ABDÜLKADIR OZCAN

teşrifat kanun ve kaldelerinin iyice gelişip yerleştiği XVII. yüzyıl
sonlarında Tevki'I Abdurrahman Paşa tarafından kaleme alınan Ka.
nurnuime ile Fatih Kanunndme.si arasında yapılan mukayeseden de
teferruatın dışında esasta bir değişiklik olmadığı anlaşılmaktadır'•.

Osmanlı devlet teşkilatı ile bazı teşrilat kanun ve kaldelerinin
ilk defa toplandığı bu m üh im eserin T Urltiye'de, hatta dünyada Mehmed Arif Bey'ınkinden sonra ciddt bir neşri yapılmamıştır" . Yukanda Kanunndme'nin sıhhati , kaynakları, kısaca mu htevası ve bil.
hassa yeni bazı bilgi ler in ışığında, bir başka açıdan, hak kında pek
çok rnünak aşalar yapılan Nizam·ı alem için kardeş katli meselesi
üzerinde duruldu. Büyük Türk hükümdan Fatih Sultan Mebrrıed 'in
ölümünün 500. yılında, XV. yüzyılın ida ri sahadakl tedvln ha re ket.
lerinin bir ifadesi durumunda olan ve Osmanlı devlet teşkilatı Ilc hukuku alanlarında çalışmalar yapaca k genç nesil tarafından artık te.
dariki çok ZOr olan Kanunndme'nin aşağıda karşılaştırmalı metni
tesis edi lirken Beddyiü'l.cek<ıyi'deki metnin varak numaraları veri l.
miş, Melımed Arif Bey 'in dip notlarından da faydalanılm ıştır. An.
cak yeri geldikçe yeni bazı açık layıcı bilgller iıave edilmiş ve köşeli
parantez içinde bariz imla hataların ın düze lti lmesine çalışılmıştı r.
NUsha farkları makalenin sonunda gösterilmiştir. BV Beda yiü'z..
Vekayi'deki , TE ise Tarih.. O.muıni Eneüm<mi .lleC?>ıU<ı8ı'ndaki Ka.
nunmime metinlerine delalet etmektedir. M. Arit neşrindekl ifad e
ve fazlalıklar daha doğru ve tamamlayıcı ma hiyette ise metne alın.
znı ş, değilse sı ra numarası verilerek metnin sonunda gösterilmiştir.
Kelime ve ibare fazlalıkları için -i-, eksiklikleri için _ Işaretleri kul .
lanılmış, metin tesisinde basit bir transkr ipsi yon uygulanmıştır.

90 ~ıehm<d Arif Bey'in de bcllrtUg'1 gibI (T OE M Uhe>!, İııl'-'lbul 1330,
öwl:5z. s. 8 ) Lütfı Papı.'DUl A.rd.fntl~'sl ile K I)Çi B ey R i&dlesl aeerıeee de bu
KaRU1ll'ldml8"'Dl.n teşrtfAta datr kak!elerin1n tesiri görülmek tedlr,

91 Ka nua M me . Ad Alet B&ka.nIı,ıtu:ıea. 193Ş'dıt. AU H1mmet Berki tarafın
dan ıa Istaabal'un fethinin :500. Y1ldönümü mllnAsebeUyle 1953'dl!- yayınt anm ~
sa da. blrlnc1sini bugOn bUyük kUlüphlneler1mizde bile bulmak kabil olmadıfın
dan . lklne1 neştr tse eserta tamaını.n.ıı::ı. uydu.rm.a olduku yolundaki U.nktUerle )'3._
p:ldıgınd3.o, hukuk ve ldAro tar1hlmtz tt:ter1D.de çalı.fmıılar yapacak olanların

tst[ftdesln.d:en uzakt ırlu.
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Bu Kaauna üme.. . atanı ve c.edc~ kanunudur ve benim
dahi kanunumdur . Evlad-ı kirarnım nes Ien ba 'de
neslln bununla amil olalar.
Harnd-i bi-hadd ve sena-i !a· yu 'add ol Halık ·ı bi-çiın .,...)ı'.;r.~~
';,,:lIJ derga hma olsun ki, nJZam ve intızam·ı alemi ahsen-i tertib üzere icad edUp, ah va l-i mevcüdan kanıın-ı hikmet-makrünu
re bi-mUşir tedbir [U] halk eyledi. Ve salavat-ı bi-gayet ol server-ı
!clinat ve mefhar-i mevc üd üt olan Sultan ü'l-mü rselin ve eş refü'n
nebiyyin Uzerine ols un ki, an ın da hi sünnet-i şertat-I şe~,,:"i sebeb-i
tertib-I din-I metin (ve] tehzib-I şer-i mübindir. Ba 'de wık , bu evrak·ı kava 'id-i Sultani ve safha -i kavanirı-i Hakaninin clmü olan
ab d-i hakir-I kesirü't-taksir Mehemmed 'bin Mustafa el-ma'rüf biLeys-zade et·Tevki't hala Padişah-ı rüy-i zemin V~ ~~inşa~.! slpihrtemk in, felek -rif' 'at, hurşld-menzilet, S~It3..n-l selatiD- ., ~ ve . ~
kan-ı kamdn·ı ali.şan' Fatih-I blladu'r-Rum bi-nasrl Ilahı ~[elılti I·
kayyüm, nazır-ı umür-ı dIn ü devlet ve mu 'in-i kav.~n-i ~a~ ~ ~al
tanat, sahibU'I.meg1zİ el- meş hüre tün fi'l.atik, Melik -i serır-ı hi laf et
bi'l-istihkak kahraman- ı zaman, sahfbü 'l-cmn ve'l·eman, es-Sulta-

uze.:

nc~riDde

katıua

b~ıa.

