdikleri mahalle ahâlîsi 
tarafından taʻyîn (12) olunub oradan tavzîf olunurlar ancak hidmetleri 
müdîr tarafından tasdîk edilir (13) her bir mahallede ne kadar bekciye 
lüzûm olduğunu dâire-i belediyye meclisi taʻyîn eder ve bunların (14) 
maʻâşlarını sâir vergi ile berâber tahsîl eyler.

(15) Onuncu Mâdde: Devâir-i belediyye meclislerinin karârnâmeleri 
ile İdâre-i ʻUmûmiyye Nizâmnâmeleri (16) mûcibince zâbıta-i belediyye 
tarafından ahz olunan cezâ-yı nakdî dâire-i belediyye sandığı (17) 
menâfi ʻine hasr edilir. 

İrâde-i Seniyye Târîhi. Fî 20 Rebiʻüʼl-âhir Sene (1)298 ve fî 10 Mart Sene 
297 (22 Mart 1881).

Zâbıta-i Belediye Hakkında Kânûn-ı Vilâyet



BELGELERLE TÜRK POLİS TARİHİ-4

254

103122

Zâbıta-i Saydiye Nizâmnâmesi 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 103 � Sayfa: 570)

Zâbıta-i Saydiyye Nizâmnâmesi

 (1) Birinci Mâdde: Sayd u şikâr iki nevʻdir nevʻ-i evveli bahr ve nehr ve 
göl ve derelere ve nevʻ-i (2) sânîsi berre mahsûsdur.

(Nevʻ-i Evvel)
Bahre ve Nehr ve Göl ve Derelere Mahsûs Şikâr

(3) İkinci Mâdde: Kendileri ekl eylemek içün sayyâdlık eden süfün-i 
Hümâyûn zâbitân (4) ve neferâtıyla sefâin-i ticâriyye kapudan ve 
tâifelerinden mâʻadâ gerek ekl olunmak ve gerek (5) sanâyiʻde istiʻmâl 
olunmak üzere deniz ve göl ve nehr ve derelerde balık ve tuyûr ve hayvânât-ı 
(6) sâire sayd edenler ibtidâ-yı emirde bulundukları memleketin memûruna 
mürâcaʻatla tezkire almağa (7) mecbûrdur bilâ-ruhsat sayyâdlık edenlerin 
edevât-ı saydiyyesiyle şikârı hukûmet nâmına (8) zabt olunur.

(9) Üçüncü Mâdde: Sayyâda verilecek tezkire içün yarım mecîdiyye 
ruhsatiyye ahz olunur (10) ve bu tezkireler münhasıran şahsa ve sayyâdın 
nâmına iʻtâ olunub hükmü bir sene-i mâliyyeye (11) mahsûsdur iki veyâ 
daha ziyâde eşhâs yalnız bir tezkire ile sayyâdlık edemez (12) ve bâ-tezkire 
sayyâdlık eden eşhâsdan sayyâdlık içün temettuʻ vergisi taleb olunmaz.

(13) Dördüncü Mâdde: Tâze olarak ekl olunmak üzere deniz ve denizden 
maʻdûd olan cesîm (14) göller dâhillerinde ve bahre munsabb olan nehrlerin 
munsabblarında gerek dalyan ve gerek ağ (15) ve olta vâsıtalarıyla sayd 
olunan tuzlu su balıklarından ve midye ve istiridye ve tarak (16) ve petis ve 
sülünes ve işvadis ve yengeç ve istakoz ve teke gibi hayvânât-ı mukaşşere-i 
(17) bahriyyeden hiçbir gûne masraf tenzîl olunmaksızın yüzde yirmi ve 
yek-diğere munsabb (18) olan nehrlerde ve munsabbları deniz olmayan 
sâir ve nehr ve derelerden sayd olunan tatlı su (19) balıklarıyla hayvânât-ı 

122  Birinci Tertib Düstur, Zeyl 2, ss. 122-131.
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nehriyyeden kezâlik masraf tenzîl olunmaksızın yüzde on resm alınır (20) 
ve bu resmler dahi saydın cümlesi doğruca balıkhânesi olan mahallerde 
balıkhânelere (21) götürdülerek memûr ve ashâbı hâzır oldukları hâlde 
münâdî vâsıtasıyla biʼl-müzâyede (22) takarrür eden fi yâtından ve 
müzâyede ne cins akçe üzerine icrâ olunmuş ise o cins (23) akçeden istîfâ 
olunur.

(24) Beşinci Mâdde: Balıkhânesi ve balıkpâzârı olmayan şehr ve 
kasabalarda saydiyye-i resmî 

Sayfa 123

(1) rızâ-yı tarafeyn olmak şartıyla râyic-i mahallîye göre bedelen ve 
olmadığı sûretde ʻaynen (2) ahz ve tahsîl kılınır.

(3) Altıncı Mâdde: Birinci mâddede istisnâ kılınanlardan mâʻadâ ticâret 
kasdıyla olmayarak mücerred (4) kendileri içün olta ile balık sayd edenler 
saydiyye-i resmiyy ile mükellef olmayıb fakat (5) birinci mâddede 
muharrer hasat tezkiresini almağa mecbûrdur bunlardan yedinde tezkiresi 
olmayanlar (6) sayda mezûn edilmez.

(7) Yedinci Mâdde: Falyanos ve balina ve nefer-i bahrî ve yunus balıkları 
ve mercâniyye denilen (8) mercân ve yüz sürü ve sünger ve ahtapotlar ile 
tuyûrdan kukarina kuşları ve zâhifeden (9) kablumbağa ve kurbağalar ve 
sülükler bahre mahsûs saydiyye resmine tâbiʻdirler ancak bunların (10) 
rüsûm-ı saydiyyesi mevâdd-ı mahsûsalarında gösterilen ahvâl-i vechle 
taleb ve ahz (11) olunur.

(12) Sekizinci Mâdde: Denizlerde tutulan her nevʻ balıklar ibtidâ kangı 
iskeleye çıkarılır (13) ise bunların resm-i mîrîsi o iskelenin balıkhânesi 
memûru tarafından istîfâ ve sayyâdı (14) yedine tezkire iʻtâ olunarak sâir 
mahalle naklinde tekrâr resm taleb olunmaz.

(15) Dokuzuncu Mâdde: Karadeniz ve Akdeniz ile Adalar Deniziʼnde 
ve bunlar dâhilinde kâin körfez (16) ve koy ve limanlarda ve karalarda 
kâin büyük ve küçük göllerde âlet-i nâriyye vâsıtasıyla (17) sayd olunub 
sanâyiʻde kullanılmak üzere fürûht olunan kukarina yaʻni bahrî kuşuyla 
(18) karabatak kuşundan ve bunlara mümâsil tuyûr-ı bahriyye ile balina 
balıklarından husûle getirilen (19) balinalardan ve yunus balıklarından 
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çıkarılan yağlardan uyuşulabildiği takdîrde kıymet-i (20) râyicesinden 
bedelen ve uyuşulamadığı hâlde ̒ aynen yüzde yirmi saydiyye-i resmî istîfâ 
(21) olunur.

(22) Onuncu Mâdde: Mâdde-i sâbıkada gösterilen tuyûr-ı bahriyye ile 
balina balıklarından alınacak (23) saydiyye-i resmî bunların satıldığı çâr-
şû ve pâzârlarda ve yunus balıklarından çıkarılan (24) yağ resmî dahi 
kazgan kurularak kadîdlerinin eridildiği yerlerde doğrudan doğruya (25) 
sayyâdından ve sayyâdı bulunamaz ise ʻâmilinden ahz ve istîfâ olunur ve 
eyâdî-i âherde (26) tedâvülüyle hârice naklinde mahreci olan iskelelerde 
alınacak resm-i gümrükten mâʻ adâ bir şey (27) taleb olunmamak içün 
nakli yedine meccânen tezkire verilir.

(28) On Birinci Mâdde: Trablusgarb ve Bingazi sevâhiliyle Girid ve 
Rodos ve İstanköy

Sayfa 124

(1) cezîrelerinde ve Bozcaadaʼya ve Cezâir-i sâireye ve Suriye ve sâir 
mahallere gelen yerli (2) ve ecnebî süngercilerin dalgıç kayıklarından onar 
ve zıbkın kayıklarından dörder ve tarak kayıklarından (3) üçer ve Suriye 
sevâhilinde sünger sayd eden sâir kayıkların büyük ve küçüklüğüne (4) 
bakılmayıb ʻumûmen behrinden üçer Osmanlı altunu ahz olunub ruhsat 
tezkiresi (5) verilerek sayyâd tâifesi serbest bırağılır ve bu tezkirelerin 
hükmü bir sene-i kâmile (6) devâm edib ertesi sene tecdîd olunur.

(7) On İkinci Mâdde: Girid sevâhiliyle sevâhil-i sâirede mercân sayd eden 
yerli (8) ve ecnebî kayıklarının on iki tonilato cesâmetinde bulunanlarından 
onar ve bundan cesîm (9) olunanlarından yirmişer ʻaded Osmanlı altunu 
alınarak sayyâd serbest bırakılır ve bunlar (10) içün verilen tezkirelerin 
dahi hükmü bir sene devâm edib ertesi sene tecdîd olunur (11) şu kadar ki 
Girid ve Kıbrıs cezîreleri hudûd-ı bahriyyesi dâhilinde sünger ve mercân 
(12) sayd etmek mezûniyyetini havî zikr olunan cezîreler idâresinden 
verilecek tezâkirin (13) hükmü cezîreteyn-i mezkûreteyne şâmil tutularak 
diğer sevâhil ve cezâir-i Osmâniyyeʼde sünger (14) ve mercân sayd etmek 
isteyenlere mahalleri hukûmetleri cânibinden yeniden ruhsat tezkireleri 
(15) verileceği misillü cezîreteyn-i mezkûreteynde sünger ve mercân 
saydı içün dahi diğer (16) sevâhil ve cezâir idârelerinden verilen ruhsat 
tezkireleri kâfî olmayıb mahalleri (17) hukûmetlerinden başkaca tezkire 
alınmak lâzım gelir.
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(18) On Üçüncü Mâdde: Gerek sünger ve gerek mercân saydına mahsûs 
olan saydiyye (19) tezkiresi derecât-ı muhtelifede olan sefâinin kapudan ve 
reîsleri nâmına iʻtâ olunub (20) bu sefîneler tâifelerinden başkaca tezkire 
sorulmaz ve bu tezkirelerin resmî ve gayr-ı resmî âhere (21) ferâgı câiz 
olmaz.

(22) On Dördüncü Mâdde: Bahr-i Ahmer123 dâhilinde ve Basra 
Körfeziʼnde vâkiʻ Memâlik-i Devlet-i (23) ʻAliyye sevâhilinde çıkarılan 
inci ve sedefden rızâ-i tarafeyn olduğu hâlde râyic-i (24) belde üzere 
bedelen ve olmadığı sûretde ʻaynen onda bir saydiyye-i resmî alınır.

(25) On Beşinci Mâdde: Der-Saʻâdet ve mülhakâtından mâʻadâ sevâhil-i 
Memâlik-i Osmâniyyeʼde kâin körfezler (26) ile limanlar dâhillerinde ve 
kimsenin tasarrufunda bulunmayan yerlerde tohum zerʻiyle hayvânât-ı 
(27) mukaşşere yaʻni midye ve istiridye ve tarak gibi mahsûlât-ı bahriyye 
yetişdirmek içün tarla ittihâzı (28) ârzûsunda bulunanlar ittihâz edecekleri 
tarlaların mevkiʻlerini biʼt-taʻyîn bir istidʻânâme 

Sayfa 125

(1) iʻtâsıyla ruhsat-ı mahsûsa isteyeceklerdir işbu istidʻânâmeler 
müstedʻîlerin (2) bulundukları memleketin beledî meclisine ve oradan dahi 
liman reîslerine havâle olunarak bir gûne (3) mahzûr olmadığı bâ-iʻlâm 
beyân kılındıkdan sonra on seneden ziyâde olmamak ve mahallerince (4) 
her türlü mahzûr ve mazarratdan sâlim şerâit tahtında bulunmak üzere 
taʻyîn olunacak müddet (5) ve sûretde mezkûr tarlalarda midye ve istiridye 
yetişdirmek içün hukûmet-i mahalliyye tarafından (6) sâhib-i istidʻâya 
ruhsat-ı mahsûsa verilir.

(7) On Altıncı Mâdde: Ruhsat-ı mahsûsa ile ihâle kılınan midye ve 
istiridye ve sâire tarlalarında (8) ruhsat sâhibinin izni olmaksızın hâricden 
bir kimesne o misillü hayvânât sayd edemez (9) ve şâyed sayd eder ise 
sayd etmiş olduğu hayvânât zabt olunub ruhsat sâhibine (10) iʻtâ kılınır 
ve işbu vukûʻâtdan dolayı ruhsat sâhibine cüzʻî ve küllî zarar terettüb (11) 
eder ise mahâkim-i nizâmiyye maʻrifetiyle vâkiʻ olan zarar müsebbibine 
tazmîn etdirilir.

123  Kızıldeniz

Zâbıta-i Saydiye Nizâmnâmesi
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(12) On Yedinci Mâdde: Ruhsat-ı mahsûsa ile ihâle kılınan tarlalardan 
hâsıl etdikleri (13) hayvânât-ı mukaşşereyi ruhsat sâhibleri balıkhâneye ve 
pâzâr mahallerine götürüb (14) fürûht etdiklerinde kıymet-i râyicesinden 
yalnız yüzde yirmi resm alınıb bunlardan tezkire (15) parası ve sâir nâm ile 
başka bir şey taleb ve ahz olunamaz. 

(16) On Sekizinci Mâdde: Göl ve nehr husûsî olarak fennen balık 
yetişdirmek ârzû edenlere (17) on altıncı mâddede muharrer şerâite 
tevfîkan ve her hâlde on seneden ziyâde olmamak üzere (18) ruhsat verilir 
ve bu sûretle ihâle edilen mahallerden sayd edilen balıklardan yüzde (19) 
on resm alınır.

(20) On Dokuzuncu Mâdde: Kimesnenin taht-ı temellük ve tasarrufunda 
olmayarak müstakillen Hazîne-i (21) Devlet idâresinde bulunan göllerde 
taraf-ı devletden ruhsat-ı resmiyye istihsâl etmedikce (22) hiçbir kimesne 
sayd-ı mâhî edemeyeceği misillü bunlarda tayerân eden envâʻ-i tuyûru dahi 
(23) sayd eyleyemez ve bu göller üzerinde olan hukûkunu devlet dilerse 
bir bedel mukâbilinde (24) mültezimlerine ihâle eder ve dilerse kendi nâm 
ve hesâbına olarak idâre ve muhâfaza eyler.

(25) Yirminci Mâdde: Mâdde-i sâbıkada gösterildiği üzere mîrî 
idâresinde olan göller (26) hâsılât-ı saydiyyesinin kâffesi maktûʻan ihâlesi 
zamânlarında mültezimlere ve emânet idâresi (27) zamânlarında mîrîye 
ʻâid olur ve bu makûle göllerde sayd olunan balıklar ile tuyûrdan (28) 
başka bir nâm ile saydiyye-i resmî taleb ve ahz olunmaz.

Sayfa 126

(1) Yirmi Birinci Mâdde: Ashâbı ʻuhdesinde olubda sâhibleri tarafından 
veyâhûd bir (2) gûne vakf dâhilinde bulunub da Evkâf Hâzinesi veyâ 
mütevellîleri cânibinden idâre olunan (3) göllerde ve bâ-sened tasarruf 
olunan dalyan ve voli124 mahallerinde sayd etmek hakkı senedât-ı (4) 
mezkûre ahkâmına ve kadîmen cârî olan teʻâmül ve ̒ âdâtına halel gelmemek 
şartıyla (5) sâhiblerine veyâhûd Hazîne-i Evkâfa veyâ mütevellîlere 
ʻâiddir fakat bu makûle göllerde (6) gerek kendileri ve gerek mültezimleri 
maʻrifetiyle sayd olunub da fürûht olunmak üzere (7) çâr-şû ve pâzârlarda 
ve balıkhâneye getirilen balıklardan dördüncü mâdde mûcibince yüzde (8) 
yirmi resm alınır.

124 Balıkçı kayıklarının balıkları çevirmek için denize fırdolayı ağ salması. Bkz.: İlhan AYVERDİ, 
Misalli Büyük Türkçe Sözlük, İstanbul 2011, s.1320.
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(9) Yirmi İkinci Mâdde: Kimesnenin taht-ı tasarrufunda olmayıb hazîne 
idâresinde olan (10) dalyanlar masârif-i vâkıʻası kendi tarafl arından 
tesviye olunmak üzere biʼl-müzâyede mültezimlere (11) ihâle olunur ve 
bu dalyanlarda sayd olunan balıklar münhasıran mültezimin malı ʻadd 
olunub (12) müddet-i iltizâmın neticesine kadar mültezimler işbu balıkları 
dilediği gibi istiʻmâl eyler şu (13) kadar ki tuzlayıb ve yumurta çıkarıb 
satdığı hâlde gümrük resmini îfâ eder. 

(14) Yirmi Üçüncü Mâdde: Bir kimesnenin müstakillen havuz inşâsıyla 
derûnunda balık besler (15) ve beslediği balıkları ticâret maksadıyla şuna 
buna satar ise kâʻide-i ʻumûmiyyesine tevfîkan (16) satdığı balıkdan 
saydiyye-i resmî alınır.

(17) Yirmi Dördüncü Mâdde: Kimesnenin taht-ı tasarrufunda olmayan 
göl ve dereler ile ashâbı (18) ʻuhdesinde bulunan göl ve derelerde sayd 
olunub çâr-şû ve pâzârlarda fürûht kılınan (19) sülükler ile kaplumbağa ve 
kurbağaların kıymet-i râyicesinden yüzde on resm alınır ve işbu (20) yüzde 
on resm-i saydın kıymet-i râyicesinden bedelen alınıb fakat uyuşulamadığı 
takdîrde (21) ʻaynen istîfâ kılınır.

(22) Yirmi Beşinci Mâdde: Balıkların yumurtlaması zamânının 
hulûlünden ve bir ʻillet-i sâriyyenin (23) zuhûrundan veyâhûd bir 
muhârebe vukûʻundan nâşî balık saydı veyâ ekl ve istiʻmâli (24) hukûmet 
tarafından memnûʻiyyet tahtına alındığı müddetde sayyâdlık edenlerden 
âlât-ı saydiyyeleri (25) zabt olundukdan mâʻadâ rubʻ altundan bir altuna 
kadar cezâ-yı nakdî alınır.

(26) Yirmi Altıncı Mâdde: Balık saydı memnûʻ olduğu müddetde balık 
satılmak dahi (27) memnûʻdur. Müddet-i mezkûre zarfında balık satan ve 
gezdiren ve nakl eyleyenlerden bir altundan (28) beş altuna kadar cezâ-yı 
nakdî ahz olunur muhârebe vukûʻundan nâşî bir mahalle tahsîsen 

Sayfa 127

(1) balık saydı menʻ edilecek olur ise diğer mahallerde sayd olunmuş 
balıkların orada (2) satılması menʻ edilmez.

(3) Yirmi Yedinci Mâdde: Deniz ve göl ve derelerde balık saydı her 
mahallde müstaʻmel olan (4) âlât vâsıtasıyla icrâ olunur nehr ve derelerde 
memleketin ciyâdet havâsını ihlâle bâis (5) olan bataklıklar ihdâs edecek 
sûretde çid ve sed yapmak ve terkîb-i kimyevî istiʻmâliyle (6) balıkların 

Zâbıta-i Saydiye Nizâmnâmesi
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tohum ve yumurtalarını kesr ve itlâf etmek memnûʻdur ihdâsı memnûʻ 
olan çit (7) ve sedler yapanlardan yarım altundan on altuna kadar cezâ-
yı nakdî alınmağla berâber mezkûr çit (8) ve sedler taraf-ı hukûmetden 
hedm olunur ve terkîb-i kimyevî istiʻmâliyle sıhhat-ı ʻumûmiyyeyi (9) 
ihlâl edecek sûretde balık saydına cüret edenler Cezâ Kânûnnâmesiʼnin 
yüz doksan (10) altıncı mâddesine tevfîkan bir haftadan iki seneye kadar 
habs olunur ve bir altundan yirmi (11) beş altuna kadar cezâ-yı nakdî alınır 
ve balıklar dahi taraf-ı hukûmetden zabt olunur.

(12) Yirmi Sekizinci Mâdde: Deniz ve nehrler sayd-ı mâhîsi iki seneden 
nihâyet dört seneye (13) kadar müddet ile ihâle ve ilzâm olunub bundan 
ziyâde müddet ile ihâle olunmaz fakat göl (14) ve dalyanların masârif-i 
iʻmâriyyesi tarafl arından tesviye kılınmak şartıyla bir seneden nihâyet 
on (15) seneye kadar müddet ile ihâlesi mücâzdır emr-i ihâle mutlaka 
müzâyede-i ʻaleniyye icrâsına mütevakkıfdır.

(16) Yirmi Dokuzuncu Mâdde: Boğaziçi dahi dâhil olmak üzere 
Marmara Deniziʼnin Bahr-i Sefîd Boğazı hâricine kadar gerek sâhillerinde 
ve gerek körfez ve limanları (17) dâhilinde ve açıklarda vapur ve yelkenli 
sandâllar ile sürtme sûretinde balık saydı (18) katʻiyyen memnûʻdur ve 
bu memnûʻiyyet boğazlar hâricindeki serbest denizlerde sevâhil-i (19) 
Osmâniyyeʼnin üç mil açığa kadar cârî olduğu gibi makineli kayıklar ile 
dahi sünger (20) saydı memnûʻdur hilâf-ı memnûʻiyyet hareket edenlerin 
ilk defʻada sandâl ve makine (21) ve ağları zabt olunur mükerrirlerinin 
sandâlları zabt olunmağla berâber kendilerinden elli (22) liradan yüz liraya 
kadar cezâ-yı nakdî alınır. 

(23) Otuzuncu Mâdde: Balıkcı esnâfının ağ torbaları gözlerinin beher 
dılʻı nihâyet (24) on sekiz milimetro olmak üzere taʻyîn kılınmışdır bu 
ölçüden dar gözlü torba kullananlar (25) haklarında yirmi altıncı mâddeye 
tevfîkan icrâ-yı mücâzât olunur.

(26) Otuz Birinci Mâdde: Der-Saʻâdet ve mülhakâtı balıkhâne idâresinin 
muʻâmelâtı nizâm-ı mahsûsuna tâbiʻdir.
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Sayfa 128

Nev-i Sani Berre Mahsûs Şikâr

(1) Otuz İkinci Mâdde: Mîrîye ̒ âid arâzîde ve ova ve orman ve koruluklar 
dâhillerinde (2) hayvân-ı vahşiyye ve tuyûr-ı mütenevviʻayı şikâr edenler 
av tezkiresi almaya mecbûrdur ve bilâ-(3) tezkire avcılık edenlerin av 
tüfengi zabt olunur.

(4) Otuz Üçüncü Mâdde: Av tezkireleri Der-Saʻâdetʼde Şehremâneti ve 
taşralarda devâir-i (5) belediyye tarafından iʻtâ olunub işbu tezkirelerden 
Der-Saʻâdet ve mülhakâtında ve esâmîsi Mâliyye (6) Nezâret-i Celîlesi 
cânibinden taʻyîn olunacak büyük şehrler ile bunlara mülhak kazâlar 
dâhilinde (7) yirmi guruşu mîrîye ve yirmi guruşu idâre-i belediyyeye ʻâid 
olmak üzere kırk (8) ve sâir mahallerde beş guruş mîrîye ve beş guruşu 
dâire-i belediyyeye ʻâid olmak üzere (9) on guruş harc alınır av tezkireleri 
Mâliyye Nezâretinin tanzîm edeceği nümûneye (10) mutâbık olacak ve 
mîrîye ʻâid olan harcların sûret-i istîfâsı dahi Nezâret-i (11) müşârünileyhâ 
cânibinden taʻlîmât-ı mahsûsa ile taʻyîn kılınacakdır.

(12) Otuz Dördüncü Mâdde: Av tezkiresi mutlaka bir seneye mahsûs 
olmak üzere şahsa (13) ve avcının nâmına iʻtâ olunur ve iki av tezkiresinin 
hükmü yalnız tezkirenin (14) verildiği livâ hudûdu dâiresine şâmil olur ve 
dahâ ziyâde eşhâs bir tezkire ile (15) avcılık edemez fakat sürgün avı gibi 
cemʻiyyetle icrâ olunan avcılıkda asl (16) avcılara muʻâvenet etmek üzere 
maʻiyyetlerinde bulunan hademe tezkire ahzına mecbûr değildir (17) ve 
bâ-tezkire sayyâdlık eden eşhâsdan temettüʻ vergisi taleb olunmaz fakat 
sayd-ı berrîyi (18) sanʻat ittihâz etmiş olanlar temettüʻ vergisine tâbiʻdir.

(19) Otuz Beşinci Mâdde: Evvelâ hukûk-ı medeniyyeden ıskât cezâsıyla 
mahkûm olanlara sâniyen (20) serseri denilen eşhâs-ı mechûleye sâlisen 
on sekiz yaşını ikmâl etmeyen habîblerle vesâyet (21) tahtında bulunanlara 
râbiʻan Zabtiyye Nezâreti altına alınan her mahkûma hâmisen silâh taşıması 
(22) menʻ olunanlara av tezkiresi iʻtâ olunmaz av tezkiresi isteyenlerden 
hukûmetce maʻrûf (23) olmayanlara av tezkiresi verilmek memnûʻ olan 
takımdan olmadıklarına dâir kefâlet-i kaviyye (24) alındıkdan sonra iʻtâ 
olunur.

Zâbıta-i Saydiye Nizâmnâmesi
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(25) Otuz Altıncı Mâdde: Karada şikâr mevsimin güşâd olunacağı ve 
hitâm bulunacağı zamân (26) her vilâyetde mevsim-i şikârdan bir mâh 
mukaddem idâre meclisi karârıyla resmen iʻlân olunacak

Sayfa 129

(1) ve zirâʻatce ve sâir cihetle menfaʻati tahakkuk eden tuyûrun itlâfı 
vilâyetce her vakt menʻ (2) edilebilecekdir.

(3) Otuz Yedinci Mâdde: Bıldırcın müstesnâ olmak üzere ökse ve ağ 
ve âlât-ı mütenevviʻa (4) ve vesâit-i sâire ile küçük kuş saydı katʻiyyen 
memnûʻdur.

(5) Otuz Sekizinci Mâdde: Şikârın memnûʻ olduğu zamânlarda âlet-ı 
nâriyye ve mevâdd-ı semiyye (6) ile leylen sayd edenlerin av tüfengiyle 
berâber olan av köpeği zabt olundukdan başka (7) kendilerinden rubʻ 
altundan bir altuna kadar cezâ-yı nakdî alınır fakat hayvânât-ı muzırra (8) 
sayd edenler bu hükümden müstesnâdır.

(9) Otuz Dokuzuncu Mâdde: Şehr ve kasabât derûnunda ve mesîrelerde 
ve memleket bağçelerinde (10) sayd ü şikâr külliyen memnûʻdur.

(11) Kırkıncı Mâdde: Mevsim-i şikârın hitâmından sonra şikâr fürûhtu 
dahi memnûʻdur memnûʻiyyet (12) zamânında urulmuş av satan ve iştirâ 
eden ve gezdiren ve nakl eyleyenlerden bir altundan beş (13) altuna kadar 
cezâ-yı nakdî alınır.

(14) Kırk Birinci Mâdde: Gerek şikârın mübâh ve gerek memnûʻ olduğu 
zamânlarda avcılardan (15) biri arslan ve kaplan ve porsuk ve kurd ve ayı 
ve yaban domuzu ve vilâyetce sûret-i (16) mahsûsada taʻyîn olunacak sâir 
hayvânât-ı muzırrayı mahv ve telef eder ve sûret-i (17) mahvını dahi isbât 
eyler ise şikâr o avcıya terk olundukdan sonra evvelce kendisinden (18) 
alınmış olan tezkire harcı dahi mükâfâten tarafına redd olunur.

(19) Kırk İkinci Mâdde: Çiftlikât ve arâzî-i sâire ashâbı mutasarrıf 
oldukları arâzîde (20) sayd ü şikâr hakkını dilediği sûretde âhere icâr 
edebilir.

(21) Kırk Üçüncü Mâdde: Hâne ve meskene muttasıl olarak dîvâr ve çit 
ile ve sâir (22) sûretle arâzî-i mütecâvireden tefrîk edilmiş olan arâzîde 
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gerek ashâbı ve gerek (23) bunların mezûn eyledikleri eşhâs ruhsat tezkiresi 
istihsâline hâcet olmaksızın (24) zamân-ı memnûʻiyyetden mâʻadâ her ne 
vakt olur ise olsun avcılık etmek salâhiyyetini (25) hâizdirler.

(26) Kırk Dördüncü Mâdde: Ashâbının muvâfakatı istihsâl olunmaksızın 
âherin arâzîsinde (27) avcılık edenlerden ve sülün ve keklik yumurta ve 
kuluçkalarını alan veyâhûd (28) bozanlardan bir yirmilik mecîdîden beş 
mecîdiyyeye kadar cezâ-yı nakdî alınır ve îkâʻ 

Sayfa 130

(1) edilen hasâr başkaca tazmîn etdirilir âheri ʻuhdesinde bulunan arâzîde 
(2) leylen avcılık etmek veyâ arâzî-i mezkûre hâne ve meskene muttasıl 
olmak veyâhûd mâdde-i (3) sâbıkada beyân olunan sûretle etrâfı çevrilmiş 
bulunmak gibi ahvâl-i müşeddede vukûʻunda (4) on altuna kadar cezâ-yı 
nakdî ahz olunabilir ve Cezâ Kânûnnâmesi hükmünce daha (5) ağır cezâ 
lâzım gelir ise tamâmıyla icrâ olunur av köpekleri bir saydın taʻkîbine şitâb 
(6) esnâsında âherin arâzîsine geçmeleriyle mahsûlâtca vukûʻa gelebilecek 
zarardan köpek (7) sâhibi olan avcı mesûldur ancak bu mâdde cerâim-i 
saydiyyeden maʻdûd olamaz. 

(8) Kırk Beşinci Mâdde: Kendi merʻa ve baltalıklarında125 veyâhûd 
köyleri civârında vâkiʻ (9) orman ve korular dâhillerinde mücerred kefâf-ı 
nefsleri içün hayvânât şikâr eden köylülerden (10) av tezkiresi sorulmaz şu 
kadar ki bunların sayda çıktıkları zamân şikârın memnûʻ (11) bulunduğu 
mevsime müsâdif olur ise birinci defʻasında menʻ edilüb ikinci (12) 
defʻasında otuz sekizinci mâddede gösterildiği vechle mücâzât olunur.

(13) Kırk Altıncı Mâdde: Mâdde-i sâbıkada gösterilen köylülerden 
kefâf-ı nefs içün (14) olmayarak mücerred-i ticâret kasdıyla gerek köyün 
baltalıklarında ve gerek mîrî orman (15) ve korulukları dâhillerinde semmur 
ve tilki ve sincab ve sansar ve zerdeva ve kastor gibi (16) postgillerinden 
intifâʻ olunan hayvânâtı sayd edenler bunların postgillerini panayır 
veyâhûd çâr-şû (17) ve pâzâr mahallerine getirib fürûht eylediklerinde sâir 
hayvânât-ı ehliyyenin alım satımı (18) hakkında olan nizâm mûcibince 
bunların kıymet-i râyicelerinden guruşda bir para resm alınır. 

125 Bir köye veya kasabaya odun ihtiyacını sağlaması için ayrılan koru veya orman. Bkz.: İlhan Ayver-

di, Misalli Büyük Türkçe Sözlük,İstanbul 2011, s.111.
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(Mevâdd-ı ʻUmûmiyye)

(19) Kırk Yedinci Mâdde: Avcılığa müteʻallik vukûʻ bulan cerâim 
hakkında müddeʻî-i ʻumûmîler (20) tarafından resmen ikâme-i daʻvâ 
olunur fakat bir şahsın mutasarrıf olduğu arâzîde izni (21) olmaksızın âheri 
avcılık eylediği takdîrde sâhib-i arâzî tarafından daʻvâ olunur (22) şu kadar 
ki etrâfı çit veyâ dîvâr veyâhûd suver-i sâire ile muhât ve bir meskeni hâvî 
(23) bulunan ve mahsûlâtı kaldırılmamış olan arâzî üzerinde bilâ-ruhsat 
avcılık vukûʻundan (24) neşetle ʻalâkadârı tarafından şikâyet ve iddiʻâ 
olunmadıkca mahkeme hiç kimseyi celb edemez.

(25) Kırk Sekizinci Mâdde: Cerâim-i saydiyyede müşterek bulunanlar 
cezâ-yı nakdîlerde ve zarar ve (26) ziyân tazmînâtında yekdiğerine 
mütekeffi l gibi mahkûm olurlar.

Sayfa 131

(1) Kırk Dokuzuncu Mâdde: İşbu nizâmnâmede zikr ve beyân kılınan 
cerâim üzerine lâhik (2) olacak hükümlerde nâhiye ve zâbıta müdîrlerinin ve 
polis ve jandarma zâbitânının (3) ve orman memûrlarının ve ashâb-ı emlâk 
ve arâzî korucularının takdîr ve şehâdetleri (4) ʻaksi isbât olunmadıkca 
maʻmûl ve muʻteber tutulur.

(5) Ellinci Mâdde: Cerâim-i saydiyyeden biriyle mahkûm olanlar bâʻdeʼl-
hükm bir sene geçmeksizin (6) tekrâr mahkûm olurlar ise sâbıkalı ʻadd 
edilir ve ol-hâlde mücâzât iki kat (7) olarak icrâ olunur.

(8) Elli Birinci Mâdde: Sayd ü şikâra müteʻallik kâffe-i deʻâvî cürmün 
târîh-i vukûʻundan (9) iʻtibâren üç mâh mürûrundan sonra mesmûʻ olmaz.

(10) Elli İkinci Mâdde: ʻAdliyye ve Mâliyye Nezâretleri işbu 
nizâmnâmenin icrâsına memûrdur. 

İrâde-i Seniyye Târîhi. Fî 18 Safer Sene (12)99 (9 Ocak 1882).
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104126

Âsâr-ı ʻAtîka Nizâmnâmesi 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 104 � Sayfa: 580)

Âsâr-ı ʻAtîka Nizâmnâmesi

(1) Birinci Mâdde: Memâlik-i Mahrûse-i Şâhâneyi teşkîl eden kıtaʻât-ı 
ahâlî-i kadîmesinin (2) terk etmiş oldukları âsârın cümlesi yaʻni altun ve 
gümüş ve sâir meskûkât-ı ʻatîka (3) ve târîhe müteʻallik maʻlûmâtı hâvî 
yazılarla mahkûk levhalar ve oyma resm ve nakşlar (4) ve taş ve toprak 
ve sâir maʻâdinden masnûʻ ve tertîbâta müteʻallik eşyâ ve kaplar ve esliha 
(5) ve edevât ve timsâl ve yüzük taşları ve maʻbed ve serâylar ve sirk 
denilen eski oyun (6) yerleri ve tiyatrolar ve istihkâmlar ve köprüler ve su 
kemerleri ve ecsâd ve eşyâ medfûn (7) olmak mülâhazası mütebâdir olan 
tepeler ve türbeler ve dikili taşlar ve âsâr-ı muhtıra 

Sayfa 90

(1) ve nezriyyeden olan binâlar ve heykeller ve sütûnlar ve her cinsi 
mahkûk taşlar âsâr-ı kadîmeden (2) ʻadd olunur. 

(3) İkinci Mâdde: ʻAleʼl-ʻumûm âsâr-ı ʻatîkanın hakk-ı temellük ve 
tasarrufuna ʻâid ahkâm işbu (4) nizâmnâme ile taʻyîn olunmuşdur.

(4) Üçüncü Mâdde: Memâlik-i Osmâniyyeʼde mevcûd ve mekşûf ve 
bundan böyle hafriyyât ile (5) zâhire çıkarılacak ve deniz ve göl ve nehir 
ve çay ve derelerde zuhûr edecek olan (6) her nevʻ âsâr-ı ʻatîka kâmilen 
devlete ʻâittir.

(7) Dördüncü Mâdde: Cemâʻât ve efrâdın taht-ı tasarrufl arındaki arâzî ve 
emâkinde mevcûd (8) veyâ merkûz olan âsâr-ı ʻatîkayı hôd-be-hôd yıkıb 
kaldırmağa arâzî sâhiblerinin (9) salâhiyyetleri yokdur ve o makûle âsârı 
vazʻiyyet-i asliyyelerinde ibkâ ve takrîr içün (10) lâzım gelen tedâbîri ber-
vech-i âtî hukûmet ittihâz etmişdir.

126  Birinci Tertib Düstur,, Zeyl 4, ss. 89-97.
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(11) Beşinci Mâdde: Ashâbı ʻuhdelerinde bulunan arâzîde bilâ-ruhsat 
keşf olunacak (12) âsâr-ı ʻatîkayı ve ebniye ve turuk-ı kadîme âsârını 
ve kalʻa dîvârlarını ve burç istihkâmları (13) ve hamâm ve mezârları ve 
sâireyi bozmaları ve parçalayıb tahrîb etmeleri ve âsâr-ı (14) ̒ atîkaya îrâs-ı 
mazarrata sebeb ve vesîle peydâ edilmemek üzere harâbelerden rubʻ (15) 
kilometro mesâfede kireç ocakları inşâsı ve âsâr-ı ̒ atîka kurbunda bunların 
zıyâʻını (16) mûcib olabilecek her nevʻ inşâât ve ʻameliyyât icrâsı ve 
yıkılmış ebniye-i ̒ atîkanın (17) yerde yatan taşların kaldırılması ve ölçmek 
ve resm kalıblarını almak içün veʼl-hâsıl (18) her ne maksada mebnî olur 
ise olsun ebniye-i kadîmeye iskeleler kurulması ve ebniye (19) ve âsâr-ı 
ʻatîkayı gerek kâmilen ve gerek kısmen istiʻmâlleri takdîrinde derhâl zâyiʻ 
olsa bile (20) mesken ittihâzı ve hubûbât ve ot ve saman ve zıʻî ve havuz ve 
yalak ve çeşme ve sâire (21) makâmında istiʻmâli katʻiyyen memnûʻdur.

(22) Altıncı Mâdde: Hukûmetin karâr ve tensîbiyle idâre-i mahsûsası 
tarafından icrâ-yı (23) taharriyyât ve hafriyyât edilmek istenildiği hâlde 
intihâb edilen mahall efrâd veyâhûd 

Sayfa 91 

(1) cemâʻât ʻuhdesinde ise sâhib ve mutasarrıfını hukûmet irzâ eder ve 
mümkün olamaz (2) ise menâfi ʻ-i ʻumûmiyye içün istimlâk hakkındaki 
karârnâme hükmüne tevfîkan ol mahalli (3) iştirâ eyler.

(4) Yedinci Mâdde: Hiç kimse işbu nizâmnâmede taʻyîn olunan şurût 
ve ahkâma tevfîkan (5) ruhsat-ı resmiyye istihâl etmeksizin Memâlik-i 
Osmâniyyeʼde âsâr-ı ʻatîka taharrî ve ihrâc (6) ve bunları kısmen olsun 
temellük edemez. 

(7) Sekizinci Mâdde: Memâlik-i Osmâniyyeʼde zuhûr eden âsâr-ı ̒ atîkanın 
diyâr-ı ecnebiyyeye nakl (8) ve ihrâcı katʻiyyen memnûʻdur. 

(9) Dokuzuncu Mâdde: Âsâr-ı ̒ atîka taharrîsi ve ihrâcı içün efrâd veyâhûd 
bir cemʻiyyet-i (10) fenniyye nâmına ruhsat-ı resmiyye iʻtâ olunur bu 
ruhsatın şerâiti işbu nizâmnâmenin (11) taʻyîn eylediği vüsʻat ile mahdûd 
olmasıdır.

(12) Onuncu Mâdde: Âsâr-ı ʻatîka taharrîsi ve ihrâcı içün Devlet Müzesi 
idâresinin (13) inzimâm-ı mütâlaʻâtı ve Meclis-i Maʻârifi n tasvîbiyle 
karârlaşdırıldıkdan sonra Maʻârif (14) Nezâretinin takrîriyle Bâb-ı ʻÂlîden 
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baʻdeʼl-istîzân işbu nizâmnâmenin üçüncü faslında (15) gösterildiği vechle 
ruhsatnâmesi iʻtâ kılınır.

(16) On Birinci Mâdde: İhrâc olunan âsâr-ı ʻatîkanın cinsi ve mikdârı 
Maʻârif (17) Nezâretinden iʻtâ edilecek matbûʻ ve koçanlı iki deftere tahrîr 
olunarak zîrleri (18) hukûmet ve müteharrî tarafından imzâ veyâhûd tahtîm 
olundukdan ve usûlü vechle (19) tasdîk edildikden sonra biri müteharrîye 
verilib diğeri mahallî Maʻârif Meclisi (20) veyâ Komisyonuna ve bunların 
bulunmadığı mahallde hukûmet-i mahalliyyede tutulacak defter-i (21) 
mahsûsuna kayd olunarak Maʻârif Nezâretine gönderilir.

(22) On İkinci Mâdde: Ruhsat-ı resmiyye istihsâliyle ihrâc olunacak 
âsâr-ı ʻatîka (23) kâmilen Devlet Müzesine ʻâid olub hâfi rler yalnız resm 
veyâ kalıblarını alabilirler.

Sayfa 92

(1) On Üçüncü Mâdde: Ruhsatsız taharrî esnâsında zuhûr eden eşyâ zabt 
olunur (2) ve şâyed müteharrî kableʼz-zabt âsârı istihlâk etmiş ise kıymeti 
tazmîn etdirilir.

(3) On Dördüncü Mâdde: Bir kimsenin arâzî ve mülkünde temel ve zıʻı 
ve ebniye ve dîvâr (4) ve su yolları veyâ mecrâ inşâsı ve sâir ʻameliyyât 
esnâsında biʼt-tesâdüf zuhûr eden (5) âsârın nısfı o arâzî ve mülkün sâhibine 
terk edilir binâberîn bu gibi âsârın hîn-i (6) taksîminde istediğini almakda 
ve dilerse bedelini istîfâ etmekde hukûmet salâhiyyetli (7) olacağı gibi 
sâhib-i mülke kalacak hisseden taleb ettiğinin bedelini vererek (8) ʻaynen 
almakda muhtâr ve muktedir bulunacakdır. 