M. Artt Bey
ese r. ..Bu
bU Ka.c.ua.nc\mc.Jo Jekltnc!e
makta ise de, gerek G. Fiugel t arafından eserin tavsitl ya.pılırken ver~eı:ı .örc ekte ( D iıl!' Jlrabi$chen.. PCT$I$CMn "nd Tü,ki:rchen Ila ııdıJ.chnl ten ~T Ka-uulıc h 
Klnıigıich.ett " Hofb ibı wth.ek A- Wien , W ie n 1861. nı. 8 . 248. 2:il, nr. .ısısıs ve
1620/3) , gerekse Beddy la'ı-wkdy i met:ııtode ( 271b ) eBu ka.nun) ifadul bulunmama kt adır,
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nü'l-a 'zam, haliletu'Uah fl'I -litem es-Sultan Ibnü's-sultan Meheınmed
Han İ bn ü 's-sultan ~Iı:ri.d HAn Ibnüs-sulta n Mehemmed HAn
.:.1....1

t üne almak' münasibdi r , Amm a müfU ve hoca silr vüzeradan bir
nice tabaka yukandır ve tasaddur dahi ederler .
Ve bir cem'Iyyet -I iili ve bı r mecm a'-ı abal! olsa ehl-i div!na
ahardan i<dem kanşmas un '. E vvelA vüzera, anlardan sonra kadıas
kerler, andan sonra defte r darlar ve def terdarlardan aşağa' yeniçeri
ağası ve sair özengi· a ğalarr ' , mlr-i alem· · ve kapucubaşı lan ' ve· · ·
mlriliur oturur.
lli!' defterdar lanm · · .. cümle astine·i sa ·ad etlmde olan ıığala
rımd an yukarudurlar ve" yukaru otu ru rlar. Ve. cümle sancak beğile
r lnden yukarudur ve yukarn oturur lar, A ltı kerre yüzbin akçelik
be ğu d ahi olursa anlardan yukaru otu rurlar "e beğle r defterdarların
altına otururlar.
Ve eğalardan " yeniç eri ağa.ı d ir a ğ alarm bü~'Üğildü r. ' Baş yeciçeri ağası, anı n altına mlr -i alem, anın altına kapucu başı. an ın al -

~ ....1, -dJ~ hazretlerinin zamAn-. şeriflerinde bu abd-I ~.
kir hldmet-i tuğri·l garrida Istihdam olunup, va ktA ki sa'idetlü P aw,şah.ı hurş!d.lştihar hazretleri teşm,.i sertr-I saltanat etdikde eyyazn-ı saltanatlarında bun ca fütiihat-ı ' azlme müyesser olup . husüsa
hila dArü's·saltana t olan mahrüsa-] uzma ve medlne-i kübra olup ,
matmah-ı enzar-ı selatln-I el hin olan mahmiyye-I mer'Iyy e-I Kostantaniyye feth l i] müyesser oldukda, sibıka ecdAd·1 i ziıııIarı temanmda olan kavanin-! rnazbüta defter olunmayup, eksik olan yerlerin
d ahi kendüle ri re'y-i müntr -l vel ayet- te'sirlerl ile tekmi! buyurup, Di.
van·ı humayt1ııda ebedü 'l-...bild ma'mülün-bih olmak içün bir kanun.
niınıe tahzlr olunmak lazım gelmeğin, bu abd-i hakir ferman-ı celilleri üzere nazm u inşi edü p, herkes müstefld olmak içün IstılAh u
ibaretden feragat olunup, lisAıi-1 P!dl.Şah-1 ge rdün-va kardan naklile
yazılup ve üç bab üzere kılındı :
~ıerati b·l a 'yAn u eka bir beyanındadır
Selatln-l iza ma lazım o lan terUb ü ayin beyanındadır
Ah val-i cerayim ve her ehl -i, in"",:ıbın ayidler i beyanmdadır'
Bab ~ ı

~nalı Hüseyin Efendi · Leys·Ude·~in bu . Öo.l\5z;iliı.ü huIı\..saten eşeme'

( 27 1&-277b) dercetınLşür.

'

•• ŞeyhülblAm. veya müttuıük mOeuesesiİı.in anca k XVI. ·yQzyı1 bqla.n.n.
da we:n1nm })qı oldctu n&zara ıılı.:ıına (Uzuntarfllı. Oa-rnalÜa Devktm", h miye
Tqk&ıd.h. M ktLnL 1965. a. 17:5") KtlIıuıJıll4mo'deki bu mertebe, )'a fe tvA vennek
kudretlnde bir z.S.t olm uı dolayıltylf!d.1r veya DUger'm beli.rttttl gibi m lltWik
ne ııg111 kısımlar Bonrada.n yuılm 1ttır. ZirA, XVL y1lzy ı1 ortalanna kadar ku.
d kerle rin rQtbece münUnUn llit Qn ~ Qldutu bır ge rçektir. (Cl. lIu art, d {a .
ZMken maddesı.. t A, -ıstanbul 1917, 'VI , ~22 : UzunçaJ1ı1aı. QV" , e.s:e-r, 153 ) . 1{(UUI N.
MnWde milttt U~ kauakerltr için ayn: elkab kUIl&ntlmlf"..ır.
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Bilgi l ki. evvelA' viizera ve ümeniıı.ın vezlria'zam başıdır, Cümlenin ulusudur. Cünıle umCırun vekü -I mutlakıd ır. Ve malımın vekili
defterdarımdır', ve ol nizındır. Ve' ot urmada ve d urmada 've mertebede vezirla'zam cümleden mukaddemdir.
(27Ss) Ve şeyhülislAnı ulemanın r eisidir " , Ve mu ·allim.i s ultin dahi keza lik serdar-ı. ulemadır. Vezlria'zam anlan ri'ayetan üs.
•
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uıö!eel)·1::·ı y e mı n