Üçüncü Fasl
Taharriyât ve Hafriyyât Şerâiti

(9) On Beşinci Mâdde: Âsâr-ı ʻatîka taharrî etmek isteyenler taharriyyât 
icrâ olunacak (10) mahallin hudûdunu gösterir bir harîta tanzîm ederek 
Der-Saʻâdetʼde ise Maʻârif (11) Nezâretine ve vilâyetde ise vâlîlere 
istidʻânâme-i resmî ile takdîm eyleyecekdir (12) vilâyâtda icrâ olunacak 
tahkîkâtın netîcesi mütâlaʻât-ı mahsûsa-i mahalliyyenin (13) ʻilâvesiyle 
berâber Maʻârif Nezâretine işʻâr ve müstedʻînin verdiği evrâk ve harîta 
(14) takımıyla tesyâr kılınır. 

Âsâr-ı ʻAtîka Nizâmnâmesi
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(15) On Altıncı Mâdde: Taharrî ruhsatının iʻtâsı Müzeler Müdîriyyetiyle 
baʻdeʼl-muhâbere (16) münhasıran Maʻârif Nezâretine ʻâiddir ancak 
tahkîkât-ı evveliyye cereyân etmedikce (17) onuncu mâdde mûcibince 
Bâb-ı ʻÂlîden biʼl-istîzân emr-i resmî alınmadıkca bu vazîfe (18) istiʻmâl 
olunamaz.

(19) On Yedinci Mâdde: Âsâr-ı ʻatîka taharrîsi içün ruhsat-ı resmiyye 
verilebilmesi 

Sayfa 93

(1) evvelâ taharrî ʻameliyyâtında kılâʻ ve istihkâmâtca ve ebniye-i ʻâlîye 
ve ihtiyâcât-ı ʻumûmiyyece (2) bir gûne mahzûr olmadığının tahakkuk 
etmesine sâniyen taharrî ve hafriyyât bir kimsenin mülkünde (3) olacak 
ise o mülkün sâhibi irzâ edilmesine sâlisen Müzeler Müdîriyyetinin 
inzimâm-ı (4) maʻlûmâtıyla tensîb ve taʻyîn olunacak kefâlet akçesini 
müstedʻînin vedîʻa etmiş (5) bulunmasına menûtdur bu şerâit ikmâl 
olunduğu hâlde Maʻârif Nezâreti mâdde-i sâbıkanın (6) taʻyîn eylediği 
muʻâmelâtın îfâsından sonra ruhsatnâme iʻtâ eder ancak nihâyet (7) iki 
seneden ziyâde müddeti hâvî ruhsatnâme verilmez şu kadar ki hafriyyâta 
başlanılmaksızın (8) veyâ başlanıb da henüz ikmâl edilmeksizin baʻzı 
esbâb-ı mücbire üzerine müddet-i (9) mezûniyyet geçirilmiş olur da 
müteharrînin hafriyyâta devâm etmek istediği ledeʼt-tahkîk (10) maʻzereti 
tebeyyün eylediği hâlde Müzeler Müdîriyyetinin inzimâm-ı maʻlûmâtıyla 
Maʻârif (11) Nezâretinden nihâyet-i seneyi tecâvüz etmemek üzere bir 
müddet-i münâsebe ile temdîd-i ruhsata (12) mesâg vardır. 

(13) On Sekizinci Mâdde: Müze sandığına ʻâid olmak üzere Maʻârif 
Nezâreti taharrî (14) ruhsatnâmelerinde ber-vech-i âtî harc alacakdır.

Osmanlı Lirası

(15) Bir günden altı aya kadar müddet içün                5

(16) Altı aydan bir seneye kadar müddet içün            10

(17) Bir seneden iki seneye kadar müddet içün          20

(18) On Dokuzuncu Mâdde: Ruhsatnâme târîhinden iʻtibâren bilâ-ʻözr üç 
ay zarfında (19) hafriyyâta mübâşeret edilmez veyâhûd mübâşeret edilibde 
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yine bilâ-ʻözr iki ay terk (20) edilir ise ruhsatnâmenin hükmü münfesih 
olur müteharrî tekrâr ruhsat taleb (21) edecek olur ise Maʻârif Nezâreti 
Müzeler Müdîriyyetinin inzimâm-ı maʻlûmâtıyla (22) ruhsatnâme-i 
sâbıkanın ibkâ veyâhûd lağv ve tebdîliyle yeniden ruhsat iʻtâ edib (23) 
etmemek husûslarında muhtârdır.

Sayfa 94

(1) Yirminci Mâdde: Âsâr-ı ʻatîka taharrîsi içün verilecek ruhsat sathı 
on kilometro (2) murabbaʻında mahallî tecâvüz etmeyecekdir ruhsatla 
hafriyyâta mübâşeret olundukdan sonra devletce (3) bir mahzûr görülür 
ise Maʻârif Nezâretinin emriyle hafriyyât muvakkaten taʻtîl etdirilir (4) 
ve müddet-i taʻtîl ruhsatnâmede mukayyed zamâna mahsûb olunmaz ve 
bu taʻtîlden dolayı masraf (5) ve tazmîn iddiʻâsına müteharrînin hakkı 
olamayacakdır.

(6) Yirmi Birinci Mâdde: Hafriyyât icrâ olunacak mevkiʻde hukûmet 
tarafından dahi (7) muktedir ve maʻlûmâtlı bir memûr bulundurulacak ve bu 
memûrun harc-ı râh ve maʻâşı hukûmetce (8) biʼt-taʻyîn ruhsatnâme verilir 
iken müteharrîden tamâmen ahz ile mâh-be-mâh Maʻârif Veznesinden (9) 
tesviye ve iʻtâ olunacakdır hafriyyât şâyed ruhsatnâme müddetinden evvel 
münkaziyye olubda (10) terk-i ʻameliyyât edildiği takdîrde memûr maʻâşı 
içün topdan alınan meblağın bâkîsi (11) müteharrîye iʻâde kılınır. 

(12) Yirmi İkinci Mâdde: Gerek Devlet-i ʻAliyye ve gerek düvel-i sâire 
memûrlarından dâire-i (13) memûriyyetleri dâhilinde bulunan mahallerde 
nâmlarına olarak âsâr-ı ʻatîka taharrîsi içün (14) ruhsat verilmez.

(15) Yirmi Üçüncü Mâdde: Ruhsatnâmenin hâmili tarafından âhere terk 
ve beyʻi memnûʻdur. 

(16) Yirmi Dördüncü Mâdde: Şahs-ı vâhide bir zamânda muhtelif bir kaç 
mevkiʻde hafriyyât (17) icrâsına ruhsat verilmez.

(18) Yirmi Beşinçi Mâdde: Tesâdüfen zuhûr eden âsâr-ı ʻatîkayı bulan 
kimse Der-Saʻâdetde (19) nihâyet beş gün zarfında Maʻârif Nezâretine 
ve taşralarda nihâyet on gün içünde (20) hukûmet-i mahalliyyeye haber 
vermeğe mecbûrdur.

(21) Yirmi Altıncı Mâdde: Sâhib-i ruhsat inkızâʻ-yı müddetde veyâhûd 
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daha evvel hafriyyâtı (22) itmâm ettiğini haber verdiği ve şerâit-i 
nizâmiyyeye tamâmen riʻâyeti sâbit olduğu hâlde (23) vedîʻa eylediği 
kefâlet akçesi makbûz senedi mukâbilinde iʻâde kılınır.

Sayfa 95

(1) Yirmi Yedinci Mâdde: Âsâr-ı ̒ atîkanın zabt veyâ mahkûmen müzâyede 
tarîkiyle fürûhtu (2) hâlinde nizâmen lâzım gelen dellâl-i resmî ve âsâr-ı 
ʻatîka sâhibleriyle taksîmâtından husûle (3) gelen bedelât-ı nakdiyyeye 
ve cezâ-yı nakdîler ile ruhsatnâme harcları ve müsâderâtdan vukûʻa (4) 
gelecek hâsılât müze sandığına ʻâiddir.

Dördüncü Fasl
Âsâr-ı ʻAtîkanın Nakliyyât ve İstiʻmâlâtı

(5) Yirmi Sekizinci Mâdde: Diyâr-ı ecnebiyyeden Memâlik-i 
Osmâniyyeʼye her nevʻ âsâr-ı ʻatîkanın idhâli (6) serbest ve resm-i 
gümrükden muʻâfdır ve Memâlik-i Osmâniyyeʼnin sâir tarafl arında bir 
mahallden diğer (7) mahalle nakl edilecek her nevʻ âsâr-ı ʻatîka dahi dâhilî 
gümrük resminden müstesnâdır. 

(8) Yirmi Dokuzuncu Mâdde: Diyâr-ı ecnebiyyeden Memâlik-i 
Osmâniyyeʼye idhâl olunan âsâr-ı (9) ʻatîkanın yine diyâr-ı ecnebiyyeye 
ihrâcı ve dâhilde zuhûr edenlerin Memâlik-i Osmâniyyeʼnin (10) bir 
mahallinden diğer bir mahalline nakli içün ruhsat istihsâli âsâr-ı mezkûrenin 
hâmil (11) ve nâkilleri tarafından bir defterini yapıb Der-Saʻâdetʼde 
Maʻârif Nezâreti vâsıtasıyla Müzeler (12) Müdîriyyetine ve taşralarda 
Maʻârif Meclis ve Komisyonlarına ve anların bulunmadıkları mahallerde 
(13) hukûmet-i mahalliyyeye vermekle hâsıl olur diyâr-ı ecnebiyyeden 
Memâlik-i Osmâniyyeʼye idhâl (14) olacak âsâr-ı ʻatîkanın ashâbı sekiz 
gün zarfında bir defterini kezâlik Maʻârif Nezâreti (15) vâsıtasıyla Müzeler 
İdâresine ve taşralarda Maʻârif Meclis ve Komisyonuna veyâ hukûmet-i 
(16) mahalliyyeye iʻtâya mecbûrdur. 

(17) Otuzuncu Mâdde: Zâten memâlik-i ecnebiyyeden götürülmüş 
âsâr-ı ʻatîkanın yine diyâr-ı ecnebiyye (18) ihrâcı ve dâhilde zuhûr 
etmiş bulunanların Memâlik-i Osmâniyyeʼnin âher mahalline nakli (19) 
mutlaka Müzeler Müdîriyyetinin maʻlûmâtı üzerine Maʻârif Nezâretinden 
mezûniyyet-i resmiyye (20) istihsâline muhtâcdır âsâr-ı mezkûreden 
müzeye lüzûm olanlarının iştirâsına rağbet 
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(1) olunursa kıymetinin teʻdiyyesiyle iştirâ ve diğerlerinin ihrâc ve nakline 
ruhsat iʻtâsı (2) Maʻârif Nezâretinin yed-i iktidârındadır. 

(3) Otuz Birinci Mâdde: Maʻârif Nezâretinin ruhsat-ı mahsûsası 
olmaksızın Memâlik-i (4) Osmâniyyeʼden ihrâc olunur iken ele geçen 
âsâr-ı ʻatîka müze nâmına zabt ve müsâdere (5) edilir.

(6) Otuz İkinci Mâdde: Memâlik-i Osmâniyyeʼden hârice âsâr-ı ʻatîka 
ihrâcı içün istihsâli (7) lâzım gelen ruhsat-ı resmiyye Müzeler Müdîriyyetinin 
inzimâm-ı maʻlûmâtıyla münhasıran Maʻârif (8) Nezâreti tarafından verilir 
ancak bu ruhsatın iʻtâsı evvelâ ihrâcı istidʻâ olunan (9) âsârın Devlet-i 
ʻAliyye Müzesinde cinsi ve değeri cihetiyle ʻaynı bulunduğunun sâniyen 
âsâr-ı (10) mezkûrenin zâten memâlik-i ecnebiyyeden idhâl edilmiş 
olduğunun sübûtuna mütevakkıfdır. 

Beşinci Fasl 
Ahkâm-ı Cezâiyye

(11) Otuz Üçüncü Mâdde: ʻUmûmî ve husûsî mahallerde mevcûd ve 
merkûz olan âsâr-ı (12) ʻatîkayı tahrîb veyâhûd rahnedâr edenlerden 
Kânûn-ı Cezâʼnın yüz otuz sekinci (13) mâddesi mûcibince tazmînât ve 
cezâ-yı nakdî alınmağla haklarında bir aydan bir seneye kadar habs (14) 
cezâsı dahi icrâ kılınır.

(15) Otuz Dördüncü Mâdde: Tesâdüfen zuhûr eden âsâr-ı ʻatîkayı bulub 
da haber vermeyenler (16) nizâmen müstehak olabilecekleri nısf-ı hisseden 
mahrûm oldukdan başka bulduğu âsârın (17) rubʻ kıymetine müsâvî cezâ-yı 
nakdî ahzıyla da dûçâr-ı mücâzât olur ve şâyed âsâr-ı ʻatîka (18) müstehlik 
ise bedeli kezâlik cezâ-yı nakdî ile berâber istîfâ olunur.

(19) Otuz Beşinci Mâdde: Memâlik-i Osmâniyyeʼde zuhûr eden âsâr-ı 
ʻatîkanın bir mahallden diğer mahalle 

Âsâr-ı ʻAtîka Nizâmnâmesi
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Sayfa 97

(1) naklinde otuz ikinci mâddenin hilâfında hareket edenlerden bir altundan 
beş altuna kadar (2) cezâ-yı nakdî alınır.

(3) Otuz Altıncı Mâdde: İşbu nizâmnâme ahkâmından neşʻet eyleyecek 
deʻâvî mahâkim-i (4) ʻâdiyyede rüyet olunur.

(5) Otuz Yedinci Mâdde: Maʻârif Nezâreti işbu nizâmnâmenin icrâsına 
memûrdur. Fî 23 Rebiʻüʼl-âhir Sene (1)301 ve fî 9 Şubat Sene (12)99 (21 
Şubat 1884).
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Pasaport Nizâmnâmesi 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 105 � Sayfa: 589)

Pasaport Nizâmnâmesi
Birinci Fasl

Ahkâm-ı ʻUmûmiyye

(1) Birinci Mâdde: Memâlik-i Osmâniyyeʼden diyâr-ı ecnebiyyeye 
gidenler işbu nizâmnâme ahkâmına (2) tevfîkan pasaport istihsâl etmeğe 
mecbûrdur.

(3) İkinci Mâdde: Pasaportlar evvelen hâmilinin tabiʻiyyet ve memleketini 
ve mahall-i ikâmet ve sanʻatını (4) ve sinn ve şeklini ve pederinin ism ve 
şöhretiyle maskat-ı reʻsini ve gideceği mahalli sâniyen maʻiyyetinde (5) 
zevcesi ve evlâdı veyâ zükûr ve inâs hidmetkârı olduğu hâlde bunların 
esnân (6) ve esâmîsini ve pederlerinin ve memleketlerinin ismini ve sıfat-ı 
refâkatlerini mübeyyen koçanlı (7) ve matbûʻ ve mühr-i resmiyle mahtûm 
olur ve hâmilinin bir seneyi tecâvüz etmemek üzere istediği (8) müddet 
içün verilir.

(9) Üçüncü Mâdde: Pasaport harcı elli guruşdur sâkin oldukları 
mahallerden (10) götürecekleri ʻilm ü haberler ile fakr-ı hâlleri sâbit 
olanlara meccânen pasaport iʻtâsı (11) mücâzdır.

(12) Dördüncü Mâdde: Pasaportlar mukarrer olunan şekle tevfîkan 
Türkce ve Fransızca olarak (13) Der-Saʻâdetde Zabtiyye Nezâreti ve 
taşralarda vilâyet ve livânın en büyük memûru tarafından (14) imzâ ve 
mühr-i resmî ile mahtûm olarak iʻtâ kılınır.

(15) Beşinci Mâdde: Pasaportlar Dâhiliyye Nezâreti tarafından tabʻ 
etdirilerek Der-Saʻâdetʼde (16) Zabtiyye Nezâretine ve taşralarda vilâyâta 
nakd mukâbilinde teslîm olunacakdır mürûr memûrları (17) sarf etdikce 
hâsılâtını hukûmet mâl sandığına teslîm ile makbûz ʻilm ü haberi (18) 
almağa ve her sene ne kadar pasaport alıb ne kadarını sarf etdiğinin ve ne 
mikdârı (19) kaldığının muhâsebesini iʻtâya mecbûrdur.

127  Birinci Tertip Düstur, Zeyl 4, ss. 4-7.
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Sayfa 5

İkinci Fasl
Pasaportların Sûret-i İstihsâli

(1) Altıncı Mâdde: Pasaport almak içün nüfûs tezkiresiyle berâber ber-
vech-i âtî bir ʻilm (2) ü haber ibrâzı şartdır memûrîn-i devlet bu ʻilm ü 
haberi mensûb oldukları dâirenin (3) reîs veyâ nâzır veyâ müdîrinden ve 
mahallâtda sâkin ahâlî-i Müslime imâm ve muhtârlarından (4) medrese-
nişîn olan talebe-i ʻulûm müderrislerinden ve tebaʻa-i gayr-ı Müslime 
patrikhâne ve hahamhâne (5) veyâ kilisa cemʻiyyetlerinden ve taşrada 
metrepolid ve despothânelerden veyâ köy (6) kocabaşılarından ve hânda 
sâkin olanlar dahi hâncılar kethüdâsının tasdîkiyle odabaşlarından (7) 
alacaklardır.

(8) Yedinci Mâdde: Mâdde-i sâbıkalarda muharrer ʻilm ü haberler 
hâmilinin memûriyyet veyâ sanʻatını (9) ve sinn ve şeklini ve gideceği 
mahalli ve maʻiyyetinde kimsesi var ise anın ism ve şöhreti (10) ve 
sinnlerini ve sıfat-ı refâkatlerini mutazammın olacakdır.

(11) Sekizinci Mâdde: ʻİlm ü haber ibrâz edemeyen ve gösterdiği ʻilm 
ü haberler mevâdd-ı sâbıka (12) ahkâmına muvâfık olmayan kesâna ve 
Zabtiyye Nezâreti tahtında veyâhûd devletce (13) muhâkeme altında 
bulunanlara ve heyet-i ʻadliyye tarafından ʻazîmeti menʻ olunanlara 
pasaport (14) iʻtâ olunmaz.

(15) Dokuzuncu Mâdde: Bir mahalle ̒ azîmet etmek üzere pasaport istihsâl 
edibde muahharen (16) ʻazîmetden külliyyen fârig olanlar pasaportlarını 
idâre-i mahsûsasına iʻâde etmeğe (17) mecbûrdurlar.

Üçüncü Fasl
Ecnebîlere ʻÂid Muʻâmelât

(18) On Birinci Mâdde128: Devlet-i ʻAliyye ile dost ve muʻâhid olan 
düvel-i ecnebiyye tebaʻasından (19) Memâlik-i Şâhâneye dâhil olmak 
isteyenlerin usûlüne muvâfık bir pasaportu hâmil olmaları 

128 Belgeden anlaşıldığı üzere dokuzuncu maddeden on birinci maddeye geçilmiştir. 
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(1) meşrûtdur işbu pasaportları memâlik-i ecnebiyyede taraf-ı Devlet-i 
ʻAliyyeʼden ikâmete memûr (2) süferâ ve şeh-benderlerden birine 
vize etdirilmek lâzımdır fakat Devlet-i ʻAliyye sefi r ve şeh-benderi 
(3) bulunmayan mahallerde pasaport hâmilinin mensûb ve tabʻ olduğu 
hukûmetin vizesi kâfî (4) olacakdır şu kadar ki pasaport hâmili esnâ-
yı râhde Devlet-i ʻAliyye şeh-benderi bulunan (5) bir mahallden mürûr 
eylediği hâlde pasaportunu orada vize etdirmeğe mecbûrdur vize (6) içün 
yirmi guruş harc ahz olunur.

(7) On İkinci Mâdde: Pasaportsuz veyâhûd pasaportu yolsuz olarak reʼs-i 
hudûda (8) vâsıl olan eşhâsın Memâlik-i Osmâniyyeʼye duhûlü memnûʻdur 
bunlar hakkında on yedinci (9) mâdde ahkâmına tevfîkan muʻâmele olunur.

(10) [On] Üçüncü Mâdde: Memâlik-i Osmâniyyeʼde dâhil olan her şahs 
eğer berren gelmiş ise (11) yedindeki pasaportu reʼs-i hudûdda bulunan 
memûr-ı mahsûsuna ve bahren gelmiş ise (12) dâhil olduğu limanda 
bulunan mürûr memûruna bilâ-tehîr ibrâz edecekdir.

(13) On Dördüncü Mâdde: O misillü vâridin vusûlü târîhinden iʻtibâren 
altı ay müddet (14) zarfında Der-Saʻâdetʼde Liman Odasına ve vilâyâtda 
memûr-i mahsûs nezdine gidib (15) pasaportunu ibrâz ile ne kadar müddet 
ve ne mahallde ikâmet edeceğini beyân ederek bir kıtʻa (16) ikâmet 
pusulası alacak ve Liman İdâresince bunun bir defteri tanzîm olunarak her 
üç (17) ayda bir Zabtiyye Nezâretine gönderilecekdir ikâmet pusulaları on 
yaşından yukarı (18) olan her şahsa başka başka verilmek lâzımdır.

(19) On Beşinci Mâdde: Memâlik-i Osmâniyye limanlarından birine vâsıl 
olan sefâinden tâife (20) defterinde mukayyed olarak zuhûr eden mellâh ve 
seyyâh gemiden çıkıbda karada ikâmet niyetinde (21) oldukları hâlde ihrâc 
olunduğunu mübeyyen bir şehâdetnâme ile liman memûru nezdinde isbât-ı 
(22) vücûd ederek ikâmeti kayd etdirmeğe mecbûrdurlar.

Pasaport Nizâmnâmesi
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Dördüncü Fasl 
Mücâzât

(23) On Altıncı Mâdde: Yedinde pasaportu olmayan veyâhûd olubda usûl 
ve kâʻidesine (24) muvâfık bulunmayan ecnebîler kançılaryalarıyla biʼl-
müzâkere Memâlik-i Osmâniyyeʼden ihrâc olunur 

Sayfa 7

(1) ancak bu misillü pasaportu olmayan veyâhûd yolsuz pasaportu 
hâmil olanlara vusûlleri (2) anda Der-Saʻâdetʼde Zabtiyye Nezâretine ve 
vilâyâtda memûr-i mahsûsuna mürâcaʻatla maʻzeret-i (3) maʻkûle beyân 
etmekle berâber kançılaryası tarafından bir kefâletnâme ibrâz eyledikleri 
hâlde (4) maʻzûr ʻadd olunacakdır şu kadar ki böyle maʻzûr tutulanlar 
hiç pasaportu yoksa (5) pasaport harcının ve pasaportu vizesiz ise vize 
harcının iki mislini îfâya (6) mecbûr olacaklardır.

(7) On Yedinci Mâdde: Pasaportlara sâhte ism yazdıran veyâhûd bu 
makûle hîle ile (8) pasaport istihsâli içün kefâlet eyleyen şahs Cezâ 
Kânûnuʼnun yüz elli beşinci mâddesi (9) hükmünce habs olunur. 

(10) On Sekizinci Mâdde: Devlet-i ʻAliyye limanlarına işleyen vapur ve 
yelken sefâini kapudanları (11) ve limanlarda bulunan kayıkcılar ve berren 
yolcu taşımakda olanlar pasaport muʻâyenesiçün (12) hukûmetin taʻyîn 
eylediği mevkiʻin gayriye yolcu götürmeden memnûʻdurlar buna muhâlif 
hareket (13) eden kapudanlardan on Osmanlı altunundan elli altuna kadar 
ve kayıkçı ve sâir vesâit-i (14) nakliyye ashâbından iki Osmanlı altunu 
cezâ-yı nakdî alınır ve bunlar bir haftadan on (15) beş güne kadar habs dahi 
olunur ancak vapur veyâ yelken sefâininin kapudanları bilâ- (16) vâsıta 
yanaşarak yolcu çıkarmalarına sâlih olan ve iskele ve rıhtım bulunmayan 
(17) yerlerde bu mâddenin taʻyîn eylediği mesûliyyetce maʻzûr ̒ add olunur 
ve ol hâlde mesûliyyet-i (18) mezkûre sandâlcı veyâ kayıkcılara ʻâid olub 
anların hakkında gösterilen cezâ (19) icrâ olunur.

(20) On Dokuzuncu Mâdde: İşbu nizâmnâmenin mevkiʻ-i icrâya 
vazʻından iʻtibâren (21) 9 Şevvâl Sene (1)283 (14 Şubat 1867) târîhli 
Pasaport Odası Nizâmnâmesi münfesih (22) olacakdır.

(23) Yirminci Mâdde: Dâhiliyye ve Hâriciyye Nezâretleri işbu 
nizâmnâmenin icrâsına (24) memûrdur. Fî 23 Rebiʻüʼl-âhir Sene 1301 ve 
fî 9 Şubat Sene 1299 (21 Şubat 1884).
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Amele Tahrîrîne Mahsûs Nizâmnâme 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 106 � Sayfa: 593)

ʻAmele Tahrîrîne Mahsûs Nizâmnâme

 (1) Mâdde 1: Der-Saʻâdet ve Bilâd-ı Selâseʼde Şehremânetiyle 
Zabtiyye Nezâretine ve taşralarda mahallî (2) hukûmetlerine mürâcaʻatla 
mezûniyyet-i resmiyye istihsâl olunmadıkca her ne iş içün olur ise (3) 
olsun ʻamele nâmıyla ve nâm-ı diğerle Memâlik-i Mahrûseʼde âdem 
tahrîrî külliyyen memnûʻdur fakat ebniye (4) inşââtında ve bağ ve bağçe 
iʻmâlâtında ve çiftliklerde tahrîr olunmaksızın ʻaleʼl-ʻâde istihdâm (5) 
olunan dülger ve renc-ber ve çiftci misillü ʻamele işbu nizâmnâme 
ahkâmından müstesnâdır.

(6) Mâdde 2: Mezûniyyet istihsâli içün mürâcaʻat vukûʻunda sâhib-i 
mürâcaʻatın (7) ahvâli ve istihdâmına lüzûm gösterdiği eşhâsın ʻadediyle 
tâbiʻiyyet ve milliyetleri hakkında tahkîkât-ı (8) lâzime biʼl-icrâ ol-vechle 
âdem tahrîr ve istihdâmına lüzûm olduğu anlaşılır ve belediyye ve zâbıtaca 
da (9) mahzûrdan sâlim görülür ise belediyye ve zâbıtanın taht-ı nezâretinde 
olarak icrâ-yı îcâbına (10) ruhsat verilecek ve ledeʼl-îcâb Bâb-ı ʻÂlîden 
dahi istîzân olunacakdır.

(11) Mâdde 3: Verilecek ruhsatnâmeler Der-Saʻâdetʼde Şehremâneti ve 
Zabtiyye Nezâretinden (12) ve taşralarda mahallî hukûmetleriyle reîsleri 
cânibinden müştereken tahtîm ve tasdîk olunacağı (13) gibi metn-i 
ruhsatnâmede tahrîr olunacak eşhâsın ʻadediyle tâbiʻiyyet ve milliyyetleri 
derc ve terkîm (14) olunacakdır.

(15) Mâdde 4: Tahrîrin ruhsatnâmeye muvâfık sûretde cereyânına nezâret 
edecek olan (16) belediyye ve zâbıta memûrları tarafından tahrîrin 
hitâmında ruhsatnâmeye sûret-i mutâbakatı bâ-tezkire (17) merciʻlerine 
bildirilecekdir.

(18) Mâdde 5: ̒ Amele ve nâm-ı diğerle külliyyetli âdem istihdâmını mûcib 
olacak bir işin (19) taraf-ı hukûmetden imtiyâz sûretiyle veyâ tarîk-i âher 

129  Birinci Tertip Düstur, Mütemmim, ss. 113-114.
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ile ihâle ve ilzâmında sâhib-i imtiyâz olan (20) zât veyâ şirket hakkında 
dahi işbu nizâmnâme ahkâmı tamâmen icrâ olunacakdır.

(21) Mâdde 6: Bilâ-ruhsat âdem tahrîr eden ve etdirenler bir aydan üç aya 
kadar habs (22) edilir. 

Sayfa 114

(1) Mâdde 7: Bilâ-mezûniyyet âdem tahrîrini haber alıb da menʻ etmeyen 
belediyye ve zâbıta (2) memûrları memûriyyetlerinden ʻazl ve üç ay 
habs ile mücâzât edilir. Ve bilâ-ruhsat âdem (3) tahrîrini kaydsızlığından 
nâşî vaktiyle haber alamayıb da menʻ edemeyen Dâire-i Belediyye 
Sermüfettişiyle (4) tahrîrin vukûʻ bulduğu mahall polis komiseri hakkında 
dahi Kânûn-ı Cezâʼnın yüz ikinci (5) mâddesi mûcibince muʻâmele-i 
lâzime icrâ kılınır.

(6) Mâdde 8: Dâhiliyye Nezâreti işbu nizâmnâmenin icrâsına memûrdur. 
Fî 14 Ziʼl-hicce 1306 ve fî 30 Temmuz 1305 (11 Ağustos 1889).
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Üserâ-yı Zenciye Ticâretinin Menʻine Dâir Kânûnnâme 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 107 � Sayfa: 595)

Üserâ-yı Zenciyye Ticâretinin Menʻine Dâir Kânûnnâme

(1) Mâdde 1: Memâlik-i Osmâniyyeʼde üserâ-yı zenciyye ticâreti ve 
Memâlik-i Osmâniyyeʼde müştemilâtının her tarafına (2) üserâ-yı zenciyye 
idhâli ve anların berren ve bahren Memâlik-i Osmâniyyeʼden mürûru ve 
diyâr-ı ecnebiyyeye ihrâcı (3) memnûʻdur.

(4) Mâdde 2: Hidmetci sıfatında ve sâhib ve sâhibeleri refâkatinde hârice 
gidecek (5) ve tâife sıfatıyla tüccâr sefâininde bulunacak üserâ-yı zenciyye 
memnûʻiyyetden müstesnâdır. Ancak hidmetci (6) zencilerin sâhibleri 
yedinde sinn ve şekillerini gösterir ve sâhib ve sâhibelerine ne sıfatla 
refâkat (7) etdiğini zikr eder bir şehâdetnâme bulunacak ve tâife sıfatıyla 
gemilerde kullanılan üserâ-yı (8) zenciyyenin dahi iʻdâd ve eşkâli ve 
sûret-i istihdâmları sefînelerin tâife tezkirelerinde tasrîh (9) kılınacakdır.

(10) Mâdde 3: İkinci mâddede taʻrîf olunduğu vechle sâhibleri yedinde 
şehâdetnâme (11) olmayan ve tâife tezkiresinde mukayyed bulunmayan 
üserâ-yı zenciyye hürr ʻadd olunarak yedlerine mahkeme (12) cânibinden 
ve mahkeme bulunmadığı sûretde hukûmet-i mahalliyye tarafından 
ıtk nâmeler verilib sâhiblerine (13) esir tüccârı nazarıyla bakılır fakat 
bunlar o misillü tüccârdan olmadıklarını isbât ederler ise (14) Mücâzât-ı 
Kânûniyyeʼden maʻfüvv olurlar.

(15) Mâdde 4: Memâlik-i Osmâniyyeʼden diyâr-ı ecnebiyyeye gidecek 
âzâdlı zencilere hürr ve (16) şahıslarına bilâ-kayd ü şart mutasarrıf 
olduklarını mübeyyen birer pasaport verilecekdir. Ancak (17) ikinci mâdde 
mûcibince hidmetci sıfatıyla sâhibleri refâkatinde bulunacak zenciler içün 
(18) verilmesi lâzım gelen evrâk-ı resmiyyede bunların sinn ve eşkâli ile 
cihet-i refâkatleri taʻyîn ve (19) tasrîh kılınacakdır.

(20) Mâdde 5: Birinci mâddede beyân olunan memnûʻiyyet hilâfında 

130  Birinci Tertip Düstur, Mütemmim, ss. 132-134.
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doğrudan doğruya (21) veyâ biʼl-vâsıta üserâ-yı zenciyye ticâretinde 
medhali sâbit olan eşhâs ile maʻiyyetleri ve üserâ

Sayfa 133

(1) taşıyan sefâin kapudanları birinci defʻada birer sene habs cezâsıyla 
mahkûm olurlar ve mükerrirleri (2) haklarında her defʻa içün müddet-i 
habse zamm olunur ve her hâlde bunların ellerinde bulunacak üserâ (3) 
bilâ-bedel zabt olunub üçüncü mâdde mûcibince yedlerine ıtk nâmeler 
verilir.

(4) Mâdde 6: Hilâf-ı memnûʻiyyet ele geçecek üserâ miyânında sabî ve 
mürâhik zuhûr eyler ise (5) bunların ticâretinde bulunanlar katʻ-ı uzv veyâ 
kânûnen memnûʻ olan sâir muʻâmelenin icrâ olunduğu (6) tahakkuk eder 
ise o makûle cinâyetin fâili olanlar Beşinci Mâddeʼde gösterilen cezâdan 
başka (7) Cezâ Kânûnuʼnun mevâdd-ı mahsûsasında muʻayyen mücâzât 
ile dahi mahkûm olur. 

(8) Mâdde 7: Memâlik-i Osmâniyyeʼnin bir tarafında Altıncı Mâddeʼde 
beyân olunan katʻ-ı ʻuzv gibi cinâyetlerin (9) ve sabî ve mürâhik zenci 
esâretinin vukûʻu istihbâr veyâ müşâhede olundukda hukûmet-i mülkiyye 
(10) memûrları kânûnen hâiz oldukları salâhiyyet dâiresinde maznûn 
olan eşhâsı der-dest (11) ve tevkîf ederek tahkîkât-ı evveliyyeyi nâtık 
zabtnâme ve maznûn-ı ʻaleyhlerin haklarında medâr-ı hükm (12) ittihâz 
olunabilecek sâir evrâk-ı müsbete ile berâber ʻâid oldukları mahâkime 
teslîm edeceklerdir. 

(13) Mâdde 8: Devlet-i ̒ Aliyye ile İngiltere Devleti beyninde 11 Rebîʻüʼl-
âhir sene 1297 (23 Mart 1880) (14) târîhinde ʻakd olunan mukâvelenâme 
mûcibince devletinin sefâin-i harbiyyesi üserâ-yı zenciye sefâinine (15) 
tesâdüf etdikleri hâlde gerek Osmanlı sancağını hâmil olsun ve gerek İngiliz 
bayrağı altında (16) bulunsun sefâin-i mezkûreyi ve edevât ve eşyâsını der-
dest edeceklerdir ve bunlardan İngiliz (17) bayrağını hâmil olanlar sefâin-i 
Osmâniyye tarafından tutulduğu hâlde muʻâmele-i kânûniyyenin icrâsı 
(18) ve mevʻûd olan mükâfâtın istihsâli içün İngiliz Hukûmetine teslîm 
edileceği gibi Osmanlı (19) sancağını hâmil olubda devleteyn-i sefâin-i 
harbiyyesi tarafından der-dest edilecek üserâ-yı (20) zenciyye gemileri 
dahi Hukûmet-i Osmâniyyeʼye teslîm olunarak mükâfât muʻâmelesi îfâ 
kılınacakdır.
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(21) Mâdde 9: Derûnunda üserâ-yı zenciye bulunan bir sefîne tutulub 
Hukûmet-i Osmâniyyeʼye (22) teslîm olundukda sâhibinden ve sâhibi 
mahall-i âherde bulunduğu sûretde kapudanından mahkeme (23) 
maʻrifetiyle üserânın beheri içün beşer Osmanlı altunu cezâ-yı nakdî alınıb 
gemiyi tutan (24) sefîne zâbitân ve efrâdına mükâfât-ı nakdiyye olarak 
iʻtâ kılınır ve masârif-i muhâkeme dahi mahkeme (25) içün başkaca tahsîl 
olunur tutulan sefînenin sâhib veyâ kapudânı zikr olunan cezâ-yı

Sayfa 134

(1) nakdî ve masârif-i muhâkemeyi îfâdan imtinâʻ ederse hamûlenin gayrı 
sefîneye müteʻallik eşyâdan (2) anların istîfâsına kifâyet edecek mikdârı ve 
kısmen kâfî olamaz ise tamâmı biʼl-müzâyede mahkeme (3) maʻrifetiyle 
satılır ve bu da tekâbül etmez ise yine mahkeme tarafından sefîne fürûht 
olunur (4) ve bu sûretle satılacak gemi bahâsından mahkeme masrafı 
ve mükâfât-ı nakdiyyesi çıkdıkdan sonra (5) fazlası kalır ise sefînenin 
sâhibine teslîm kılınır. İşbu sefâin ve edevât ve eşyâ fürûhtu (6) hakkında 
mahkeme-i müteʻallikelerinden sâdır olan hükmler katʻî olacakdır.

(7) Mâdde 10: Üserâ-yı zenciyye ticâretinden dolayı vukûʻ bulacak 
muhâkemede müddeî-i ʻumûmîler (8) kânûnen kendilerine ʻâid vezâifi  
icrâ edecekleri misillü üserâ-yı zenciye sefâinini der-dest (9) eden devlet 
sefîne-i harbiyyesi süvârîsi dahi işbu muhâkemâtda müddeî-i şahsî sıfatıyla 
bulunabileceklerdir. Fî 22 Rebîʻüʼl-âhir 1307 ve fî 4 Kânûn-ı evvel 1305 
(16 Aralık 1889).
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Der-Saʻâdet ve Bilâd-ı Selâsede Bulunan Otel ve Misâfi rhâneler Hakkında 
Kaleme Alınıb Merʻi yyet Ahkâmına Biʼl-istîzân İrâde-i Seniyye-i Cenâb-ı 

Pâdişâhî Şeref-Müteʻallik Buyurulmuş Olan Taʻlîmât 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 108 � Sayfa: 598)

Der-Saʻâdet ve Bilâd-ı Selâsede Bulunan Otel ve Müsâfi rhâneler 
Hakkında Kaleme Alınıb Merʻiyyet Ahkâmına Biʼl-istîzân İrâde-i 

Seniyye-i Cenâb-ı Pâdişâhî Şeref-Müteʻallik Buyurulmuş Olan 
Taʻlîmât Sûretidir. 

(1) Birinci Mâdde: Otel güşâd edecekler veyâhûd hânesinin odalarını 
başka başka kirâya (2) verecekler evvel emirde polis idâresine maʻlûmât 
iʼtâ eyleyeceklerdir.

(3) İkinci Mâdde: Otel ve müsâfi rhânelerin bilinmesi içün kapıları üzerine 
birer levhâ taʻlîk (4) olunacakdır.

(5) Üçüncü Mâdde: ̒ Umûm otel ve müsâfi rhâne sâhibleri Cezâ Kânûnunun 
iki yüz elli dördüncü (6) ve iki yüz elli altıncı mâddelerinde musarrah 
usûl-i zâbıtaya tevfîk-i hareket eylemeğe mecbûr (7) olacakdır yaʻni otel ve 
müsâfi rhâne sâhibleri kabûl edecekleri âdemlerin ne tarafdan geldiklerini 
(8) ve ism ve şöhret ve sanʻat ve ticâretleri ile tâbiʻiyyetlerini mübeyyen 
olmak üzere matbûʻ cedvelli bir (9) polis defteri tutacak ve bu defterde 
müsâfi rlerin ne târîhinde vürûd ve odaları ne vakt istîcâr (10) eyledikleri 
mukayyed ve müşerrah olacak ve bir gûne hak ve silinti bulunmayacakdır. 
Buna iʻtinâ etmeyen (11) otel ve müsâfi rhâne sâhiblerinden altı başlıkdan 
on başlığa kadar cezâ-yı nakdî alınacakdır.

(12) Dördüncü Mâdde: Polis defterlerinde mûcir ve sâhib-i hânelerin yaʻni 
otelcilerin ism (13) ve şöhret ve sinni ve mahall-i vilâdeti ve tâbiʻiyyetiyle 
müsâfi rhânelerinin târîh-i güşâdı mukayyed bulunacakdır.

131 Halil Lütfi , Türkzade Mehmet Ziyaeddin, Mehaz Yahut Şerhli Kavanin ve Nizamat ve Muharrerat 

ve Mukarrerat Mecmuası, 1.Kitap, Kasbar Matbaası, İstanbul 1311H., ss. 444-445.
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(14) Beşinci Mâdde: Şübheli takımdan olduğunu bilibde polise haber 
vermeyen mûcir ve otel (15) sâhibleri Cezâ Kânûnnâmesinin sahtekârlığa 
dâir on beşinci faslında muharrer olan mevâdd-ı (16) ahkâmına tatbîkan 
mücâzât olunacakdır.

(17) Altıncı Mâdde: Polisler kendilerince lüzûm ve hâcet göründüğü 
hâlde otel ve müsâfi rhânelere (18) gelen yolcuların esâmîsini mübeyyen 
defteri muʻâyene edecek ve bu defterleri polis idâresi istediği (19) vakt 
celb edib görebilir.

(20) Yedinci Mâdde: Defterlerin muʻâyenesine memûr olan polisler otel 
ve müsâfi rhânelerde ikâmet

Sayfa 445

(1) edenlerin ve otel ve müsâfi rhâneyi tebdîl eyleyenlerin esâmîsi ahz ile 
defter-i mahsûsuna kayd (2) edebileceklerdir.

(3) Sekizinci Mâdde: Eşhâs-ı muzırreyi yaʻni cinâyetle maznûn ve 
mahkûm-ı ʻaleyh olanları ve serseri (4) eşhâsı zâbıta kânûnen her yerde 
taharrî edebileceği gibi kirâhânelerde ihtifâ eyledikleri his (5) ve şübhe 
edildiği takdîrde orada dahi taharrî edebilir ve taharriyyât icrâ kılınacak 
olan otel (6) ve müsâfi rhâne sâhib ve müsteciri tebaʻa-i ecnebiyyeden 
ise kâʻide-i merʻiyyesine riʻâyeten polis idâresi (7) tarafından icrâ-yı 
taharriyyât olunur.