ye
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ıUlh da r, ıu re·
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la ruun a talarına au:ırı ataları veya atayb - ı r!kA.b- ı hu mllş\la ~nlU rdı. Btmlar p&-<!1.fa.htn _t1::.m )'&J:tı u::ı ıa yürümek JmUyu-.na sah tb ldller (:M. A rtt. KClAU,...
Ndıne-; Aı-. Oa-ma,., TOEJI UA. ,,·esı, i. 11. not l ).
• • Merte becc )·~.c.1çe :"t &#Utli m alu ve dlter Gze:ıgt aC'abnı:ı:ı üstü olan
mlr_{ alem s.a1tanat uııcaıı:ıuı ta..pyıeuı ve al em mehterlertnt:ı 1mlrl ld L. a nt en bf!yıl!rbeytle~ o.ııbJ: ve s ancak be y lertnden bin akçe lidAtı vardı. Os.
ma:W Devletince pe k ~ kL bır me'murlyetCr. Ha yli za.maıı. sonra tCfrttC ıeeete 
belertnce mtr -I al emllk- I hAna d~ni1en bu makam&. bUyÜk ...-e kilçük mtrAh\1rtarla ~apu cul a.r ket!ıudUm m t.ak.adC:Um ett ttt te vc1h1t pusula1a ruı dan aDlatL!mu:&.dır. Bu:ı unl& berabe r C!Aim& duph ·ı tU kaplC ıbaftl.anııuı bqı cimuştur.
ıle hte rIer iki kıaund:.r: B1r1De~ı, pad1.ph setere ç:ktıtmd.a otat-ı h~ yQ.nu jw_
Np kalchr makla vdtfel1 Ç&d:r me hte rle rldı r k1. lm1rlert mehterba.tıdır. lk1:ı.
clSi, se!er·! hu ma)~da. p&dJ4ah otatı ö :ı(in de nevbe t ça.lmata memur ol&:ı alem
meh EC'r ler: ol up, zabf Ueı1 d.ze n de b;lJ1C1ır ( Ketd, no t 2 ) .
••• Os manlı Devletinde ic:apıeıbq ıhk memur ly et! pek eıı:kSd lr. nk uman[ar4 bir ki4'1 oJduto halde. ııo.nra dört, daha. ıon ra d.a on kilJl olmUljM. !çle-r!ııden bir Lsi bq-ica.p 1 cıba4'1 lCU- Bunun liditı O sman lı topraklarnıda buhı:ıan
muhnrbaşılıkSa ra ~d Umlrtar olup, d1tulermln be llril t.tda.tI ) '0 1r..u . !::tltk ve
Bo,tdaJ:ı beyleri ~e~tirlIdııCçe. tayin edilen be y! yerlDe götürüp bek1eme~ bwı.
la."<1an blrl memur olur, ~k çok para w S.A.1N: ne dön erd1 ( K eU. not 3 ) .
• • • • Ka'Ulftxd me'de Jd ba.Şdelterd.ardaJ:ı a y n olara k ~.uen mal ~tte r
da.rlaru:.daıı ,Ayet X Vi. yüzyıl orta1annda ortaya Çlk3.:J ( Hamm er, nı. 216) ş~kk.ı
sJ.ni ve aAlts defterdamn (Uzun ça rttlı. cDefter~n :nadde-sı, tA., ın. 501)
kastedUmekte lae bu kısm :ıı da. ç.ok sonra y az Llmllj veya bazı UAn le rde bulunuI:nu, olmalıdı r (B k.. 01lger. cıya' tc.Yer . a. 21 ; on dan ıı.akleı:ı Mumcu. D ivıci,.-, Hvmd yV" , i. 4(9) -
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tına mirahür, hô.lA minihor devlet-i PAdişilıide iki olmuşdur ' . Mi·
r3.hur -1 sanp.1 altına ç a kı rcı b a.şı ·· . anun alt ına çaşn i girbaşı ···, anun
altına si pAhi oğlanları sğası, altına silahdarlar ağası, altına" sAlr
bölük a ğ al arı , anların altın a çavuşbaşı · · · · . an un altın a kapucular
kethudası · · · · · . anun al tına · ce beci başı · · · · · ... anun altın a topçaba-

ŞI · · · · ·· ·
•

oturu r.