(8) Dokuzuncu Mâdde: Dâhiliyye Nezâreti işbu taʻlîmâtın icrâsına 
memûrdur. Fî 14 Ramazan Sene (1)312 fî 27 Şubat Sene (1)310 (11 Mart 
1895).

Der-Saʻâdet Ve Bilâd-ı Selâsede Bulunan Otel ve Misâfi rhâneler Hakkında Ka-
leme Alınıb Merʻi yyet Ahkâmına Biʼl-istîzân İrâde-i Seniyye-i Cenâb-ı Pâdişâhî 

Şeref-Müteʻallik Buyurulmuş Olan Taʻlîmât
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Matbaʻalar Nizâmnâmesi

Matbaʻalar Nizâmnâmesi
Fî 11 Rebiʻüʼl-âhîr 1302 ve 16 Kânûn-ı sânî 1300 (28 Ocak 1885)

Birinci Fasl
Matbaʻa

Ahkâm-ı ʻUmûmiyye

Mâdde 1: Memâlik-i Osmâniyyede matbaʻa açmak ve her nevʻi kütüb ve 
resâil ve evrâk tabʻ etmek işbu nizâmnâmeye ittibaʻ şartıyla serbestdir.

Mâdde 2: İşbu nizâmnâmenin beşinci mâddesi mûcibince sened veren 
tebaʻa-i ecnebiyye tebaʻa-i Osmâniyye gibi matbaʻa açmak hakkına nâil 
olur.

Mâdde 3: Matbaʻa güşâdı mutlaka ruhsatnâme-i resmî istihsâline 
mevkûfdur ruhsat-ı resmiyye istihsâl etmeksizin matbaʻa güşâdıyla kütüb 
ve resâil ve evrâk-ı sâire tabʻ edenlerden Kânûn-ı Cezânın yüz otuz yedinci 
mâddesi hükmünce matbaʻası kapatdırılmakla berâber elle Osmanlı altunu 
cezâ-yı nakdî alınır.

Mâdde 4: Gerek tebaʻa-i Osmâniyye ve gerek ecnebiyyeden matbaʻa 
güşâd etmek isteyenler ism ve şöhret tercüme-i hâl ve ikâmetgâhlarını ve 
tesîs edecekleri matbaʻanın mahall ve zukâk ve numerosunu ve sanʻat-ı 
tabʻı hangi lisânda icrâ edeceklerini hâvî bir kıtʻa beyânnâme ile berâber 
istidʻânâmelerini Der-Saʻâdetde Dâhîliyye Nezâretine ve taşralarda vâlî-i 
vilâyete iʻtâ edeceklerdir.

Mâdde 5: Matbaʻa açmak isteyenlerin istidʻânâmeleri Der-Saʻâdetde 
Zabtiyye Nezâreti ile Şehremânetine ve vilâyâtda zâbıta-i mahalliyyeye 
havâle olunarak ve müstedʻînin ahvâli tahkîk etdirildikden ve hukûk-ı 
mukaddese-i cenâb-ı Pâdişâhîye ve menâfi ʻi Devlet-i ʻAliyyeye 
dokunur âsâr tabʻından mücânebet edeceğine dâir yedinden sened ahz 

132 Birinci Tertip Düstur, C:V, ss. 992-1000. İlgili nizamname düsturda Latin alfabesiyle yer aldığın-

dan nizamnamenin aslı çalışmamızın orijinal belgeler kısmına konulmamıştır.
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olundukdan sonra Der-Saʻâdetʼde Dâhiliyye Nezâretinden ve taşralarda 
Nezâret-i müşârünileyhâdan alınacak mezûniyyet-i resmiyye üzerine 
vâlîler cânibinden kendilerine ruhsatnâme iʻtâ olunur ancak tebaʻa-i 
ecnebiyyeden hiç biri matbaʻacılıkda ecnebîlere müteʻallik imtiyâzât ve 
muʻâfi yâtdan istifâde edemeyeceğini yaʻni ledeʼl-hâce kendi hakkında 
tebaʻa-i Osmâniyye ve matbaʻası içün dahi tebaʻa-i Osmâniyyenin güşâd 
etdikleri matbaʻa gibi muʻâmele olunmasını kabûl eylediğini mutazammın 
devleti matbûʻasının sefâreti cânibinden musaddak bir sened iʻtâ etmedikce 
matbaʻa güşâdına mezûn olamaz.

Mâdde 6: Müstedʻînin ʻarz-ı hâline merbûtan iʻtâ edeceği beyânnâmenin 
sûreti ruhsatnâme verildikden sonra Der-Saʻâdetde matbaʻanın vakiʻ 
olduğu zâbıta idâresine teblîğ olunmak üzere Zabtiyye Nezâretine ve 
vilâyâtda zâbıta-i mahalliyyeye gönderilir.

Mâdde 7: Evrâk-ı havâdis sâhib eyâ müdîr-i mesûlleri yalnız gazetelerinin 
tabʻına mahsûs olmak şartıyla başkaca ruhsat istihsâl etmeksizin matbaʻa 
güşâd edebilirler ancak gazetelerinden başka evrâk tabʻ etmek istedikleri 
hâlde sâir matbaʻa sâhibleri gibi işbu nizâmnâme ahkâmına tevfîkan ruhsat 
istihsâline mecbûrdurlar.

Mâdde 8: Ruhsat-ı resmiyye ile güşâd edilmiş olan matbaʻalar ashâbı 
tarafından âhere terk ve ferâğ olunabilir fakat mefrûğün lehʼin dördüncü 
ve beşinci mâddelerde muharrer şerâiti îfâ etmesi lâzım gelir bu şerâiti îfâ 
etmeyenlerin matbaʻası kapatdırılır.

Mâdde 9: Matbaʻa ruhsatnâmeleri içün Der-Saʻâdetde üç ve vilâyâtda iki 
Osmanlı altunu harç alınır ve bunların âhere terk ve ferâğından dahi nısf 
harc istîfâ kılınır.

Mâdde 10: Ruhsat-ı resmiyyeyi hâiz olan bir matbaʻacı vefât etdikde 
matbaʻası muvakkaten mürettiblerden birinin taht-ı mesûliyyetinde idâre 
etdirilir ancak müteveffânın veresesi dördüncü ve beşinci mâddelerde 
münderic şerâit dâiresinde olmak üzere bir mâha kadar müdîri mesûl 
irâesine mecbûrdurlar o müddet geçdikden sonra matbaʻaları bir müdîr 
irâesine ve anın resmen kabûlüne karâr taʻtîl edilir.

Mâdde 11: Matbaʻa ve mahall-i ikâmetlerini tebdîl ve matbaʻasını âhere 
terk ve ferâğ edenler beş gün zarfında Der-Saʻâdetde Dâhiliyye Nezâretine 
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ve taşralarda hukûmet-i mahalliyyeye tahrîren beyân-ı hâl etmeğe 
mecbûrdurlar bu mecbûriyyet hilâfında hareket eden matbaʻacılardan beş 
Osmanlı altunundan on beş Osmanlı altununa kadar cezâ-yı nakdî alınır.

Mâdde 12: Hânelerde veyâhûd sâir mahall-i gayr-ı maʻlûmede hafi yyen 
kütüb ve resâil ve evrâk tabʻ ve temsîl edenlerin âlât ve edevâtı zabt 
olundukdan sonra kânûnen lâzım gelen mücâzât başkaca icrâ olunmak 
üzere beş Osmanlı altunundan yirmi altuna kadar cezâ-yı nakdî alınır.

Mâdde 14: Her nevʻi hurûf dökenler ve hurûf formaları ve âlât-ı tabiʻiyye 
iʻmâl ve fürûhtunu sanʻat ittihâz edenler ism ve şöhret ve tebaʻiyyetlerini ve 
dükkan ve mağazalarının bulunduğu mahalli ve numerosunu ve zukâğını 
mübeyyin bir kıtʻa beyânnâme iʻtâsıyla Der-Saʻâdetde Şehremânetinden 
ve taşralarda devâir-i belediyyeden ruhsat tezkiresi alacaklardır ruhsat 
tezkiresini hâmil olmayanlardan ve dükkan ve mağazalarını tebdîl edibde 
merciʻine maʻlûmât vermeyenlerden bir altundan beş altuna kadar cezâ-yı 
nakdî alınır.

Mâdde 15: Her matbaʻa hangi lisânlar içün açılmış ise kapısının üzerine o 
lisânlardan maʻadâ lisân-ı Osmânî ile bir levha taʻlîk olunacakdır.

Matbaʻaların derûnunda mürettibler ve sâir işçiler çalışır iken kapısı yalnız 
bir zenberek ile kapalı olacak ve iki yanında dükkan ve ebniye-i sâire 
varsa matbaʻanın içerisinden onlara geçilebilir kapı ve pencere gibi şey 
olmayacakdır bu şekilde olmayan matbaʻa şekl-i nizâmîsine konulmakla 
berâber sâhibinden bir Osmanlı altunundan beş altuna kadar cezâ-yı nakdî 
ahz olunur.

Mâdde 16: Maʻârif Nezâreti ve matbûʻât idâresi memûrları ve ledeʼl-
hâce zâbıtadan gönderilecek memûrlar her zamân matbaʻayı muʻâyeneye 
mezûndurlar matbaʻa sâhibleri taleb olunduğu hâlde ruhsatnâmelerini 
bu memûrlara ibrâz edeceklerdir zikrolunan memûrlar işbu nizâmnâme 
hilâfında müşâhade ve tahkîk eyledikleri hâlâtı mübeyyin tanzîm edecekleri 
zabıt varakalarını îcâbı hâlinde ʻadliyye müddeî-i ʻumûmîliğine teblîğ 
olunmak üzere merciʻlerine iʻtâ ederler.

Mâdde 17: Her matbaʻa sâhibi matbûʻât idâresi tarafından taleb vukûʻunda 
istiʻmâl eylediği edevât ve âlâtın nevʻi ve cinsine dâir maʻlûmât verecek 
ve matbaʻasında bulunan envâʻ-ı hurûfun matbûʻ numûnelerini dahi iʻtâ 
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edecekdir bunlara muhâlif hareket edenlerin matbaʻaları bir haftadan on 
beş güne kadar taʻtîl olunur.

Mâdde 18: Bilâ-ruhsat tabʻ olunan kütüb ve resâilde müellif veyâ nâşirinin 
ismi münderic olmaz ise matbaʻacı biʼz-zât mesûl olur ve müellif veyâ 
nâşirinin ismi münderic olduğu hâlde onlar ile müştereken mesûl tutulur.

İkinci Fasl
Kütüb ve Resâil ve Neşriyât-ı Sâire

Mâdde 19: Hiçbir matbaʻa sâhibi tabʻ edeceği kitâbı Maʻârif Nezâretinden 
ruhsat-ı resmiyye istihsâli olunmadıkca tabʻ ve temsîl edemez. Baʻdeʼt-
tabʻı dahi ismini ve ve kaç nüsha üzerine tabʻ olunduğunu mübeyyin 
imzâlı bir beyânnâme ile berâber iki nüshasını kableʼn-neşr Der-Saʻâdetde 
Maʻârif Nezâretine ve taşralarda hukûmet-i mahalliyyeye iʻtâ eder. 
Litoğrafya ve fotoğrafya ve vesâit-i sâire ile icrâ olunan matbûʻât ve notalı 
ve notasız şarkılar ve her nevʻi musîki âsârı ve yirmi ikinci mâddede 
istisnâ edilenlerden maʻadâ tabʻ ve neşr olunan biʼl-cümle muharrerât bu 
mâdde ahkâmına tâbiʻdir akâʻide müteʻallik kitabların tabʻı dahi kütüb-i 
sâire misillü Maʻârif Nezâretinden ruhsat istihsâline menûtdur bu misillü 
kitâblardan mezâhibi gayr-ı İslâmiyyeye müteʻallik olanlar içün verilecek 
ruhsat rüesâ-i cemâʻat tarafl arından gönderilecek ʻilm ü haberler üzerine 
iʻtâ olunur.

Mâdde 20: Bir telîfi n Maʻârif Nezâretince tabʻ ve temsîline ruhsat iʻtâsında 
tereddüt vukûʻ bulur ise sâhibinin Şûrâ-yı Devletde icrâ-yı tedkîkât 
istidʻâsına hakkı olacakdır.

Mâdde 21: Tabʻ etmiş olduğu kütüb ve resâil ve evrâk-ı sâire içün evvelce 
istihsâl-i ruhsat eylediğine ve matbûʻ iki nüshasını Maʻârif Nezâretine 
iʻtâ ettiğine dâir ʻilm ü haber ibrâz edemeyen matbaʻa sâhiblerinden beş 
Osmanlı altunundan on beş altuna kadar cezâ-yı nakdî alınır.

Mâdde 22: Evvelce ruhsat-ı resmiyye ile neşr olunubda muahharen intişârı 
hukûmetce menʻ edilmiş olmayan ve matbûʻ nüshasının aynı olan âsârın 
tekrâr tabʻı içün yeniden ruhsat istihsâl-i -i i lâzım gelmez fakat defa-i 
âhirede tabʻ olunanların iki nüshası evvelki musaddak nüsha ile berâber 
kableʼn-neşr Maʻârif Nezâretine iʻtâ kılınmak meşrûtdur işbu nizâmnâmede 
gösterilen kavaîde tevfîkan izdivâc ve vefi yâta ve beyʻ ü şirâya ve emlâk 
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ve akar îcârına ve sâir husûsât-ı zâtiyye ve umûr-ı ticâriyyeye ve tiyatro 
ve balo ve emsâli mahallere mütaʻallik iʻlânât ve devâir-i resmiyyeden 
tabʻ etdirilen muahherât ile daʻvâ vekilleri cânibinden daʻvâya dâir tanzîm 
olunan evrâk istihsâl-i ruhsata ruhsata hâcet olmaksızın tabʻ olunur.

Mâdde 23: Her nevʻi resm ve tasvîr ve madalya ve arma ve emsâli 
şeyleri tabʻ ve neşr ve teşhîr ve fürûht edenler on dokuzuncu mâddeye 
tevfîk-i harekete mecbûr olub Maʻârif Nezâreti tarafından Sanayiʻ-i Nefîse 
Mektebi müdîrliği inzimâm-ı rey ile ruhsat verildiğini mübeyyin mühür ile 
memhûr bir nüshası ibrâz olunamayan resim ve madalya ve armaları tabʻ 
ve neşr veyâ teşhîr ve fürûht edenlerden üç Osmanlı altunundan on altunu 
kadar cezâ-yı nakdî alınır.

Üçüncü Fasl
Matbûʻât-ı Ecnebiyye

Mâdde 24: Memâlik-i ecnebiyyede tabʻ olunan kütüb ve resâil ile 23 üncü 
mâddede beyân olunan şeyler ve her nevʻi âlât ve edevât Der-Saʻâdetde 
Maʻârif Nezâretinden ve vilâyâtda hukûmet-i mahalliyyeden ruhsat 
verilmedikce Memâlik-i Osmâniyyeye idhâl edilemez. Eyâlât-ı mümtâze 
matbûʻâtının sâir Memâlik-i Osmâniyyeye idhâlinde dahi istihsâl-i ruhsat 
meşrûtdur.

Mâdde 25: Gümrüklere vürûd eden kütüb-i ecnebiyye Der-Saʻâdetde 
Maʻârif Nezâreti tarafından ve taşralarda hukûmet-i mahalliyye cânibinden 
biʼl-muʻâyene mahzûru görünmeyenlerinin idhâline ruhsat-ı mutazammın 
olmak üzere birer kıtʻâsının zahrına mühr-ü mahsûs basılarak sâhibine 
li-ecliʼt-teslîm gümrüğe iʻâde olunur fakat esâsen duhûlüne müsâʻade 
olunan kitabların envâʻ ve esâmîsini mübeyyin Maʻârif Nezâretinden bir 
cedvel yapılarak biʼl-cümle gümrük memûrlarına gönderilib bu cedvelde 
gösterilen kitabların yeniden tabʻ etdirilmedikce muʻâyeneye hâcet 
olmaksızın imrârına ruhsat verilecekdir.
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Dördüncü Fasl
Evrâk-ı Matbûʻânın Nakîl ve Fürûht ve Tevzîʻi

Mâdde 26: Dükkanlarda ikâmet eden biʼl-cümle kitabcılar ile seyyâr 
olarak kütüb ve resâil ve resm ve sâir matbûʻât nakl ve fürûht ve tevzîʻ 
edenler ve matbaʻalarda istihdâm olunan mürettibler Der-Saʻâdetde 
Şehremânetinden ve taşralarda devâir-i belediyyeden ruhsatı hâvî tezkire 
almağa mecbûrdurlar kitabcı dükkanları ledeʼl-hâce memûrîn-i zâbıta 
cânibinden ve maʻârif ve matbûʻât idâresi teftîş memûrları tarafından 
muʻâyene olunur.

Mâdde 27: Yirmi ikinci mâdde istisnâ olunan evrâkdan maʻadâ bilâ-ruhsat 
tabʻ ve temsîl veyâhûd memâlik-i sâireden idhâl olunan kütüb ve resâil ve 
gazete ve resleri ve matbûʻât-ı sâireyi fürûht ve nakl ve tevzîʻ edenlerden 
üç Osmanlı altunundan on altuna kadar cezâ-yı nakdî alınır.

Mâdde 28: Gazete ve sâir evrâk-ı mevkûte nakl ve fürûht ve tevzîʻ 
edenlerden zukâklarda ve güzergâh-ı ʻamme olan mahallerde satdıkları 
evrâk-ı mevkûtenin isminden maʻadâ mündericâtını îmâ eder elfâz ile 
nîdâ edenlerin ruhsat tezkireleri istirdât ile berâber kendilerinden kânûn-ı 
cezânın iki yüz elli dördüncü mâddesi mûcibince cezâ-yı nakdî alınır.

Mâdde 29: Muzırr ve muhill-i edeb olan ve işbu nizâmnâme ahkâmına 
mugâyir olarak neşr olunan matbûʻât ve resimleri bilerek ʻalenen ve 
hafi yyen nakl ve fürûht ve tevzîʻ edenler matbûʻât-ı mezkûre müellif veyâ 
tabîlerinin şerîk-i cürmü ʻaddolunur ve ona terettüb edecek muʻâmele-i 
cezâiyyeden başka bir aydan üç aya kadar icrâ-yı sanʻatdan dahi menʻ 
edilir.

Beşinci Fasl
İʻlânât

Mâdde 30: Tiyatro ve balo gibi mahaller iʻlânât ile izdivâc ve vefi yât 
misillü umûr-ı şahsiyyeye müteʻallik iʻlânlardan maʻadâ zukâklarda 
ve memerr-i nâs olan mahallerde devâir-i belediyyeden istihsâl-i ruhsat 
olunmadıkca iʻlân varakası yapışdırılmak veyâhûd dağıtılmak külliyen 
memnûdur işbu memnûʻiyet hilâfında hareket edenlerden beş Osmanlı 
altunundan on altuna kadar cezâ-yı nakdî alınır ve yapışdırılan veyâhûd 
dağıtılan iʻlân varakalarının mündericâtında muhâlif-i kânûn mevâdd 
bulunduğu hâlde anın derecesine göre terettüb edecek mücâzât başkaca 
hüküm ve icrâ olunur.
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Mâdde 31: Tiyatrolara ve emsâli mahallere mahsûs iʻlân varakaları sâir 
lisân üzere tertîb olunduğu hâlde türkce tercümesini dahi hâvî olacakdır. 
Türkcesi yazılmış olmayan o gibi iʻlânât ashâbından bir Osmanlı 
altunundan beş altuna kadar cezâ-yı nakdî ahz olunur.

Mâdde 32: Zukâklarda iʻlân varakaları taʻlîk ile melûf olanlar ism 
ve şöhret ve tebâiyyet ve tercüme-i hâl ve mahall-i ikâmetlerini 
Şehremânetine veyâhûd devâir-i belediyyeye beyân ile ruhsat tezkiresi 
almağa mecbûrdurlar ruhsatsız hareket etdikleri hâlde kendilerinden bir 
mecidiyyeden bir altuna kadar cezâ-yı nakdî alınır ve her kim olur ise 
olsun bilerek ʻalenen veyâ hafi yyen iʻlânât-ı memnûʻa taʻlîk eder ise asıl 
cürüm sâhibinin şerîki ʻadd olunur.

Altıncı Fasl
Muhâkemât

Mâdde 33: İşbu nizâmnâme ahkâmı hilâfında vukûʻa gelen cerâimin 
muhâkemesi mahâkim-i ʻumûmiyyeye ve talebi muhâkeme ʻadliyye 
müddeî-i ʻumûmîler tarafından ikâme-i daʻvâ olunur.

Mâdde 34: İşbu nizâmnâmede beyân olunan cerâimin tahkîk ve taharrîsi 
zâbıta-i ̒ adliyyeye ve Maʻârif Nezâreti ile matbûʻât memûrlarına ̒ âiddir. Bu 
memûrlar tahkîk eyledikleri cerâim hakkında birer zabıtnâme tanzîm edip 
Der-Saʻâdetde Dâhiliyye Nezâretine ve taşralarda hukûmet-i mahalliyyeye 
gönderilmek üzere merciʻlerine iʻtâ ederler.Cerâim-i mezkûre hakkında 
Dâhiliyye Nezâretinden veyâhûd hukûmet-i mahalliyye cânibinden vukûʻ 
bulacak tebligât üzerine müddeî-i ʻumûmîler tarafından ikâme-i daʻvâ 
olunur.

Mâdde 35: Bilâ-ruhsat tabʻ ve neşr olunan biʼl-cümle kütüb ve resâil 
ve evrâk-ı sâire derhâl toplatdırılıb ve bir nüshasından maʻadâsı bunları 
der-dest eden memûr ve zâbıta merkezine veyâhûd dâire-i belediyyeye 
muvakkaten teslîm olunur îcâbı takdîrinde matbûʻât idâresi tarafından irâe 
olunacak mahalle nakl ile memhûren orada hıfz etdirilir. Bunlar Dâhiliyye 
Nezâreti veyâhûd mahkeme tarafından emir verilmedikce ashâbına iʻâde 
olunmaz.

Mâdde 36: İşbu nizâmnâmede muʻayyen cerâimin mükerrirleri hakkında 
taʻyîn olunacak cezâ mücâzât ı asliyyenin nihâyet iki misline iblağ 
olunabilir. Cerâim-i mezkûreden dolayı mahkûmiyyeti târîhinden iʻtibâren 
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bir sene mürûr etmeksizin diğer bir cürüm irtikâb eden kimse mükerrir 
addolunur.

Mâdde 37: İşbu nizâmnâmede taʻyîn olunan mücâzât yalnız istihsâl-i 
ruhsat şartının adem-i îfâsı cürmüne mahsûsdur. Binâen ʻaleyh ruhsatsız 
tabʻ ve neşr veyâ memâlik-i sâireden idhâl olunan kütüb ve resâil ve evrâk 
vâsıtasıyla îkâ olunan cerâim-i sâire hakkında terettüb edecek ahkâm-ı 
kânûniyye başkaca icrâ olunur.

Mâdde 38: Tabʻ ve neşrinden dolayı müellif veyâ tâbii hakkında mahkemece 
mücâzât-ı kânûniyye hükmolunan kütüb ve resâilin yalnız muzırr olan 
sahifelerinin ve esâsen matbûʻât-ı muzırreden ise mecmûʻunun mahv ve 
izâlesi emr olunur ve yirmi ikinci ve yirmi üçüncü mâddelerde zikrolunan 
evrâk ve eşyâdan olubda mazarrâtı tebeyyün edenlerin müsâderesine hükm 
edilir.

Mâdde 39: Zâten istihsâl-i ruhsat etmiş olan biʼl-cümle matbaʻa 
ashâbına bilâ-harc ruhsatnâme iʻtâ kılınır tebaʻa-i Osmâniyyeden olan 
matbaʻa sâhiblerinden bilâ-ruhsat icrâ-yı sanʻat etmekde bulunanlar 
işbu nizâmnâmenin neşri târîhinden iʻtibâren bir mâh zarfında istihsâl-i 
ruhsat eylemek üzere merciʻine mürâcaʻat ederler ise yalnız dokuzuncu 
mâddede muharrer harcın istifâsıyla yedlerine ruhsatnâme iʻtâ olunacak ve 
tebaʻa-i ecnebiyyeden olubda ruhsatsız icrâ-yı sanʻat eden matbaʻacılardan 
mezkûr harc ile berâber beşinci mâddede beyân olunan senedi iʻtâ edenlere 
ruhsatnâme verilecekdir.

Biʼl-cümle kitabcılarla hurûf ve âlât-ı tabiʻye îmâl ve fürûht ve tevzîʻ ve 
taʻlîk edenler ile mürettiblerden ruhsatı hâiz olmayanlara mehl-i mezkûrun 
inkizâsına kadar ruhsat tezkiresi iʻtâ olunacak ve inkızâ-yı mehlden sonra 
işbu nizâmnâme ahkâmına tevfîk-i hareket etmiş olmayanlar bulunur ise 
haklarında hükm-i nizâm icrâ kılınacakdır.
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Mâdde 40: Dâhiliyye ve Adliyye ve Maʻârif Nezâretleri işbu nizâmnâmenin 
icrâsına memûrdur.

Mâdde 41: İkinci cild düstûrda münderic 20 Cemâziyeʼl-evvel sene 1273 
(16 Ocak 1857) târîhli Matbaʻa Nizâmnâmesinin hükmü mefsûhdur. Fî 9 
Cemâziyeʼl-evvel 1305 ve fî 10 Kânûn-ı sânî 1303 (25 Ocak 1888).
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Mürûr Nizâmnâmesi

Merʻiyyeti Ahkâmına Biʼl-istîzân İrâde-i Seniyye-i Cenâb-ı Pâdişâhî 
Şeref-müteʻallik Buyurulan Mürûr Nizâmnâmesi

Mâdde 1: Memâlik-idârei Osmâniyyede seyr ü seyâhat edenler gerek 
tebaʻa-i Devlet-i ̒ aliyyeden olsun ve gerek tebaʻa-i ecnebiyyeden bulunsun 
işbu nizâmnâme ahkâmına tevfîkan kemafi ʼs-sâbık mürûr tezkiresi almağa 
mecbûrdur.

Mâdde 2: Bir vilâyetin hâvî olduğu kazâ ve nâhiye ve karyeler dâhilinde 
seyr ü seyâhat edenler mürûr tezkiresi ahzından müstesnâ olduğu gibi 
başka başka vilâyetler dâhilinde oldukları halde yekdiğeri ile hem hudut 
bulunan kazâlar kurâ ve kasabaları ahalisi dahi ancak bu kazâlar dâhilinde 
bilâ tezkire seyir ve seyâhat edebilirler.

Mâdde 3: Ailesi ile bir tarafa ʻazîmet edecek olanlara kendisiyle haremi 
ve yirmi yaşını tecavüz etmemiş olan evlâd ve akaribi ve zükûr ve inâs 
hizmetçisi ve besmelesi için bir tezkire ve tevabiatı sâiresiyle yirmi yaşını 
tecavüz etmiş olan evlâd ve akâribi için başka başka tezkire verilir.

Mâdde 4: Mürûr tezkiresi evvelen hâmilinin tebâiyet ve memleketini ve 
mahalli ikâmet ve sanʻatını ve sin ve şeklini ve pederinin ism ve şöhretile 
meskatı resini ve gideceği mahalli saniyen maʻiyyetinde zevcesi ve yirmi 
yaşını tecavüz etmemiş evlâd ve akaribi ve zükûr ve inâs hizmetçisi varsa 
anların yalnız esnân ve esâmîsini ve sıfatı refâkatlerini mübeyyin koçanlı 
ve matbû ve mührü resmî ile mahtûm olur.

Mâdde 5: Mürûr tezkiresinin hükmü târîhinden iʻtibâren bir senedir bu 
müddet zarfında hâmil-i tezkire ahzine mecbûr olmayıp yalnız ʻazîmet 
ve avdet ettiği mahallerde ilm ü haber ibrâzına mecbûr olmayarak mürûr 
idâresine ol tezkireyi muʻâyene ve kayd ettirmeğe mecbûrdur.

Mâdde 6: Mürûr tezkiresi harcı beş guruşdur. Hâmili yedinde bulunup 

133  Birinci Tertip Düstur, C:V, ss. 861-865. İlgili nizamname düsturda latin alfabesiyle yer aldığından 

nizamnamenin aslı çalışmamızın orijinal belgeler kısmına konulmamıştır.
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ʻazîmet ve avdette kayıd olunacak tezkirelerden dahi matbûʻ muʻâyene 
pulları yapıştırılarak ikişer guruş kaydiye alınır umûmen medâriste ve 
tekâya ve zevâyada ve mahall-i sâirede iskân eden talebe ve dervişân 
ile sâkin oldukları mahallerden getirecekleri ilm ü haberler ile fakr 
ü halleri sâbit olanlara meccânen tezkire iʻtâsı mücâz olduğu gibi bu 
misillü tezkirelerin kaydi dahi meccânen icrâ olunur meccânen itâ olunan 
tezkirelere pasaportlarda cârî olduğu gibi (meccânen verilmiştir) ibâresini 
hâvî bir damga darb olunacakdır. Emânetçiler gibi dâimî sûretle bir tarafa 
gidip gelenlerin tezkireleri her ʻazîmet ve avdetlerinde kaydolunmayıb altı 
ayda bir kere kaydolunur.

Mâdde 7: Mürûr tezkireleri Der-Saʻâdet ve bilâdı selâsenin mevâkiʼi 
münâsebesinde bulunan nüfûs idâresi mürûr şuʻbelerinden ve vilâyâtta 
nüfûs nâzır ve memûrları tarafından iʻtâ olunur.

Mâdde 8: Mürûr tezkireler ile muʻâyene pulları nüfûs idâre-i ̒ umûmiyyesi 
maʻrifet ile tabʻ ettirilerek her ay nihâyetinde sarfi yâtı vâkıʻâyı mübeyyin 
bir cedvel tanzîm olunmak üzere Der-sâadetʼte mürûr kalemine ve 
vilâyâtta nüfûs nâzır ve memûrlarına nakid makâmında teslîm olunacak 
ve bunlar sarf olundukca esmanı mal sandığına teslîm olunacak ve bunlar 
sarf olundukca esmanı mal sandığına teslîm olunarak makbûz ilm ü haberi 
cedvel ile berâber nüfûs idâresine gönderilecekdir.

İkinci Fasl
Mürûr tezkiresinin Sûret-i İstihsâli

Mâdde 9: Mürûr tezkiresi almak için tezkire-i Osmânî ile ber-vech-i âtî 
bir ʻilm ü haber ibrâzı şarttır. Memûrîn-i devlet bu ilm ü haberi mensûb 
oldukları dâirenin reîs veyâ nâzır veyâ müdîrinden ve mahallâtta sâkin 
ahali-i müslime imâm ve muhtârlardan ve medrese-nişîn olan telebe-i ulûm 
müderrislerinden ve tebâʻa-i gayr-i müslime patrikhâne ve hamamhâne 
veyâ kilise cemiyetlerinden ve taşrada metrepolit ve desputhânelerden 
ve manastırda bulunan keşîşler manastırın gomnosundan veyâ köy 
kocabaşılarından ve handa sâkin olanlar dahi hancılar kethüdâsının tasdîk 
ile odabaşılarından ve tebâai ecnebiyeden olanlar mensûb oldukları 
devletin kançılaryasından ve kançılarya bulunmayan mahallerde hukûmet-i 
mahalliyyeden alacaklardır.
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Mâdde 10: Mâdde-i sâbıkada muharrer ̒ ilm ü haberler hâmilinin memûriyet 
veyâ sanʻatını ve sin veyâ şeklini ve gideceği mahalli ve maʻiyyetinde bir 
tezkireye kayd olunacak kimsesi var ise anın ism ve şöhret ve sinni ve 
sıfatı refâtini mutazammın olacakdır.

Mâdde 11: Ümerâ ve zabitânıʻaskeriyyenin mürûr tezkireleri mensûb 
oldukları devâiriʻaskeriyyeden verilir ancak bunların maʻiyyetinde 
ʻaskerin kimse var ise bunun için usûlüne tevfi kân ʻilm ü haber ibrâz ile 
mürûr tezkiresi istihsâli lâzımdır.

Mâdde 12: İlmuhâber ibrâz edemiyen veyâhûd gösterdiği ʻilm ü haberler 
mevâddı sâbıka ahkâmına muvâfık olmayan kesâna ve Zâbıta Nezâreti 
tahtında bulunanlara ve heyet-i adliyye tarafından ̒ azîmeti menʻ olunanlara 
mürûr tezkiresi iʻtâ olunmaz.

Mâdde 13: Mahallât imâm ve muhtârlar ile cemâʻatı gayr-i müslime 
hademe-i ruhâniyesi ve han odabaşıları ve esnâf kethüdâları mürûr 
muamelâtı için verecekleri ʻilm ü haberlerden yalnız üç guruş alacaklardır.

Mâdde14: Müddet-i munkaziye olan tezkirelerin istimâli câiz değildir.

Madde 15: Karyelerde müteehhil ve yerlilik hukûkunu hâiz olan ahaliden 
mürâcaʻat edenlere karyelerinin merbût olduğu nâhiye müdîri tarafından 
dahi mürûr tezkiresi iʻtâ olunabilir işbu tezkireler kazâ nüfûs memûrları 
tarafından açık olarak tahtîm ve hukûmet maʻrifeti ile nevâhî müdîrlerine 
irsâl ve teslîm olunacak ve müdîrler tarafından dahi ʻilm ü haber ibrâz ile 
tezkire isteyenlere harcı alınarak iʻtâ kılınacakdır. Nevâhî müdîrleri her 
ay nihâyetinde kazâ nüfûs memûruna sarfi yâtı vakıʻâsının hesâbını iʻtâya 
mecbûrdur.

Mâdde 16: Tebaʻa-i Devlet-i ʻAliyyeden olsun ve gerek ecnebî bulunsun 
Memâlik-i osmâniye dâhilinde seyr ü seyâhat edenler polis tarafından taleb 
olundukca mürûr tezkirelerini ibrâz etmeye mecbûrdurlar.

Mâdde 17: Her vilâyet dâhilinde berren gelib gidenlerin tezkirelerini 
muʻâyene için mevâkiʻi lâzıme taʻyîn olunur. Rumeli ve Anadolu 
demiryolları ile Der-Saʻâdetʼe gelib gidenlerin yoklamaları dahi Zabtiyye 
Nezâreti tarafından taʻyîn olunacak mahallerde icrâ kılınır şu kadar ki 
Rumeli cihetinden Çatalca ve Anadolu cihetinden İzmit Kasabaları ile Der-
Saʻâdet beyninde seyr ü seyâhat edenler tezkire ahzinden müstesnâdırlar. 

Mürûr Nizâmnâmesi
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Üçüncü Fasl
Mücâzât 

Mâdde 18: Mürûr tezkiresini hâmil olmadığı veyâ tezkiresi olubda vize 
ettirmemiş bulunduğu halde dâhili Memâlik-i Şâhânede seyr ü seyâhat 
edenlerden bir beşlikden beş beşliğe kadar cezâ-yı nakdî alındıkdan sonra 
muʻteber kefîl gösterenlere müceddeden tezkire iʻtâ veyâ tezkiresinin 
kayd muâmelesi îfâ olunur. Oraca ikâmetgâh göstermeğe kâdir 
olamamakla berâber kefîl irâesinden dahi izhârı ʻacz ile mevridinde kefîl 
gösterilebileceğini beyân edenlere mevridince kefâlete rapt olunmak üzere 
muvakkat bir tezkire verilerek keyfi yyeti mevridi polis idâresine bildirilir.

Mâdde 19: Esnâ-yı rahta tezkiresini zâyiʻ ettiğini beyân edenlerden 
memûrîni marûfeden olubda memûriyetini evrâk-ı resmiyye ile hukûmet-i 
mahalliyye nezdinde isbât edenlere mahrecinden müceddeden mürûr 
tezkiresi verilir.

Mâdde 20: Mürûr tezkiresi için verecekleri ilm ü haberlere mahsûs ve 
muayyen olan harçdan ziyâde akçe taleb eden imâmlar ile gayr-i müslim 
cemâʻatları hademesinden birer yüzlük Osmanlı altunu cezâ-yı nakdî 
alınır ve bunlardan hilâfı hakikat ilm ü haber verenler hakkında dahi Cezâ 
Kânûnu ahkâmına tevfi kân mücâzât edilir.

Mâdde 21: Elindeki tezkireyi tagyîr ve tahrîf ile sahtekârlık eylediği 
tebeyyün eden şahıs Cezâ Kânûnunun yüz elli yedinci mâddesine tevfîkan 
sahtekârlık cezâsı ile mücâzât olunur.

Mâdde 22: Mürûr tezkirelerine sahte ism yazdıran veyâhûd bu makûle 
hile ile yol tezkiresi istihsâl için kefâlet eyleyen şahıs Cezâ Kânûnunun 
yüz elli altıncı mâddesi hükmünce hapsolunur.

Mâdde 23: İşbu nizâmnâme ahkâmına mugâyir hareket edenlerden gerek 
hükmen ve gerek idâreten istihsâl olunacak cezâ-yı nakdîler nüfûs idâresine 
ʻâiddir.

Mâdde 24: İşbu nizâmnâme târîhi iʻlânından iʻtibâren üç ay hitâmında 
mevkiʻ-i icrâya konulacak ve ol halde 9 Ramazan 1260 târîhli mürûr 
taʻlîmâtı münfesih olacakdır.

Mâdde 25: Dâhiliyye Nezâreti işbu nizâmnâmenin icrâsına memûrdur. Fî 
18 Ziʼl-kaʻde 1304 ve 27 Temmuz 1303 (8 Ağustos 1887).
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Girid Vilâyeti ʻAsâkir-i Zabtiye Nizâmnâmesi

Girid Vilâyeti ʻAsâkir-i Zabtiyyesi Nizâmnâmesi

17 Ziʼl-kaʻde 1305, 14 Temmuz 1304 (26 Temmuz 1888)

FASL-I EVVEL
Aleʼl-ʻumûm ʻasâkir-i zabtiyye beyânındandır.

Mâdde 1: Girid ʻAsâkir-i Zabtiyyesi cezîrede ʻâsâyiş ve emniyyet-i 
ʻumûmiyyeyi muhâfazaya ve cerâim ve cinâyâtın menʻ ve vukûʻuna 
ve ashâb-ı cürm ve cinâyeti taʻkîb ve taharrî ve ahz u giriftle îcâb eden 
devâir-i hukûmete teslîme ve cezîrenin her tarafında nizâmât ahkâmının 
icrâ ve infâzına memûrdur.

Mâdde 2: Girid ʻAsâkir-i Zabtiyyesi heyeti yirmi bir bölükden ʻibâret 
olacak ve her bölüğün mevcûdu altmış kişiden yaʻni bir bölük ağasıyla 
bir mülâzım-ı evvelden ve bir mülâzım-ı sânî ile bir serçavuşdan ve beş 
nefer sıra çavuşuyla dokuz nefer onbaşından ve kırk iki nefer zabtiyyeden 
mürekkeb olacak ve bununla berâber beş nefer sıra çavuşundan ve on nefer 
onbaşı ile doksan nefer zabtiyyeden mürekkeb olmak üzere bir de zabtiyye 
süvârî bölüğü bulunacakdır.

Mâdde 3: Girid ʻAsâkir-i Zabtiyyesi heyeti bir alay beyinin kumandası 
tahtında bulunacak ve mîr-i mûmâileyh merkezi vilâyetde ikâmet ederek 
maʻiyyetinde biri İslâm ve diğeri Hıristiyan olmak üzere bir rütbede iki 
idâre emîni ve bir de tabur ağası rütbesinde bir müfettiş bulunacakdır.

Mâdde 4: Hanya ve İsfakya ve Resmo ve Kandiye ve Lâşid Sancaklarında 
müstahdem zabtiyye taburlarından beherinin kumandası birer tabur 
ağasına muhavvel olacak ve her bir tabur ağası maʻiyyetinde birer nefer 
tabur kâtibi bulunmak üzere merkez-i livâda ikâmet eyleyecekdir.

Mâdde 5: Piyâde ve suvâri ʻasâkir-i zabtiyyenin sancak ve kazâ ve 
şehirlere emr ü taksîmi ihtiyâcât nisbetinde olmak üzere alay beyi ile 

134 Birinci Tertip Düstur, C:VI, ss. 96-119. İlgili nizamname düsturda latin alfabesiyle yer aldığından 

nizamnamenin aslı çalışmamızın orijinal belgeler kısmına konulmamıştır
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mahallî mutasarıfl arının reyleri suʻâl olunarak vâlî-i vilâyet cânibinden 
icrâ kılınacakdır.

FASL-I SÂNÎ
Silk-i zabtiyyede istihdâm olunacakların evsâfı beyânındadır.

Mâdde 6: Evvelâ okuyub yazması olmayanlar, sâniyen yirmi beş yaşından 
aşağı ve elli yaşından yukarı olanlar, sâlisen sıhhat-ı bedeniyyeye mâlik 
olmayanlar ile tammüʼl-akıl bulunmayanlar, râbiʻan bin sekiz yüz yetmiş 
sekiz târîhinden sonra bir cinâyetden dolayı mahkûm olmuş veyâhûd sirkat 
veyâ cünhadan dolayı bir seneden ziyâde habs ve tevkîf cezâsına mahkûm 
olmuş ve bir de sene-i merkûmeden evvel böyle bir mahkûmiyyetini ikmâl 
etmemiş olanlar silk-i zabtiyyede zâbit olamayacaklardır.

Mâdde 7: Evvelâ mâdde-i ânifenin ikinci ve üçüncü ve dördüncü 
fıkralarında muharrer olan ahvâli istinâiyyeden birisine tâbiʻ olanlar, 
sâniyen etvâr-ı memdûhalarıyla sıdk ve istikâmetleri işbu nizâmnâmenin 
on ikinci mâddesinde muharrer olan sûret tevfîkan musaddak olmayanlar 
ʻAsâkir-i Zabtiyye piyâde ve süvârî küçük zâbitliğinde ve neferliğinde 
istihdâm olunamayacaklardır.

Mâdde 8: Neferlik ile küçük zâbit memûriyyetlerine müteehhil olmayanlar 
ile okur yazarlığı bulunanlar tercîh olunacaklardır.