ıurAha.dar

bUyük ve küçük namlyle bilinirIer4!. 8IrmeiSI.,. ahur

haticnın,

yec!ekçile rtn 1mtri 14:. . Pa~Ahın kı.şlada mevcud bin katar cevestnta
ve LkI} 'Uz katar kalırlarının hizmetine mem u r de vecüerta ve k:a.urctlann zAbitle ri bulunan sarbarı ve ha.rOrnc!ebaşıi&r d&h i bunun i.daresl altında ldl. Çayır eamanmda etra.tti. !;ı ;,ı lUDan beyılk "mer'ataruı otla.rıt:l satarak b1n yük akçe ' kadarı
n ı ri kAl:H humayuna teslim eder, ~aJa nmt keDd1S1 alırdı . mJyU k mıra.hllr. kapıcı.
la r ke:Jıı.:dll! t'.J'I. Ul üstü olup. da ha SOnra kendıetne lsta.b1. t !imirtl müdfirfi denil.
m~ hr. !k1ncllsf. k ÜoçOk anur halıtltl1-"); n arabacuaı-ıa zAbltı. Oıu p, seree-t bu mayunda iç o ğ t aeja rın a beyg!:- vermek ve pa d1§ a.hın &r a.bala.n.nı m uhafaza etmek
dahi yazltereri arasında [di (KeM, 8 . 12, not 1) .
• • sara)'·ı humayu.::d.ak1 , ndr. ya:l.l av halkmm 'mIri ve padLşa.h:n avcıb aş :s ı ld l uıa.f~l günde yilt.altrnı4 akçe idi. Bu güruh daha s onra ça kırcıyı1n- ı
h.A$Js.&, ~ iıh1.c.c:iyAn. ve atm.acaçıy!n a,dl&rlyle üç kısma ayrıldı, 80& 1ldıı:1ne dot anc: blUjl Ye atrnacaeıba.ısı nam!Arlyle ubitle r ta.yi:ı edildi. Bununla be raber uzun
sCre ı;akır'Cıbaşı çaktrcıytuı- ı hAssanuı zAbitl ve d1gerlerl:ıı1D imk! Id.i (:S. 12,
Dot S).
• •• Sarayda bulunan çatn1gitl erL.." z.1bl.U idl, Osmanlı Devlettodııı pek eski ' bir m emuriyet Ur, Pa;4f~&h <UvAn günlerı Huoda'da taam ettnc::de yemek sa h&nlannı götilnnek ça~D1gtrl~:-lı:: vultesl olu p, ça.şn lfrlrbaş ı da öııleriııde bulunUN ll ( K~d , not 3 ) .
• • • • D.ergih-l c1U çavu§la.rmın zAb1t1.1dL Çavuşbq:( mahsus rtInQndl! elli: de çü::ı~ det:ıek ile dlvAııd3 durur, vuku bulan da.\'ala-rda. vazifesint yepardı.
n'esml .sadArct )('e th:.ı d1.sı olmadıgt zamarı onun bazı q:tll!rini de k ra eeereı. Bu
makam ekser devlet ricıllinin ' üs t ü olu p. büyük ve küçak teık1redl~r d.a.h1 birinc1 ve Ikinc( yardımcıları ıdl (Kez!. not ol) :
•••*'" Topkapı $.arayıntn BtbüuaAd<!dl!D' başka bü t ün ka.pıbnnt bekleyen
ve: ka pıcı denae.o.ocaga -measub bulunan dergih-ı Alt k.apıcılannm ve BAb- ı h uma)"fi.nu ı:ı Amiri ldı. De rgah· ı LU kapıc ılaeı ı9~ ve fUb- t huma yun kapıcıları
417, k i c:ctn'an 2 ~'H2 kişi olup. bırer böıokba.1ı ldA rc s b~ olmak üzere. birlı:ı.ctsl
42, iJdnci&! 5 1K510ge ayrılm ıştı . uıoreler:l 1603 akı;e olu p, üç a yda. bı r alırlardı
CK ud, nol 5 ).
• •• • • • Osm ll."1h or dusun un kapıkulu denUen h1.ş.sa a.skerltı iıı piyA,de karnından olup , bu nla na h&rb mUh.imm ltıntn yenli enmestı:ıe. t a m lrin e ve hazar zaman uıda m uhAfazas ına , sefer sırasında ise te 'lo'Zllne memur cebcci oeatmıı:ı a.ga81 Idi ca. 13. not 1 ) .
. .. ... .. Top dökmek 'Io'e k ullanmakta g'ÖJ'tvlt topçu oıe.aguJm Amlrldir. B u
oca k daha soı:u:a to phAne neüretl olarak v8-Z~esl:e ~evıun e trolştir (K ez4, Dot 2 ).
s&rıı.çlarır..

Ve DIvan·1 humayün umda." sadrda oturmak YÜZeranın ve kadı
askerl eri n " ve d efterdarların ve n l ş a n c ın ın » yoludur. Evv el! vüzera.
oturup. bir can ibe k adıask erler , anların altı na defte rdarlar ot ururlar
ve ol bir can ibe nişancı oturur.
Ve nl şancın ın mertebesi eğer vizaret ve beğlerbeğil ik · · ise defterdarlara tasadd ur eder . Ve" sancak ile nlşan c ı ise defterdarlardan
aşeğ a oturur. E lk abı defetrdar!ar e l kabıdır. Mertebesi anlar mer tebesidir.
(27Sb) Ve mal defterda rlanm
rurlar.

ş!hzade l a laların ı n

üstüne otu-

Ve hı l'at ve kı şlık ve yazlı k ve ekmekde" vüzera ve
ler ve def terdarlar beraber gi bidir.
Ve suffa-i Divan - ı a!ide oturmak
YÜzcra al t ına, def terdar lar
Sancak beğleri taşrada otururlar.
lerbeğiler

beğle rbeğ ile rin

k ad ı ask er

yoludur ve beğ
otururlar.

kadıaskerler " a ltına

Ve cümle mal defterdarl arı m gerek ii.s tlınemde ve gerek memii.lik-i mahrüsamda'" olalar. mertebede, oturmakda" ve elka bda beraberdirler.
Ve beğlerbeğiler vüzeradan bir ta baka aşağadır ve taht kadıları
na· " tasaddur eder ler. Ve" Darüss aıtanatım k adısından gaynsı deft erdarları mdan aşağa otururlar.
Ve" bizzAt

ri ksb-ı

humllyün um a sa hib- I arz olanlar vü zeram

• Kılza.ske rllk makamı önee-l~ri tek olup, Karaman! Mehme d Paşa'D ın t ek Utl üe Fa tih 'lo son yıUannda Rurr.eli ve A.oadolu kua.8ke rl1t1 olu&k ikiye ayn1mı~tır (:Mecdl, Şakayık ı t:rcü~3'i, İstanbul U 6'9, s . 162 ).
•• Kaıı vıuı.a77Wnin tertlb edildtgt yıllarda s~e bir beylerbeyi olduıu
1'ıatde - ki blr yerde R umel i beylerbeyinden bahs olunmaktadır- be ylerbeyUerde.c.
aöı: edUmt!Jil \'c n Lp.n cuıı.ı:ı mertebest be ylerbeyUik Lse derlerdarwa ta.saddu r
edeceginLıı belirtilmesi, bu ma.ka.mıll o zamanla r bir pa.ye olaru kullanıldıtom
tm A etmektedir. DUger (s. 23 vd .) bu kısmuı da bir &Oorakl a.311da y.u:üdıtı ka"lutiade tse de, Mum cu 'nun da belirtt ltl gibi, böyle olsa idi. bir DlvAn Qyeai
olaıı Ru meli Beylerbey1DiD özel durumuna mutlaka. temas edlllrdJ. ( D ival1 -ı H ...

m4 yun , s , 51 -~ ) .
• • • lItanbu L. Edlrne

V~

Bursa.

ka dıl a rına

verilen is Im.
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kadıaskerlerim ve defterdarlanmdır ve iç halkından kapu ağa·
ve odabaşı - · ve hazinedarbaşı · · · ve kilercibaşı· · · · ve Saray-ı
am;remin agası· ·· · · s3.h.ib·i arzdır. Amın! kapu ağası olan Ih tiyar"
başdır. Ekseriya odabaşı ve kapu ağası arz etmek gerekdir. Ve ni·
me ile arz etmek götürü beğlerbegilerin ve ü meranın ve kuzitın yol.
larıdır". Bizzat arz etmek mertebesi ilidir.

ve"

sı ·

Ve beğlerbeğilik dört kimesnen in yoludur. Mal defterdarları 
ve beğlik ile nişancı olanl arın " ve beşyüz akçe kadıların ve
dörtyüzbin akçeye varmış sancak beğlerinin" yoludur. Ve saneak
beğleri cümle'" ağaların üzerinev otururlar.
mın"

Ve

n lşancılık ,

dahil ve sahn müderrislerinin yo ludur. Ve mal def·
olsa evvel b eğ! c rbeği Hk !'lü kmU ile olur ve
refsülküttab nişaneı olsa sancak hükmü ile olur· · · ··· .
terdar!~ğı :ıdan ::işan eı

.,ul.

• K apu .tuı ywud B!.bü.5.s&t.dce
Sar&y~ı ht:m&Yun4 & olan hadım
ata la nnm tAblt ı., b üc ümle E::~:u:::. memurtyetleeuı ta 4.miri: Harem ve bütün
pad1şah da-iresinin za.bt u rabbna memu r 141. 990/1 582 y:.lmda. DArtlsd.de ataııg;.
Ihdl.l ~e.rek. kapı aguın m eeeareu altında bul un a n Haremeya evka1t ne ev ita.! m~bec Ut.ti ve evkaf mti!ett1tllti bunun IdAres ine ve rümta, böyltce dA·
riisslde a:-a.aı temAyüı: ederek ...r~ yıQ eırıeeı imi" Oım-.ı.e . unuLIlla b4büssU.de
a.g-alıg: da ODun em rt a!tl:1ıl girere k ö:ıem1n1 kay betmiştir ( K ezd , .5. 13. Dot 3 ) .
• • Endenm ve ya iç a.taıannm blrin d s l olup, pa ~ahı giydirip soymakIa.
vazifell LdJ. Buc<1a:ı dolayı padLşa.hm ı:llın.a he rkesten fazla yakın olma kla kapı
atuı piydi::d~ tse de ühn :ı ona tAbl ldl . Ekse:'lya 1ç o&1antar~dan. bazan da
hadım aSt'alaruıd3.:ı taylr. ed.mıdı . GÜ%:de aJtm14 ak çt!' ulı1 fd~ ve yıU ık padJ.şa.h te..
ratmdILD veeııee beSj parça. eS Vabı vardı ( Kadı B . U,, not I ).
ıÇ agala.ncm lkJnc 1aıyd l . H azlne·l hu ma yun hadem elerinin dblU olu p.
bun lan: ledbatlyle me§gU1 olur ve t".az.Jnenln muhafa.zuıı::a. çalışırdL Pa ~ m
iıantı ve ftccA<lesl de e tıa ee idi . .Ak aJtalarda:ı seçU1rd.1 (Ku4, Dot 2 ).
••• • End~I1ln a.talan.rı.uı QçUncüsad Ur. Has .kil er had~m.elerlnln Am lrt 01.rak. onla.:'a, kil er ha.rcu:ı& ' ·e mutlaka nezaret eder, şerbet ve tatlı yapal'dı ( K /!:9
ad, not 3).
• • • • • Iç ataJ.a.rııım dörd{hıeOşQ Olli}). Ec.denln -ı humAyQn de.:ıi1~n bAJı, büyOk ve ktı.çUk odalarm ve Sara yın muhAfazuma. c n a.re t ~er ve maiyet lnde
lGrk ak &ta. bul unurdu CK e:d, Dot i ) .
•••• • • KClll u"Jt4Jn(l '111:ı ~kA bir yerinde nLşa.ncılltm vaz1fe&1ıı1.ıı
çe kme k. oldugu bt-llrtUd1g1 halde, burada ulemtda:ı taytnfnln b1lh.uaa z1krt, devletlere yazılan I1A.me-! humsşwı1.a nc bunlıu tuaemdan kaleme ummas mdan <!0l ayıd ı r. tTIemtnuı da. ed~bl nlml~~ vAkıl ve ya.zışm a usulUnü biJ~nıeri .ara.ıtın
larak tayin edWrdi :':1.pne:.l=tııı lhc!M.stııdan evvel de pad1şah mektublan ulemA.
Dm bu hususta klidreti o:.anl&n tar&!mrlan yu:lmı.ttı. D ahi. ıonra ulernt.dan la-

•••

turn

Ve mal defterdarları" "ancak kabul etse dörtyUzellibin akçe" ile
veri lür, Ve yeniçer i ağasına" ve sair özcngi ağalanna dörtyUzotuzbin
akçe" ile verilür. Ve dörtyüzbin eksikU sancak beği beğlerbegi" olmaz . Ve istanemden " dlıüssaadetlm ağaları sancağa çıksa d örtyüebin ile (2i 9a ) çıkar.
Ve Divan-ı humaşıınumda ta'amda veziria 'zam ile başdefterdar
ve sair YÜZeri ile defterdarlar ve nişancı ye
ve kadıaskerler baş
ka yerler.
Ve mal defterdarlarının ve beğli k ile nişaneıdan vezir dahi def'aten olmak yoldur ve kanunumdur.
Veziria'zam önünden kal kan ta'am çavuşbaşına yoldaşlariyle ver ilsün " . Ve olbir" vüzera önünden kalkan ta'am re!sUlkUttaba neferi ile verilııün". Ve kadıaskerler" önünden kalkan ta'am kapucula r ket hudasma verilıı ün.
Ve" çavu şbaşı ve reisülküttab ve kapucu lar kethudası hi dm etkardır. Divinda oturmazlar. Ve ağalıırdan ml r-i alem ve kapucubaşı
ge lmek lazım gelse anl ar dahi oturmazlar. Ve bir masıahat içün
ma 'zül beğlerbeğiler girse veya ma'zül beğler" girse, ma'zül beğler
beğller vüzera altına nişancı altına ve ma 'zül beğ ler defte rdarl ar al tına" oturalar. Ma'zül beğlerbeğiler eğe r" yoUyle m ansıblardan ge lmiş mal defterdarlığından" veyahud özcngi ağalığından" olmuş beg lerbeği ise oturalar ve hi dm et lclrlanna mücevveze" ge yd lrme k YÜZe.
ranın ve kadıaskerlerin ve defterdarların yoludur. Ve beğlerbeğiler
ve sancak beğiler üsküfleri · · yUrütmek gerekdir.
ytlı hus1aQ