FASL-I SÂLİS
Büyük ve küçük zâbitânın sûret-i nasb ve taʻyînleri ile efrâd-ı 

zabtiyyenin silk-i zabtiyyeye sûret-i kayd ve idhâllerine dâirdir.

Mâdde 9: Vâlî-i vilâyetin ʻarz ve inhâsı üzerine cânib-i bâb-ı ʻâlîden azl 
ve nasb olunacak alay beyinden mâʻadâ zâbıtân-ı zabtiyyenin nasb ve ʻ 
azlleriyle terfîʻ-i rütbeleri vâlî-i vilâyet cânibinden icrâ olunacakdır.

Mâdde 10: ʻAsâkir-i zabtiyyenin küçük zâbitânı ol bâbda mahallî 
mutasarrıfı ile tabur ağasının müttefi kan vukûʻ bulacak teklîfi  ve alay 
meclisinin tensîbi ile vâlî-i vilâyet cânibinden nasb ve taʻyîn olunacak 
ise de işbu nizâmnâmenin on ikinci mâddesi ahkâmınca lâzım gelen 
şehâdetnâmeler mevcûd olmaksızın küçük zâbitânın nasbı hakkında 
vukûʻ bulacak her bir teklîf vâlî-i vilâyet cânibinden pîş-i nazar-ı dikkate 
alınmayacakdır.

Mâdde 11: Mutasarrıfl ar ile tabur  ağaları ve alay meclisi küçük  zâbit 
taʻyîn olunmak üzere evsâf-ı sâʻireden mâʻadâ müteehhil olmakla berâber 
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okur yazarlığı dahi bulunanları tercîhen teklîf etmeğe mecbûr olacaklar 
ve evsâf-ı mezkûrenin kâffesini hâiz olduğu takdîrde îcâb-ı vech üzerine 
tebeyyün eden kimse bulunub da tercîh kâʻidesine riʻâyet edilmeyecek 
olduğu hâlde vâlî-i vilâyet teklîf olunan şahsı nasb ve taʻyîne mecbûr 
olmayacakdır.

Mâdde 12: Silk-i zabtiyyede istihdâmını istidʻâ eden veyâhûd istihdâm 
olunmak üzere daʻvet olunanlar evvelâ altıncı mâddenin ikinci fıkrası 
ahkâmınca lâzım gelen esnânda bulunduğuna dâir mahallî Nâhiye Müdîri 
tarafından verilmiş bir kıtʻa şehâdetnâme, sâniyen meşyü hareketce ve îfâ-
yı umûr-ı memûrece bir gûne mâniʻ olacak her türlü nekâyis-i bedeniyyeden 
vâreste olduğuna ve akl ve şuʻûru yerinde bulunduğuna dâir mahallî nâhiye 
veyâ kazâ tabîbi tarafından muʻtâ bir kıtʻa rapor, sâlisen altıncı mâddenin 
dördüncü fıkrasındaki ahvâl-i istisnâiyyeye tâbiʻ olmadığına dâir îcâb eden 
müddeʻî-i ʻumûmî tarafından iʻtâ olunmuş bir kıtʻa şehâdetnâme mahallî 
tabur ağasına ibrâz etmeğe mecbûr olacaklardır.

Mâdde 13: Marrüʼz-zikr evrâkın ibrâzından sonra silk-i zabtiyyede 
istihdâmını istidʻâ eden veyâ istihdâm olunmak üzere daʻvet olunan 
şahsın fi rârda bulunan mücrimîn ile münâsebet ve alâkası bulunabileceği 
hakkında şübhe-yi dâʻî takımdan olub olmadığı ve bir cürmden dolayı taht-ı 
muhâkemede bulunub bulunmadığını tabur ağası mahallî mutasarrıfıyla 
berâber tedkîk ve tahkîk edecekdir. Tedkîkât ve tahkîkât-ı lâzimenin icrâ 
ve ikmâlinden sonra mutasarrıf ile tabur ağası tarafından tanzîm ve imzâ 
olunacak takrîr mâdde-i sâbıkada beyân olunan şehâdetnâmeler ile berâber 
alay beyine tisyâr olunacak ve alay beyi dahi alay meclisiyle berâber 
evrâk-ı mezkûreyi biʼt-tetkîk taʻyîni teklîf olunan şahsın evsâf-ı matlûbeyi 
hâiz bulunduğu tebeyyün eyledikde mîr-i mûmâileyhin vâlî-i vilâyete 
takdîm edeceği inhâ üzerine şahsı merkûmun zabtiyye neferliğine biʼt-
taʻyîn emri verilecekdir.

Mâdde 14: Mutasarrıfl ar ile tabur ağaları ve alay beyi ile alay meclisi 
zabtiyye neferliğine sâlifüʼz-zikr evsâfdan mâʼadâ sekizinci mâddede 
muharrer olan evsâfı dahi hâiz bulunanları tercîhen teklîfe mecbûr 
olacaklardır. Evsâf-ı mezkûrenin kâffesini hâiz olduğu îcâb-ı vech üzere 
tebeyyün eden bir kimse bulunub da tercîh kâʻidesine riʻâyet edilmeyecek 
olduğu hâlde vâlî-i vilâyet teklîf olunan şahsı nasb ve taʻyîne mecbûr 
olmayacakdır.
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FASL-I RÂBİʻ
Efrâd-ı Zabtiyyenin Kefâleti Beyânındadır

Mâdde 15: Taʻyîn olunan zabtiyye neferi îfâ-yı vazîfeye mübâşeret 
etmezden evvel mensûb olduğu tabur ağası huzûrunda on ʻaded Osmanlı 
altunu mikdârında kefâlete rabtedilecekdir. Ol bâbda tabur ağası huzûrunda 
tanzîm olunacak kefâletnâmeye kırk paralık pul yapışdırılacak ve mezkûr 
kefâletnâme de nefer-i merkûm şâyed on sekizinci mâddede muʻayyen 
olan müddet-i memûriyyetini kableʼl-ikmâl silk-i zabtiyyeden hôd-be-hôd 
çekilecek veyâ istifʻâ edecek olur ise kefîli tarafından Zabtiyye Tekâʻüd 
Sandığıʼna ̒ âid olmak üzere derhâl mezkûr on ̒ aded Osmanlı altunu tediye 
olunacağı gösterilecekdir.

Mâdde 16: Silk-i zabtiyyeye idhâl olunan neferin mâdde-i sâbıka 
ahkâmınca kefâlete rabtedildiğini mübeyyin olarak tabur ağası tarafından 
tanzîm olunacak bir kıtʻa şahâdetnâme muhâsebe kalemine ibrâz 
olunmadıkca nefer-i merkûmun ismi defter-i mahsûsuna kayd ve terkîm 
edilemeyecekdir.

Mâdde 17: Taʻyînnâmesi târîhinden iʻtibâren nihâyet on beş gün zarfında 
on beşinci mâddede muharrer olan kefâleti irâe etmeyen zabtiyye neferi 
biʼt-tabʻ maʻzûl add ile silk-i zabtiyyeden ihrâc edilecekdir.

FASL-I HÂMİS
Efrâd-ı Zabtiyyenin Müddet-i Memûriyyetleriyle Müddet-i 

Mezbûrenin İkmâlinden Evvel ʻAzl ve İnfi sâllerine Bâdî Olacak 
Ahvâl Beyânındadır

Mâdde 18: Efrâd-ı zabtiyyenin müddet-i memûriyyetleri mecbûrî olarak 
iki seneden ʻibâret olacakdır.

Mâdde 19: İki sene müddet kablel ikmâl hiçbir zabtiyye neferi esbâb-ı 
ʻâtiyeden birisi vâkiʻ olmadıkca silk-i zabtiyyeden tard olunamayacakdır.

Esbâb-ı meşrûha evvelâ efrâd-ı merkûmenin ser-hôşluk veyâ kumârcılığı 
iʻtiyâd etmiş olması,

 Sâniyen, ahlâk-ı seyyie ashâbından bulunması,

 Sâlisen, bir cürm ve cinâyet îkaʻ etmiş olanların ve ʻaleʼl-husûs 
hayvân sârikleriyle emlâk ve ʻakâra zarar ve ziyân îkaʻ edenlerin ahz u 
giriftlerince takayyüd ve ihtimâm etmedikleri veyâhûd bu gibi eşhâs 
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der-dest edilmiş iken îfâ-yı vazîfece gösterilen rehâvetden dolayı eşhâs-ı 
merkûmenin fi rârlarına meydân bırakıldığı tahakkuk etmiş olması,

 Râbiʻan, vazîfe-i memûriyyetine ʻâid olarak âmirlerinden aldıkları 
evâmirin infâz u icrâsından imtinâʻ edilmesi,

 Hâmisen, gıyâben mahkûm olub fi rârda bulunan mücrimîn ve 
fi rârda bulunan ashâb-ı cerâim ve haklarında ahz u girift müzekkeresi iʻtâ 
olunmuş bulunan eşhâs ile münâsebet ve alâkası bulunduğu görülmesi,

 Sâdisen, lâ-akall üç defʻa intibâh cezâsına mahkûm olmuş olması,

 Sâbiʻan, ̒ âdî bir cünha mâddesinden dolayı habs ve tevkîf cezâsına 
mahkûm edilmiş olması,

 Sâminen, bir heyet-i ittihâmiyye karârnâmesi mûcibince 
cinâyet mahkemesi huzûrunda taht-ı muhâkemeye alınmış bulunması 
kaziyyelerinden ʻibâretdir. Esbâb-ı mezkûrenin üçüncüsünde efrâd-ı 
zabtiyyenin Cezâ Kânûnnâmesince biʼl-muvâhaze dûçâr-ı mücâzât 
edilmesi hakkı dahi muhâfaza olunacakdır.

Mâdde 20: Bir zabtiyye neferinin esbâb-ı mezkûrenin birisinden 
dolayı silk-i zabtiyyeden emr-i tardı merkûmun cürmü vâkiʻi içün işbu 
nizâmnâmede muʻayyen olan mücâzâta dûçâr edildikden sonra icrâ 
olunacakdır.

Mâdde 21: Bir cinâyet veyâ cünha mâddesinden dolayı icrâ-yı istintâkına 
bed ve mübâşeret olunan her zabtiyye neferi muvakkaten memûriyyetinden 
ʻazl olunacak ve işbu muvakkat ʻazl-i müddetince maʻâşından mahrûm 
olacak isede tebriye-i zimmet eylediği takdîrde kemâ-fi ʼs-sâbık istihdâm 
olunmakla berâber tevkîf olunan mikdâr-ı maʻâşını dahi ahz ve istîfâ 
edecek ve aksi takdîrde silk-i zabtiyyeden kaydı katiyyen terkîn edilerek 
muvakkaten ʻazl olunduğu târîhten iʻtibâren maʻâşından dahi mahrûm 
kalacakdır.

Mâdde 22: Efrâd-ı zabtiyyenin müddet-i memûriyyetleri olan iki sene 
mürûrundan sonra silk-i zabtiyyeye yine iki sene müddet ile ve bidâyet-i 
duhûllerinde cârî olan şerâit üzerine be-tekrâr kayd ve istihdâmı câiz 
olacak ise de bu sırada müddet-i sâbıka zarfında ibrâz-ı liyâkat ve ehliyyet 
etmiş olanlar tercîh olunacaklardır.
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FASL-I SÂDİS
Terfîʻ-i Rütbe Beyânındadır

Mâdde 23: Münhall olan onbaşılık hidmetlerine lâ-akall bir sene müddetle 
neferlikde biʼl-istihdâm ibrâz-ı liyâkat ve ehliyyet etmiş olanlar terfîʻan 
taʻyîn olunacakdır.

Mâdde 24: Münhall olan sıra çavuşluk hizmetleri lâ-akall bir buçuk 
sene müddetle onbaşılıkda biʼl-istihdâm ibrâz-ı liyâkat ve ehliyyet etmiş 
olanlara verilecekdir.

Mâdde 25: Münhall olan başçavuşluk hizmetlerine lâ-akall iki sene 
müddetle sıra çavuşluğunda biʼl-istihdâm ibrâz-ı liyâkat ve ehliyyet etmiş 
olanlar terfîʻan taʻyîn olunacakdır.

Mâdde 26: Münhall olan mülâzım-ı sânîlik memûriyyetlerine başçavuş ve 
başçavuş bulunmadığı hâlde çavuş olmak üzere iki sene müddetle istihdâm 
olunub ibrâz-ı ehliyyet ve gayret etmiş olanlar taʻyîn olunacakdır.

Mâdde 27: Mülâzım-ı sânîlikde lâ-akall iki sene müddetle biʼl-istihdâm 
ibrâz-ı liyâkat ve ehliyyet etmeyenlerin mülâzım-ı evvelliğe terfîʻ-i 
rütbeleri câiz olmayacakdır.

Mâdde 28: Mevâdd-ı ânife ahkâmınca küçük zâbitânın bir rütbeden 
diğerine terfîʻi husûsunda okur yazar takımından olanlar dâimâ tercîh 
olunacakdır.

Mâdde 29: Münhall memûriyyet olmadıkca tertîbinden hâric rütbe iʻtâsı 
câiz değildir.

Mâdde 30: ʻAsâkir-i zabtiyyenin ilk teşkîlât-ı cedîdesinde mevâdd-ı 
ânifede tahdîd olunan müddetce istihdâm olunmuş küçük zâbitân 
bulunmadığı hâlde işbu nizâmnâmede muharrer evsâfı hâiz eşhâs küçük 
zâbitlik hizmetlerine hâricden dahi taʻyîn olunabilecekdir.
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FASL-I SÂBİʻ
Zabtiyye Süvârîleri Beyânındadır

Mâdde 31: ʻAsâkir-i zabtiyye süvârîliğine taʻyîn olunan şahıs masârifi  
kendisine ʻâid olmak üzere memûriyyetine elverişli bir res beygir alacak 
ve işbu beygirin bahâsıyla ol vechle elverişli olub olmadığına ol bâbda 
tabur ağasıyla ehl-i hibreden bir zâttan mürekkeb olmak üzere teşekkül 
edecek bir komisyon hükmedecek ve mezkûr komisyonun bu bâbda 
vereceği mazbata Zabtiyye Alay Beyliğine gönderilerek kuyûdâtda hıfz 
olunacakdır.

Mâdde 32: Beygirsiz kalan süvârî zâbitân ve neferâtı beygirleriyle bunların 
takımlarının mübâyaʻası masârifâtı tarafl arından tesviye olunacağı gibi 
kazâen vukûʻ bulacak her gûne zâyiʻât dahi kendilerine ʻâid olacakdır.

Mâdde 33: Zabtiyye süvârî zâbitân ve neferâtı beygirleriyle bunların 
takımlarının mübâyaʻası masârifâtı tarafl arından tesviye olunacağı gibi 
kazâen vukûʻ bulacak her gûne zâyiʻât dahi kendilerine âid olacakdır.

Mâdde 34: Îfâ-yı memûriyyet esnâsında beygir telef olacak veyâ 
sakatlanacak olur ise bunun telef veyâ sakatlandığı zamânki kıymetinin 
takdîri zımnında süvârî zâbitleri cânibinden intihâb olunacak erbâb-ı 
vukûfun baʻdeʼt-tahlîf bu bâbda verecekleri müzekkere tabur meclisinin 
başkaca bir mazbatasına rabtıyla alay beyi maʻrifetiyle makâm-ı vilâyete 
takdîm olunarak meclis-i idâre-i vilâyetin reyi dahi istihsâl olundukdan 
sonra beygirin takdîr olunan bahâsı nısfının tesviyesi emir olunacakdır. Her 
hâlde tesviye olunacak mikdâr-ı mebâliğ beygirin otuz birinci mâddede 
zikr ve beyân olunan mazbatada gösterilen mikdârın nısfından ziyâde 
olmayacakdır.

Girid Vilâyeti ʻAsâkir-i Zabtiye Nizâmnâmesi



BELGELERLE TÜRK POLİS TARİHİ-4

304

FASL-I SÂMİN
ʻAsâkir-i Zabtiyyenin Elbise ve Eslihası Beyânındadır

Mâdde 35: ʻAsâkir-i zabtiyyenin büyük ve küçük zâbitânıyla neferâtına 
ve zabtiyye süvârîlerine şekl-i vâhid olarak verilecek elbise ve esliha 
makâm-ı vilâyetden bâ-tahrîrât taʻyîn olunacakdır.

Mâdde 36: Muʻayyen olandan başka türlü elbise iktisaʻ olunması veyâ 
esliha taşınması câiz olmayacak ve hilâfında hareket edenlerden birinci 
defʻada bir ʻaded sîm-i mecîdiyye ve tekerrürü hâlinde iki misli mikdârı 
cezâ-yı nakdî ahz ve istifʻâ olunacak ise de mezûnen gaybûbet eden 
memûrîn-i zabtiyye bu hükümden müstesnâdır.

Mâdde 37: Her zabtiyye neferi kendi elbise ve eslihasını temiz tutmağa 
mecbûrdur. Küçük zâbitân her gün ve büyük zâbitler dahi lâ-akall ayda bir 
defʻa îcâb eden yoklamayı îcrâ etmeğe mecbûr olacaklar ve işbu yoklamanın 
icrâsınca vukûʻ bulacak gûne tekâsülden dolayı mesʻûl olacaklardır.

Mâdde 38: Silâhlarını temiz tutmayanlar ve elbisesince aleʼl-ʻumûm 
nezâfeti gözetmeyenler mensûb oldukları bölük efrâd-ı muvâcehesinde 
zâbitleri tarafından tevbîh olunarak esliha ve elbiselerinin temizlenmesine 
icbâr edileceklerdir. Ve üçüncü defʻa vukûʻ bulacak böyle tevbîhden sonra 
dahi esliha veyâ elbiseleri temiz tutulmaz ise bir günden üç güne kadar 
habs ve tevkîf cezâsıyla mütecezzâ olacakları gibi bir haftalık maʻâşları 
dahi tevkîf edilecekdir.

FASL-I TÂSİʻ
Zabtiyye Alayının Sûret-i İdâre-i Mâliyyesi Beyânındadır

Evvelâ Maʻâşât

Mâdde 39: Zâbitân ile efrâd-ı zabtiyyenin mikdâr-ı maʻâşâtı ve asâkir-i 
zabtiyyenin biʼl-cümle masârifât-ı sâiresi cezîre müvâzene defterlerinde 
tahdîd olunur.

Mâdde 40: Biʼl-cümle ʻasâkir-i zabtiyye büyük ve küçük zâbitânıyla 
neferâtının maʻâşât-ı memûrîn-i sâire maʻâşâtının sûret-i tesviyesince cârî 
olan kâʻide mûcibince doğrudan doğruya mahallî mal sandıklarından sarf ve 
iʻtâ olunacakdır. Ve mahallî muhâsebe kalemlerince meʻmûrîn defterlerinde 
muʻâmele-i kaydiyyeleri icrâ olunmak üzere ʻasâkir-i merkûmenin büyük 
ve küçük zâbitân ile efrâdının keyfi yyeti taʻyînleri hukûmet-i mahalliyye 
cânibinden muhâsebe kalemine beyân ve teblîğ edilecekdir. Küçük 
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zâbitler ile efrâd-ı zabtiyyenin maʻâşât senedâtında gürülmüşdür tâbiriyle 
zîrinde mahallî bölük ağasının imzâsı mevcûd olmadıkca hâvî oldukları 
mikdârı maʻâşât sarf ve iʻtâ olunamayacakdır. Maʻâş senedi vech-i meşrûh 
üzere nefer veyâ küçük zâbitin senetde muharrer olan mikdâr-ı mebâliğe 
istihkâkı bulunmadığı takdîrde bundan dolayı bölük ağası mesʻûl olacağı 
gibi sûret-i meşrûhaya tevfîkan tasdîk olunmayan bir maʻâş senedinin hâvî 
olduğu mikdâr-ı mebâliği sarf ve iʻtâ eden sandık emîni dahi vukûʻ bulacak 
bu misillü tediyâtdan dolayı mesûl olacakdır.

Sâniyen Masârif-i Müteferrika

Mâdde 41: Karakolhâneler ile ahırların bedeli icârât ile tasdîk olunmuş 
olan masârif-i kırtâsiyye ve karakolhânelerin masârifât-ı tenvîriyyesi ve 
sâire mahallî idâre meclislerinin tensîbi üzerine usûlü câriyye mûcibince 
tesviye olunacakdır.

FASL-I ʻÂŞİR
ʻAsâkir-i Zabtiyyenin Vezâif-i Beyânındadır

Evvelâ Alay Beyin Vezâifi ne Dâirdir

Mâdde 42: Alay beyi doğrudan doğruya vâlî-i vilâyetin emr-i tahtında 
bulunarak vâlî-i vilâyet tarafından alacağı evâmir-i icrâ ve infâz edeceği 
gibi alayın biʼl-cümle umûruna ve ʻaleʼl-ʻumûm işbu nizâmnâme 
ahkâmının temâmi-i icrâsına ihâle-i nazar-ı dikkat ile berâber tabur 
ağalarıyla sâir zâbitânın zîr-i idârelerinde bulunan müfrezeler umûrunun 
tafsîlâtını müfettiş maʻrifetiyle tedkîk edecek ve bir gûne tekâsül veyâ 
hilâf-ı nizâm hareket ve muʻâmelenin veyâhûd sâir bir uygunsuzluğun 
vukûʻ bulduğu kendisine haber verildiği veyâ bir gûne şikâyet ʻarz ve 
beyân olunduğu hâlde esbâb-ı mûcibesi hakkında îcâb eden tabur ağasından 
talebi izâhât eyleyecek ve vukûʻ bulan zühûl ve hilâf-ı nizâm harekât ile 
uygunsuzlukları ve müstelzimi şikâyât olan sâir yolsuzlukları tesviye ile 
berâber alay umûrunun muntazam bir sûretde cereyânı zımnında evâmir-i 
mukteziyye iʻtâ eyleyecekdir.

Alay beyinin mâzereti hâlinde merkez-i vilâyetde bulunan tabur ağası 
vekâlet edecekdir.

Girid Vilâyeti ʻAsâkir-i Zabtiye Nizâmnâmesi
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Sâniyen Alay Müfettişinin Vezâifi ne Dâirdir

Mâdde 43: Alay müfettişi doğrudan doğruya vâlî-i vilâyetin emr-i tahtında 
bulunarak her sene Cezîrenin elviye-i hamsesinden her birisinde ikişer ay 
devren geşt ü güzâr ile her sancağın ʻAsâkir-i Zabtiyyenin ahvâlini teftîş 
eyledikden sonra iktizâ eden lâyihayı vâlî-i vilâyete takdîm edecekdir.

Mâdde 44: Alay müfettişi devre çıktığında evvelâ ʻAsâkir-i Zabtiyye 
umûrunun sûret-i muntazamada cereyân edip etmediğini ve büyük ve 
küçük zâbitân ile efrâd-ı zabtiyye lâyıkıyla haysiyyetlerini gözeterekden ve 
devâir-i resmiyye ile hüsn-i imtizâç lâyıkiyle haysiyyetlerini gözeterekden 
ve devâir-i resmiyyeden istihsâli maʻlûmât edecek, sâniyen her zâbitin 
taht-ı kumandasında bulunan efrâd-ı zabtiyyeden her birisinin liyâkat ve 
ehliyyetine dâir zâbitden istihsâli maʻlûmât ile efrâd-ı zabtiyyeden îfâ-yı 
hüsn-i hıdmet edenlerin ismlerini zabt edecekdir. Sâlisen her bir zabtiyyenin 
memûriyyetine müteʻallik vezâif-i bilib bilmediğini tahkîk edecek, râbiʻan 
zâbitânın taht-ı kumandalarında bulunan efrâd-ı zabtiyyeye vazîfelerini 
taʻlîm ve her defʻa aldıkları evâmir-i ̒ umûmiyyeyi efrâd-ı zabtiyyeye teblîğ 
ve tefhîm edib etmediklerini ve aleʼl-ʻumûm umûr-ı memûrelerini sûret-i 
muntazama ve matlûbede îfâ edib etmediklerini tedkîk ve teftîş eyleyecek, 
hâmisen işbu nizâmnâme ahkâmınca lâzım gelen yoklamaları zâbitân ile 
karakol memûrları tarafından muntazaman icrâ olunub olunmamakda 
olduğunu tedkîk eyleyecek, sâdisen, efrâd-ı zabtiyyeden her birisinin 
ahvâl-i sıhhiyyesini ve etvâr ve ahlâkını biʼt-teftîş ehliyyetleri olmayanlar 
ile memûriyyete gayr-i muktedir olanların ismlerini zabtedecek sâbiʻan, 
efrâd-ı zabtiyyenin eslihası ile elbiselerini ve eşyâlarıyla beygir takımlarını 
ve beygirlerini biʼl-muʻâyene müşâhede edilecek nevâkısı işâret edecek 
sâminen, efrâd-ı zabtiyye vezâifi nin kendilerine taʻlîmi ve bir de efrâd-ı 
merkûmenin mükellef oldukları itâʻat kâʻidesine riʻâyet edilmesi hakkında 
taʻlîmât-ı mukteziyye iʻtâ edecek tâsiʻan, şâyed kendisine zâbitân veyâ 
efrâd-ı zabtiyye tarafından şifâen veyâ tahrîren vukûʻ bulacak şikâyâtı kabûl 
ve tahkîk edecek ʻaşîren, tabur ve bölük kalemlerini yoklayarak defâtir-i 
lâzimenin sûret-i muntazamada tutulub tutulmadığını ve aklâm-ı mezkûre 
umûr-ı mihveri lâyıkında cereyân edib etmediğini tahkîk edecek ahad-i 
ʻaşer, tabur ve bölük sandıklarını teftîş ile işbu nizâmnâme ahkâmınca 
zâbıta maʻrifetiyle tahsîl olunan cezâ-yı nakdîlere müteʻallik muʻâmelât-ı 
sûret-i idâresini tedkîk eyleyecek isnâ ʻaşer, işbu nizâmnâmenin gaybûbeti 
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mezûniyyetlerine dâir olan ahkâmının tamâmıyla muhâfaza olunub 
olunmadığını tahkîk edecek sâlis-i ʻaşer, karakolhâneleri yoklayarak 
bunların nezâfetlerine iʻtinâ olunub olunmadığını ve bunların münâsib 
mahallerde ve efrâd-ı zabtiyyenin sıhhatine muzırr olmayacak hâlde 
bulunub bulunmadıklarını teftîş edecek râbiʻ-i aşer, efrâd-ı zabtiyyenin 
ʻaleʼl-ʻumûm etvâr ve harekâtıyla âmirlerine ve ahâlîye karşı ne yolda 
muʻâmele etmekde olduklarını tedkîk ile zabtiyyelere îcâb-ı vech üzere 
nesâyih-i lâzıme icrâ ile berâber vazîfelerinin tamâmıyla îfâsınca teşvîkât-ı 
mukteziyyede bulunacak hâmis-i ʻaşer, tanzîm ve iʻtâ oluna gelen ahz u 
girift müzekkereleri icrâ olunub olunmadığı tetkîk ve tahkîk ile mevkiʻ-i 
icrâya vazʻınca müşâhede edeceği tekâsül veyâ rehâvetden makâm-ı 
vilâyete sürʻat-i mümküne ile iʻtâ-yı maʻlûmât edecekdir.

Mâdde 45: Alay müfettişi tabur ağalarından birisinin îfâ-yı umûru vazîfece 
bir gûne rehâvet ve tekâsülünü müşâhede edecek olursa kendisine tahrîren 
ihtârât-ı lâzimeyi biʼl-îfâ derhâl keyfi yyeti alay beyine dahi ʻarz ve inhâ 
edecekdir.

Mâdde 46 –Alay müfettişi vereceği emirleri ʻAsâkir-i Zabtiyye tabur 
ağaları ve sâir zâbitânı maʻrifetiyle iʻtâ eyleyecek ve tabur ağasının mâ-
dûnunda bulunan zâbitân ile beyninde ihtilâf hâsıl olduğu takdîrde emrini 
tabur ağası maʻrifetiyle iʻtâ ve bununla dahi  muhtelif efkârda bulunacak 
olursa alay beyine mürâcaʻat edecekdir.

Mâdde 47: Alay müfettişi berâ-yı muʻâyene gideceği mahallin zabtiyye 
zâbitinin taht-ı idâresindeki efrâd-ı zabtiyyeyi karakolhânelerde tecemmüʻ 
etdirmek üzere mahall-i mezkûre gideceğini ol zâbite evvelce ihbâr edecek 
veyâhûd münâsib gördüğü hâlde fevkâʼl-ʻâde olarak bilâ ihbâr dahi gidecek 
ise de muʻâyene hasebiyle vâkiʻ olacak tâtilden dolayı umûr-ı zâbıta sekte-
dâr olmamak üzere muʻâyenenin serîʻan bir yevm-i muʻayyende icrâsına 
dikkat ve iʻtinâ edecekdir.

Mâdde 48: Küçük zâbitândan veyâ efrâd-ı zabtiyyeden birisinin infi sâli 
îcâb eylediği takdîrde alay müfettişi tarafından ol bâbda mahallî mutasarrıf 
veyâ kâimmakâm ile tabur veyâ bölük ağasının dahi imzâlarını hâvî olarak 
makâm-ı vilâyete takdîm ve tisyâr olunacak inhâda infi sâli müstelzim 
esbâb ʻarz ve beyân olunacakdır.

Mâdde 49: Alay müfettişi îcâbı hâlinde kendisine havâle olunacak bir 

Girid Vilâyeti ʻAsâkir-i Zabtiye Nizâmnâmesi
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memûriyyetin îfâsı zımnında vâlî-i vilâyet cânibinden her hâlde fevkaʼl-
ʻâde olarak her tarafa dahi sevk ve iʻzâm olunacakdır.

Mâdde 50: Müfettişin merkez-i vilâyetde bulunduğu hâlde umûr-ı 
tahrîriyyesi alay beyliği ile Hanya Zabtiyye Taburu ketebesi devren elviye 
merkezlerinde veyâhûd kazâlarda bulunduğu hâlde umûr-ı tahrîriyyesi 
elviye merkezlerinde tabur kâtibleri ve kazâlarda dahi bölük ketebesi 
tarafından îfâ olunacakdır.

Mâdde 51: Müfettişin memûriyyetine ʻâid umûr-ı tahrîriyyenin îfâsınca 
kendilerine iʻtâ edeceği evâmiri alay emînleri ile tabur ve bölük ketebesi bilâ 
özür ve bahâne icrâ ve infâza mecbûr olduklarından bu bâbda tarafl arından 
vukûʻ bulacak imtinâdan dolayı işbu nizâmnâmenin ol bâbdaki ahkâmına 
tevfîkan âmirleri tarafından intibâh cezâsına dûçâr edileceklerdir.

Sâlisen Tabur Ağaları Vezâifi ne Dâirdir

Mâdde 52: Her tabur ağası müstahdem bulunduğu livâ mutasarrıfının 
doğrudan doğruya emr-i tahtında bulunacak ve iktizâ-yı hâlde zâbıtaya 
müteʻallik umûr ve vezâifi n îfâsı zımnında mutasarrıf tarafından her hangi 
mahalle olursa olsun sevk ve iʻzâm olunacak ve her nerede bulunursa 
orada müstahdem olan neferât ile büyük ve küçük zabtiyye zâbitânını 
taht-ı idâresine alacakdır.

Mâdde 53: Tabur ağaları ʻuhdelerine muhavvel olan umûrun biʼt-tamâm 
îfâ ve idâresine memûr oldukları cihetle devâir-i hukûmetle muhâberâtda 
bulunacakları gibi zâbitân ile efrâd-ı zabtiyyenin bulundukları 
karakolhânelerde edeb ve itâʻat kâʻidesine riʻâyet edib etmediklerini ve 
haklarında şikâyât vâkiʻ olub olmadığını ve vazîfe-i memûriyyetleri 
hilâfında hâl ve harekâtda bulunub bulunmadığını veyâ kuvvetini sû-i 
istiʻmâl edib etmediğini tetkîk ve teftîş edecekler ve birde zabtiyye 
merkezlerindeki müfrezeler ile seyyâr kolları ihtiyâcât-ı vâkıʻaya tevfîkan 
kendilerinden taleb olunan muʻâveneti îfâ edib etmediklerini ve mezkûr 
müfreze kollarını idâre eden büyük ve küçük zâbitânın nizâm-ı hilâfında bir 
gûne hareket ve muʻâmelede veyâhûd devâir-i hukûmete karşı iʻtirâzâtda 
bulunub bulunmadığını ve efrâd-ı zabtiyyenin vezâif-i hâricinde bir işin 
îfâsına memûr edilib edilmediğini veyâhûd efrâd-ı merkûme vezâifi ne 
müteʻallik bir işin icrâsından istinkâf edib etmediklerini tetkîk ve tahkîk 
ile ol bâbda lâzım gelen maʻlûmâtı istihsâl eyleyeceklerdir. Tabur ağaları 
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ahvâl-i meşrûhadan dolayı tevellüd edecek şikâyâtı müdekkikhâne bir 
sûretle tahkîk eyledikden sonra icrâ-yı icâbı zımnında keyfi yyeti alay 
beyine işʻâr ve inhâ edeceklerdir.

Mâdde 54: Tabur ağaları dâire-i idârelerinde kâin mahallerde şâyed vukûʻ 
bulacak cerâʼim mâddelerini her gün tahrîr ve hukûmeti mahalliyyeye ʻarz 
ve beyân edecekleri gibi îcâb-ı takdîrinde mücrimîn biʼt-taharrî der-dest 
edilmesi içün cürmün vâkiʻ olduğu mahalle dahi biʼz-zât gideceklerdir.

Râbiʻan Bölük Ağaları Vezâifi ne Dâirdir

Mâdde 55: Bölük ağaları kazâ kâimmakâmlarının doğrudan doğruya 
emr-i tahtında bulunarak zîr-i idârelerindeki bölükler umûrunun sûret-i 
muntazamada cereyânına ihâle-i nazar-ı dikkat ile berâber mensûb 
oldukları tabur ağası ile muntazaman biʼl-muhâbere umûr-ı memûrelerinin 
icrâsınca ʻârz olan her gûne mevâniʻ ve dâhili dâire-i idârelerinde zuhûr 
eden her bir vukûʻâtı kendisine beyân edecekleri gibi bir lüzûm-ı ʻâcil 
üzerine evâmir-i âhirenin vürûduna değin iktizâ eden tedâbir-i muvakkateyi 
biʼl-ittihâz bundan dahi tabur ağasına maʻlûmât verecekler ve dâhil-i 
dâire-i idârelerinde bulunan zabtiyye karakolhânelerini ikide birde biʼz-
zât gidib yoklayarak bunlardan müstahdem olan zabtiyyelerin vezâif-i 
mürettebelerini tamâmı ile ve takayyüdât-ı kâmile ile îfâ edib etmediklerini 
ve bunların elbise ve eslihalarıyla eşyâ-i sâireleri hakkında ahkâm-ı 
nizâmiyyeye riʻâyet olunub olunmadığını tahkîk ve teftîş eyleyecekler ve 
bir de ahz u girift müzekkelerelerinin icrâ olunub olunmadığını biʼt-tetkîk 
şâyed icrâ edilmemekde ise ʻilel ve esbâbını tahkîk ile derhâl âmirlerine 
beyân eyleyeceklerdir.

Mâdde 56: Bölük ağaları bölüğün umûru içün kalemlerinde mersûlât ve 
mevrûdât kayd defteri tutacakları gibi tarafl arından yazılacak evâmir ile 
muharrerâtın defter-i mahsûsuna kayd olunacak müsveddâtını hıfz ederek 
kendi yerlerine diğerleri nasb ve taʻyîn olunduğu takdîrde îcâb eden devir 
ve teslîm mazbatası tanzîm olundukdan sonra evrâk-ı mezkûrenin kâffesini 
halefl erine devr ve teslîm edeceklerdir.
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Mâdde 57: Bölük ağaları tutacakları defter-i mahsûsda tarafl arına isrâ 
olunan ahz u girift ve habs ve tevkîf müzekkerelerinin kâffesi kayd 
olunacak ve işbu müzekkerelerden her birisinin târîh-i icrâsı dahi işâret 
olunacakdır. Her sene hitâmında bu bâbda bölük ağaları tarafından 
mensûb bulundukları tabur ağasına gönderilecek müzekkereler üzerine 
tabur ağası tarafından alay beyine ve alay beyi tarafından dahi istinâf 
mahkemesi müddeʻî ʻumûmîliğine bir kıtʻa cedvel-i ʻumûmî takdîm ve 
tesyâr olunacakdır.

Hâmisen ʻAsâkir-i Zabtiyyenin Vezâif-i Muʻtâdesine Dâirdir

Mâdde 58: ʻAsâkir-i Zabtiyyeʼnin vezâif-i muʻtâdesi zîrde beyân olunan 
husûsâtdan ʻibâretdir.

1: Beyneʼl-ahâlî münâkaşât ve musâdemâtın menʻ-i vukûʻuna dikkat 
edeceklerdir.

2: Cerâim mâddelerinin menʻ-i vukûʻuna takayyüdât-ı mütevâliyyede 
bulunacaklardır.

3: Dâhil-i dâire-i idârelerinde bulunan mahallerin kâffesinde karakol 
gezerek vukûʻ bulan cerâim içün her gûne maʻlûmât-ı istihsâl ile mensûb 
oldukları büyük zâbitlere ʻarz ve beyân eyleyeceklerdir.

4: Mücrimînin taʻkîb ve ahz u giriftlerine müsâraʻat edeceklerdir. 

5: Eşyâ-yı mesrûka ile efʻâl-i fazîhaya taʻalluk eden eşyâ-yı sâireyi kabûl 
edenleri ahz u girift eyleyeceklerdir.

6: Vukûʻ bulacak harîk ve sirkat niyetiyle dükkan ve hâne açmak gibi efʻâl 
ve katl mâddeleri ile eser-i zuhûr eden fazâyih-i sâireye ve bir de yollarda 
ve sâir mahallerde bulunacak meyyitlere dâir serîʻan âmirlerine veyâhûd 
îcâb eden en yakınındaki hukûmet dâirelerine haber vereceklerdir.

7: Yollarda veyâhûd sâir mahallerde rast gelecekleri mecrûhîn ile maʻlûlîn 
ve mecânîni veyâ diğer bir hastalıkdan dolayı muhâtara-i muhakkakada 
bulunan eşhâs-ı sâireyi en yakındaki hukûmet dâiresine götürülecekdir.

8: Ahâlînin ʻaleʼl-ʻumûm emniyyeti şahsiyyesiyle emlâkı hakkında 
muʻâmele-i cebriyyede bulunanları der-dest ile îcâb-ı icrâ olunmak üzere 
en yakındaki hukûmet dâiresine iʻzâm edeceklerdir.
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9: Ormanlar ile eşcâr-ı müsmire ile sâir eşcâr fi danlarını telef edenleri ahz 
u girift eyleyeceklerdir.

10: ʻUmûma mahsûs yerlerde tezyînât içün gars edilen ağaçları kesmekde 
veyâhûd bunlara âher sûretle îrâs-ı hasar etmekde olanları ahz u girift 
eyleyeceklerdir.

11: Turuk-ı ʻâmme ile meydânlarda ve biʼl-hassa şehir derûnunda araba 
ve beygir ve yük hayvânlarının dikkatsizce koşturanları ahz u girift 
edeceklerdir.

12: Yollarda gidib gelenlerin tehlikeden vâreste olarak mürûr ve ʻubûr 
edebilmelerine dikkat eyleyeceklerdir.

13: Panayır ve pâzâr yerleri ile yortılarda ve alaylarda inzibât ve intizâmın 
muhâfazasına ihâle-i nazar-ı dikkat edeceklerdir.

14: Maznûn-ı ʻaleyhler ile mahkûmîni nakledecekleri gibi mahbûsîn-i 
muhâfaza ve bunları bir mahallden diğer bir mahalle nakliyle fi râr 
etmemeleri içün müteyakkızâne hareketde bulunacaklardır.

15: Harîklerin itfâsı içün takayyüdât-ı lâzımada bulunacaklardır.

16: Mürûr tezkiresi memûrlarına îfâ-yı muʻâvenet edeceklerdir.

17: Nevâhî memûrlarına îfâ-yı muʻâvenet eyleyeceklerdir.

18: Vezâif-i memûrelerini îfâ eyledikleri esnâda lâyık-ı vech üzere 
muʻâmele ve harekâtda bulunacakları gibi hiçbir vakt bilâ lüzûm kuvve-i 
cebriyye veyâhûd memûriyyetlerini sû-i istiʻmâl etmeyeceklerdir.

19: Her vakt umûr-ı memûrelerince vâkiʻ olacak ihtiyâcâta göre mahallî 
idâre ve ʻadliyye dâirelerinden alacakları evâmir-i infâz ve icrâya mecbûr 
olacaklardır.

20: Mahâkim mübâşirleriyle daʻvâ evrâkının teblîğine veyâhûd mahâkim 
iʻlâmâtının icrâsına memûr olanlara îfâ-yı muʻâvenet edeceklerdir.

21: Devâir-i ʻadliyye cânibinden ʻAsâkir-i Zabtiyyeye mahsûs vezâif 
dâhilinde olmak üzere tahrîren verilecek biʼl-cümle evâmir-i icrâ 
edeceklerdir.
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Mâdde 59: Zabtiyyeler bir mahallden diğer mahalle mahkûm veyâ 
maznûn-ı ʻaleyh nakledecek oldukları hâlde ʻazîmet eyledikleri merkez 
ile müteveccih bulundukları mahallin ismlerini ve nakl eyledikleri eşhâsın 
ism ve şöhretleriyle ikâmetgâhlarını ve bunları nakleden zabtiyyelerin 
ʻadediyle ism ve şöhretlerini ve zabtiyyeleri idâre eden zâbitân ismini 
mübeyyin bir kıtʻa varak istihsâl eyleyeceklerdir.

Mâdde 60: ʻAsâkir-i Zabtiyye tarafından nakl olunan eşhâsın üzerinde 
bulunanlar bıçaklar ile sâir her nevʻ-i esliha ahz olunacak ve eşhâs-ı 
merkûme ashâb-ı cinâyetden bulundukları hâlde berâyi muhâfaza kolları 
dahi bağlanacakdır.

Mâdde 61: ʻAsâkir-i Zabtiyye her ne sebebe mebnî olursa olsun dâire-i 
memûriyyetleri hâricindeki mahallerde bulundukları hâlde dahi îcâb-ı 
hâlinde işbu nizâmnâmenin ahkâmınca ̒ uhdelerine muhavvel olan vezâif-i 
îfâya mecbûr olub şu kadar ki icrâsına memûr oldukları memûriyyeti 
mahsûsa vezâif-i meşrûhanın orada îfâsına mâniʻ olduğu takdîrde 
mecbûriyyet-i mezkûreden vâreste olacaklardır.

Mâdde 62: Mücrimîn taʻkîbi içün veyâhûd başka bir memûriyyetden 
dolayı gerek bir kol ve gerek bir iki neferden ʻibâret olarak bir mahalle 
sevk ve iʻzâm olunan zabtiyyeler ahâlînin hiç birisini incitmeyib taʻzîr 
etmeyecekleri gibi tahrîr-i veyâ muhâfazasına memûr oldukları eşhâsın 
akrabâ ve taʻallukâtından bir kimse hakkında muʻâmele-i cebriyye îfâsında 
şedîden ictinâb etmeğe mecbûr olacaklardır.

Mâdde 63: ʻAsâkir-i Zabtiyyeden bir veyâ birkaç neferi kendilerine ihâle 
olunan bir memûriyyetin icrâsınca müşkilâta tesâdüf eyledikleri takdîrde 
kazâ kâimmakâmından veyâ nevâh-i müdîrleri ile bunların kurâdaki 
vekillerinden ve muhtârândan istimdâd edecekler ve bunlar dahi îfâ-yı 
muʻâvenete mecbûr olacaklardır.

Mâdde 64: Zâbtiyyeler umûr-ı memûrelerini îfâ eyledikleri esnâda silâh 
istiʻmâl hakk u salâhiyyetini ahvâl-i âtiyede hâiz olacaklardır.

 Ahvâl-i mezbûrenin birincisi, zabtiyyelerin müdâfaʻa-i nizâmiyye 
hâlinde bulunması, ikincisi taht-ı muhâfazalarında bulunan mücrimîni 
ellerinden almağa ahâlî tarafından tasaddî ve teşebbüs olunması, üçüncüsü 
habshânelerin gerek dâhilen ve gerek hâricen delinmesi içün edilmekde 
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olan teşebbüsâtın menʻ-i mecbûriyyetinde bulunması, dördüncüsü dahi 
bir cinâyet veyâ ağır cünha mâddesinden dolayı mahkûm olan mücrimîne 
zabtiyyeler tarafından tesâdüf olunub bunların lâyıkiyle tanınmış ve teslîm 
olunmaları hakkında itâʻat olunmaması üzerine zabtiyyelerce vâzifelerinin 
îfâsıyla eşhâsı merkûmenin ahz u giriftleri içün başka bir çâre kalmaması 
kaziyyelerinden ̒ ibâretdir. Ahvâl-i mezkûrenin dördüncüsünde zabtiyyeler 
tarafından mücrimîne üç defʻa “dur” diye nidâ olunub ʻâdî bir tehdîdât 
içün nişân alınmaksızın bir defʻa boş tüfenk endaht eyledikden sonra yine 
mücrimîn tarafından itâʻat gösterilmediği takdîrde zabtiyyeler bunların 
üzerine nişân alarak tüfenk atacaklar ve işbu şerâʻit gözedilmeyecek olursa 
zabtiyyeler taht-ı mesʻûliyyetde kalacaklardır.

Mâdde 65: Ashâb-ı cürm ve cinâyeti taʻkîb içün sevk olunan zabtiyye 
müfrezeleri esnâ-yı taʻkîbde dâire-i idâreleri hudûduna kadar varıbda 
taʻkîb edilen mücrimînin ahz u giriftlerine muvâfık olmadıkları hâlde 
muttasıl kazâya girerek taʻkîblerine devâm edecekler ise de bu sırada 
taʻkîb olanların hangi tarafa savuştuklarına dâir ol civârda bulunan en 
yakın zabtiyye kollarına haber verecekleri gibi bu bâbda mutasarrıf veyâ 
kâimmakâmlar ile alay beyine dahi iʻtâ-yı maʻlûmât eyleyeceklerdir. 

Mâdde 66: ʻAsâkir-i Zabtiyye karakolhâne zâbitânı arâzî bekcilerine îfâ-
yı umûr-ı memûrelerince nezâret ve îcâb-ı hâlinde muʻâvenet edecekleri 
gibi iktizâ eder ise îcâb eden müddeʻî-i ̒ umûmiyye veyâ musâlaha meclis-i 
reîsin veyâhûd nâhiye müdîriyyetine dahi maʻlûmât vereceklerdir.

Umûr-ı Tahrîriyye Beyânındadır 
Evvelâ Alay Beyliği Kalemi

Mâdde 67: Alay beyliği kaleminde ʻâtîyüʼz-zikr defâtir tutulacakdır.

Evvelâ efrâdı zabtiyye ile küçük zâbitânın künye defteri, liyâkat ve ehliyyet 
edenlerin ve ne gibi ahvâlde isbât-ı liyâkat ettiklerinin kaydına mahsûs 
olmak üzere başkaca bir defter,

Sâlisen zâbitân defteri,

Râbiʻan mücâzât defteri,

Hâmisen mevrûdât ve mersûlât kayd defteri, 
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Sâdisen levâzımât defteri,

Sâbiʻan ambar defteri,

Sâminen evâmir-i yevmiyye defteri,

Mâdde 68: Zabtiyye idâre emînleri defâtir-i ânifenin sûret-i muntazamada 
tutulmasından ve alay beyliği kaleminin biʼl-cümle umûr-ı sâiresinin 
icrâsından mesûl olacaklardır.

Sâniyen Tabur Aklâmı

Mâdde 69: Her tabur kâtibi taburunun umûr-ı tahrîriyyesini îfâ edecek ve 
kendisine okur yazar neferlerden biri İslâm ve diğeri Hıristiyan olmak ve 
beherine şehrî ilâveten yüzer guruş maʻâş iʻtâ olunmak üzere kendisine iki 
nefer muʻâvin verilecekdir.

Mâdde 70: Tabur kâtibi mevrûdât ve mersûlât içün bir kayd defteri tutacağı 
gibi vârid olacak ʻarz-ı hâlât ve istidʻânâmeler ile evrâk-ı sâireyi ve bir de 
tabur ağası cânibinden verilen evâmir ve evrâk müsveddâtını başka başka 
olarak kasalarda hıfz edecek ve tabura mensûb büyük ve küçük zâbitân ile 
efrâdın künye defterini tutacakdır.

Mâdde 71: Efrâd-ı zabtiyye küfelâsının iʻtâ edecekleri kefâletnâmeler 
tabur kâtibleri tarafından ol bâbda tutulacak defterlere kayd olunacakdır.

Sâlise Bölükler Aklâmı

Mâdde 72: Her bölüğün umûr-ı tahrîriyyesi bölük ağasının intihâb 
eyleyeceği okur yazar bir zabtiyye neferine ihâle olunacak ve bu nefer 
maʻâşından mâʻadâ şehrî zamîmeten elli guruş maʻâş alacakdır.
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FASL-I AHAD-İ ʻAŞER
ʻAsâkir-i Zabtiyyenin Becâyiş-i Beyânındadır

Mâdde 73: ʻAsâkir-i zabtiyye efrâdıyla küçük zâbitândan hiç birisi 
kendi kazâsında istihdâm olunamayacağından zabtiyye bölükleri küçük 
zâbitleri ile berâber sancak dâhilinde kâmilen bir kazâdan diğer kazâya 
nakl ve becâyiş olunacaklar ve her bölüğe kılavuzluk etmek üzere kendi 
kazâlarında yalnız beş nefer zabtiyye istihdâm edilecekdir. Ahvâl-i fevkaʼl-
ʻâde de zabtiyye bölükleri kâmilen bir sancakdan diğer sancağa dahi nakl 
ve becâyiş olunacaklardır.

Mâdde 74: Kimse bölük ağası ve mülâzım-ı evvel veyâ mülâzım-ı sânî 
olmak üzere kendi kazâsında istihdâm olunamayacakdır.

Mâdde 75: Kimse tabur ağası olmak üzere kendi sancağında istihdâm 
olunamayacakdır.

Mâdde 76: Bölükler ile zâbitânın kazâdan kazâya veyâ sancakdan sancağa 
ve tabur ağalarının sancakdan sancağa emr ü becâyişleri her vakt vâlî-i 
vilâyetin tahrîrâtı mahsûsasıyla icrâ kılınacakdır.

FASL-I İSNÂ ʻAŞER
Seyyâr Kolları Beyânındadır

Mâdde 77: Her kazâda ol kazâ bölüğü efrâdının en ehliyyetlilerinden olmak 
ve mülâzım-ı sânî ve başçavuşun veyâhûd sıra çavuşlarından birisinin zîr-i 
kumandasında bulunmak üzere bir seyyâr kolu teşkîl olunacakdır.

Mâdde 78: Her seyyâr kolu mevcûdu ona neferden aşağı olamayacakdır.

Mâdde 79: Her seyyâr kolunu teşkîl eden efrâd-ı zabtiyyenin yerlerine her 
iki ayda bir defʻa yine mensûb oldukları bölükden olmak üzere diğerleri 
taʻyîn ve istihdâm olunacakdır.

Mâdde 80: Seyyâr kolları mahkûmen fi rârda bulunan mücrimîn ile sâir 
fi rârî mücrimlerini taʻkîb ve ahz u girift edecekleri gibi inzibât ve âsâyişin 
emr ü muhâfazasına ve cerâimin menʻi vukûʻuna ihâle-i nazar-ı dikkatle 
berâber mâfevklerinde bulunan devâirden alacakları diğer her gûne 
evâmir-i her vakt seyyâr kolları zâbitânına iʻtâ olunacak taʻlîmâta tevfîkan 
infâz ve icrâ eyleyecekdir.
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SÂLİS-i ʻAŞER
Gaybûbet Mezûniyyetleri Beyânındadır

Mâdde 81: Alay beyi vâlî-i vilâyetden ve tabur  ağaları vâlî-i vilâyetin 
tensîbi üzerine mahallî mutasarrıfından ve zâbitân ve sâire mensûb 
oldukları tabur ağası cânibinden ol bâbda mahallî mutasarrıfına maʻlûmât 
iʻtâ olunmak üzere tabur ağasından ve küçük zâbitân dahi mensûb 
bulundukları bölük ağasından gaybûbet mezûniyyet istihsâl edeceklerdir.

Mâdde 82: ʻAsâkir-i zabtiyye büyük ve küçük zâbitân ile efrâdının 
senede yirmi dört günden ziyâde gaybûbet mezûniyyeti istihsâl etmeğe 
salâhiyyetleri olmayacakdır. Her vakt verilecek gaybûbet mezûniyyeti 
sekiz günden ziyâde olamayacakdır.

Mâdde 83: Bölük ağasının üç neferden ziyâde efrâda birden gaybûbet 
mezûniyyeti iʻtâsına salâhiyyeti olmayacakdır.

Mâdde 84: Bölük ağası hastalık ile ahvâl-i sâire-i fevkaʼl-ʻâdede 
mesʻûliyyet kendisine ʻâid olmak üzere on gün kadar müddetle gaybûbet 
mezûniyyet-i iʻtâ edebilecekdir.

Mâdde 85: Karakol memûrları efrâd-ı zabtiyyeye gaybûbet mezûniyyeti 
iʻtâ edemeyib bu gibi mezûniyyetin iʻtâsı bölük ağasının tensîbine 
mütevakkıf olacakdır.

Mâdde 86: Karakol memûru ahvâl-i fevkaʼl-ʻâdede maʻiyyetindeki 
zabtiyyelerden yalnız bir neferine kendi mesʻûliyyeti tahtında olarak en 
nihâyet iki gün içün gaybûbet mezûniyyeti iʻtâ edebilecek ise de keyfi yyetin 
esbâb-ı mûcibesini hemen bölük ağasına tahrîren ʻarz ve inhâ edecekdir.

Mâdde 87: Herhâlde gaybûbet mezûniyyeti yalnız esbâb-ı mûcibe mevcûd 
olduğu takdîrde iʻtâ olunacakdır.

Mâdde 88: Büyük cumʻa gününden sevma pâzârtesine ve et kesimi 
haftasının cumʻa gününden büyük perhizin ilk haftası salı gününe kadar 
olan eyyâm ile velâdet-i Hazret-i İsaʼnın üç gününde ve ʻarife dâhil olduğu 
hâlde iki bayramın dört günlerinde ʻasâkir-i zabtiyyenin hiç birisine 
gaybûbet mezûniyyeti verilmeyecekdir.

Mâdde 89: Her bölük ağası taht-ı kumandasında bulunan büyük ve küçük 
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zâbitân ile efrâd-ı zabtiyyenin gaybûbet mezûniyyetlerini kayd ve işâret 
içün sûret-i muntazamada tutacağı defterin sâhifeleri mahallî mutasarrıf 
veyâ kâimmakâmı tarafından taʻdâd ve temhîr edilecek ve tabur kâtib-i 
tarafından tutulacak bu gibi defterde dahi tabur zâbitlerinin gaybûbetleri 
kayd ve işâret edilecekdir.

Mâdde 90: Her ayın hitâmında bölük ağalarından her birisi tabur kâtibine 
bölüğündeki küçük zâbitân  ile efrâd-ı zabtiyyenin gaybûbetlerini 
mübeyyin bir kıtʻa muntazam cedvel irsâline mecbûr olacak ve cedvel-i 
mezkûr mâdde-i ânife ahkâmınca tutulacak defter mündericâtı esâsı 
üzerine tanzîm olunacakdır.

Mâdde 91: Efrâd-ı zabtiyyenin bilâ mezûniyyet vukûʻ bulacak gaybûbetleri 
keyfi yyetinin cedvelde kayd ve işâret edilmediği tebeyyün edecek olursa 
cedvel-i mezkûru imzâ edenler ʻazl olunacağı gibi bilâ mezûniyyet 
gaybûbet eden zabtiyyelerin keyfi yyeti gaybûbetlerini ketm ile vakt ve 
zamânıyla îcâb eden bölük ağasına haber vermediği tahakkuk eden her 
karakol memûru dahi ʻazl edilecekdir.

Mâdde 92: Verilecek gaybûbet mezûniyyetinden dolayı umûr-ı memûresine 
sekte îrâs edilmeyeceğini musaddak olarak alay beyi tarafından vukûʻ 
bulacak ʻarz ve inhâ üzerine vâlî-i vilâyet cânibinden büyük ve küçük 
zâbitân ile efrâd-ı zabtiyyeye mesâlih-i zâtiyyelerinin tesviyyesi zımnında 
bir mâhtan ziyâde olmamak üzere gaybûbet mezûniyyeti iʻtâ olunabilecek 
ve bu gibi mezûniyyeti istihsâl eden kimse müddet-i gaybûbet maʻâşının 
nısfından mahrûm olacakdır.

FASL-I SÂLİS-İ ʻAŞER
Ahkâm-ı Cezâiyye Beyânındadır

Evvelâ İntibâh Cezâsını Müstelzim Kabâhâtler İle Bunlar İçün 
Taʻyîn Olunacak Mücâzâta Dâirdir

Mâdde 93: Evvelâ Cezâ Kânûnnâme-i Hümâyûnu ahkâmınca müstelzim-i 
mücâzât olan cerâim nevʻinden olmayarak cüret olunacak her gûne ̒ adem-i 
itâʻat muʻâmelesi, sâniyen âmirlere karşı cüret edilecek her türlü taʻarruz 
ve iʻtirâzât ile hoşnutsuzluk ʻalâmeti ve bunlara îfâsı lâzım gelen hürmet 
ve riʻâyet husûsunda tecvîz-i kusûr olunması, sâlisen edebe ve hüsn-i 
ahlâka mugâyir her gûne tavır ve hareketde bulunması, râbiʻan zâbitânın 
tenbîhâtı hilâfında hareket olunması, hâmisen kahvehâne ve meyhâneler 
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ile sâir bu gibi ʻumûma mahsûs mahallere devâm etmeği iʻtiyâd olunması, 
sâdisen ʻasâkir-i zabtiyyenin kadr ve haysiyyetini ihlâl eden her türlü 
efʻâlin irtikâb-ı intibâh cezâsını müstelzim kabâyihden maʻdûddur.

Mâdde 94: İntibâh cezâsını müstelzim olan kabâyih-i ânife içün taʻyîn 
olunacak mücâzât evvelâ, tevbîh ve tekdîrden sâniyen göz habsinden, 
sâlisen tevkîfden ʻibâret olacakdır.

Mâdde 95: Göz habsi cezâsının müddeti üç ve tevkîf cezâsının müddeti 
dahi sekiz günden ziyâde olamayacakdır.

Mâdde 96: Göz habsi ile tevkîf cezâları müddet-i cezânın devâm eylediği 
eyyâm maʻâşından mahrûmiyyeti dahi müstelzim olacakdır.

Mâdde 97: Doksan beşinci mâddede muharrer olan intibâh cezâları efrâd-ı 
zabtiyye ile küçük zâbitân ̒ aleyhine ise bölük ağaları ile mülâzım-ı evveller 
ve bunların ʻaleyhlerinde ise tabur ağaları ve tabur ağaları haklarında ise 
alay beyi tarafından hükm olunacak ise de her hâlde mücâzât-ı meşrûha 
bunları müstelzim olan esbâb-ı nizâmiyyeyi mübeyyin ve cezâyı hükmeden 
zâbit tarafından mümzâ olarak tanzîm olunacak karârnâme ile hükm 
olunacakdır.

Mâdde 98: Büyük ve küçük zâbitân ile efrâd-ı zabtiyyeden her birisi 
mahkûm olduğu göz habsi veyâ tevkîf cezâsını çekmeğe mecbûr olacak 
ise de cezâsını ikmâl ettikden sonra bi-gayr-i hakkın mücâzât olunduğu 
efkârında bulunur ise cezâ-yı mezkûru hükmeden zâbitin mâ-fevkindeki 
âmirine ʻarz-ı şikâyet edebilecekdir. Maʻa-mâ-fîh mahkûm olan kimsenin 
şikâyeti hiçbir vakt cezânın îfâsını tehîr edemeyecekdir.

Sâniyen Cerâim-i ʻAskeriyye Beyânındadır

Mâdde 99: İşbu nizâmnâme ahkâmına mugâyir olan her gûne hareket ve 
muʻâmele Cezâ Kânunnâme-i Hümâyûnu ahkâm-ı mûcibince mücâzât-ı 
müstelzim olan cerâim nevʻinden ve doksan dördüncü mâddede muharrer 
olan intihâb cezâlarını müstevcib olan kabâyih kâbilinden olmadıkca 
mütecâsirleri sekiz günden dört mâha kadar habs cezâsına mahkûm 
olacaklardır.

Mâdde 100: Efrâd-ı zabtiyye ile küçük zâbitânın ve mülâzım-ı 
sânîler ile mülâzım-ı evvellerin bu gibi harekât ve muʻâmeleleri elviye 
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merkezlerindeki mecâlis-i mahsûsa-i ʻaskeriyyede ve bölük ağalarının 
muʻâmelât-ı mezkûreleri merkez-i vilâyetdeki alay meclisinde ve tabur 
ağalarının muʻâmelâtı dahi merkez-i vilâyetdeki meclis-i kebîr-i ʻaskerîde 
fâsl ve rüʻyet olunacakdır.

Mâdde 101: Elviye merkezlerindeki meclis-i ʻaskeriyye mahallî tabur 
ağasının riyâset-i tahtında olmak üzere merkezi livâda müstahdem bölük 
ağasından ve tabur kâtibinden ve cünha meclis-i nezdindeki müddeʻî-i  
ʻumûmîden mürekkeb olacak ve umûr-ı tahrîriyyesi tabur kâtibi tarafından 
icrâ ve îfâ olunacakdır.

Mâdde 102: Merkezi vilâyetdeki alay meclisi alay beyinin taht-ı 
riyâsetinde olmak üzere merkez-i vilâyet tabur ağasından ve alayın iki 
nefer idâre emînlerinden ve merkez-i vilâyetde müstahdem bölük ağası 
ile cünha meclisi nezdindeki müddeʻî-i ʻumûmîden mürekkeb olacakdır. 
Müttehem olan zâbit merkez-i vilâyetdeki bölük ağası ile ol hâlde meclis-i 
mezkûre aʻzâ olmak üzere merkeze en yakın bulunan bölük ağası dâʻvet 
olunacak ve işbu meclisin umûr-ı tahrîriyyesi idâre emînlerinden birisine 
muhavvel olacakdır.

Mâdde 103: Merkez-i vilâyetdeki meclis-i kebîr-i ʻaskerî vâlî-i vilâyetin 
taht-ı riyâsetinde olmak üzere alay beyinden ve merkez-i vilâyet tabur 
ağası ile istinâf müddeʻî-i ʻumûmîsinden mürekkeb olacakdır. Müttehem 
olan zâbit merkez-i vilâyetdeki tabur ağası ise ol hâlde meclis-i kebîr-i 
mezkûre aʻzâ olmak üzere merkez-i vilâyete en yakın bulunan tabur ağası 
daʻvet olunacak ve işbu meclisin umûr-ı tahrîriyyesi idâre emînlerinden 
birisine muhavvel olacakdır.

Mâdde 104: Mevâdd-ı ânife mûcibince teşekkül edecek meclisler şikâyât-ı 
vâkıʻayı pîşî nazar-ı mütâlaʻaya alarak müttehim-i istivcâb ile keyfi yyeti 
tahkîk ettikden sonra sûret-i ittihâmın esâslı olduğuna itminân hâsıl olursa 
müttehimin medhali olduğunu iʻlân ve işâʻa ile mahkûmiyyetine karâr 
vererek doksan dokuzuncu mâdde ahkâmınca îcâb eden cezâ-yı hükm 
ile müddetini cürmü vâkiʻin derecesi nisbetinden olmak üzere taʻyîn 
edeceklerdir.

Mâdde 105: On dokuzuncu mâddede zikr ve beyân olunan esbâbın 
birisinden dolayı ̒ azl olunan her zabtiyye neferi livâ merkezindeki meclis-i 
ʻaskerî tarafından töhmeti vâkıʻanın derecesine nisbeten sekiz günden bir 
mâha kadar habs cezâsıyla mücâzât olunacakdır.

Girid Vilâyeti ʻAsâkir-i Zabtiye Nizâmnâmesi
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Mâdde 106: Mecâlis-i ʻaskeriyyeden lâhik olacak hükm ve karârlar vâlî-i 
vilâyet cânibinden tasdîk olunacakdır.

Mâdde 107: Doksan dokuzuncu mâddede taʻyîn olunan cezâya mahkûm 
edilen her küçük zâbit veyâ zabtiyye neferi silk-i zabtiyyeden kaydı biʼt-
terkîn müddet-i cezâsı maʻâşından dahi mahrûm olacakdır. Mahkûm olan 
kimse zâbitân ise müddeti cezâsı bir mâhdan az olduğu takdîrde bunu 
baʻdeʼl-îfâ vâlî-i vilâyet tensîb eder ise memûriyyetine iʻâde olunabilecek 
ve müddet-i cezâsı ne kadar olur ise olsun her hâlde müddet-i mezkûre 
maʻâşından mahrûm olacakdır.

Mâdde 108: Silk-i zabtiyyede müstahdem bulunanlardan birisi 
tahrîren istihsâl-i mezûniyyet etmeksizin yalnız bir gün bile merkez-i 
memûriyyetinden gaybûbet edecek olursa bir aylık maʻâşından mahrûm 
edileceği gibi müddet-i gaybûbet-i yirmi dört sâʻatden ziyâde imtidâd 
eylediği takdîrde bir mâh müddetle habs ve tevkîf edildikden sonra 
ʻazl olunacak ve habs cezâsı mahallî meclis-i ʻaskerîsi tarafından hükm 
olunacakdır.

Mâdde 109: Büyük ve küçük zâbitân ile efrâd-ı zabtiyye tarafından işbu 
nizâmnâme hilâfında vukûʻ bulacak her gûne hareket ve muʻâmele içün 
herkes ʻarz-ı şikâyet edebilecekdir. Alay beyinin hilâf-ı nizâm hareket 
ve muʻâmelesinden dolayı şikâyetnâme vâlî-i vilâyete takdîm olunacak 
vâlî-i vilâyet dahi kendi riyâset-i tahtında olarak vilâyet müşâviri ile 
mahkeme-i istinâf müddeʻî-i ʻumûmîsinden ve meclis-i idâre-i vilâyetin 
kurʻa keşîdesiyle alınacak biri İslâm ve diğeri Hıristiyan iki nefer aʻzâdan 
mürekkeb olmak üzere fevkaʼl-âde olarak bir meclis teşkîl edecek ve bu 
meclis şikâyetnâmeyi baʻdeʼt-tetkîk alay beyinin ittihâm edildiği mugâyir-i 
nizâm hareketin müsebbibi bulunduğuna kesbi kanâʻat edildikden sonra 
işbu hareket Cezâ Kânûnnâme-i Hümâyûnu mantûkunca mücâzât-ı mûcib 
cerâim kâbilinden değil ise alay beyi beş liradan elli liraya kadar cezâ-yı 
nakdiyye mahkûm edecekdir.
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FASL-I RÂBİʻ ʻAŞER
Ahkâm-ı ʻUmûmiyye Beyânındadır

Mâdde 110: Büyük ve küçük zâbitân ile efrâd-ı zabtiyyenin cüret 
eyleyecekleri ʻâdî kabâhât ve cünha veyâ cinâyetden dolayı mahâkim-i 
cezâiyye-i nizâmiyyede muhâkemeleri icrâ olunacakdır.

Mâdde 111: Mezûnen gaybûbet edenler huzûr ve intizâma halel getirecek 
muʻâmelâtda bulunubda bundan dolayı haklarında şikâyet vukûʻ bulacak 
olursa bir günden sekiz güne kadar intibâh cezâsıyla mücâzât olmak 
üzere âmirleri tarafından ahz u girift ile mensûb olduğu tabur veyâ bölük 
ağalarına iʻzâm olunacakdır.

Mâdde 112: Suvârî veyâ piyâde neferâtından birisi memûriyyetle bir tarafa 
sevk ve iʻzâm olunduğu hâlde gönderileceği mahallin budûʻ mesâfesi 
veyâhûd kendisine ihâle olunan memûriyyet nisbetinde olmak üzere mensûb 
olduğu zâbit tarafından bir müddet taʻyîn olunacakdır. Memûriyyetini bir 
günde icrâ ile ʻavdet-i mümkün olduğu hâlde esbâb-ı makbûle mevcûd 
olmaksızın bilâ lüzûm karyelerde kalarak ziyâde müddetle gaybûbet 
edecek olan zabtiyye neferi o misillü gaybûbetin devâm edeceği ziyâde 
gaybûbet eyyâm maʻâşâtının iki misli mikdârında mensûb olduğu bölük 
veyâ tabur ağasının taleb ve ifâdesi üzerine mahrûm edilecekdir.

Mâdde 113: Memûrîn-i zabtiyye ve mülkiyyeden bilâ istisnâ hiç 
birisinin nezdinde hizmetkâr gibi veyâhûd sâir umûr-ı zâtiyyede efrâd-ı 
zabtiyye veyâhûd küçük zâbitân istihdâm eylemesi memnûʻ idüğinden 
işbu memnûʻiyyet hilâfında hareket ve muʻâmele edecek olanlar ʻazl 
olunacakları gibi bu misillû hizmetlerde bulunan efrâd-ı zabtiyye ve küçük 
zâbitân dahi  şehrî maʻâşının bir rubûʻ mikdârı cezâ-yı nakdî iʻtâ edecekler 
ve bu hâlin tekerrürü takdîrinde cezâ-yı nakdînin iki misli alınacakdır. 
Efrâd-ı ahâlîden her birisi işbu ahkâm-ı nizâmiyyenin hilâfında hareket 
ve muʻâmelenin vukûʻunu gördüğü takdîrde keyfi yyeti îcâb eden hukûmet 
dâiresine ihbâr edebilecekdir.

Mâdde 114: Büyük ve küçük zâbitân ile efrâd-ı zabtiyyenin hiçbir ticâret 
veyâ sanʻât-ı sâire ile melûf olmaları câiz olmadığından bunlar ile melûf 
olacak olanlar zâbitân ise ʻazl ve neferâtdan ise sekiz günden yirmi güne 
kadar habs olunacaklar ve işbu habs cezâsı merkez-i livâ meclis-i ʻaskerîsi 
tarafından hükm olunacakdır.

Girid Vilâyeti ʻAsâkir-i Zabtiye Nizâmnâmesi
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Mâdde 115: İstifʻâ eden veyâhûd ʻazl olunan zâbitân-ı zabtiyye 
rütbelerinden sâkıt oldukları gibi infi sâllerinden sonra ʻazl olundukları 
memûriyyetlere mahsûs elbiseyi giymek salâhiyyetinden dahi mahrûm 
olacaklar, işbu kâʻide-i âhire efrâd-ı zabtiyye hakkında dahi cârî ve merʻî 
olacakdır. İşbu mâdde ahkâmının hilâfında hareket ve muâmele edenler 
Cezâ Kânûnnâme-i Hümâyûnunun yüz otuz birinci mâddesi ahkâmına 
tevfîkan mütecezzî olacaklardır.

Mâdde 116: Her ne rütbede olursa olsun silk-i zabtiyyede müstahdem 
bulunanlar mukannen olan elbise-i ʻaskeriyyeyi lâbis oldukları hâlde 
memûriyyeti başında bulunur gibi ʻaddolunacaklardır.

Mâdde 117: İşbu nizâmnâme ahkâmınca istihsâl olunacak cezâ-yı nakdîler 
tabur kâtibine teslîm ve her üç ayın hitâmında tabur kâtibi tarafından 
Zabtiyye Tekâʻüd Sandığına tevdîʻ ve iʻtâ olunacakdır.

Mâdde 118: Zâbıta tenbîhât-ı hilâfında olarak şunun bunun taşıdıkları 
bıçak veyâ esliha-i nâriye ʻasâkir-i zabtiyye tarafından zabt olunduğu 
takdîrde tenbîhât-ı mezkûrede beyân olunan cezâ-yı nakdînin tahsîlinden 
sonra ashâbına ʻiâde olunacakdır.

Mâdde 119: Tabur kâtibleri cezâ-yı nakdîlerden tahsîl edecekleri mebâliğa 
mukâbil koçanlı ʻilm ü haber vereceklerdir.

Mâdde 120: ʻAsâkir-i zabtiyye zâbitânı karakolhâneler ile ahırların 
dâimâ bir hâl-i nezâfetde bulunmaları ve bunlarda uygunsuz ve mugâyir-i 
edeb harekâtın ʻadem-i vukûʻu içün tekâyyüdât-ı lâzimede bulunacakları 
gibi efrâd-ı zabtiyyenin dahi dâimâ kasaturalarını taşımalarına dikkat 
edeceklerdir.

Mâdde 121: Efrâd-ı zabtiyye ile küçük zâbitândan birisinin ̒ azli takdîrinde 
elbisesi ile eslihasının emr-i tevkîfi nce âmiri tarafından tekâyyüd ve 
ihtimâm olunacak ve işbu ahkâmın muhâfazasına ihtimâm etmeyen her 
zâbit tevkîf olunmayan elbise ve eslihanın tazmînine mecbûr olacakdır.

Mevâdd-ı Mahsûsa

Evvelâ işbu nizâmnâme baʻdeʼt-tasdîk vilâyet resmî gazetesi ile neşr ve 
iʻlânı târîhinden iʻtibâren on gün sonra merʻiyyüʼl-icrâ olacakdır.
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Sâniyen, işbu nizâmnâme mâdde-i sâbıka hükmünce nizâm hükm ve 
kuvvetini kesbetmesi ile berâber Girid Zabtiyye alayı işbu nizâmnâmeye 
tevfîkan yeniden teşkîl olunacakdır. İşbu teşkîlâtın icrâsı içün münâsib bir 
zâtın celb-i zımnında vâlî-i vilâyete mezûniyyet verilir.

Sâlisen, işbu nizâmnâmenin gerek bir veyâ daha ziyâde mâddelerinin 
ve gerek mecmûʻ ahkâmının icrâsına müteʻallik kâffe-i teferrüʻât vâlî-i 
vilâyetin tahrîrât-ı mahsûsası ile taʻyîn ve tahdîd olunacakdır.

Râbiʻan, nizâmât ve kavânîn-i sâbıka ahkâmından işbu nizâmnâmeye 
mugâyir olanlar mefsûhdur.

Girid Vilâyeti ʻAsâkir-i Zabtiye Nizâmnâmesi
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Jandarma ve Zabtiyye Zâbitânından Müddet-i Medîde Açıkda 
Kaldıkdan Sonra Meslek-i Kadîmlerine Ricʻat Edenlerin Maʻâşlarından 

Tevkîf Olunacak Tekâʻüd ʻÂidâtı Hakkında İrâde-i Seniyye

Jandarma ve Zabtiyye Zâbitânından Müddet-i Medîde Açıkda 
Kaldıkdan Sonra Meslek-i Kadîmlerine Ricʻat Edenlerin 

Maʻâşlarından Tevkîf Olunacak Tekâʻüd ʻÂidâtı Hakkında İrâde-i 
Seniyye

Meclis-i Mahsûs-ı Vükelâ Mazbatası

Şûrâ-yı Devlet Tanzîmât Dâiresinin meyâne-i bende-gânemizde kırâat ve 
mütâlaʻa olunan işbu mazbatasında jandarma ve zabtiyye zâbitânından 
olubda müddet-i medîde açıkda kaldıkdan sonra meslek-i kadîmelerine 
ricʻat ve dehâlet edenlerin açıkda kaldıkları müddetde tekâʻüd sandığına 
iʻtâ etmedikleri ʻâidâta mahsûb edilmek üzere hîn-i tekâʻüdlerinde 
açıkda kaldıkları müddet zarfında nizâmen sandığa iʻtâsı mukarrer olan 
mebâliğin tesviye ve ikmâline kadar tahsîs olunacak tekâʻüd maʻâşından 
eytâm ve erâmil içün tevkîfi  iktizâ eden yüzde beşden mâʻadâ yüzde on 
ve bunlardan kableʼt-tekâʻüd vefât edenlerin eytâm ve erâmiline tahsîs 
olunacak maʻâşdan kezâlik meblağ-ı mezkûrenin ikmâline değin yüzde on 
katʼı ve tevkîf olunması tezekkür olunmuş ve ol bâbda taraf-ı ʻasker ile 
cereyân eden muhâbere cevâbında dahi beyân olunduğu üzere bu sûret 
muvâfık-ı hâl ve maslahat görünmüş olmasına mebnî mûcibince îfâ-yı 
muktezâsı biʼt-tensîb sâlifüʼl-beyân muhâbereyi şâmil tezkire leffen ʼarz 
ve takdîm olundu ise de ol bâbda ve katıbe-i ahvâlde emr ü fermân hazret-i 
velüyyüʼl-emr efendimizindir. Fî 16 Ziʼl-kaʻde 1306 ve fî 2 Temmuz 1305 
(14 Temmuz 1889).

ʻArz Tezkiresi

Jandarma ve zabtiyye zâbitânından olubda müddet-i medîde açıkda 
kaldıkdan sonra tekrâr meslek-i kadîmelerine ricʻat edenlerin hîn-i 
tekâʻüdlerinde ve kableʼt-tekâʻüd vefâtlarında sandık ̒ âidâtı içün olunacak 

135  Birinci Tertip Düstur, C:VI, s. 392. İlgili nizamname düsturda Latin alfabesiyle yer aldığından 
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muʻâmeleye dâir Şûrâ-yı Devlet Tanzîmât Dâiresinin Meclîs-i Mahsûs-ı 
Vükelâdan tezyîl edilen mazbatası ol bâbda taraf-ı vâlâ-yı serʻaskerî ile 
muhâbereyi şâmil tezkire ile ʻarz ve takdîm kılınmış olmağla mündericâtı 
hakkında her ne vechle emr ü fermân-ı Hümâyûn-ı cenâb-ı Pâdişâhî 
müteʻallik ve şeref-sudûr buyurulur ise mantûk-ı münîfi  infâz edileceği 
beyânıyla tezkire-i senâverî terkîm kılındı Fî 16 Ziʼl-kaʻde 1306 ve fî 2 
Temmuz 1305.

İrâde-yi Mübelliğ Hâmiş

Resîde-i dest-i taʻzîm olub melfûfl arıyla manzûr-ı ʻâlî buyurulan işbu 
tezkire-i sâmiyye-i Sadâret-penâhîleri üzerine mûcibinci irâde-i seniyye-i 
hazret-i Hilâfet-penâhî müteʻallik ve şeref-sudûr buyurulmuş olmakla ol 
bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyüʼl-emrindir. Fî 18 Ziʼl-kaʻde 1306 ve 
fî 4 Temmuz 1305 (16 Temmuz 1889).

Jandarma ve Zabtiyye Zâbitânından Müddet-i Medîde Açıkda Kaldıkdan Sonra 
Meslek-i Kadîmlerine Ricʻat Edenlerin Maʻâşlarından Tevkîf Olunacak Tekâʻüd 

ʻÂidâtı Hakkında İrâde-i Seniyye
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Girid Vilâyetince Emniyet-i Umûmiye Hakkında Tedâbiri Fevkaʼl-
ʻâdeye Dâir Nizâmnâme

Girid Vilâyetince Emniyyet-i Umûmiyye Hakkında Tedâbiri Fevkaʼl-
ʻâdeye Dâir Nizâmnâme

4 Ziʼl-hicce 1306, 20 Temmuz 1305 (1 Ağustos 1889)

Mâdde 1: Cünha ve Cinâyet mâddelerinde istintâkatı evveliye ve ʻaleʼl-
ıtlâk istintâk tahrîren icrâ olunacak ise sûret-i ʻaleniyyede cereyân 
etmeyecekdir.

Mâdde 2: Bir cünha veyâ cinâyet mâddesinden dolayı müttehem olan 
şahsın beyyinâtı kâfi yenin fıkdânından nâşî tahliye-i sebîli icrâ olunduğu 
hâlde şahs-ı merkûm daha evvel lâ-akall altı mâh habs cezâsına mahkûm 
olmuş ise veyâhûd muʻayyen bir ikâmet-gâhı ve sanʻatı yok ise Usûl-i 
Muhâkeme-i Cezâiyye Kânûnnâmesiʼnin yüz yetmiş dördüncü mâddesi 
ahkâmına tevfîkan cinâyâtta üç ve cünhalarda bir seneden ziyâde olmamak 
üzere vâlî-i vilâyet veyâ mutasarrıf tarafından dahi zâbıta nezâreti altına 
aldırabilecekdir. Zâbıta Nezâreti Kanûnname-i mezkûrun yüz yetmiş 
beşinci mâddesi ahkâmı mûcibince icrâ kılınacak ve mutasarrıfın ol 
bâbdaki muʻâmelesi vâlî-i vilâyet cânibinden fesh ve ibtâl edilebilecekdir.

Mâdde 3: Arâzi bekcileri hakkındaki taʻlîmâtın otuz dördüncü mâddesinde 
zikr ve beyân olunan Zâbıta Nezâreti gerek taʻlîmât-ı mezkûrenin otuz 
üçüncü mâddesinde muharrer olan eşhâs ve gerek hiyâneten vukûʻ bulan 
bir katl mâddesinden dolayı maznûn-ı ʻaleyh bulunan her şahsı ahar 
haklarında işbu nizâmnâmenin ikinci mâddesi ahkâmınca kuvve-i icrâiyye 
cânibinden dahi hükm olunacakdır.

Bu bâbda cânib-i zâbıtadan veyâhûd karye ve şehrin ileri gelenleri tarafından 
vukûʻ bulacak şikâyet kâfîdir. Şikâyet-i vâkıʻanın esâslı olduğuna kuvve-i 
icrâiyyece itmînân hâsıl olmadıkca zâbıta nezâreti hükmolunmayacakdır.

136  Birinci Tertip Düstur, C:VI, ss. 400-404. İlgili nizamname düsturda Latin alfabesiyle yer aldığın-
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Mâdde 4: Katil kundak tesmîm ve mevâkiʻ-i meskûnenin gerek hâneler 
olsun ve gerekse emâkin-i mîrîye ve ̒ umûmiyye bulunsun dinamit veyâhûd 
mevâdd-ı sâire-i nâriye ile hedm ve tahrîb-i cinâyetler ile müttehem 
bulunan şahsın ve bir de bunlara tasaddî ve teşebbüsle ittimâm olunanların 
münferiden tevkîf edilecekler ve müstantikin lüzûm göreceği müddetce 
başkası ile ihtilâtlarına mesâğ gösterilmeyecekdir.

Mâdde 5: Hiyâneten bir katl mâddesi vukûʻ bulubta mütecâsiri derhâl 
ahz ü girift olunmayacak olur ise katlin vukûʻ bulduğu karye dâiresi 
ahâlîsinden cinâyetin vukûʻundan sonra karyeden gaybûbet edenler kimler 
olduğu zâbıtaca biʼt-tahkîk bunlardan birisi hakkında şübhe arz olur ise 
gaybûbet eden maznûnların ahz ü giriftleri içün tedâbir-i münâsebe ittihâz 
olunacakdır.

Mâdde 6: Cinâyetle müttehem bulunanlara yataklık ettiğinden nâşî 
ittihâm olunacak şahıs müştekî tarafından şikâyetnâmesi maʻaʼl-yemîn 
teyîd edildikden ve müstantik ittihâmı vâkıʻın büsbütün bi-esâs olmadığına 
kesb-i kanâʻat eyledikden sonra ahz ü giriftle taht-ı tevkîfe alınır. Ahz ü 
girift olunan şahsın beyyinât-ı kâfi yenin fıkdân-ı cihet ile tahliye-i sebîli 
karârlaştırdığı hâlde işbu nizâmnâmenin ikinci mâddesi ahkâmına tevfîk-i 
muʻâmele olunacakdır. O misillü eşhâsın istintâkı ile taht-ı muhâkemeye 
alınmaları muʻâmelât sûret-i müstaʻcele ve müreccahada icrâ olunmak 
lâzım gelecek ve bu bâbda eser-i tekâsül ve rehâvet gösteren memûr intibâh 
cezâsına uğratılacakdır.