terk ve re1sU1kUttAbllır temtyüz etmekle ı:ı.1Iaııeılık vazifesi yalnız
çekmekten ibaret kaldı. Arazı ve k 6ylere dAir, yani det terMlle'~i §.mJ.rede
yazıtı olan zeA.met. limAr. h&vu ve evka! karyeleri lntlka) ettikçe kayd..mm t eyk.11 kalemi Ue ta.Bh.lhl ~ leri de buna bırakıldı (Kozd, s . H ·U, not 5 ).
• Osmanlı. Dev letinde kullaı:ı 1a:ı sank1.a.rchn biridir. L Selim tar &f'..c.dG.
lhcU.s oJundup nd.a.n c Selt m b diye adlandırılan kavukdaD. (ıştünde bul un an kır·
mızı ve t~s gibi btr t ey Ue ayırdediltr. BtrO.n ve EI:.derC n mensub1arı normal günlerde ve k.&pu kethudAlan. fehremlnL. thtid.b a tan ve öte kI bazı memurlar alay
ewıı~r1 giyerle rdL Osmaıılı Devletinde ne zamandan beri kullanıldıg'ı hakkında
k um btr tarih 8ÖylenemeZR de. çok. e., kt oldugu a.Dl&.şılınakta.d.ır (s . lS, n ot LL.
•• U.kat R umea bır kell me dlr . Bir buçuk enc1Azeden daha ımm olup, glyD<!lkde yarısı arlta.ya sarkao ve ytnlçert k çel ert t&nmda ol.a.n bır se rJIUI
a ev'ic1ir'. Bunu:ı kırmuı kadltells1n1 tki ıara.tuıa btrer de züJÜf taka.rak ıUa.hd&r
lar giyerlenlL Us ldilQ.n a ltm1& ,ü.IltDmell L )tu ra.c1 zamaıı mda ba.§la.mUjtır . Se·
be bt tar1h1erd e be!1rtümektedU' (s . 16. Dot 1 ) .
tuğra

Ve sel am çavuşu" vüzeriya ve defterdarlara ta'yin olunmak ge.
rckdir.
Ve tuğra-yı şerifi her verir" çekü p nişancıya yardım etmek kanunumdur.
Ve başdefterdar cümle malımın nizın olup, um(ir.ı ilem ana
mufavvazdır. Anın izni olmadın " bir akçe ne dihil ve ne baric-i ha...
zine ola" . Ve anın ka dri Rumeli beğlerheğiliği " lle beraberdir. Ve
cüm le malım defterdarları malımın vektl leridir. Kabz u bastı anlara" mufavvazdır, Ve cümle kilttibın azı il nasbı anlara mufavvazdır.
Ve cümle" ura ür-ı saltana tı veziria 'zam dir wzeri ile ve defte rdarlan m ile mü şaveret cdeler. Anlardan gayrı kimesne vakıf olmaya.
LLe ahkiın buyurulmak ilç cinibe mufavileme mUte'allık abkaın umiıına " veri ri a 'zam buyu ruldusu lle yazı la .• Ve maluna milte'allı k olan ahkamı" (279b) defterdarlanın buyuruldusu ile yazalar. Ve şer'· 1 şerif Uzer e da'avi hü kmün il" kadıaskerlerim buyuruldusu ile yazalar.
Vc ba ş defterdarlarnn dahi umürunu vezirla'zam ile müşivere
cdele r. Umür-ı malıfiyyeyi vezir-i sini dahi duymaya" .
Ve evladımdan vefat edenlerin meyUn e vüzeraın ve kadıasker
lerim ve defterdarlanın wır olalar.
Ve mal defterdarları başdefterdar olmak yollandır. Ve defterdarlığa Uçpayeden çıkalar" : evvela defter emini" ve şehr emini defte r dar olmak kanun umdur. Ve" Uçyilz akçe kadı dahi" defterdar olmak kanunumdur. Ve ilçyilz akçe kadı dahi" beşyüz akçe kadı" mer·
tebesindedi r. Ve hila Uçyüz ~çe kadı b ir kimesne vardır. üçyü ze
Ve

tu ğra-yı şerifim

vazdır. l:mür-ı

Vez1rlerbı iç ~klisl tabir olunan y1nnidö rt atasmm rütbece [jdne1s1~
Altmda. bulunan kapıwu kethu dUı lle t eırttt-tçıhk vaz1feslnl ttl ederlcr~
eli ( K~, not 2 ).
•• 181l'der.ı. BOUfa de fter·1 n.a.ka.ııl Mzın olarak b U1nerı. . vaz1te1l Osmanlı
De vletmeSeki tlmAr, zclmet. bu ve a.ra.z1ye dair bO.lUn m ulmeleler deft~r.l ha~
kanı lda~e lId oldutunda:1.. uınt r ve zeAmel t evdhleri ve bu hususta vukq
bulan ıuıl&f.-nu.lı1d&r burada halledilirdJ. Tahr1r 6U'U1Dda hb, ttmlr ve zelmet
ka)"d olwıaıı ka.ry~ler Ic:mA1. her ka.rye.nbı ahall. .'pr vs. gibi rUsilmltı mufu~
aa1 '·e vukU bulan tevethlt bera.tlan ruz;d.ınçe nl mların dald ~neriere yuılır.
dı. Deft er emtni ö Dcelerl ıı1p.ncı1ıl1%1 maJye'l1nc1e lkeıı. sonra ona. ta.kadd,Qm et·
mlftJr. ),(Qı:ılvebe ma.nsıblannı1an ldl ( s. 17. Dot 1).
dır.
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vardıkdan serıra