Mâdde 7: Silâh ve bıçak veyâ sâir âlât-ı câriha taşıyarak geşt ü güzâr eden 
kimse ol bâbda îcâb eden zâbıta memûru tarafından verilecek jurnal üzerine 
vâlî-i vilâyet ile mutasarrıf veyâ kâimmakâmlar cânibinden on guruşdan 
yüz guruşa kadar cezâ-yı nakdî iʻtâsına mahkûm edilecek ve işbu cezâ-yı 
nakdî bir mâha kadar tevkîf sûreti ile dahi tahsîl olunacakdır. İşbu tevkîf 
cezâsı usûlü muhâkemeye dâir olan kavâid ve muʻâmelâta bakılmaksızın 
vâlî ve mutasarrıf veyâ kâimmakâmlar tarafından hükm olunacakdır.

 Ahvâl-i meşrûhanın tekerrürü hâlinde cezâ-yı nakdînin mikdârı iki 
kat olacağı gibi îcâb eden kabâhât meclisinin yalnız Reîsi tarafından beş 
günden bir mâha kadar tevkîf cezâsı dahi hükm olunacakdır.

 Şahs-ı müttehem vâlî ve mutasarrıf ve kâimmakâmlar tarafından 
verilecek âdi jurnal üzerine taht-ı muhâkemeye alınarak sâmiʻîn 
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mahallinde mübâşirinin şifâhî daʻveti üzerine gelib isbât-ı vücûd eyleyecek 
ve mübâşir buna dâir îcâb eden müzekkereyi tanzîm edecekdir. Silâh 
taşımak mezûniyyetini hâiz bulunanlar ahkâm-ı sâlifeden müstesnâdırlar. 
Silâh taşımak mezûniyyeti üç mâh muʻteber olmak ve çobanlara mecbûrî 
ve meccânen ve sâirlere ise Nâhiye Müdîrleriʼnin yed-i ihtiyârlarında 
bulunmak üzere koçanlı ʻilm ü habere müsteniden ber-vech-i peşîn 
mahall-i nâhiye sandığına teslîm edilecek bir çeyrek mecîdiyye mukâbili 
Nevâhî Müdîrleri tarafından iʻtâ olunur.

 Silâh taşımak üzere nâhiye müdîrinden ruhsat taleb edib de buna 
nâil olmayan şahıs kâimmakâma mürâcaʻat edebilecek ve ol dahi nâhiye 
müdîrinin iʻtâ-yı mezûniyyetden imtinâʻını gayr-i musîb görür ise ol bâbda 
ruhsat vermek içün nâhiye müdîrine emir vermeğe mecbûr olacakdır. Silâh 
taşımak ruhsatı cinâyetle mahkûm bulunanlar içün memnûʻ olub cünha ile 
mahkûm olanlara ise ancak muʻteber kefîl irâesi ile iʻtâ edilir ki bu kefîl 
silâh taşımak ruhsatını istihsâl etmiş olan şahsın silâh veyâhûd bıçakla 
husûle gelmiş cünha veyâ cinâyet içün mahkûmiyyeti icrâ kılınacak iʻlâmlar 
mahall-i nâhiye sandığı menfaʻatine olarak üç mâh müddet tevkîf ile de 
tahsîl edilmek üzere iki yüz guruşa mahkûm olacakdır. Ve silâh taşımağa 
mezûn bulunanlar şehirler ile köylerde müsellâhan dolaşamayacaklardır.

 Mâdde 8: Zabtiyyeler umûr-ı memûrelerini îfâ eyledikleri esnâda 
silâh istiʻmâli hakk u salâhiyyetini ahvâl-i âtîyede hâiz olacaklardır.

 Ahvâli mezbûrenin birincisi zabtiyyelerin müdâfaʻa-i nizâmiyye 
hâlinde bulunması ikicisi bir cinâyet veyâ cünha mâddesinden dolayı 
müttehem olub zabtiyyelerin taht-ı muhâfazalarında bulunan eşhâsı 
ellerinden almağa ahâlî tarafından tasaddî ve teşebbüs olunması 
üçüncüsü habshâneleri gerek dâhilen ve gerek hâricen şikest içün vukûʻ 
bulan teşebbüsâtın menʻi lâzım gelmesi dördüncüsü bir cinâyetle veyâ 
cünha mâddesinden dolayı lâ-akall bir sene habs cezâsıyla mahkûm 
olan mücrimîne zabtiyyeler tarafından tesâdüf olunub bunların lâyıkıyla 
tanılması ve teslîm olunmaları zımnında zabtiyyelerin vukûʻ bulacak 
teklîfi ne mücrimîn-i merkûme tarafından itâʻat olunmaması üzerine 
zabtiyyelerce vazîfelerinin îfâsıyla eşhâs-ı merkûmenin ahz ü giriftleri 
içün başka bir çâre kalmaması kaziyyelerinden ʻibâretdir. 

 Ahvâl-i mezkûrenin dördüncüsü de zabtiyyeler tarafından 
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mücrimîne üç defʻa «dur» diye nidâ olunub ʻâdi bir tehdîdât içün nişan 
alınmaksızın bir defʻa boşa tüfenk endaht edildikden sonra yine mücrimîn 
tarafından itâʻat gösterilmediği takdîrde zabtiyyeler bunların üzerine nişan 
alarak tüfenk atacaklar ve işbu şerâit gözetilmeyecek olur ise zabtiyyeler 
taht-ı mesûliyyetde kalacaklardır.

 Mâdde 9: Zabtiyyelerin götürmekte oldukları bir şahsı ellerinden 
alan kimse bir seneden üç seneye kadar habs cezâsıyla mücâzât olunacakdır. 
Bu gibi bir muʻâmeleye cüret eden eşhâs silâh taşıyıp da bunları ʻâdi bir 
tehdîd içün istiʻmâl etmişler ise üç seneden beş seneye kadar muvakkat 
kürek cezâsına mahkûm olacaklar ve silâhlarını istiʻmâl ederek bundan 
dolayı bir vukûʻat olmuş ise ol bâbda Cezâ Kânûnnâme-i Hümâyûnunda 
daha ağır cezâ taʻyîn olunmamış ise beş seneden yedi seneye kadar 
muvakkaten kürek cezâsına mahkûm olacaklardır.

 O misillü efʻâlde muʻayyen olanlar asıl fâʻil gibi mütecezzî 
olacakları gibi efʻâli mezkûreye yalnız tasaddî etmelerinden dolayı 
ittihâm olunanlar dahi üç mâhdan üç seneye kadar habs cezâsıyla mücâzât 
olacaklardır.

 Mâdde 10: Vazîfe-i memûriyyetleri esnâsında vazîfelerini 
îfâdan menʻ içün kuvve-i icrâiyye memûrlarına veyâhûd mahâkim 
mübâşirlerine karşı duranlar silâh taşımışlar ise bir seneden iki seneye ve 
silâh taşımamışlar ise iki mâhdan bir seneye ve taşıdıkları eslihayı ʻâdî bir 
tehdîd içün istiʻmâl etmişler ise iki seneden üç seneye kadar habs cezâsına 
mahkûm olacakları gibi silâhlarını istiʻmâl edib de bundan dolayı bir 
vukûʻat olmuş ise ol bâbda Cezâ Kânûnnâme-i Hümâyûnʼunda daha ağır 
cezâ taʻyîn olunmamış ise üç seneden beş seneye kadar muvakkaten kürek 
cezâsına mahkûm olacaklardır.

 Muʻînler asıl fâʻil gibi mütecezzî olacakları gibi o misillü efʻale 
yalnız tasaddî etmelerinden dolayı ittihâm olunanlar üç mâhdan bir seneye 
kadar habs cezâsı ile mücâzât olunacaklardır.

 Mâdde 11: Her kim kâtil veyâ hakkında sûʻi muʻâmele icrâ etmek 
sûret ile bir şahsı her ne vechle olur ise olsun tehdîd ve ihâfe eder ise işbu 
nizâmnâmenin ol bâbdaki ahkâmına tevfîkan zâbıtanın nezâreti tahtına 
alınacak veyâhûd yüz liraya kadar kefâlet-i nakdiyye rabtedilecekdir.

Girid Vilâyetince Emniyet-i Umûmiye Hakkında Tedâbiri 
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 Mâdde 12: Dokuzuncu ve onuncu mâddelerde muharrer cerâimden 
dolayı müttehem olanların tevkîfl eri icrâ olunacakdır.

 Mâdde 13: Her kim bir katlin mütecâsirini bilerek Hukûmete 
haber vermeyecek veyâhûd mütecâsirin ihtifâ eylediği mahalli beyân 
eylemeyecek olur ise üç mâhdan bir seneye kadar habs cezâsına mahkûm 
olacağı gibi tevkîfi  dahi icrâ olunabilecekdir. Usûl ve fürûʻ ve zevceyn ve 
er ve kız birâderler müstesnâ tutulurlar.

 Mâdde 14: Bir kimse ̒ aleyhinde gerek bilerekden ve gerek kasden 
ihbârât-ı kâzibeye cüret edenler ihbâr olunan fi ʻl cünha kâbilinden ise üç 
mâhdan altı mâha ve cinâyet kâbilinden ise altı mâhdan bir buçuk seneye 
kadar habs cezâsına mahkûm edilecekdir.

 Mâdde 15: Bir mahallde hiyâneten bir katl vukûʻ bulduğu hâlde 
ol mahallin dâire-i idâresinde bulunan ʻasâkir-i zabtiyye efrâd ve zâbitânı 
cinâyet-i vâkıʻanın yevm-i vukûʻundan iʻtibâren yirmi gün zarfında 
mütecâsirini zâhire ihrâc edemeyecek olur ise makâm-ı vilâyet tarafından 
ʻazl edilebileceklerdir ki bir sene mürûr etmedikce be-tekrâr bu gibi 
memûriyyete taʻyîn olunmağa salâhiyyetleri olmayacakdır.

 Mâdde 16: İhâneten katl vukûʻundan dolayı şehirlerin gerek içün 
de ve gerek hâricinde inzibât-ı ʻumûmînin ihlâli maksad ile cemʻiyyetler 
akdi şedîden memnûʻdur. Bu Misillü cemʻiyyetlere ön ayak olanlar 
cemʻiyyeti teşkîl edenler müsellâh değil ise altı mâhdan bir seneye kadar ve 
cemʻiyyeti teşkîl edenlerden ya biri veyâ daha ziyâdesi müsellâh bulunmuş 
ise bir seneden iki seneye kadar habs cezâsıyla mücâzât olacaklardır. Bu 
fi ʻle muʻin olanlar ise birinci sûretde aynı cezâya ikinci sûretde dahi altı 
mâhdan bir buçuk seneye kadar habs cezâsına mahkûm olacaklardır. Her 
hâlde mahkûmiyyetlerine karâr verilmiş olan eşhâs zâbıta nezâreti tahtına 
aldırılacaklardır.

 Bu kâbil cerâʻimden mütevellid olan deʻâvî inzibât-ı ʻumûmî 
esbâbından dolayı mahkeme-i istinâf müddeʻi ʻumûmîsinin ʻâdi emir ve 
tenbîhi üzerine ʻâid olduğu mahkemenin gayrisine nakl ve ikâme olunur.

 Bu misillü cerâimden dolayı müttehem olanlar taht-ı tevkîfe 
alınacakları gibi tekerrürü hâlinde dahi cezânın iki misli hükm olunur.
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 Her ne sûretle olur ise olsun cemʻiyyetin teşkîline sebebiyet 
vermiş olanlara gerek biʼt-teşvîk ve biʼl-vâsıta ve gerek biʼz-zât icrâʻatda 
bulunmuş olsunlar ön ayak nazar ile bakılırlar.

 İşbu Nizâmnâmenin hükmü üç sene devâm edecek ve vilâyetin 
resmî gazetesiyle iʻlânı târîhinden on beş gün sonra bed eyleyecekdir.

Girid Vilâyetince Emniyet-i Umûmiye Hakkında Tedâbiri 
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Serseri, Mazanne-i Sû Olan Eşhâs Hakkında Nizâmnâme

Serseri, Mazanne-i Sû Olan Eşhâs Hakkında Nizâmnâme

Fî 3 Safer 1308 ve fî 6 Eylül 1306 (18 Eylül 1890)

Mâdde 1: Hiçbir kâr ve kisb ile meşgûl olmamak ve muʻayyen ve dâimî 
ikâmetgâhları bulunmamakla berâber taʻayyüş ve idârelerini vesâit-i 
meşrûʻa ile istihsâl eylemekde olduklarını isbât edemeyib şurada burada 
gezmekde bulunan eşhâs serseri ve mechûl-ü ahvâl ʻaddolunur.

Mâdde 2: Birinci mâddede zikr olunan serseri makûlesinden başka 
evvelâ aleʻl-ʻumûm cinâyât ve aleʼl-husûs katʻ-ı tarîk ve sirkat ve ahz ve 
yankesicilik ve sâriklere yataklık ve dolandırıcılık cerâimiyle bir veyâ 
birkaç defʻa sâbıkan mahkûm olmuş olanlar sâniyen Zabtiyye Nezâreti 
altında bulunanlar mazanne-i sû takımından ʻaddolunur.

Mâdde 3: Serseri takımından bulunanlar hakkında dördüncü mâdde 
ahkâmınca muʻâmele olundukdan sonra zâbıta tarafından tevkîf olunarak 
mevkûfen muhâkemeleri icrâ olunmak üzere îcâb eden mahâkim-i 
cezâiyyeye teslîm olunur.İndeʼl-muhâkeme işbu hâlleri tebeyyün eyledikde 
haklarında bir mâhdan üç mâha kadar habs cezâsıyla berâber bir seneden 
iki seneye kadar Zabtiyye Nezâreti altında bulunmalarına dahi hükm 
olunarak zâbıta tarafından memleketlerine veyâhûd sâir tensîb ve taʻyîn 
kılınacak mahalle tard ve tebʻîd olunabilir.

Mükerrir olan serseriler üç mâhdan bir seneye kadar habs cezâsıyla mücâzât 
olunarak iki seneden beş seneye kadar dahi zâbıtanın taht-ı nezâretinde 
bulundurmakla berâber münâsib mahallere dahi tard ve tebʻîd edilir.

Mâdde 4: İhbâr veyâ tevâtür üzerine serseri ʻaddolunan eşhâs mahâkime 
teslîm olunmazdan evvel zâbıta tarafından celb olunarak ihbârât-ı vâkıʻa 
ve tahkîkât-ı sâireden bu hâlleri makrûnu sıhhat olduğu anlaşıldıkda 
taʻyîn olunacak müddet zarfında bir kâr ve kisbe mübâşeret eylemeleri ve 

137  Birinci Tertip Düstur, C:VI, ss. 748-751. İlgili nizamname düsturda Latin alfabesiyle yer aldığın-
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bunu gelib zâbıtaya haber vermeleri ve bu esnâda dahi hukûmete haber 
vermeksizin bulundukları mahalli terk etmemeleri lâzım geleceğine dâir 
evvel emirde kendilerine tenbîhât-ı ekîde icrâ olunacak ve keyfi yyeti 
tenbîh dahi tutulacak zabıtnâmede derc ve işâret kılınacakdır tenbîhât-ı 
vâkıʻaya imtisâl etmeyib müddet-i muʻayyenesi zarfında bir işe başlamış 
olduklarını zâbıtaya beyân ve temîn edemeyenler veyâ hôd-be-hôd 
bulundukları mahalli terk edenler haklarında 3 üncü mâdde mûcibince 
muʻâmele olunur.

Mâdde 5: İkinci mâddenin fıkra-i ûlâsı mûcibince ancak katʻı tarîk 
ve sirkat ve yankesicilik cerâimi sâbıkalarından dolayı mazanne-i sû 
takımından ʻaddolunanlar hakkında zâbıta-i ʻadliyye memûrları tarafından 
tanzîm olunacak ihbârnâme ve zabıt varakaları zâbıtaca nazar-ı mütâlaʻaya 
alındıkdan sonra celb olunarak kendilerine baʻdemâ bu bâbda şübheyi daʻvet 
edecek her gûne ahvâl ve etvârdan mübâʻadet ve mücânebet eylemeleri 
zımnında tenbîhât-ı ekîde icrâ ve keyfi yyeti tenbîh dahî mahsûsan 
tutulacak zabıt varakasına derc olunacakdır bunlardan tenbîhât-ı vakaʻya 
tevfîk-i hareket etmedikleri mâddeten baʻzı emerât-ı kaviyye ile zâbıtaca 
muhakkak ʻaddedilenler tutulacak zabıt varakası ile mahkemece teslîm 
olunacak ve mahkemece mezkûr zabıt varakasının esbâb-ı subûtiyyeden 
ʻaddolunarak o makûlelerin zâbıtaca tard ve tebîdine karâr verilecekdir.

Mâdde 6: Der-Saʻâdet ve havâlisi ahâli-i dâimesinden olmadıkları hâlde 
evvelâ serserilik veyâhûd memûrîn-i Devlet-i ʻAliyyeye muhâlefet ve 
ʻadem-i itâʻatdan dolayı bir sene veyâhûd avâmir-i devlet ve ahkâm-ı 
kânûniyyenin icrâsına muhâlefet içün sarf-ı nüfûz ve kuvve-i müessire 
etmekle bir ay habs cezâsıyla mukaddemâ mahkûm olubda târîh-i 
mahkûmiyyetlerinden on sene mürûr etmemiş olanlardan ve sâniyen 
mevâkiʻ-i mezkûrede bir gûne vesâiti taʻayyüşleri olmayanların iki seneyi 
tecâvüz edememek şartıyla taʻyîn olunacak müddetce Der-Saʻâdet ile 
havâlisinde ikâmetleri siyâseten zâbıta tarafından menʻ olunabilir bu 
bâbda zâbıtaca ittihâz olunacak karâr Zabtiyye Nezâreti tarafından tasvîb 
ve tasdîk olundukdan sonra eşhâs-ı merkûmeye teblîğ olunarak karâr-ı 
mezkûre tevfîkan bir müddet-i muʻayyene zarfında azîmetden istinkâf 
edenler hakkında ikâme-i daʻvâ olunacak ve işbu muhâlefetleri tebeyyün 
eyledikde mahkemenin karârıyla kendileri sekiz günden bir aya kadar 
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habs ve bir seneden beş seneye kadar Zabtiyye Nezâreti altında bulunmak 
cezâsıyla dahi mahkûm olabilecekdir.

Mâdde 7: Serseri ve mazanne-i sû takımından olubda 14 yaşından aşağı 
olanlar habs cezâsıyla mahkûm olamazlar. Yalnız yirmi yaşını tekmîl 
edinceye kadar Zabtiyye Nezâreti altında bulunmak cezâsıyla mahkûm 
olarak kendilerine bir kisb ve sanʻat taʻlîm ettirmek ve terbiyelerine 
bakmak üzere zâbıta tarafından temînât ahzıyla peder ve vâlidelerine veyâ 
velî ve akrabalarına teslîm veyâhûd memleketlerine defʻ ve iʻâde olunur.

Mâdde 8: Serseri olmaları cihetiyle Zabtiyye Nezâreti altında bulunmalarına 
hükmedilen eşhâs tebaʻa-i ecnebiyyeden ise müddet-i cezâiyyelerini ikmâl 
eyledikden sonra usûl-i câriyesine tevfîkan her hâlde zâbıta tarafından 
hudûd-ı Memâlik-i Şâhâneden ihrâc ve tard olunur.

Mâdde 10: Serseri makûlesinden veyâhûd mazanne-i sû takımından olubda 
her ne sûretle olursa olsun tebdîl-i kıyâfet etmiş oldukları hâlde veyâhûd 
üzerlerinde eğe çengel ve sâir kilit ve kapı ve pencere güşâdıyla hırsızlık 
ve cerâim-i sâire irtikâbına ve mesâkin ve dekâkîne duhûle medâr olacak 
âlât ve edevât bulunduğu hâlde ahz ü girift olunarak eşyâ-yı mezkûreyi ol 
zamân içinde bir maksad-ı meşrûʻa mebnî taşıdıklarını isbât edemeyenler 
altı mâhdan iki seneye kadar habs cezâsıyla mücâzât olunur ve üzerlerinde 
bulunacak eşyâ dahi zabt edilir. Eşhâs-ı merkûme sâlifüʼz-zikr âlât ve 
edevâtdan birini hâmil oldukları hâlde bekci gece vakti ahz ü girift olunur 
ise cezâ-i habsleri bir seneden aşağı olmayacakdır. Fakat eşyâ-yı mezkûre 
ile üzerlerinde silâh dahi bulunur ise bunları bir gûne istiʻmâl etmemiş 
veyâ ihâfede bulunmamış olsalar bile cezâları her hâlde iki sene olacakdır.

Mâdde 11: Serseri veyâhûd mazanne-i sû takımından olubda sıfat ve 
hâllerine münâsebet olmayacak sûretde üzerlerinde emvâl ve eşyâ zuhûr 
etdiği hâlde bunların menşe ve sûret-i tedârikini gösteremeyerek hakîkaten 
kendi malları olmadığına kanaât hâsıl olduğu hâlde bu makûleler bir 
mâhdan üç mâha kadar habs cezâsıyla mahkûm olur ve üzerlerinde zuhûr 
eden o makûle emvâl ve eşyâ emâneten ve muvakkaten hıfz olunur.

Mâdde 12: Eşhâs hakkında cerh ve darb misillü mumele-i cebrî şiddet icrâ 
eden veyâ icrâsına tasaddî eyleyen serseriler iki seneden akall olmamak 
üzere habs cezâsıyla mahkûm olur fakat irtikâb edilen fi ʻlin nevʻi ve sûret-i 
vukûʻu kânûnen daha şedîd bir cezâyı müstelzîm ise fâʻili hakkında ol cezâ 
hükmolunacakdır.
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Mâdde 13: Sahte yol emri ve mürûr tezkiresi ve pasaportlar tasnîʻ 
ve istiʻmâline dâir Cezâ Kânûnnâme-i Hümâyûnunun 156 ve 157 
nci mâddelerinde gösterilen efʻâl-i cürmiye serseri ve mazanne-i sû 
takımından bulunanlar tarafından vukûʻa getirilirse haklarında mâddeteyn-i 
mezkûreteynde mestûr olan cezâların hadd-i intihâsıyla icrâ-i mücâzât 
olunur.

Mâdde 14: On ve on bir ve on iki ve on üçüncü mâddelerde gösterilen 
cezâlar ile mahkûm olan eşhâs her hâlde müddet-i cezâiyyelerini tekmîl 
eyledikden sonra bir seneden beş seneye kadar Zabtiyye Nezâreti altında 
bulunmak cezâsıyla dahi mahkûm olacakdır.

Mâdde 15: Dâhiliyye ve Adliyye Nezâretleri işbu nizâmnâmenin icrâsına 
memûrdur.Fî 19 Rebiʻüʼl-âhir 1327 ve fî 26 Nisan 1325 (10 Mayıs 1909) 
târîhli kânûnun 21 inci mâddesi ahkâmı mefsûh ʻaddedilmişdir.

Serseri, Mazanne-i Sû Olan Eşhâs Hakkında Nizâmnâme
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Polislerin Terfi ʻi Hakkında İrâde-i Seniye ʻArz Tezkiresi

Polislerin Terfi ʻi Hakkında İrâde-i Seniyye ʻArz Tezkiresi

Polis vezâifi nin der-kâr olan ehemmiyyeti cihetiyle bi-hakkın îfâsı 
ʻilm-i hukûka ve kânûna müteʻallik maʻlûmât-ı esâsiyyenin iktisâbına 
mütevakkıf olduğundan polislerin okuyub yazması olanlarından kırk 
kişiye Cezâ Kânûnu ile Usûl-i Muhâkemât-ı Cezâiyyenin ve tahkîkât-ı 
evveliyenin suver-i icrâiyyesine âid olmak üzere ecnebî polislerinin 
tedkîkât ve icrâatına dâir ecnebî lisânlarında muharrer kitablardan biʼt-
tercüme iktibâs olunacak misâllerin taʻlîmi husûsuna biʼl-istîzân irâde-i 
seniyye-i cenâb-ı Pâdişâhî şeref-müteʻallik buyurulması ile haftada iki 
gün Bâb-ı Zabtiyyede derse devâm olunmakda ise de bunların tezyîd şevk 
ile terekkiyât-ı atiyyelerini temîne medâr olmak içün münhall vukûʻunda 
namzedlerin ve iddiʻâyı istihkâk edenlerin zabtiyye mektubcusu ile Der-
Saʻâdet Polis Meclisi Reîsi ve kânûn muʻallimînden mürekkeb bir heyet 
huzûrunda imtihânlarının icrâsı ile en ziyâde ibrâz-ı ehliyyet edenler tefrîk 
ve mazbatası tanzîm ve cânib-i Nezâretden tasdîk olundukdan sonra emr-i 
terfîʻin icrâsı ve taşralarca açılacak polis komiserliklerine dahi Der-Saʻâdet 
polislerinden polislik şahâdetnâmesi almış olanların tercîhan taʻyînleri 
husûsunun usûl ittihâzı Zabtiyye Nezâret-i Behiyyesinin işʻârı üzerine 
tezekkür edildiğine dâir Şûra-yı Devlet Tanzîmât Dâiresinin mazbatası 
leffen ʻarz ve takdîm kılınmış olmağla ol bâbda her ne vechle emr ü 
fermân-ı Hümâyûn-ı hazret-i Pâdişâhî şeref-sünûh buyurulur ise mantûk-ı 
ʻâlîsi infâz edileceği beyânıyla tezkire-i senâverî terkîm kılındı efendim. Fî 
24 Rebiʻüʼl-evvel 1309 ve fî 16 Teşrîn-i evvel 1307 (28 Ekim 1891).

İrâde-i Mübelliğ Hâmiş

Resîde-i dest-i taʻzîm olan işbu tezkire-i sâmiyye-i Sadâret-penâhîleri 
melfûzu ile manzûr-ı ʻâlî olmuş ve imtihânı icrâ edecek heyete dâimâ 
Zabtiyye Nâzırı ʻAtûfetlü Beyefendi hazretleri riyâset etmek üzere ber-

138  Birinci Tertip Düstur, C:VI, ss. 1139-1140. İlgili nizamname düsturda Latin alfabesiyle yer aldı-
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vech-i ʻarz ve istîzân îfâ-yı muktezâsı husûsuna irâde-i seniyye-i cenâb-ı 
Hilâfet-penâhî şeref-sünûh buyrulmuş olmakla ol bâbda emr ü fermân 
hazret-i velüyyüʼl-emrindir. Fî 25 Rebiʻüʼl-evvel 1309 ve fî 17 Teşrîn-i 
evvel 1307 (29 Ekim 1891).
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Zabtiye Jandarma Efrâdından Hidmet Esnâsında Vefât Edenlerin 
Eytâm ve Erâmiline ʻAskerî Tekâʻüd Kânûnuna Tevfîkan Maʻâş Tahsîsi 

Hakkında İrâde-i Seniye

Zabtiyye Jandarma Efrâdından Hidmet Esnâsında Vefât Edenlerin 
Eytâm ve Erâmiline ʻAskerî Tekâʻüd Kânûnuna Tevfîkan Maʻâş 

Tahsîsi Hakkında İrâde-i Seniyye

Şûrâ-yı Devlet Tanzîmât Dâiresi Mazbatası

Makâm-ı Vâlâ-yı Serʻaskerînin Şûrâ-yı Devlete havâle buyurulan 7 Safer 
1310 (31 Ağustos 1892) târîh ve dört yüz on yedi numerolu tezkiresi 
Tanzîmât Dâiresinde kırâʻat olundu.

Meâlinden Der-Saʻâdet jandarma ve zabtiyye efrâdından îfâ-yı 
memûriyyet esnâsında vefât edenlerin erâmil ve eytâmı bir veyâ iki 
nüfûstan ̒ ibâret ise ̒ Askerî Tekâʻüd Kânûnu ve ikiden ziyâde olduğu hâlde 
Zabtiyye Nizâmnâmesinin yirmi dokuzuncu mâddesi ahkâmına tevfîkan 
müteveffânın nısf maʻâşını tecâvüz etmeyecek derecede maʻâş tahsîs 
ile nüfûsuna göre taksîm edilmekde ise de Vilâyât-ı Şâhâne Jandarma 
ve Zabtiyye Alayları efrâdı maʻâşları mütefâvüt bulunmasından dolayı 
meselâ Der-Saʻâdet Jandarma Alayı süvârî efrâdından o yolda vefât eden 
bir neferin üç nüfûsdan ʻibâret olan ʻâilesine maʻâşının nısfı bulunan 
doksan beş ve İzmit Zabtiyye Taburu süvârî efrâdından kezâlik vefât eden 
bir neferin üç nüfûstan ʻibâret olan ʻâilesine nısf maʻâşı bulunan kırk 
guruş tahsîs olunmakta idüğü ve efrâd-ı merkûmenin cümlesi bir vazîfe ile 
mükellef olub baʻzıları o vazîfenin îfâsı sırasında fedâ-yı can eylemekde 
ve 22 Ağustos (12)99 (3 Eylül 1883) târîhinde merhâmet-i efzâ-yı sünûh ve 
sudûr buyurulan irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhî mûcib-i âlîsince 
efrâd-ı merkûmeden îfâ-yı hidmet esnâsında musâb olanlar ile bilâ-fâsıla 
on sene hidmet edenler ʻAskerî Tekâʻüd Kânûnu ahkâmına tevfîkan 
tekâʻüd edilmekde oldukları hâlde ber-vech-i maʻrûz ʻadem-i tesâvî-i 
maʻâş cihetle ʻaded-i nüfûsları müsâvî olan iki ʻâileden birine doksan beş 

139  Birinci Tertip Düstur, C:VI, ss. 1282-1283. İlgili nizamname düsturda Latin alfabesiyle yer aldı-
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ve diğerine kırk guruş maʻâş tahsîsi muvâfık-ı maʻdelet ve refet-i seniyye 
olamayacağı ve ʻAskerî Tekâʻüd Kânûnu ahkâmına tevfîk-i muʻâmele 
edildiği takdîrde mezkûr iki ʻâileye de kırk dokuz guruş otuz para maʻâş 
tahsîsi iktizâ edib bu sûret eytâm ve erâmil maʻâşâtınca müsâvât usûlünü 
istilzâm edeceği beyânıyla baʻd-ezîn jandarma ve zabtiyye efrâdından 
gerek süvârî ve gerek piyâde olsun ve ʻâilesi kaç nüfûsdan ʻibâret bulunur 
ise bulunsun îfâ-yı hidmet esnâsında vefât eden veyâhûd hidmet esnâsında 
musâb olubda bil-âhire müteessiren vefât eyleyenlerin erâmil ve eytâmına 
tahsîs olunacak maʻâşların ʻAskerî Tekâʻüd Kânûnu ahkâmına tevfîki 
husûsu istîzân olunmuş ve beyân olunan mütâlaʻât dâirecede muvâfık-ı 
nefsüʼl-emir görülmüş olduğundan biʼl-istîzân makrûn-ı müsâʻade-i 
seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhî buyurulduğu takdîrde mantûk-ı mûnifi  
vech ile îfâ-yı muktezâ-yı hâlin ʻAskerî Tekâʻüd Sandığı Nezâretiʼne işʻârı 
ve Makâm-ı Vâlâ-yı Serʻaskeriyye maʻlûmât iʻtâsı bâbında emr ü fermân 
hazret-i men lehüʼl-emrindir.

İrâde Târîhi: Fî 6 Rebîʻüʼl-evvel 1310 ve fî 15 Eylül 1308 (28 Eylül 1892).

Zabtiye Jandarma Efrâdından Hidmet Esnâsında Vefât Edenlerin Eytâm ve 
Erâmiline ʻAskerî Tekâʻüd Kânûnuna Tevfîkan Maʻâş 

Tahsîsi Hakkında İrâde-i Seniye
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Jandarma ve ʻAsâkirî Zabtiye Zâbitânından Açığa Çıkanların Sûret-i 
Terkîni Kaydlar ile İcrâ-yı Tekâʻüdleri Hakkında İrâde-i Seniye

Jandarma ve ʻAsâkirî Zabtiyye Zâbitânından Açığa Çıkanların 
Sûret-i Terkîni Kaydlar ile İcrâ-yı Tekâʻüdleri Hakkında İrâde-i 

Seniyye

Şûrâ-yı Devlet Tanzîmât Dâiresi Mazbatası

Makâm-ı Vâlâ-yı Serʻaskerîʼnin Şûrâ-yı Devletʼe havâle buyurulan Fî 25 
Ziʼl-kaʻde 1309 ve 192 numerolu tezkiresi Tanzîmât Dâiresiʼnde kırâat 
olundu.

Meâlinde jandarma ve ʻasâkir-i zabtiyye zâbitânından olubda açıkda 
kalanlardan baʻzıları umûr-ı mülkiyyede hidmet veyâ ötede beride icrâ-
yı ticâretle menâfi ʻ-i zâtiyyelerini istihsâl etmekde ve aradan müddet-i 
medîde geçtikden sonra rütbe-i sâbıkalar ile yine silk-i zabtiyyeye 
kabûllerini istidʻâ eylemekde iseler de bu misillülerin taʻyîni tarafına 
gidilse kıdemlerini zâyiʻ etmeyecekleri cihetle ileride tekâʻüde kesb-i 
istihkâk eyleyeceklerinden ve bu sûret-i mezkûr sandığın zararını 
mûcib olacağından bahisle baʻd-ezîn açıkda kaldıkdan sonra altı ay 
müddeti zarfında mürâcaʻat etmeyen zâbitânın terkîni kaydları hakkında 
sebkeden işʻâr üzerine Tanzîmât Dâiresinden tanzîm ve bâ-buyruldu-ı ʻâlî 
teblîğ edilen mazbata da bu misillülerden hidmeti mülkiyyece istihdâm 
kılındıkdan sonra tekâʻüdünü istidʻâ edenlerin hidmet-i mülkiyyede 
bulundukları müddetçe maʻâşlarından Mülkiyye Tekâʻüd Sandığına terk 
ettikleri ̒ âidât maʻa-fâiz ̒ Askerî Tekâʻüd Sandığıʼna devr ve iʻtâ kılınacağı 
cihetle bundan dolayı ʻAskerî Tekâʻüd Sandığıʼnın mutazarrır olacağına 
dâʻir der-miyân edilen mütâlaʻaya mahall olmadığı gibi bunların istihsâli 
maʻîşet içün bir müddet hidemât-ı mülkiyyede istihdâm olmalarının her 
ne vakt olur ise olsun meslek-i kadîmlerine kabûlüne mâniʻ olamayacağı 
ve şu kadar ki açığa çıkarılan zâbitânın tekrâr memûriyyete taʻyînleri içün 
maʻzûliyete kıdeme riʻâyet kâʻidesine iʻtibâr olunduğu ve mürâcaʻatları 

140 Birinci Tertip Düstur, C:VI, ss. 1288-1290. İlgili nizamname düsturda Latin alfabesiyle yer aldı-
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târîhi mebde-i kıdem ittihâz edildiği hâlde kendilerinden ziyâde dâire-i 
ʻaskeriyyeye mülâzemet edenlerden evvel memûriyyete taʻyîn olunmaları 
mahzûru dahi ber-taraf edilmiş olacağı beyân kılınmış ise de açıkda 
kalan zâbitândan ekserîsi baʻzı aʻzar-ı gayr-i makbûle serd ile îfâ-yı 
memûriyyetden kaçınarak biʼl-âhire tekâʻüdlerini istidʻâ etmekde ve 
vefât edenlerin dahi eytâmına ʻAskerî Tekâʻüd Sandığıʼndan maʻâşlar 
tahsîs olunmakda olduğu gibi bu misillûlerin tulûʻ müddet îfâ-yı vazîfe 
etmemelerinden dolayı mesleklerince hâsıl ettikleri mahâret ve melekeyi 
ve husûsuyla meziyyet-i ʻaskeriyyeyi gâib etmekde oldukları ve şu sûret-i 
memûriyyete taʻyînlerinde kendilerinden ʻadem-i istifâdeyi ve emsâlince 
sû-i tesîri istilzâm eylediği beyân ile istifsârı muʻâmele olunmuşdur.

 Mukaddemâ takdîm kılınan mazbatanın hulâsası açığa çıkarılan 
jandarma ve zabtiyye zâbitânından bir müddet hidemât-ı mülkiyyede 
istihdâm kılınanların işbu hidmetlerin meslek-i kadîmlerine ricʻatle 
hukûk-ı müktesibe-i tekâʻüdlerinden istifâdelerine mâniʻ olmadığını 
taʻyînden ʻibâret olub şu karâr açığa çıktığı târîhten iʻtibâren altı ay 
zarfında merciʻine mürâcaʻat ve mülâzemet etmeyib umûr-ı zâtiyyesinin 
tesviyesiyle iştigâl eden ve teklîf olunan memûriyyetleri kabûlden istinkâf 
eyleyenlerin terkîni kaydına münâfî olmamakla o misillülerin ber-mûcib-i 
işʻâr kaydlarının terkîm olunması ve fakat müddet-i tekâʻüdü ikmâl etmiş 
bulunanların tekâʻüdlerinin icrâsı ve bunlardan vefât edenler ʻâilelerine 
maʻâş tahsîsi lâzım geleceğine Makâm-ı Vâlâ-yı Serʻaskerîye teblîği ve 
ʻAskerî Tekâʻüd Sandığı Nezâretine maʻlûmât iʻtâsı bâbında emr ü fermân 
hazret-i men lehüʼl-emrindir.

Fî 8 Muharrem 1310 ve fî 20 Temmuz 1308 (2 Ağustos 1892)

Meclis-i Mahsûs-ı Vükelâ Mazbata-i Müzeyyelesi

Şûrâ-yı Devlet Tanzîmât Dâiresinden kaleme alınıb meyâne-i bende-
gânemizde kırâat ve mütâlaʻa olunan işbu mazbatada gösterildiği 
vechle jandarma ve ʻasâkir-i zabtiyye zâbitânından olubda açığa 
çıkarılanlardan ekserîsi baʻzı azarr-ı gayr-ı makbûle serd ile îfâ-yı 
memûriyyetden kaçınmakda olmalarından ve böyle tul-i müddet îfâ-yı 
vazîfe etmemelerinden dolayı mesleklerince hâsıl etdikleri mehâreti ve 
husûsuyla meziyyet-i ʻaskeriyyeyi gâib ederek biʼl-âhire memûriyyete 
taʻyînlerinde kendilerinden adem-i istifʻâdeyi ve emsâlince de sû-i tesîr-i 

Jandarma ve ʻAsâkirî Zabtiye Zâbitânından Açığa Çıkanların Sûret-i Terkîni Kayd-
lar ile İcrâ-yı Tekâʻüdleri Hakkında İrâde-i Seniye
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mûcib olduğundan baʻd-ezîn bu misillü zâbitândan olubda açığa çıktığı 
târîhten iʻtibâren altı ay zarfında mercîʻine mürâcaʻat ve mülâzemet 
etmeyib umûr-ı zâtiyyesinin tesviyesiyle iştigâl eden ve teklîf olunan 
memûriyyetleri kabûlden istinkâf eyleyenlerin terkîn-i icrâsı ve bunlardan 
vefât edenler ailelerine maʻâş tahsîsi lüzûmunun Makâm-ı Serʻâskerîye 
teblîği ve ʻAskerî Tekâʻüd Sandığı Nezâretiʼne maʻlûmât verilmesi biʼl-
ittihâd tensîb edilmiş ise de ol bâbda ve kâtıbe-i ahvâlde emr ü fermân 
hazret-i veliyyüʼl-emr efendimizindir.

Fî 7 Cemâziyeʼl-evvel 1310 ve fî 15 Teşrîn-i sânî 1308 (27 Kasım 1892) 

Arz Tezkiresi

Jandarma ve ʻAsâkir-i Zabtiyye zâbitânından olubda açığa çıktığı târîhten 
iʻtibâren altı ay zarfında mürâcaʻat etmeyib umûr-ı zâtiyyesinin tesviyesiyle 
iştigâl eden ve teklîf olunan memûriyyetleri kabûlden istinkâf eyleyenlerin 
terkîn-i kaydı ve fakat müddet-i tekâʻüdü ikmâl etmiş bulunanların 
tekâʻüdlerinin icrâsı ve bunlardan vefât edenler ʻâilelerine maʻâş tahsîsi 
hakkında muʻâmelât-ı lâzımenin îfâsı husûsuna Şûrâ-yı Devlet Tanzîmât 
Dâiresinin Meclis-i Mahsûs-ı Vükelâdan müzeyyel mazbatası arz ve 
takdîm kılınmış olmakla mündericâtı hakkında her ne vech ile irâde-i 
seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhî şeref müteʻallik buyurulur ise mantûk-ı 
ʻâlîsi infâz olunacağı beyân ile tezkire-i senâverî terkîm kılındı.

Fî 7 Cemâziyeʼl-evvel 1310 fî 15 Teşrîn-i sânî 1308 (27 Kasım 1892)

İrâde-i Mübelliğ Hâmiş 

Resîde-i dest-i taʻzîm olub Şûrâ-yı Devlet Tanzîmât Dâiresiʼnin Meclis-i 
Mahsûs-ı Vükelâdan müzeyyel mazbatası ile manzûr-ı ʻâlî buyurulan işbu 
tezkire-i sâmiyye-i sadâret-penâhîleri üzerine mûcibince irâde-i seniyye-i 
cenâb-ı Hilâfet-penâhî şeref-müteʻâllik buyurulmuş olmağla ol bâbda.

Fî 9 Cemâziyeʼl-evvel 1310 fî 17 Teşrîn-i sânî 1308 (29 Kasım 1892)
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Asâkir-i Zabtiyenin Vezâif-i Mülkiyelerine Dâir Olan Taʻlîmâtın 
Sekizinci Mâddesi ile Mâdde-i Mezkûreye 22 Şevval 1287 Târîhinde 

Tezyîl Edilen Fıkra Makâmına Kâim Mâdde-i Nizâmiye

ʻAsâkir-i Zabtiyyenin Vezâif-i Mülkiyyelerine Dâir Olan Taʻlîmâtın 
Sekizinci Mâddesi ile Mâdde-i Mezkûreye 22 Şevval 1287 (15 Ocak 

1871) Târîhinde Tezyîl Edilen Fıkra Makâmına Kâim Mâdde-i 
Nizâmiyye

Fî 20 Cemâziyeʼl âhir 1310 ve fî 28 Kânûn-ı evvel 1308 (9 Ocak 1893)

Mâdde 8: Mensûb oldukları vilâyet dâiresinden hâric bir mahalle memûren 
iʻzâm olunan jandarma neferâtına hudûd-ı vilâyetden iʻtibâren beher 
sâʻat içün altmışar para ve kol vekilleriyle muʻâvinlerine ikişer ve tabur 
ağalarına kadar zâbitâna beşer ve alay beylerine yedişer guruş hesâbıyla 
mahalli mâl sandığından harc-ı râh verilecekdir. Bahren gönderilen alay 
beyi ile tabur ağalarına birinci ve bölük ağaları ile muʻâvinlerine ikinci 
mevkiʻ kamara ve kol vekilleriyle muʻâvinlerine ve neferâta güverte 
iʻtibârıyla nısf navul iʻtâ kılınacakdır. Berren iʻzâm kılınacak zâbitân ve 
neferâta mahall-i memûriyetlerine ʻazîmet içün verilecek mekâri ücretinin 
bir nısfı dahi ʻazîmet ve ʻavdetleri içün masârif-i zarûriyye mukâbili 
olarak tediye edileceği gibi bahren ʻazîmet edeceklere dahi yalnız ʻazîmet 
içün verilecek vapur navlunun bir misli ʻazîmet ve ʻavdetlerine vukûʻ 
bulacak masrafl arına mukâbil olmak üzere hîn-i ʻazîmetlerinde harc-ı râh 
olarak defʻaten iʻtâ olunacakdır. Ancak karantina ve vapur beklemek ve 
fırtına vukûʻ ile vapur hareket edememek gibi esbâb-ı mücbireden nâşî 
mutâdından fazla tevakkufa mecbûr oldukları getirecekleri ilm ü haber ve 
evrâk-ı resmiyye ile tahakkuk eden zâbitâna fazla kaldıkları müddet içün 
yevmî beşer guruş ve çavuşa kadar neferâta yüzer para hesâbıyla harc-ı râh 
verilecekdir.

141 Birinci Tertip Düstur, C:VI, ss. 1310-1311. İlgili nizamname düsturda Latin alfabesiyle yer aldı-

ğından nizamnamenin aslı çalışmamızın orijinal belgeler kısmına konulmamıştır.

Asâkir-i Zabtiyenin Vezâif-i Mülkiyelerine Dâir Olan Taʻlîmâtın Sekizinci Mâddesi 
ile Mâdde-i Mezkûreye 22 Şevval 1287 Târîhinde Tezyîl Edilen Fıkra Makâmına 
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Amele Nizâmnâme-i Dâhilisi

Amele Nizâmnâme-i Dâhilisi

Fî 9 Şaʻbân Sene 1310 ve fî 15 Şubat 1308 (27 Şubat 1893)

Biʼl-ʻumûm devâir-i ʻaskeriyyeye mensûb fabrikalarla sâir iʻmâlât-ı 
ʻaskeriyye mahallerinde istihdâm olunacak ʻamelenin usûlü kayd u 
kabûl ve sûret-i tavzîf ve istihdâm ile mücâzâtını ve bu misillü imâlat 
mahallerinin her türlü mahâzıra karşı esbâb-ı selâmet ve masûniyyetini 
temîn içün lâzimüʼl-ittihâz olan tedâbir-i teyakkuziye ve ihtiyâtiyye-i 
mutazammındır.

Birinci Fasl
ʻAmelenin Üsûlü Kayd ve Kabûlü

Mâdde 1: Devâir-i ʻaskeriyyeye mensûb fabrikalarla sâir iʻmâlât-ı 
ʻaskeriyye mahallerine kayd ve kabûl olunacak ʻamelenin Tebaʻa-i 
Devlet-i ʻAliyyeden ve hâllerine emniyyet olunur eşhâsdan intihâbına be-
gâyet dikkat edilecekdir.

Mâdde 2: Devâir-i ̒ askeriyye mensûb fabrikalarla sâir iʻmâlât-ı ̒ askeriyye 
mahallerinde kullanılacak ʻamele iki kısımdır tertibât-ı mukannenesi 
dâhilinde sûret-i mütemâdiyede olmak üzere kabûl ve istihdâm kılınan 
birinci kısım ʻamele-i dâime ve tertîbât-ı mukannene hâricinde biʼl-îcâb 
celb ve tedârikle bir müddet-i mahdûde zarfında kullandıkdan sonra hitâmı 
maslahata terhîs edilen ikinci kısım ʻameleye ʻamele-i muvakkate taʻbîr 
olunur.

Mâdde 3: Birinci kısımdan maʻdûd olan ʻamele-i dâime kabûl ve tahrîr 
olunurken evvelâ kâffe-i husûsâtta biʼl-ʻumûm devâir-i ʻaskerîye mensûb 
fabrikalar ile sâir iʻmâlât-ı ̒ askeriyye mahallerinin hidemât ve muʻâmelât-ı 
dâhiliyyesi ile işbu ʻAmele Nizâmnâmesi ahkâmına tâbîʻ ve şâyed 
muhâlif-i nizâm bir gûne hâl ve hareketle bulunacak olurlar ise mezkûr 
ʻAmele-i Nizâmnâmesi ile ʻAskerî Cezâ Kânûnnâme-i Hümâyûnunun 

142  Birinci Tertip Düstur, C:VI, ss. 1368-1376. İlgili nizamname düsturda Latin alfabesiyle yer aldı-

ğından nizamnamenin aslı çalışmamızın orijinal belgeler kısmına konulmamıştır.
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tayîn ve irâe edeceği her türlü mücâzâta razı olacaklarının derc ve tasrîh 
ile yedlerinden sened istihsâl olunmak ve sâniyen kendilerinin erbâb-ı 
töhmetten olmayarak ehl-i nâmus ve istikâmet bulunduklarına şahâdetle 
beraber her ne zamân aranılacak olurlarsa der-ʻakab bulunub ihzâr ve 
teslîm olunacakları için nefslerine kefâlet eder birer kefîl alınmak ve sâlisen 
kefîllerin kefâleti vâkıâʻaları şâyân-ı iʻtibâr ve emniyyet olduğu mahalleleri 
eimme ve muhtârân ile ahâlîden birkaç kişiye tasdîk ettirmek şart ittihâz 
kılınmış olduğundan kableʼl-kabûl numûnesi vech ile sûret-i mahsûsada 
tabʻ edilmiş şerâit-i mebsûtayı hâvî birer sened kendileri ile gösterecekleri 
kefîllere tahtîm ve kefîllerde ber-vech-i meşrûh mahallerinden tezkiye ve 
tasdîk ettirildikden sonra kayd muʻâmelesi icrâ olunur.

Mâdde 4: İkinci kısımdan ʻaddedilen ʻamele-i muvakkatenin tedârik 
ve celbi mâddesi umûru müstaʻceliyye müstenid ve kefâlet ve tasdîk 
muʻâmelesinin bunlar hakkında ʻamele-i dâime misillü icrâsı izâe-i 
vakt-i mücîb olacağı içün ʻamele-i muvakkate yedinden alınacak senedin 
kefâlethânesi celb ve istihdâm edilecek ʻamele esnâfdan olduğu hâlde 
kethüdâsına değil ise kendisini getirmeğe delâlet eden usta başılara veyâ 
ustalara tahtîm ettirilmekle iktifâ olunur.

Mâdde 5: Esnâ-yı kayd ve kabûlde ʻamele-i dâime ve muvakkate yedinde 
bulunan Osmâniyye tezkireleri nazar-ı muʻâyeneden imrâr ve derûnlarında 
münderic esâmî ve eşkâl sûret-i muntazamada tabʻ ettirilerek defâtir-i 
mahsûsaya sebt ve kayd olundukdan sonra ashâbına iâde kılınır ancak 
barûthâne-i âmirelerde olduğu gibi devâir-i ʻasâkiriyyeye mensûb baʻzı 
fabrikaları ile sâir iʻmâlât-ı ̒ askeriyye mahalleri memûrları ̒ amele-i dâime 
yedinden alınacak kefâlet ve tasdîki hâvî senedâtı husûlü itmînân içün kâfî 
görmeyibde bundan başka temînât aramağa mecbûr olurlar ise tezâkir-i 
Osmâniyye dahi baʻdeʼl-kayd ashâbına red ve iâde olunmayıb müddet-i 
devâm ve istihdâmlarınca rehîn makâmında saklanmak câiz olur.

Mâdde 6: Devlet nâm ve hesâbına maktûʻan iş derûhde ederek devâir-i 
ʻaskeriyyeye mensûb biʼl-ʻumûm fabrikalar ile sâir imâlat-ı ʻaskeriyye 
mahalleri hudûdu dâhilinde ʻamele çalıştıran müteahhidler ʻamele içün 
mevzûʻ olan şerâiti kabûlü aynen taahhüde mecbûr olub çalıştırdığı 
ʻamelenin ʻumûmu içün kefâlet senedi verilecekdir

Mâdde 7: ʻAmele-i dâime ve muvakkate ve maktûʻan iş derûhde eden 

Amele Nizâmnâme-i Dâhilisi
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müteahhidler yedlerinden alınacak kefâlet ve tasdîki hâvî senedlerle 
baʻzı fabrikalarca lüzûm ve ihtiyâta binâen temînât makâmında 
ashâbından istirdâd edilecek tezkireleri aranıldığı zamân sürʻat ve 
sühûletle bulunabilecek bir sûrette ve numero altında olmak üzere mahalli 
mahsûsunda muntazaman hıfz edilecekdir.

Mâdde 8: ʻAmele-i dâime ve muvakkate terkî hizmet ederek terhîs 
olunduklarında maktûan iş derûhde edenler taahhüdlerini ikmâl 
eylediklerinde kefâlet ve tasdîki mutazammın vermiş oldukları senedâtı 
istirdâd edebilirler. Lüzûmuna mebnî hıfz olunacak tezâkiri-i Osmâniyenin 
red ve iâdesi dahi ashâbının fabrikadan çıkmasına mütevakkıf olub şu 
kadar var ki husûsat-ı zâtiyyelerinden dolayı lüzûmu oldukta yine götürüb 
teslîm etmek şartıyla muvakkaten kendilerine verilmesi câizdir.

Mâdde 9: Kayd ve kabûl içün mevzûʻ olan usûl ve şerâit el-yevm 
müstahdem bulunan ʻamele-i dâime ve muvakkatenin umûmu hakkında 
tamâmen icrâ kılınacakdır.

Mâdde 10: Biʼl-ʻumûm devâir-i ʻaskeriyyeye mensûb fabrikalar ile sâir 
iʻmâlât-ı ʻaskeriyye mahallerinden terkî hizmetle çıkan veyâhûd hasbeʼl-
îcâb çıkarılan ʻamelenin yedine kendileri talîb oldukları hâlde müddeti 
devâm ve istihdâmlarınca müşâhid olan hâl ve hareketlerine ve esbâb-ı 
terhîslerine dâir fabrika memûrları tarafından resmî mühürlerle mehtûm 
birer şahâdetnâme verilecek ve böyle devâir-i ʻaskeriyyeye mensûb 
fabrikalarla hizmeti mesbûk olan ʻamele-i bir daha devlet idâresinde 
bulunan diğer fabrikaya girmek ister ise esbâb-ı terhîsi anlaşılmak içün 
şahâdetnâme ibrâzına mecbûr olacakdır. 

İkinci Fasl
ʻAmelenin Sûret-i Tavzîf ve İstihdâmı

Mâdde 11: Biʼl-ʻumûm devâir-i ʻaskeriyyeye mensûb fabrikalar ile sâir 
iʻmâlât-ı ʻaskeriyye mahallerinin eyyâmı taʻtîliyye-i resmiyyesi ʻîdeyn-i 
şerifeyn ile Cuma günleridir.

Mâdde 12: Zamânı iştigâl ve taʻtîl fusûl-i erbaʻaya göre tertîb edilmiş 
olan cedvellerde taʻyîn ve irâe kılınacağından ʻamele-i müstahdeme işe 
başlamak ve paydos etmek husûsâtında mezkûr cedvellerinin ahkâmı 
mündericesine tevfîkan harekete mecbûrdur.
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Mâdde 13: Fabrikalarla çalışacak ʻameleden istek edenlere idârece taʻyîn 
olunacak vakitlerde meccânen Türkçe kırâatıyla ve ʻakâid-i dîniyye 
ve muhtasar resim ve hesâb dersleri gösterilecek ve işbu dersler içün 
fabrikanın mensûb olduğu dâire tarafından muʻallimler taʻyîn olunacakdır.

Mâdde 14: ʻAmele yedine bir senelik vukûʻâtı yevmiyye kayda mahsûs 
olmak üzere sahîfeleri şühûru ve satırlar esâmîyi irâe eder numûnesi vech 
ile matbûʻ ve bez kablı birer el defteri verilerek kabının kısmı hâricisine 
ʻamelenin numarasıyla ismi ve çalıştığı mahallin nâmı yazılacak ve işbu 
el defterleri kırk para fi yât mukâbilinde ʻameleye iʻtâ kılınıb masârif-i 
tabʻiyyesi çıktıkdan sonra temettü husûle gelecek olur ise ̒ ameleye mahsûs 
tekâʻüd sandığına ʻâid olacakdır.

Mâdde 15: Yoklama usûlünün bir güne sû-i istiʻmâle uğramaksızın 
bir kâʻide-i serîʻa ve sâlime altında hüsn-i temşiyet ve icrâsı içün üzeri 
delikli bir sandık istiʻmâl ile sabâhleyin ʻamelenin gireceği kapılara vazʻ 
olunarak ʻamele-i dâime ve muvakkate içeri girdikleri zamân el defterini 
mezkûr sandığın içine kendi eliyle atacak bu defterler ʻamelenin kendi 
defteri olub olmadığına nezâret ve dikkat içün sandığın başında bir memûr 
bulundurulacakdır. İşbu sandık yoklamacıların odalarına gideceği cihetle 
küşâd edilib vukûʻâtı meşhûde bırakılan el defterinin hâne-i mahsûslarına 
damga ile işâret ve keyfi yyet yoklama defterlerine de kayd olundukdan 
sonra usûlü mertebe vech ile akşam paydosundan bir çeyrek evvel el 
defterinin tevzîʻâtına başlanılarak iş başında iken ʻameleye yeden beyt 
iâde kılınacakdır.

Mâdde 16: Ücûrat-ı yevmiyye ʻamelenin sanʻât ve mehâretine ve işlediği 
işin ehemmiyyet ve nezâketine göre derecât-ı muhtelifede olarak tahdîd ve 
sanʻâtında mehâretini arttırdıkça usûl ve nizâmı dâiresinde tedricen tezyîd 
olunur.

Mâdde 17: Gice ve gündüz evkât-ı muʻayyene hâricinde çalıştırılan 
ʻameleye iktizâ-yı hâlde ve çalıştığı müddete göre usûlü merʻiyyesine 
tevfîkan rubʻ-ı nıfsı tam veyâhûd zıʻf yevmiyye verilir.

Mâdde 18: Mânîʻ-i şerʻisi zuhûr ederek istihsâli mezûniyyetle öğle 
paydosundan sonra gidenlere nısf-ı yevmiyye iʻtâ kılınır. Öğle paydosundan 
evvel izin alıp gidenlere bir şey verilmez.

Amele Nizâmnâme-i Dâhilisi
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Mâdde 19: Hizmeti başında iş işler iken cerîha-dâr olan ʻamele fabrikada 
bulunan tabîb maʻrifetiyle baʻdeʼl-muʻâyene ârzû eder ise müdâvât-ı icrâ 
kılınmak üzere ʻaskerî veyâ Gurebâ Hastahânesine ve hastahâneye gitmek 
istemediği hâlde kendi ikâmetgâhına gönderilir ve alâ külli takdîreyn nısf-ı 
yevmiyyesi cerihâsı iltiyâm-pezîr oluncaya kadar verilir.

Mâdde 20: ʻAmele her kim fabrika veyâ iʻmâlât mahalli dâhilinde 
hastalanır ve kendisi de istek eder ise yedine ʻilm ü haber verilerek tedâvî 
içün Gurebâ Hastahânesine iʻzâm kılınır ve bu kâbilden olan hastalara 
hizmeti başına gelinceye kadar yevmiyye verilmez.

Mâdde 21: Devlete on beş sene sâdıkâne hizmet ve bu müddet zarfında 
âzârî meşrûʻa ve makbûlesi olmadıkca işine bilâ-fâsıla müdâvemet ederek 
istihsâli rıza ve hoşnûdî ile emektârlık imtiyâzını ihrâz eylemiş olan ustalar 
hastalanacak olurlar ise yalnız bunlar hakkında bir müsâʻade-i mahsûsa 
olmak üzere iâde-i ʻafi yet edinceye kadar nısf-ı yevmiyye verilmek câiz 
olur.

Mâdde 22: Biʼl-ʻumûm devâir-i ʻaskeriyyeye mensûb fabrikalardan biri 
hasbeʼl-îcâb taʻtîl olunduğu hâlde burada tulûʻ müddet kullanılmış ve 
hizmet ve sanʻâtından devletçe fâide görülmüş olan mehr-i üstâdanın 
elden çıkarılmamasına lüzûmu hakîkî tebeyyün ettiği takdîrde diğer 
fabrikalarda hâl ve sanʻâtlarına münâsib hidematta kullanılacak ve şu 
sûretle yevmiyyelerinden mahrûm bırakılmayacakdır.

Mâdde 23: Taʻyîn ve tahdîd olunacak müddet zarfında avdet etmek 
şartıyla devâir-iʻaskeriyyeye mensûb fabrikalar ile sâir iʻmâlât-ı ̒ askeriyye 
mahalleri ümerâsından mezûniyyet alarak sılaya giden ̒ amele-i dâime hîni 
avdetinde hizmeti sâbıka kabûl ve istihdâm kılınır.

Mâdde 24: Bâb-ı Serʻaskerî ve Tershâne ve Tophâne-i ʻÂmireye mensûb 
fabrikalar ile sâir iʻmâlât-ı ʻaskeriyye mahallerinde müstahdem maʻâşlı 
ve yevmiyyemi ustalara ʻamele-i dâime nizâmnâme-i mahsûsu mucibince 
yüzde beş ʻâidât iʻtâsıyla hakkı tekâʻüde nâil olacakları gibi bunlardan 
vefâtı vukûʻ bulanların eytâm ve erâmiline de nizâm-ı dâiresinde maʻâşlar 
tahsîs kılınacakdır.

Mâdde 25: ʻAmele-i devâir-i ʻaskeriyyeye mensûb biʼl-ʻumûm fabrikalar 
ile sâir iʻmâlât-ı ʻaskeriyye mahalleri hudûdundan hârice çıkarken üzerleri 
memûrîn-i muhâfaza tarafından muʻâyene ve taharrî edilerek hârice eşyâ 
çıkarılmamasına iʻtinâ ve dikkat olunacakdır.
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Üçüncü Fasl
Mevâdd-ı Cezâiyye

Mâdde 26: ʻAmeleden biri iş işler iken bilâ özrü makbûl hizmeti başından 
ayrılıbta bir tarafa savuşur ise bir günlük yevmiyyesi kat ve tevkîf ve 
tekerrürü hâlinde hizmetinden ihraç edilir.

Mâdde 27: ̒ Amele kendine havâle olunan bir işi işlemekle rehâvet gösterir 
veyâ fevkinde bulunacak ustalara ustabaşılardan dâir ahz ve telâkki edeceği 
evâmîr ve tenbihâtı isga etmez ise tard olunur.

Mâdde 28: ̒ Ameleden her kim iʻmâl ile mükellef olduğu bu işi islâh kabûl 
etmeyecek sûrette bozar veyâ kırar ve bu hâlin dikkatsizlik eseri olduğu 
tahakkuk eder ise bozub kırdığı eşyâ ve maʻmûlâtın bahâsı kendisine 
tazmîn etdirilir.

Mâdde 29: Kendisine tevdîʻ olunan âlât ve edevât-ı emiriyeyi hüsn-i 
muhâfaza ve siyanet etmeyib telef ve ziyânına sebebiyet veren ʻameleden 
ziyâ ve telef ettiği âlât ve edevâtın bahâsı istihsâl kılınır.

Mâdde 30: Biʼl-ʻumûm devâir-i ʻaskeriyyeye mensûb fabrikalar ile sâir 
iʻmâlât-ı ʻaskeriyye mahalleri dâhilinde memûrîn-i mâhsûsa tarafından 
irâe ve taʻyîn olunacak mahallerin gayri yerlerde sigara içmek katʻiyyen 
memnûʻ idüğünden bu memnûʻiyyete riʻâyet etmeyen veyâ hilâfı tenbihât 
hâl ve hareketde bulunan ʻamele tard olunur.

Mâdde 31: Biʼl-ʻumûm devâir-i ʻaskeriyyeye mensûb fabrikalar ile sâir 
iʻmâlât-ı ʻaskeriyye mahalleri dâhilinde kânûnen mücâzâtı terhîbiye 
veyâ teʻdibiyye müstelzim fi ʻl ve hareket ikâma mütecâsir olan ʻamele 
der-ʻakab taht-ı tevkîfe alınarak ʻAskerî Cezâ Kânûnnâme-i Hümâyûn-ı 
mûcibince muhâkeme ve mücâzâtı icrâ kılınmak üzere jurnalı tanzîm ile 
dîvân-ı harbe ve muhâlif-i nizâm hâl ve hareketi görünen ʻamele tâife-i 
nisâdan olduğu hâlde Mülkiyye Cezâ Kânûnnâme-i Hümâyûn-û ahkâmına 
tevfîkan mücâzâtı îfâ olunmak üzere cihet-i ʻadliyye teslîm kılınacakdır.

Mâdde 32: Biʼl-ʻumûm devâir-i ʻaskeriyyeye mensûb fabrikalarla süfün-i 
harbiyye ve ebniye emireyeyi müteammiden ihrâk eden veyâ lâğımla 
veyâhûd sâir sûretle tahrîb eyleyen ̒ amelenin divân-ı harbce biʼl-muhâkeme 
Cezâ Kânûnnâmesi ahkâmına tatbîkan cezâları taʻyîn olunacakdır.

Amele Nizâmnâme-i Dâhilisi
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Mâdde 33: Dikkatsizlik veyâ nizâmata riʻâyetsizlik sûretler ile kazâen 
harîk zuhûruna sebeb olan ʻAmele Mücâzât-ı Kânûniyyesi icrâ kılınmak 
üzere otuz beşinci mâdde mucibince divân-ı harbe teslîm edilir.

Mâdde 34: Eslihâ ve mühimmât-ı harbiyye ve levâzım-ı ʻaskeriyye 
müddehirâtının mecmûʻnu veyâ bir cüzʻiyyeti sû-i kasd ile tahrîb eden 
veyâ ettiren ʻamelenin divân-ı harbce biʼl-muhâkeme ʻAskerî Cezâ 
Kânûnnâmesi hükmüne tevfîkan cezâları taʼyîn olunacakdır.

Mâdde 35: Mâl-ı mîri olan eslihâ ve cephâne ve erzâk ve eşyâyı sirkat 
eden ʻamelenin divân-ı harbce biʼl-muhâkeme ʻAskerî Cezâ Kânûnnâmesi 
ahkâmına tatbîkan cezâları taʻyîn olunacakdır.

Mâdde 36: Fiʻl-i sirkatın icrâsına tasaddî edibde ihtiyârında olmayan 
esbâbı mâniʻahaylûlet ile bir şey alamayan ʻamele hakkında ʻAskerî 
Cezâ Kânûnnâme-i Hümâyûnunun beşinci mâddesi ahkâmına tevfîkan 
Mülkiyye Cezâ Kânûnnâme-i Hümâyûna mürâcaʻata iki yüz otuzuncu 
mâddenin ilâvesi mûcibince tasaddî eylediği fi ʻlin derecesine göre sirkat 
cezâsı icrâ kılınır.

Mâdde 37: Mülkiyye Cezâ Kânûnnâme-i Hümâyûnun iki yüz otuzuncu 
Mâddesinin ilâvesinde tasrîh ve beyân olunduğu üzere kürek cezâsına 
müstehak olan sarîklere hâl ve sıfâtlarını bilerek yataklık ve muʻâvenet eden 
ʻameleye divânı harbce biʼl-muhâkeme Mülkiyye Cezâ Kânûnu hükmüne 
tatbîkan tertîbi cezâ olunacakdır ve hapis cezâsına müstahak bulunan 
sarîklere kezâlik bilerek yataklık ve muʻâvenet edenler de Mülkiyye Cezâ 
Kânûna tevfîkan mücâzât olunur.

Mâdde 38: Fiʼil sirkatı ihbâr ve isbât edenlere ve zahire çıkaranlara 
sirkatın derecesine göre yarım Osmanlı altunundan beş Osmanlı altununa 
kadar ihbâriyye verilecek ve işbu ihbâriyyenin sirkate mütecâsir olanların 
müterâkim yevmiyyesi var ise ondan olmadığı veyâhûd bulunubda kifâyet 
etmediği takdîrde tamâmı veyâ noksânı idâre sandığından iʻtâ olunacakdır.

Dörüncü Fasl
İmâlât-ı ʻAskeriyye Mahallerinin Hüsn-i Muhâfazası Emrinde 

İttihâz Olunacak Tedâbiri Teyakkûziyye ve İhtiyâtiyye

Mâdde 39: Biʼl-ʻumûm dâire-i ʻaskeriyyeye mensûb fabrikalarla iʻmâlâtı 
ʻaskeriyye mahallerinin dâhilen ve haricen nikât-ı lâzimesine de nöbetçiler 
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ikâme olunmakla berâber tonozlu yerleri demir kapılar vazʻ ile birbirinden 
fasl ve tefrîk olunarak ve zukâğa nâzır pencerelere iç tarafl arından iki 
katlı kafes konularak her türlü mahâzıra karşı esbâbı muhâfazası temîn ve 
istikmâl kılınacakdır.

Mâdde 40: Gerek merkez-i Saltanat-ı Seniyyede ve gerek Memâlik-i 
Mahrûse-i Şâhânede bulunan ʻaleʼl-ʻumûm silâhhânelerle ʻaskerî 
debboylarına ve içlerinde serîüʼl-iştiâl mevâdd bulunan ambarlara 
girenlerin üzerleri bilâ istisnâ memûrîn-i muhâfaza tarafından yoklama 
edilerek kav ve kibrit gibi mevâddı muşta ile bulundurulmayacakdır.

Mâdde 41: Eczâ-yı nâriye imâl veyâ hıfz olunan baruthâne ve cephâne 
misüllü tehlikeli yerler hakkında nizâmâtı mevzûʻasına tamâmen riʻâyetle 
beraber mâdde-i sâbıkada mezkûr yoklama usûlü bir kat daha tezyîd ve 
teşdîd kılınacak ve buralara demir çivili ayakkabılar ile veyâ âlât ve edevâtı 
hadîdiyye istishâb ile girmek dâhi mucibi tehlike ve muhâtara olacağından 
her ne sûretle olur ise olsun o makûle mahallere duhûl edenlerin 
üzerlerinde mevâddı müştaileye ilâveten demirden maʻmûl âlât ve edevât 
bulunmamasına da son dereceye kadar hasr-i dikkat edilerek ayaklarına 
îcâb-ı hâl ve mevkiʻe göre çivisiz ayakkabı ve keçeli terlik giydirilmek 
mecbûriyyet-i kaviyye ve dâime altında bulundurulacakdır.

Mâdde 42: Sigara içmek mücâz olan yerlere muktezâ-yı hale göre 
nöbetçiler konularak çâre-i muhâfazasına bakılacakdır.

Mâdde 43: Gerek fabrika ve gerek erzâk ve eşyâ ambarlarının müddehirâtı 
miyânından gaz ve üstübü ve neft gibi müstaʻidd iştiâl mevâd ambarlar 
hâricine çıkarılıb etrâfı hâli ve sirâyet mahzurundan beri olarak tesîs 
edilecek ambarlara vazʻ olunacak ve işbu ambarların kurbunda lâzım gelen 
edevât-ı itfâiye müheyya bulundurulacakdır.

Mâdde 44: Eslihâ mühimmât ve sefâin-i harbiyye ve sâir türlü levâzım-ı 
mühimme-i ʻaskeriyyenin resim ve planlarını her ne tarik ile olur ise olsun 
ecânib veren veyâhûd o gibi İmâlâtın hesebâtıın ve ne sûretle imâl edildiğini 
ifşâya cüretleri tebeyyün ve tahakkuk eyleyenlere Cezâ-ı Kânûnnâme-i 
Hümâyûna tevfîkan mücâzât tertîb ve icrâ kılınacakdır.

Mâdde 45: İmâlâthânelerde husûle gelen tahta ve rende talaşları ve elbise 
ambarlar ile alay ve tabur ve hastahâne debboylarında biriken yağlı ve 

Amele Nizâmnâme-i Dâhilisi
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kirli elbise ile kumaş kırpıntıları cüzʻiyyet ve külliyyet üzere buralarda 
bulundurmayıb devâir-i ʻaskeriyyece onlar içün de birer münâsib ve emîn 
yerler tahsîs ve irâe olunarak oralada konulacak ve burada da terâküm 
ettikçe elde tutulmayarak bunların içinde bulunacak elbise-i ʻaskeriyye 
parçalanıb elbise hâlinden çıkarıldıkdan sonra akçe edenleri talîblerine 
fürûht olunacakdır.

Mâdde 46: Devâir-i ʻaskeriyyeye mensûb fabrikalarla sâir iʻmâlât-ı 
ʻaskeriyye mahalleri dâhilinde yakılan sobaların boruları ve yemek 
pişirilen ve iş işlenilen ocakları bacaları ve kahve ocakları sıkça sıkça 
tathîr ettirilecek ve mangal bulunur ise üzerlerine kapak vazʻ olunacakdır.

Mâdde 47: Gündüz veyâ gice iʻmâlâthânelere mehali sâire taʻtîli eşgâl 
ederek ʻamele ve müstahdemîn-i sâire derûnlarından çıktaktan sonra 
bekcilerle memûrîn-i muhâfaza tarafından her ciheti kemâl-i dikkatle 
muʻâyene olunarak ateşe müteʻallik bir şey bulundurulmayacak ve emr-i 
muhâfazanın yolunda cereyân edib etmediği de devriye ve dâhiliyye 
memûrları tarafl arından sûret-i mütemâdiyede teftîş olunacakdır.

Mâdde 48: Beytûtet içün irâe ve tahsîs olunacak mahaller müstesnâ olmak 
üzere iʻmâlâthânelerle ambarlar dâhilinde biʼl-îcâb yatırılması muʻtâd olan 
gice bekcilerinden başka ̒ amele ve sâireden kimse beytûtet edemiyecekdir.

Mâdde 49: Âfet-i harîka karşı tedâbir-i ihtiyâtiyye olmak üzere fabrika-ı 
Hümâyûnlara sâir iʻmâlât-ı ʻaskeriyye mahallerine ihtiyâca kâfî olacak 
mikdârda sular celb ve isâle ve nıkâtı muktaziyyesine su depoları inşâ 
edilerek ağızlarına vâsiʻ musluklar konulacak ve mevâkiʻ-i muhtelifede 
dâhi lüzûmu kadar tulumba ve kova ile âlât ve edevât-ı itfâiyye 
bulundurulacakdır.

Mâdde 50: Tebaʻa-i Devlet-i ̒ Aliyye muʻteberânından biʼl-ʻumûm devâir-i 
ʻaskeriyyeye mensûb fabrikalarla sâir iʻmâlât-ı ʻaskeriyye mahallerini 
gezmek isteyen olur ise buraların Reîsi idâresinde bulunan ümerânın 
izn-i mahsûslar ile yanlarına memûrlar terfîk edilerek hâiz-i ehemiyyet 
ve mektûmiyyet olmayan cihetleri gezdirilebilir makâmât-ı ʻAliyyeden 
mezûniyyet-i resmiyye istihsâl eden muʻteberân-ı ecânib hakkında dâhi ol 
vech ile hareket olunur.

Hâtime
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Mâdde 51: Nizâmnâmenin bir sûreti levha hâline tabʻ ettirilib biʼl-
ʻumûm devâir-i ʻaskeriyyeye mensûb fabrikalarla sâir iʻmâlât-ı ʻaskeriyye 
mahallerinin mehâli münâsebesine talik olunacağı misüllü ʻameleye âʻid 
bulunan birinci ve ikinci ve üçüncü fasılaları dâhi divân-ı harblerce tatbîk 
olunması melhûz olan mevâdd-ı cezâiyye not olarak yazılmak üzere küçük 
risâle şeklinde basılıb meccanen kendilerine tevzîʻ ve iʻtâ kılınacakdır.

Mâdde 52: İşbu nizâmnâmenin icrâ-yı ahkâmına makâm-ı Serʻaskerî ve 
Bahriyye Nezâreti ve Tophâne Müşiriyyeti memûrdur.

Amele Nizâmnâme-i Dâhilisi
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Asâkir-i Zaptiyye Zâbitânından 20 Sâʻatden Ziyâde Mahallere 
Memûren Gideceklerse Harcı râh İʻtâsı Hakkında İrâde-i Seniyye

ʻAsâkir-i Zabtiyye Zâbitânından 20 Sâʻatden Ziyâde Mahallere 
Memûren Gideceklerse Harc-ı râh İʻtâsı Hakkında İrâde-i Seniyye

Şûrâ-yı Devlet Tanzîmât Dâiresi Mazbatası

 Der-Saʻâdet Jandarma Alayıʼnın Beşinci Taburunun İkinci 
Bölüğünün Dördüncü Çâvûşu olduğu hâlde Bağdat Vilâyeti Zabtiyye 
Alayının Birinci Taburunun Üçüncü Süvârî Bölüğü Jurnal Emînliğine 
terfîʻan taʻyîn olunan Harputlu Ahmed Efendi tarafından verilen iki 
kıtʻa arz-ı hâlde mahalli memûriyyeti cedîdesine müteheyyi-i ʻazîmet 
olduğundan ve yirmi sâʻatden ziyâde uzak mahallere memûren gidecek 
nizâmiyye zâbitânına harc-ı râh iʻtâsı karârı iktizâsından bulunduğundan 
bahisle işbu karâr mûcibince kendisine de harc-ı râh iʻtâsı istidʻâ olunmuş 
ise de nizâmât-ı zabtiyyede ʻasâkir-i zabtiyye zâbitânından gerek terfî-i 
rütbe ederek ve gerek etmeyerek yirmi sâʻatden ziyâde baʻîd mahallere 
memûren gideceklere harc-ı râh iʻtâsına dâʻir sarâhat olmayıb fakat açıkda 
bulundukları hâlde rütbe-i hâliyyeler ile bir mahalle yerleştirilenlere veyâ 
hasbel lüzûm nakl ve becâyişi icrâ olunanlara ʻasâkir-i nizâmiyye idâre 
nizâmnâmesine tevfîkan harc-ı râh iʻtâsı husûsuna biʼl-istîzân irâde-i 
seniyye-i hazret-i Pâdişâhî müteʻallik buyurulmakda ol vech ile muʻâmele 
olunmakta olub terfîʻan taʻyîn edilenlere harc-ı râh verilmekde ise de 
ʻasâkir-i nizâmiyye-i şâhâne zâbitânından mülâzım-ı sânî ile sağ kol ağalığı 
rütbesi beyninde terfîʻ-i rütbe ile memûren gönderilenlere şeref-sâdır 
olan irâde-i seniyye mûcibince nevl ve harc-ı râh verilmekde olmasına 
nazaran ʻasâkir-i şâhâneden maʻdûd olan jandarma sınıfı zâbitânın dahi 
zikr olunan irâde-i seniyyeden istifâde eylemesi muktezâ-yı maʻdelet ve 
maslahattan bulunduğu beyân ile icrâ-yı icâbına dâʻir Makâm-ı Vâlâ-yı 
Serʻaskerîden biʼt-takdîm Şûrâ-yı Devlete havâle buyurulan 21 Ziʼl-hicce 
1311 (25 Haziran 1894) ve 213 numerolu tezkire Tanzîmât Dâiresiʼnde 

143  Birinci Tertip Düstur, C:VII, ss. 41-43. İlgili nizamname düsturda latin alfabesiyle yer aldığından 

nizamnamenin aslı çalışmamızın orijinal belgeler kısmına konulmamıştır.
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ledeʼl-kırâe bu yolda verilecek harc-ı râhların mikdâr-ı seneviyyesi 
takrîben ne mikdâra balîğ olacağı ve ne cihetten tesviyesi lâzım geleceği 
Makâm-ı Vâlâ-yı Serʻaskerîsinden istifsâr olunmuş idi. Cevâben alınan 16 
Muharrem 1313 (9 Temmuz 1895) târîhli tezkirede taşra ʻumûm jandarma 
ve ʻasâkir-i zabtiyyesinden mülâzım-ı sânîden kol ağasına kadar üç yüz 
dokuz senesi ibtidâsından şubatı nihâyetine kadar baʻzı mahallere terfîʻan 
nakl ve taʻyîn olunan yüz yirmi zâbitden yirmi sâʻatden ziyâde mahalle 
gitmiş olan doksan dört zâbite idâre-i ʻaskeriyye nizâmnâmesi mûcibince 
yirmi üç bin altı yüz yetmiş altı guruş harc-ı râh verilmek lâzım geleceği 
biʼl-hesâb anlaşılmış ve meblağ-ı mezbûr sene-i merkûmedeki terfîʻi 
vukûʻâtına kıyâsen hesâb olunmasına mebnî bunun ziyâde ve noksânı 
kâbil olub maʻa-mâ-fîh zâbitân-ı mûmâileyhimden Der-Saʻâdet merkez 
tahsîsâtındaki harc-ı râh tertîbinden ve taşrada olanların vilâyât alaylarının 
masârif-i müteferrikası tertîbâtından tesviyesi mümkün bulunmuş idüği 
gösterilmiş ve sûret-i işʻâr muvâfık-ı maslahat bulunmuş olduğundan 
biʼl-istîzân irâde-i seniyye-i hazret-i Pâdişâhî müteʻallik ve şeref-sudûr 
buyurulduğu hâlde îfâ-yı muktezâsının Makâm-ı Vâlâ-yı Serʻaskerîye 
işʻârı ve Mâliyye Nezâretine maʻlûmât iʻtâsı tezekkür kılındı ol bâbda emr 
ü fermân hazret-i men lehüʼl-emrindir.

7 Safer 1313 ve 17 Temmuz 1311 (30 Temmuz 1895) 

ʻArz Tezkiresi 

Mülâzım-ı sânî ile sağ kol ağalığı rütbesi beyninde terfîʻ-i rütbe ile 
yirmi sâʻatden ziyâde mahallere memûren giden nizâmiyye zâbitânına 
harc-ı râh iʻtâsı bâ-irâde-i seniyye-i hazret-i pâdişâhî mukarrer olduğu 
hâlde ʻasâkir-i zabtiyye zâbitânından yirmi sâʻatden ziyâde mahallere 
memûren gideceklere harc-ı râh iʻtâsına dâʻir nizâmât-ı zabtiyyede sarâhat 
olmadığından zâbitân-ı mûmâileyhimin dahi karâr-ı mezkûrdan müstefi t 
olmaları muvâfık-ı maʻdelet olacağından ol vechle îfâ-yı muktezâsının 
Taraf-ı Vâlâ-yı Serʻaskerîye havâlesi ve muʻâmele-i müteferriʻasının icrâsı 
tezekkür olunduğuna dâʻir Şûrâ-yı Devlet Tanzîmât Dâiresiʼnin mazbatası 
ʻarz ve takdîm edilmiş olmağla ol bâbda her ne vechle irâde-i seniyye-i 
hazret-i Hilâfet-penâhî şeref-sudûr buyurulur ise mantûk-ı münîfi  infâz 
olunacağı beyân ile tezkire-i senâverî terkîm kılındı.

Asâkir-i Zaptiyye Zâbitânından 20 Sâʻatden Ziyâde Mahallere Memûren 
Gideceklerse Harcı râh İʻtâsı Hakkında İrâde-i Seniyye
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8 Recep 1313 ve 13 Kânûn-ı evvel 1311 (25 Aralık 1895) 

İrâde-i Seniyyeyi Mübelliğ Hâmiş

 Resîde-i dest-i taʻzîm olub melfûfuyla ʻâlî buyurulan işbu tezkire-i 
sâmiyye-i Sadâret-penâhîleri üzerine mûcibince irâde-i seniyye-i cenâb-ı 
Hilâfet-penâhî şeref-sudûr buyurulmuş olmakla ol bâbda emr ü fermân 
hazret-i veliyyüʼl-emrindir.

14 Receb 1313 ve 19 Kânûn-ı evvel 1311 (31 Aralık 1895).



BELGELER
I. BÖLÜM

ZABTİYYE NEZARETİ VE BİRİMLERİ (1879-1895)

1.1. Zabtiyye Nezâretinin Kuruluşu
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11

Babıali Dersaadet Konferansında Adliye, Maliye ve Jandarma 
teşkilatlarının ıslahına ve bu ıslah çalışmalarının Avrupaʼda görülen 

modelde gerçekleştirilmesi ve bunun için de yeterliliğe sahip bazı 
yabancıların istihdam edilmesine dair.  

(Belgenin Transkripsiyonu: No:1 � Sayfa:3)

Belge 1

1  Vakit Gazetesi, 26 Teşrîn-i evvel 1295 R. ss. 2-3.



359

22

Zaptiye Nezaretinin kuruluşu ve görevleri hakkında 
Vakit gazetesinde yayımlanan Resmi İlana dair. 
(Belgenin Transkripsiyonu: No:2 � Sayfa:7)

Belge 2

2  Vakit Gazetesi, 5 Zilhicce 1296 H. ss. 1-2.

Zabtiye Nezaretinin Kuruluşu
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Sayfa 2



361

Sayfa 3

Zabtiye Nezaretinin Kuruluşu



BELGELERLE TÜRK POLİS TARİHİ-4

362

Sayfa 4



363

33

Polis ve emniyet işleriyle meşgul olan Zaptiye Müşiriyetinin Zaptiye 
Nezaretine dönüştürülmesine ve görevlerine dair Sadrazam Said 

Paşaʼnın emirnamesi.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:3 � Sayfa:10)

Belge 3

3  Jandarma Sadası, Sy.3, 5 Mart 1336 R. s. 14,

Zabtiye Nezaretinin Kuruluşu
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Sayfa 2



365

44

Jandarma Dairesinde yapılan yeni düzenleme sonrası görevliler ve 
görev yerlerine dair.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:4 � Sayfa:12)

Belge 4

4  Vakit Gazetesi, 29 Şaban 1297 H. s 2 (6 Ağustos 1880).

Zabtiye Nezaretinin Kuruluşu



BELGELERLE TÜRK POLİS TARİHİ-4

366

1.2. Habshâneler İdâresi

55

Hapishane-i Umumi muhafazasına memur asakir-i nizamiye koğuşunun 
hastaneye terk ve ilavesiyle bu nizamiye askerleri için bir koğuş inşası 

ve masrafl arının ödenmesine dair. 
(Belgenin Transkripsiyonu: No:5 � Sayfa:13)

Belge 5

5  BOA, ŞD. DH. 1285-16.
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*

Habshâneler İdâresi
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*
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*

Habshâneler İdâresi
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66

Hapishane-i Umumi Mücrimin Dairesinin tamiriyle 
masrafl arının ödenmesine dair. 