mal defterdarı olmak kanunumdur. Ve reisülküttib dahi " ri'ayet olun ursa defterd ar olmak kanunumdur'.
Ve meritibde defter emini , anun altına şebr emini, anun altı
na re isUlküttib" otururlar.
Ve şebr emini yilzyirmi akç e ulüfeye mutasarrıf olur".
KUttih meritibinde" reisillkUttib" .., anun altına yeniçeri kiti-

Osma:ılı I)(ovlet1.D.iD. maı.ı illerl defter da r nAnıuıbkJ memurlar tararıa
yürütWürdil. Bu~ mer~ezde olanlara kapı detterc1uian, ta.vada tN ·
luıwılua kenar defterarlan deıı.1llr, dttter emtaızıe ba Sh UmAr C::ef'terdarI.a.n
ue ka.nştınImam.a.s1 ıÇ i:l bepsıne hU1c.e veya mal det'terdarlan den fllrdL Devletm kurululjun42ı: kısa süre 8C O n. mAl! 1tler defterdar de::ıUe:ı bır memure verü cU. U. ).te!ı:ne4 zama.ımı:da bu me mu rıyet RumeU ve Au dOlu adları üe litlye ay·
nIdL Sonra bunların idare!er1:ıdeki R umeU ve Ana dolu kaı em l e rtn dt'n ba zı q...
ler aynlıp Istanbul mukata.a!u1yie b1rıe,t1rUe~k Ş lkk·ı aAnf c!m1yle bir det·
terdarbk daha. ihdU edildi. böylece DivAn·ı hwnAyQ.c.da ola:ı defterdar üçe çık.
n, Daha. so nra Rum eli ve A:ıado lu derterda.rian IAk.ablan te rk edilip, birinetsı.
ne ba§<iefUr<!4r veya fıkiC ·ı evvel de ft e rdarı a dı ve rueı , An adolu ~rdar-.n.&
~ıkk·ı s.1n1 ve dltcMe ııkıN 1511105 deftertlar ı adı verildi. Daha dı. scara derterw- ı rAbt ismIyle bır meınurlyet daha ihdAs olun duyaa da. çok geçmede::ı tagv
edüdı . BA4deft r <!ar mill mesetetere daJr davaları hallede r, ge rektig1nde uhrı
nı lmA. eune~ üzer e tu trah em ir ler verir, büyOk devlet llJı er1n1 a rz edef" ve veı ırle r!e p&dl4ah :n huzuNDa g!r~rd1 . D ıg er ikilinin vaz1te!u i pe k h&!1! v e &z 01dugı.ıcda.n, bunl ar icayd-t ha yatla bU)i1k de"'le~ adamları.na teveıh edUmeye bq.
Jadı. Tuzlmat'tan sonra ' fl kk- ı evvel detterd..nrı ııAm ı mAliye nAzınna ~v rnd!.
d ilC I'l eri de Uıa edUcU, M ısı r hfikQme(l elinde ki yerler lUke t opraklanna kabı
dıict.a.n so:ıra Haleb'\1e oturarak Hs teb, Ş am ve Ana dolunun en doııısundaki mA..
lt !.Ilere nezAre t etme k üeeee Arab Vf>. Acem derle rdarlltl nam1yle bir defterdarlı k. lhdls ~lld:" B UAhırc bu defte rdarlık Haleb, Dlyarbek lr, Şam, TrablUSşam
ve Erzu rt.ı m deftel"d.ttlıkla!'ı olarak beşe a yn1<1:. !Stan buı 'daki Arıadolu kalem!.c.~ıı de evvell SlV3S, .$Q:ı.l"a Karaman ayrılarak \'e Anadolu eyıı1eticlıı mAlt 1;le.
rf de merkezd~n almarak ü ç defte rdarlı k ittlhA,z olu..a.du. Da.h.& ro n ra bir çok ey a.
lette binr defterebriık koruldu. t:~ bunlara. kenar detterd.arIa.n den.ilir d! (s .

•

da.:ı

17·18, not 2 ).

em1n1 §1rndikl be led1ye i.§l~r1 Ue meşgul ida renin ba.J'. nda. bulu nan
!:".a,naflaruı:ı bakan memur idi . &.ray"da yapı.Ia.:ı ~aatı.::ı
malzeme vs. aln ı tedarik LLe pa.nı.s m ı ve ça1UJan1ann hakkını verertk huapI.a.rı:ı1
tutar. Sa ray'ın E::.de rCl:ı ve bıton htzme Utlriannın bullanzı m ulO!elertrıl dagı·
brdı (15. IS . c ot I ).
.. . ş ım dJ k l dJ.1işler.. ba.kaıııdır. EV\'elee DtvA.n·1 humlyun veya ~ Ls kltlblt'ri ~e::.uen klliblerLrı !mir1 ve nişaneln ın ma tyy~ U ldL. Daha .sonra ·1ste.nbul'.
da eenebl .efirl en çoı-atmakla onlarla. gtSrt1lJf11e hususu da kadlslııe verUdL Söy.
••

Şeh r

zll olmay:p, saray

lroe rQ~1 yO.k.ıeIerek D ııaCC ~nn önüne geçtt Tanzlmu't&Il: sonra. Unvanı cha.nelye :ıiı::ıruna ~v""..!dJ ( K u4, not 2).
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bi. anun altına rıı.ınimeci, anun altına sipahiler katibi, anun altına?
mukabeleci ve C( muk ataacı. anın altına te zkireci, anın altına rels katibleri oturu r.
Yukarııda rnezkiır olan kUttab M ce makaınındadır. Anlar DIvan'a" uzun yenli üs t kaftanı ile geleler"'. Refs katibleri neferdir ve
bu zikr olunan kültabın azl U nasbı defterdarlarıma mufavvazdır.