(Belgenin Transkripsiyonu: No:6 � Sayfa:19)

Belge 6

6  BOA, ŞD. DH, 1285-19
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*

Habshâneler İdâresi
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77

Hapishane-i Umumi Mücrimin Dairesinin tamirine lüzum görülen 
mahallerinin tamiri ile masrafl arının ödenmesi hakkında. 

(Belgenin Transkripsiyonu: No:7 � Sayfa:22)

Belge 7

7  BOA, ŞD. 1285-35.
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88

Edirne Vilayeti merkezindeki Hapishane-i Umuminin tamirine dair. 
(Belgenin Transkripsiyonu: No:8 � Sayfa:24)

Belge 8

8  BOA. İ.ŞD. 83-4927

Habshâneler İdâresi
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*
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*

Habshâneler İdâresi
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99

Hapishane-i Umumi ile tevkifhane için aylık iki yüz kuruş maaş ve bir 
çift ekmek tayiniyle muvazzaf bir berber tayinine dair 

(Belgenin Transkripsiyonu: No:9 � Sayfa:28)

Belge 9

9  BOA. ŞD. 1287-15
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*

Habshâneler İdâresi
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1010

Mahpuslarını muhafaza edemeyecek durumda olan Çatalca 
Hapishanesinin tamiri veya mahpusların Hapishane-i Umumiye 

gönderilmesi için gereğinin yapılması hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:10 � Sayfa:30)

Belge 10

10  BOA. DH. MKT. 1515-51
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1111

Mahkeme-i Temyizce mahkumiyetleri tasdik edilmeyen mahkumların 
Hapishane-i Umumiye nakillerinin caiz olmadığından bahisle, Çatalca 

Hapishanesinin tamir edilmesi hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:11 � Sayfa:31)

Belge 11

11  BOA. DH. MKT. 1517-51

Habshâneler İdâresi
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1212

Men-i muhakemelerine karar verildiği halde beş aydır Görice 
Hapishanesinde bulunanlardan cinayetle zanlı birisinin mahalli Polis 
Meclisi tarafından kefaletle serbest bırakılması hususunun, mülkiye 

memurlarının adlî işlere müdahalesi olarak görüldüğü hakkında. 
(Belgenin Transkripsiyonu: No:12 � Sayfa:32)

Belge 12

12  BOA. DH. MKT. 1556-80



381

*

Habshâneler İdâresi
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1313

Genişletilmesi gereken Çatalca Hapishanesinden bir miktar mahkûmun 
Hapishane-i Umumiye nakillerine dair.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:13 � Sayfa:34)

Belge 13

13  BOA. DH. MKT. 1825-118
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1414

Sinop Hapishanesi Müdürü Hakkı Efendiʼnin azliyle yerine Dersaadet 
Tulumba Meclis Kâtibi Tevfi k Efendiʼnin tayini ve hapishane müdür 
muavinliğinin sergardiyanlığa dönüştürülerek buraya Polis Memuru 

Mehmet Efendiʼnin atanması hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:14 � Sayfa:35)

Belge 14 

14  BOA. DH. MKT. 1946-37.

Habshâneler İdâresi
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1515

Trabzon vilayetinde gardiyan temini, polis, komiser ve sair efradın 
artırılması ve giderlerinin karşılanması Zaptiye Nezaretine ait olmakla 

beraber zaptiye askerlerinin gardiyanlık vazifesinde istihdamları 
nizamname hükümlerine uygun olmadığından bunların bağlı 

bulundukları bölüklere gönderilmesi için gereğinin yapılmasına dair. 
(Belgenin Transkripsiyonu: No:15 � Sayfa:36)

Belge 15

15  BOA. DH. MKT. 1996-29
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1616

Yedikuleʼde Büyükkule önünde ve etrafı sur ile çevrili hazineye ait 
bahçede tüm teferruatıyla beraber mükemmel bir Hapishane-i Umumi 

inşa edilmek üzere lazım gelen keşfi n icrasına dair. 
(Belgenin Transkripsiyonu: No:16� Sayfa:37)

Belge 16

16  BOA. BEO. 283-21173

Habshâneler İdâresi
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1717

Hapishane-i Umuminin kadın tevkifhanesiyle gayr-ı mahkumelere 
mahsus misafi rhanesinin tamirinin lüzumuna dair. 
(Belgenin Transkripsiyonu: No:17 � Sayfa:38)

Belge 17

17  BOA. ŞD. 1291-28
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1818

Gedikpaşaʼdaki Osmanlı Tiyatrosuʼnda daha önce oynatılan Çerkes 
Özdenleri ve Çengi benzeri piyeslerin temsilinin önüne geçilmesine dair 
ilgili makamlara gönderilen yazıya cevaben Zaptiye Nezaretinden alınan 

ve tiyatrolar müfettişinin görevinin polis komiserliklerine verilmesi, 
oyunların önceden kontrolden geçirilmesi ve sair hususlara dair. 

(Belgenin Transkripsiyonu: No:18 � Sayfa:39)

Belge 18

18  BOA. DH. MKT. 1406-49

Habshâneler İdâresi
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1919

Tiyatrolar için tayin olunan beş nefer sansür memurunun istihdamıyla 
işlemiş ve işleyecek maaşlarının tesviye olunması ve tiyatroların teftişi 
vazifesine nezaretçe dikkat ve itina olunmakla beraber bu işe Altıncı 

Daire-i Belediye ve Matbuat-ı Ecnebiye Müdürü Macit Bey tarafından 
da bakılması hususuna dair. 

(Belgenin Transkripsiyonu: No:19 � Sayfa:40)

Belge 19

19  BOA. BEO. 13-933
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*

Habshâneler İdâresi
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*
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*

Habshâneler İdâresi
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2020

Tiyatrolar Müfettişliğinin lağvı üzerine açıkta kalmış olan Hilmi 
Efendiʼnin mağduriyeti hakkında verdiği arzuhale dair. 

(Belgenin Transkripsiyonu: No:20 � Sayfa:44)

Belge 20

20  BOA. BEO. 121-9035
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*

 

Habshâneler İdâresi
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*
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*

 

Habshâneler İdâresi
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1.4. Heyet-i Tahkîkiye 

2121

Görevinden ayrılan Daire-i Zaptiye Heyet-i Tahkikiye ve İstanbul Polis 
Meclisi Reisi Refi k Beyʼin maaşı ile Zaptiye Nezareti Mektubi Kalemi 

Mümeyyizi Muharrem Beyʼin Heyet-i Tahkikiye Riyasetiʼne tayinine dair. 
(Belgenin Transkripsiyonu: No:21 � Sayfa:51)

Belge 21 

21  BOA. DH. MKT.267-48
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*

 

Heyet-i Tahkîkiye
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2222

Heyet-i Tahkikiye Reisi Muharrem Efendiʼnin Üsküdar Polis Meclis 
Reisi Hüsnü Efendi ile becayişleri hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:22 � Sayfa:53)

Belge 22

22  BOA. BEO. 582-43648
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2323

Polis Meclisi ve Heyet-i Tahkikiye Riyasetinden ayrılmıs Manyaszade 
Refi k Beyʼin bir mutasarrıfl ığa tayini için verdiği arzuhal üzerine 

yapılan muameleye dair.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:23 � Sayfa:54)

Belge 23

23  BOA. BEO. 559-44851

Heyet-i Tahkîkiye
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1.5. İdâre Komisyonu 

2424

Babı Zaptiyeʼde müteşekkil İdare Komisyonu isminin 
İdare Meclisiʼne tahvili ile vazifelerine dair. 

(Belgenin Transkripsiyonu: No:24 � Sayfa:55)

Belge 24

24  BOA. ŞD. 1285-44
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*

 

İdâre Komisyonu
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*

 



403

2525

Zaptiye İdare Komisyonu Kalemi ve Tababet Dairesiʼnce münhal 
akçesinin nezaret aklamına suret-i tevzii.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:25 � Sayfa:58)

Belge 25

25  BOA. BEO. 73-5413

İdâre Komisyonu
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1.6. Sicil-i Ahvâl İdâresi

2626

Zaptiye Nezaretiʼne mensup memurların tercüme-i haline dair olan 
vukuatın zamanında Sicil-i Ahval Şubesiʼne bildirilmesine dair. 

(Belgenin Transkripsiyonu: No:26 � Sayfa:60)

Belge 26

26  BOA. ZB. 588-19
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Eczâ-yı Nâriyye

1.7. Eczâ-yı Nâriyye

2727

Triyesteʼden hareket eden Avusturya bandıralı Orora isimli geminin 
İstanbulʼdaki Ermeni Fesat Komitesine silah taşıdığı anlaşıldığından 
mezkûr silahların müsaderesi için İstanbul Polis Müdürlüğüne emir 

verildiği hakkında. 
(Belgenin Transkripsiyonu: No:27 � Sayfa:61)

Belge 27

27  BOA. Y. PRK. ZB. 16-56





POLİS İDARESİ

2.1. Polisin Görev ve Teşkilatlanması

II. BÖLÜM
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Polisin Görev ve Teşkilatlanması

2828

7 Haziran 1880 tarihli Vakit gazetesinde polisin tarifi . 
(Belgenin Transkripsiyonu: No:28 � Sayfa:65)

Belge 28

28  Vakit Gazetesi, 28 Cemâziyeʼl-âhir 1297 H. ss. 2-3.
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2929
 

Diyarbakırʼda olduğu gibi Malatya ve Mardinʼde de polis ve jandarma 
teşkilatının kurulduğunu, buradaki polis memurlarının elbiselerinin 
tamamlandığını, Siirtʼte ise birkaç güne kadar tamamlanacağını ve 

Elazığ ile Maden Sancaklarında da teşkilatın tamamlanmakta olduğunu 
gösteren Resmi Tebligat yazısı 

(Belgenin Transkripsiyonu: No:29 � Sayfa:71)

Belge 29

29  Vakit Gazetesi, 11 Eylül 1295 R. s. 2
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Polisin Görev ve Teşkilatlanması

*
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3030

Edirneʼdeki polis sayısının artırılması için müracaatda bulunanların 
çoğunun okuma-yazma bilmediklerinden adam bulmakta sıkıntı 

çekildiğine dair. 
(Belgenin Transkripsiyonu: No:30 � Sayfa:73)

 

Belge 30

30  Vakit Gazetesi 1 Teşrîn-i evvel 1295 R
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3131

Polis Nizamnamesi kanun müsveddesi layihası.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:31 � Sayfa:74)

Belge 31

31  BOA. Y. EE. 112-19

Polisin Görev ve Teşkilatlanması
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Sayfa 2 
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Sayfa 3 

Polisin Görev ve Teşkilatlanması
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Sayfa 4

 



417

Sayfa 5 

Polisin Görev ve Teşkilatlanması
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Sayfa 6 



419

Sayfa 7 

Polisin Görev ve Teşkilatlanması
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Sayfa 8

 



421

Sayfa 9

 

Polisin Görev ve Teşkilatlanması
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Sayfa 10
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Sayfa 11

Polisin Görev ve Teşkilatlanması
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Sayfa 12
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Sayfa 13

Polisin Görev ve Teşkilatlanması
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Sayfa 14
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Sayfa 15

Polisin Görev ve Teşkilatlanması
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Sayfa 16



429

Sayfa 17

Polisin Görev ve Teşkilatlanması
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Sayfa  18



431

Polisin Görev ve Teşkilatlanması

Sayfa 19
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Sayfa 20



433

Sayfa 21

Polisin Görev ve Teşkilatlanması
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3232

Tensikat-ı umumiye gereği jandarma ve polis elbiselerinin yeniden 
yapılandırıldığına dair. 

(Belgenin Transkripsiyonu: No:32 � Sayfa:93)

Belge 32

32  Vakit Gazetesi, 1 Cemaziyeʼl evvel 1295 H.
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3333

Seyahat esnasında herkesin Mürur Tezkiresi taşıması gerektiğine dair 
Zaptiye Nezaretinin Vakit gazetesinde yayımlanan yazısı. 

(Belgenin Transkripsiyonu: No:33 � Sayfa:94)

Belge 33

33  Vakit Gazetesi 15 Cemaziyeʼl-evvel 1298 H.

Polisin Görev ve Teşkilatlanması
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3434

Teftiş ve polis sınıfl arında bulunup sonradan zaptiye zabitliğine 
nakledilmiş olanların tarih ve dühulleri hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:34 � Sayfa:95)

Belge 34

34  BOA. ŞD. 614-18
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*

Polisin Görev ve Teşkilatlanması
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*



439

3535

Dersaadetʼte polis sayısının ve maaşlarının yükseltilmesiyle 
herkesin vazifelerinin belirlenmesi, mevcut polis nizamnamesinin iyi 

uygulanması hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:35 � Sayfa:98)

Belge 35

35  BOA. Y.PRK. ZB. 2-63.

Polisin Görev ve Teşkilatlanması
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Sayfa 2 
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Sayfa 3
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Sayfa 6
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3636

Asakir-i zaptiyenin polislerin vazifesine iştirakına izin veren Şura-yı 
Devlet kararı hakkında Cezair-i Bahri Sefi d Vilayetince 

bilgi istenmesi hakkında. 
(Belgenin Transkripsiyonu: No:36 � Sayfa:101)

Belge 36

36  BOA. DH.MKT. 1348-49.
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*
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448

3737

Polise ait bazı ıslahata dair olub Zaptiye Nezaretinden gönderilen 
defterde yeterli malumat ve izahat olmadığından yeniden tanzim 

olunarak hangi karakollarda ne miktar asker ikamesi icab edeceğinin 
de bildirilmesi hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:37 � Sayfa:102)

Belge 37

37  BOA. DH.MKT. 1426-58.



449

3838

Edirne hariç, diğer vilayetler polisine dağıtılmak üzere alımı söz 
konusu olup getirtilen revolver numunesinin polis için pahalı olduğuna, 

ya revolver ve meç tahsisatını aşmayacak uygun bir silahın seçimi 
veya anılan tahsisata zam yapılarak Manchester revolverlerinin satın 
alınması gerektiğine dair Zaptiye Nezaretiʼnde alınan evrâkın takdim 

olunduğuna dair. 
(Belgenin Transkripsiyonu: No:38 � Sayfa:103)

Belge 38

38  BOA. DH.MKT. 1480-87.
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3939

Vilayetlerde görevli polisler için satın alınacak silahlara ihtiyaç 
olduğundan, bu hususta Zaptiye Nezaretiʼnce gerekenin yapılması 

hakkında. 
(Belgenin Transkripsiyonu: No:39 � Sayfa:104)

Belge 39

39  BOA. DH.MKT. 1517-115.
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4040

Polisi olmayan kazalarda Müddei-i Umumilik vazifesinin kabiliyetli 
zabitlerle yerine getirilmesi ile ilgili tebligata Trablusgarp Vilayetinde 
gelen cevapta vilayetin yeterli okur yazar zaptiyesi olmadığından bu 

görevin kaymakamlarca yapıldığının belirtildiğine dair. 
(Belgenin Transkripsiyonu: No:40 � Sayfa:105)

Belge 40

40  BOA. DH.MKT. 1555-8.
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4141

Selanik ve Edirne vilayetlerindeki tren istasyonlarında ve diğer 
mahallerde görevli polis efradının giysileri hakkında. 

(Belgenin Transkripsiyonu: No:41 � Sayfa:106)

Belge 41

41  BOA. DH.MKT. 1790-23.
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4242

Polis hesapları 1301 senesinden itibaren zaptiye bütçesine 
nakledildiğinden Dâhiliye tahsisatı sened-i müşterekindeki polis 
kelimesi çizilerek hafi ye hesabının buraya yazılması hakkında. 

(Belgenin Transkripsiyonu: No:42 � Sayfa:107)

Belge 42

42  BOA. DH.MKT. 1814-13.

Polisin Görev ve Teşkilatlanması
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*



455

4343

Cidde Limanıʼna gidecek hacılar ve ziyaretçilerin ellerinde bulunan 
mürur tezkireleri ve pasaportların yoklamalarının icrası için birer polis 

ve zaptiye bir kol sandalının gönderilmesi, satın alınacak sandalın 
bedeli olan meblağın Cidde pasaport ve mürur tezkiresi hasılatından 

tesviyesine dair
(Belgenin Transkripsiyonu: No:43 � Sayfa:109)

Belge 43

43  BOA. DH.MKT. 1841-95.

Polisin Görev ve Teşkilatlanması
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456

4444

Avrupa devletleri polis teşkilatlarında olduğu gibi Zaptiye Nezareti 
bünyesinde bir politik şubesi teşkil edilmesine dair. 
(Belgenin Transkripsiyonu: No:44 � Sayfa:110)

Belge 44

44  BOA. DH.MKT. 1917-100.
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*
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458

4545

Bab-ı Zaptiyede Avrupa politik şubesi tarzında bir polis şubesi 
teşkiline dair. 

(Belgenin Transkripsiyonu: No:45 � Sayfa:112)

Belge 45

45  BOA. İ.DH. 1268-99679.
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*
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*
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462

4646

Dersaadet ve diğer vilayetler polislerinin arttırılması hakkında Zaptiye 
Nezaretince gösterilen lüzum üzerine Bağdat polislerinin arttırılmasına 

dair evrâkın iade kılındığının bildirilmesi hakkında. 
(Belgenin Transkripsiyonu: No:46 � Sayfa:118)

Belge 46

46  BOA. DH.MKT. 1939-107.



463

4747

Asayişi temin edecek iki şubenin teşkili, müfettişlerin lisan bilmeleri, 
polislerin maaşlarının muntazaman verilmesi gibi hususlara dair 

zaptiyede yapılması gereken ıslahatlar.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:47 � Sayfa:119)

Belge 47

47  BOA. Y.PRK.ZB. 10-31
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Sayfa 6



469

 4848

Jandarma ve Zaptiye zabitanının polis vazife alanına müdahale 
etmemeleri tebligat-ı sabıkadan olmasına rağmen buna riayet 

edilmediğinden, bu konuda tahkikat icrasıyla gerekli tedbirlerin 
alınarak uygulanmasına dair.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:48 � Sayfa:124)

Belge 48

48  BOA. DH.MKT. 1983-96.
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470

4949

Rüsumat Deniz muhafaza memurları tarafından liman dairesinde 
bulunan revolver silahlarının Zaptiye Nezaretince polislere verilmesi 

talebinin Sadarete sunulduğuna dair. 
(Belgenin Transkripsiyonu: No:49 � Sayfa:125)

Belge 49

49  BOA. DH.MKT. 1979-37.



471

5050

Rüsumat deniz muhafız memurları tarafından bulunan ve kaçak olduğu 
tespit edilen revolver marka silahların polislerce kullanılmak üzere 

muayene için Tophane-i Amireye gönderilmesine dair. 
(Belgenin Transkripsiyonu: No:50 � Sayfa:126)

Belge 50 

50  BOA. DH.MKT. 1996-23.
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5151

Trabzon vilayeti polis efradına ait koğuşların tamiri için gerekli olan 
meblağın Zaptiye bütçesine tahsis edilerek karşılanması 

gerektiği hakkında. 
(Belgenin Transkripsiyonu: No:51 � Sayfa:127)

Belge 51 

51  BOA. DH.MKT. 2032-34.
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5252

Sivas vilayetinde görevli polis ve zaptiye efradının miktarı ile 
diğer vilayetlerde bulunan jandarma ve zaptiyelerin miktarları ve 

tahsisatlarının sorulmasına dair. 
(Belgenin Transkripsiyonu: No:52 � Sayfa:128)

 

Belge 52

52  BOA. BEO. 190-14192.
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5353

Jandarma ve polise ait ıslahat konularını tetkik ve müzakere etmek 
üzere Dahiliye Nezareti Müsteşarının başkanlığında Dahiliye ile 

Zaptiye Nezareti ve Jandarma Dairesi memurlarından birer kişiden 
oluşacak komisyona dair. 

(Belgenin Transkripsiyonu: No:53 � Sayfa:129)

Belge 53

53  BOA. BEO. 188-14079.
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*



477

5454

Trabzon şehrinin Meydan-ı Şarki cihetinde bulunan zaptiye ve polis 
karakolhanesinin tamiri hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:54 � Sayfa:131)

Belge 54

54  BOA. İ.AS. 5-14.

Polisin Görev ve Teşkilatlanması
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*



479

5555

Sivas, Amasya ve Tokat kasabalarında yapılacak on altı adet karakolun 
her birinde ihtiyat sınıfından on ve zaptiyeden dört neferin ve ihtiyaç 

halinde de birer zabit yahut polisin bulundurulması hakkında. 
(Belgenin Transkripsiyonu: No:55 � Sayfa:134)

Belge 55

55  BOA. BEO. 335-25062.
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5656

Kolu kopmuş olan Dersaadet polis efradından Estepan Efendi için 
yapay bir kol imali hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:56 � Sayfa:135)

Belge 56

56  BOA. BEO. 339-25400.
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5757

Adana ve Mersin sahillerinde yapılan yasadışı ithalat ve ihracatın 
önlenmesi için Mersinʼde bir sahil karakolu kurulması ve buraya 

gerekli olan polis ve zaptiyenin tayinine dair
(Belgenin Transkripsiyonu: No:57 � Sayfa:136)

Belge 57

57  BOA. Y:PRK:UM. 29-9.

Polisin Görev ve Teşkilatlanması
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5858

Suriyeʼdeki müslim ve gayr-i müslim jandarma, zaptiye ve polislerin 
miktarına dair. 

(Belgenin Transkripsiyonu: No:58 � Sayfa:138)

Belge 58

58  BOA. Y.PRK.UM. 30-65
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*
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*



485

5959

Hicazʼda maaş ve masrafl arı Zaptiye Tahsisatından ödenmek üzere 
komiser ve polis istihdamına izin verilmesi talebi hakkında. 

(Belgenin Transkripsiyonu: No:59 � Sayfa:151)

Belge 59

59  BOA. DH.MKT. 325-30.
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6060

Pangaltıʼda işlenen cinayetden dolayı tüm polislere verilmek üzere, 
polislerin vazifelerini etrafl ıca gösterir bir nizamname kaleme 

alınması hakkında. 
(Belgenin Transkripsiyonu: No:60 � Sayfa:152)

Belge 60

60  BOA. BEO. 564-42279.
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6161

Polislerin vazifelerini daha iyi yapabilmeleri ve gerektiğinde jandarma 
ve askerden yardım alabilmeleri konusunda etrafl ı bir nizamname 
kaleme alınmak üzere bir komisyon teşkili ve İkinci Fırka Talim 

Muallimi Mirliva Rahmi Paşaʼnın da bu komisyonda 
bulunmasına dair. 

(Belgenin Transkripsiyonu: No:61 � Sayfa:153)

Belge 61

61  BOA. BEO. 567-42489.
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6262

İstanbul, Beyoğlu, Üsküdar ve Beşiktaş idarelerinde ne kadar polis 
ve jandarma mevcut olduğunun ve ilavesine lüzum görülen polis ve 

jandarmanın senelik tahsisatın ne miktar olacağının bildirilmesine dair. 
(Belgenin Transkripsiyonu: No:62 � Sayfa:154)

Belge 62

62  BOA. BEO. 567-42505.
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6363

Cinayet olaylarının önlenmesi için istihdam olunacak jandarma ve 
polislerin okur yazar takımından ve erbab-ı namusdan seçilmesine dair. 

(Belgenin Transkripsiyonu: No:63 � Sayfa:155)

Belge 63

63  BOA. BEO. 568-42553.
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6464

Polis ve jandarmanın tertip ve tensiki için bir nizamname layihası 
kaleme alınmak üzere teşkil olunacak komisyona Bab-ı Âli Hukuk 

müşavirlerinden Hakkı ve Matbuat-ı Dâhiliye Müdürü Behçet beylerin 
memur edildikleri hakkında. 

(Belgenin Transkripsiyonu: No:64 � Sayfa:156)

Belge 64

64  BOA. BEO. 569-42640.
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Polisin Görev ve Teşkilatlanması

*
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492

6565

Polis ve jandarmanın tertip ve tensiki için bir nizamname layihası 
kaleme alınmak üzere teşkil olunacak komisyona Adliye Nezaretiʼnden 

Temyiz Mahkemesi üyesi Enver Beyʼin tayin edildiğine dair. 
(Belgenin Transkripsiyonu: No:65 � Sayfa:158)

Belge 65

65  BOA. BEO. 569-42640.
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6666

Dersaadetʼte istihdam edilen polis ve jandarmalarının 
artırılmasına dair. 

(Belgenin Transkripsiyonu: No:66 � Sayfa:159)

Belge 66

66  BOA. BEO. 574-430.

Polisin Görev ve Teşkilatlanması
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494

Belgenin Devamı 



495

6767

Polis ve jandarmanın tertip ve tensiki hususunda bir nizamname kaleme 
alınmak üzere kurulan komisyona Adliye Nezaretiʼnce Cemal Beyʼin 

münasip görülmüş olduğuna dair.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:67 � Sayfa:160)

Belge 67

67  BOA. BEO. 573-42924.

Polisin Görev ve Teşkilatlanması
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6868

Polis elbiselerinin imali için gereken tahsisat hakkında. 
(Belgenin Transkripsiyonu: No:68 � Sayfa:161)

Belge 68

68  BOA. BEO. 580-43428.
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6969

İzmitʼin mühim olan tren istasyonlarında istihdam olunmak üzere 
zaptiye askeri taburundan dokuz neferinin tenziliyle altı 

polis istihdamı hakkında. 
(Belgenin Transkripsiyonu: No:69 � Sayfa:163)

Belge 68

69  BOA. BEO. 627-46966.

Polisin Görev ve Teşkilatlanması
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498

7070

Haleb vilayeti sahillerinin emniyet ve kontrolünü temin için karakol 
tesisi ve gerekli zaptiye, jandarma ve polis istihdamı talebi üzerine 

olunacak muamelenin Sadaretʼe takdimine dair. 
(Belgenin Transkripsiyonu: No:70 � Sayfa:164)

Belge 70

70  BOA. DH.MKT. 385-53.
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*



501

7171

Vilayetlerince tahvili veya azli istenen polis ve zaptiyelerin gerekli 
sebep bildirildikten sonra azil ve tahvillerinin yapılabileceği ve 
bunların yerlerine alınacak şahısların imtihan neticesinde tespit 
edileceği ve bulundukları vilayet haricine gidecek olan jandarma 

neferlerinin mutlaka Seraskerlikʼe müracaat etmeleri gerektiğine dair. 
(Belgenin Transkripsiyonu: No:71 � Sayfa:167)

Belge 71

71  BOA. DH.MKT. 398-62.
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*
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*
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*
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*



507

7272

Osmanlı senetlerinin borsada değerini kaybedeceğinin Borsa Polis 
Serkomiserliğinden bildirildiğinin Zaptiye Nezaretince takdimine dair. 

(Belgenin Transkripsiyonu: No:72 � Sayfa:174)

Belge 72

72  BOA. Y.MTV. 130-115.

Polisin Görev ve Teşkilatlanması
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508

2.2. Polis Meclisi

7373

Zaptiye Nezareti idaresinde bulunan Dersaadet, Beyoğlu ve Üsküdar 
Zabıta Meclisleri ile Dersaadet Zabıta Müdürlüğünün lağvıyla bunların 
aylık tahsisatlarının Dersaadet polis masrafl arına aktarılmasına dair. 

(Belgenin Transkripsiyonu: No:73 � Sayfa:175)

Belge 73

73  BOA. ŞD.MLK. 1284-16.
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*
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510
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7474

Polis Meclisleri azasının artırılması hakkında. 
(Belgenin Transkripsiyonu: No:74 � Sayfa:178)

Belge 74

74  BOA. ŞD. 1285-21.
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*
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*
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*



515

7575

Polis Meclisleri azalarının ikiden dörde çıkarılması hakkında. 
(Belgenin Transkripsiyonu: No:75 � Sayfa:182)

Belge 75

75  BOA.İ. ŞD. 61-3516.

Polis Meclisi
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*
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7676

Polis Meclislerine uzman doktor, cerrah ve eczacı tayinleriyle bunların 
çalışmalarına ait usul ve esasları hakkında. 

(Belgenin Transkripsiyonu: No:76 � Sayfa:184)

Belge 76

76  BOA. A. MKT.MHM. 487-18.

Polis Meclisi
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520

7777

Üsküdarʼda dülger esnafından Yorgi ile Eczacı Vasil arasındaki 
kavga üzerine Üsküdar Polis Meclisince verilen cezanın (hapis nakit) 
Meclisin selahiyetinde olmadığının Üsküdar Müddei-i Umumiliğinden 

bildirilmesi üzerine konu hakkında ilgililerin karar vermesine dair. 
(Belgenin Transkripsiyonu: No:77 � Sayfa:193)

Belge 77

77  BOA. DH.MKT. 1391-8.
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*
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522

7878

Gürültü ve şamata yaptıkları için Üsküdar Polis Meclisince 
cezalandırılan Dülger Yorgi ve Eczacı Vasiliʼnin davalarının Adliye 

mahkemelerinde görülmesi gerektiğinin bildirilmesine dair. 
(Belgenin Transkripsiyonu: No:78 � Sayfa:195)

Belge 78

78  BOA. DH.MKT. 1377-78
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7979

Beyoğlu Mutasarrıfl ığı Polis Meclisince Galataʼda çalgılı gazinolarda 
hizmetcilik yapması yasaklanan Amelyaʼnın bu iddiasının tahkik 

edilerek gereğinin yapılması. 
(Belgenin Transkripsiyonu: No:79 � Sayfa:196)

Belge 79

79  BOA. DH.MKT. 1715-62.
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524

8080

Üsküdar Mutasarrıfl ığı Polis Meclisi Reisi Mustafa Efendiʼye nişan 
itasına ve saireye dair. 

(Belgenin Transkripsiyonu: No:80 � Sayfa:197)

Belge 80

80  BOA. İ.DH. 1178-92117.
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8181

Trabzonʼda polis meclisi teşkil edilmesinin sağlanması hakkında. 
(Belgenin Transkripsiyonu: No:81 � Sayfa:198)

Belge 81

81  BOA. DH.MKT. 1754-87.

Polis Meclisi
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526

8282

Dersaadet ve Beyoğlu Polis Meclisleri Reislerinin maaşına zam 
yapılmasına dair.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:82 � Sayfa:199)

Belge 82

82  BOA. DH.MKT. 1778-142.
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8383

Trabzon Vilayetiʼnde Polis Meclisi teşkili ve idaresine dair. 
(Belgenin Transkripsiyonu: No:83 � Sayfa:200)

Belge 83 

83  BOA. DH.MKT. 1806-100.

Polis Meclisi
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8484

Trabzonʼda bir Polis Meclisinin teşkili için 
gerekenin yapılması hakkında. 

(Belgenin Transkripsiyonu: No:84 � Sayfa:201)

Belge 84

84  BOA. DH.MKT. 1855-40.
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8585

Merkez-i vilayette bir Polis Meclisi teşkili isteğine dair. 
(Belgenin Transkripsiyonu: No:85 � Sayfa:202)

Belge 85 

85  BOA. DH.MKT. 1868-13.

Polis Meclisi
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8686

Dersaadet Polis Meclisi Reisi Hüsnü Efendiʼnin terfi sine dair. 
(Belgenin Transkripsiyonu: No:86 � Sayfa:203)

Belge 86

86  BOA. İ.DH. 1254-98395.
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*
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8787

Kış mevsiminde Beyoğluʼnda kumarın yasaklanması için memur edilen 
Beyoğlu Polis Meclisi Reisi Hüsnü Efendi ile refakatinde bulunacak 
Komiser Tahsin Efendilerin fazla masrafl arının karşılanmasına dair. 

(Belgenin Transkripsiyonu: No:87 � Sayfa:205)

Belge 87

87  BOA. BEO. 111-8308.
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8888

Kumar oyunlarının önüne geçilmesi için memur edilen Beyoğlu 
Polis Meclisi Reisi Hüsnü Efendi ile beraberindeki Üçüncü Komiser 
Tahsin Efendiʼnin fazladan masrafl arı için verilecek akçenin Zaptiye 

Nezaretiʼnin onayıyla verilmesine dair. 
(Belgenin Transkripsiyonu: No:88 � Sayfa:208)

Belge 88

88  BOA. DH.MKT. 2027-27.
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8989

Beyoğlu Polis Meclisi Reisi Hüsnü Efendi ile Üsküdar Polis Meclisi 
Reisi Hasan Efendiʼnin becayişlerine dair. 

(Belgenin Transkripsiyonu: No:89 � Sayfa:209)

Belge 89

89  BOA. DH.MKT. 2043-14.

Polis Meclisi
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2.3. Polis Müdürlükleri

9090

1296 Bütçesinde Zaptiye Nezaretiʼnin Polis Müdürlüklerine 
bölünmesine dair.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:90 � Sayfa:210)

Belge 90

90  Vakit Gazetesi, 28 Rebiüʼl-ahir 1297 H. s.3.
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9191

Beyoğlu Polis Müdürlüğü hapishanesi kitabetine 
Hamdi Efendiʼnin tayinine dair. 

(Belgenin Transkripsiyonu: No:91 � Sayfa:211)

Belge 91

91  BOA. ŞD. 1284-39.

Polis Müdürlükleri
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*
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*

Polis Müdürlükleri
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9292

Beyoğlu Polis Müdürlüğü tevkifhanesinin tamiriyle masrafl arının 
ödenmesi hakkında. 

(Belgenin Transkripsiyonu: No:92 � Sayfa:214)

Belge 92

92  BOA. ŞD. 1285-24.
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*
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9393

Beyoğlu Polis Müdürlüğü Tevkifhanesiʼnin tamiri hakkında. 
(Belgenin Transkripsiyonu: No:93 � Sayfa:218)

Belge 93

93  BOA. İ.ŞD. 62-3577.

Polis Müdürlükleri
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*
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9494

1300 senesi Teşrin-i evvel ayında İstanbul Polis Müdürlüğü idaresi 
altındaki bölgelerde vuku bulan adli vakalar. 

(Belgenin Transkripsiyonu: No:94 � Sayfa:220)

Belge 94

94  BOA. ZB. 304-7.

Polis Müdürlükleri
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9595

İhtiyat sınıfına nakledilmiş olmaları nedeniyle Dersaadetʼe civar 
olan mahallere gideceklerden Dersaadet Polis Müdüriyetince teminat 

alınması ile yetinilmesi istenilen muhacirlerden hangi senelerde 
doğanların tertip-i evvel ve sânî, hangilerinin ihtiyat sınıfına 

nakledildiğinin bildirilmesi. 
(Belgenin Transkripsiyonu: No:95 � Sayfa:222)

Belge 95

95  BOA. DH.MKT. 1655-118.
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9696

İstanbul Polis Müdürlüğü tarafından İstanbul Beyoğlu ve Üsküdarʼa 
gelen şahıslarla ilgili tutulan menşei ve meslek kayıtları hakkında. 

(Belgenin Transkripsiyonu: No:96 � Sayfa:224)

Belge 96

96  BOA. ZB. 304-32.

Polis Müdürlükleri
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*
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*
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9797

İstanbul Polis Müdürü Agâh Efendiʼnin vefatı üzerine yerine İstanbul 
Polis Meclisi Reisi Hüsnü Efendiʼnin tayini, Hüsnü Efendiʼden açılacak 
Polis Meclisi ve Heyet-i Tahkikiye Riyasetlerinin dahi Zaptiye Nezareti 

Hukuk Müsteşarı ve Polis Muallimi Manyaszade Refi k Beyʼe ilave-i 
memuriyet olarak ihalesi ve Zaptiye Muhasebecisi Aziz Bey ile Beyoğlu 
Polis Meclisi Reisi Hüsnü Efendiʼnin maaşlarına zam yapılmasına dair.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:97 � Sayfa:231)

Belge 97

97  BOA. BEO. 341-25557



ʻAsakir-i Zabtiyyeye (Polis, Jandarma, Zabtiyye) 

Görev ve Yetki Veren Nizâmnâmeler

III. BÖLÜM





553

Polis Heyetinin Teşekkülüne Kadar Mürûr Nizâmının Her Tarafca Tamâmî-i İcrâsı 
Zâbıtaya Tevdîʻ Olunduğuna Dâir Tezkire

9898

Polis Heyetinin Teşekkülüne Kadar Mürûr Nizâmının Her Tarafca 
Tamâmî-i İcrâsı Zâbıtaya Tevdîʻ Olunduğuna Dâir Tezkire 

(Belgenin Transkripsiyonu: No:98 � Sayfa:235)

Belge 98

98  Birinci Tertib Düstur, C:IV, ss. 694-695.
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9999

Zâbıtaca Taht-ı Emânetde Bulunacak Eşyâya Dâir Taʻlîmât 
(Belgenin Transkripsiyonu: No:99 � Sayfa:237)

Belge 99

99 Birinci Tertib Düstur, Mütemmim, ss.17-20.
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Zâbıtaca Taht-ı Emânetde Bulunacak Eşyâya Dâir Taʻlîmât

Sayfa 2
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Sayfa 3
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Sayfa 4

Zâbıtaca Taht-ı Emânetde Bulunacak Eşyâya Dâir Taʻlîmât
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100100

Silâh İstiʻmâli Hakkında Kânûn-ı Vilâyet  
(Belgenin Transkripsiyonu: No:100 � Sayfa:241)

Belge 100

100  Birinci Tertib Düstur, Zeyl 2, ss. 68-69.
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Silâh İstiʻmâli Hakkında Kânûn-ı Vilâyet  
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101101

Zâbıta-i Nevâhî Hakkında Kânûn-ı Vilâyet 
(Belgenin Transkripsiyonu: No:101 � Sayfa:243)

Belge 101

101  Birinci Tertib Düstur, Zeyl 2. ss. 108-114.
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Zâbıta-i Nevâhî Hakkında Kânûn-ı Vilâyet
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Zâbıta-i Nevâhî Hakkında Kânûn-ı Vilâyet
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Zâbıta-i Nevâhî Hakkında Kânûn-ı Vilâyet
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102102

Zâbıta-i Belediye Hakkında Kânûn-ı Vilâyet 
(Belgenin Transkripsiyonu: No:102 � Sayfa:251)

Belge 102

102   Birinci Tertib Düstur, Zeyl 2 ss. 57-59.

Zâbıta-i Belediye Hakkında Kânûn-ı Vilâyet
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Zâbıta-i Belediye Hakkında Kânûn-ı Vilâyet
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103103

Zâbıta-i Saydiye Nizâmnâmesi 
(Belgenin Transkripsiyonu: No:103 � Sayfa:254)

Belge 103

103  Birinci Tertib Düstur, Zeyl 2, ss. 122-131.
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Zâbıta-i Saydiye Nizâmnâmesi
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Zâbıta-i Saydiye Nizâmnâmesi
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Zâbıta-i Saydiye Nizâmnâmesi
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Zâbıta-i Saydiye Nizâmnâmesi
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Zâbıta-i Saydiye Nizâmnâmesi
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104104

Âsâr-ı ʻAtîka Nizâmnâmesi 
(Belgenin Transkripsiyonu: No:104 � Sayfa:265)

Belge 104

104  Birinci Tertib Düstur,, Zeyl 4, ss. 89-97.



581

Âsâr-ı ʻAtîka Nizâmnâmesi
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Âsâr-ı ʻAtîka Nizâmnâmesi
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Âsâr-ı ʻAtîka Nizâmnâmesi
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Âsâr-ı ʻAtîka Nizâmnâmesi
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105105

Pasaport Nizâmnâmesi 
(Belgenin Transkripsiyonu: No:105 � Sayfa:273)

Belge 105 

105  Birinci Tertip Düstur, Zeyl 4, ss. 4-7.

Pasaport Nizâmnâmesi
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Sayfa 2 



591

Sayfa 3 

Pasaport Nizâmnâmesi
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Sayfa 4 
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106106

Amele Tahrîrîne Mahsûs Nizâmnâme 
(Belgenin Transkripsiyonu: No:106 � Sayfa:277)

Belge 106

106  Birinci Tertip Düstur, Mütemmim, ss. 113-114.

Amele Tahrîrîne Mahsûs Nizâmnâme 
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595

107107

Üserâ-yı Zenciye Ticâretinin Menʻine Dâir Kânûnnâme 
(Belgenin Transkripsiyonu: No:107 � Sayfa:279)

Belge 107

107  Birinci Tertip Düstur, Mütemmim, ss. 132-134.

Üserâ-yı Zenciye Ticâretinin Menʻine Dâir Kânûnnâme
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Üserâ-yı Zenciye Ticâretinin Menʻine Dâir Kânûnnâme
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108108

Der-Saʻâdet Ve Bilâd-ı Selâsede Bulunan Otel ve Misâfi rhâneler 
Hakkında Kaleme Alınıb Merʻi yyet Ahkâmına Biʼl-istîzân İrâde-i 

Seniyye-i Cenâb-ı Pâdişâhî Şeref-Müteʻallik Buyurulmuş 
Olan Taʻlîmât 

(Belgenin Transkripsiyonu: No:108 � Sayfa:282)

Belge 108

108 Halil Lütfi , Türkzade Mehmet Ziyaeddin, Mehaz Yahut Şerhli Kavanin ve Nizamat ve Muharrerat 

ve Mukarrerat Mecmuası, 1.Kitap, Kasbar Matbaası, İstanbul 1311H., ss. 444-445.
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Der-Saʻâdet Ve Bilâd-ı Selâsede Bulunan Otel ve Misâfi rhâneler Hakkında Kaleme 
Alınıb Merʻi yyet Ahkâmına Biʼl-istîzân İrâde-i Seniyye-i Cenâb-ı Pâdişâhî Şeref-

Müteʻallik Buyurulmuş  Olan Taʻlîmât 
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