Ve sahn (280a) mollalan makarn-ı mevleviy etdedir, Anlar cümle s an cak beğlerine tasaddur ederl er.
Ve" Diihil müderr is i ve Hilr!c müden-isi dabi makam- ı mevleviyetdedir. Ve haric ve dAhil Ve sahn" ellişer akçe ile olur. Hıiliya
bina. eyledüğüm medaris-i a liyeye s a h n " deyü isim konulmuş
dur. Sahndan beşyüz a kçe" kadılı ğa vusü l bu lur ve Ayasofya. med reses inden dahi ke zalik böyle \"USUI bulunur.
Ve iblidA yen i muıazım yirmi akçe medreseye. andan yirmibeş ",
and an otuz, andan" otuzbeş. andan kırk, andan" kırkheş, andan elli
akçeye vasıl olur. Elli akçe müder ri s cümle ağaların üstüne oturur.
Sahn 'a vardıkdan son ra beşyüz akçe kadı olup ", andan kadıasker

Anların huddamıdrr .

Ve ulüfeli mütefe r ri ka" çaşnigi rlerdcn mukaddemdir. Ça.şnigi r
lerden" sonra tiınir m üteferrikasıdır. Anlardan aşağa çavuş lar
dır" " . Çavuşlar ile kalibler kangısı eski ise ana i'libar olunur.
Ve ca vuş ve katib timarı serbestdir.
Ve u1üfe müteferrikalarının yolu timar defterdarlığıd ır. Timir
defterdannın yolu defter ketbud3lığıdır" ' . Ve Itu:ı::.eli'n!:ı. defter
kethudası ri'ayet olundukda m al def terdarı olmak caizdir .
Ve r eis kali blerinin yolu hazine kalibi olup'"
muhasebeci olmak kanunumdur".
•

Çqnlgir(~r

mukataacı ....

kanunen iu rk. k1:,1 Olup, Saray'daki Huoda.'da.

ve

bu1una.rı.ıar~

dan çıkarılırla rdı . L.1tl:felerl ~ksL k ve fa zla olma.mak üze re kı rk akçe olup. Kü·

çük r.aoltne<:lden

alı rlar m.

dartarı d (.! 8'ilme:rn1şU r

Daha so nra ,)1lzo ny t':dl
(Kezd, not 3 ) .

kişt. olmuılana

da uIQ!c

m ık·

•• D ergin- ı LLL çavu §~ üçyU1y~ldö rt k l.§lydl . Saray'm boItanel ve
difer ocaklarmdan almır1ardl. UlC1fE"lt=rt altmı.ş. kırk ve ot uz akı,;.e olmak üzere
deglşlk:.i. Ç&vul$tuk BLuna ve selçuklularda da vardı . Osmanlı De vieU'nm n k
zamanlannda. s~nrUk s:lya.s1 mutıarebel er vuıtas lyle te ra 1I!d1ldig'1 gibi, Idar e, ve
illke durum unun t a h k lk ~ e de bunlar memur edll1rdi. Daha. sonra bu nıereeı
lerıa b azısı ka p ıcı baş u ar a lntlkal ve JS.efirilk g1.bl hw;uslar da cfiter memur lara
ve rümeğe ba.§lad:. Ça ~ I &n.ı:ı vezırelee l Dl vA::· ı hu."l1tyunda. hlzm et etmek, pa.
~ §ehri dolaşmata çı k cc&" t aşıdık ı ıo~u z.ları omu zlar:rıa koyu p alay öntıD·
den yiJ.rilmek Vf! pildbıah serere ç ı ktı:mda başına teller taJo p, otaı-ı hum!.yun
önünde nevcet çaIm\,:ken et kav~lJ}turup <!unna.k gi.b1 husuı;.\a.rdtı.t.. 1Ml"ett ~ ( s. 16 ,

not 1 ).
tt1'l\.tr, ı.elmet ve ha.:s , ekUode iha.le oLunu eyaletle rde UmAr
memur olanlara tbn 1r dett e rdarı, "hu Dun üur'.ne ve kArnet •.,Ie·
rina memur bul u n aı::ı la r.a derte r ke thu dfun df!::ıil lrdi Bunlar defter emınli tine
bathydı . Has ;e kli:ıde lliMt tab>~s edil:ney erek ı lı!l1.m ~ t teveth olunu rdu ( Ke.ed.
Dot 2 ) :
'
.... O s manlı Ulpra.j(Jarmda bazı yerlerlD rüı5Q.m ve hA:!ıılAtı Um4.r. Z'l!ıA."Il~t
\l'e has otarak ihAle edil.."'teyl p. hu.i:ıe~n n1hAyet url yıll ıtm a. .,·ü t1e:re, mlrl1vi.
lara "Le müite r.1ıme rlı!: ver1llrdL Muka laaeı, muk8.taaları ihtivA eden defteritt hA.
m1l1 ve bu iıı: lle me ~gt.:l k1ti bler ln Aml.rly dL ı..{Ul tez lın1 ~n akçe taJuıU e den~
•••

Aruıs.i

muiı.nıeleleıi::e
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oı urlar~~.

Darü's-saltanatım kadısı bcğle rootiler

ile beraber dir.
Ve lç-il'de" ' yirmi akçe müderris kadı olsa, kırkbeş akçe il.
olur. Ve UçyUz ak çe kadı makam-ı mevleviyyete karlbdi r", Sô.ir yüz.
elli akçe kad ı lar defter ketbudalarının ve alay beğlerin in üstüne otururlar. Amma ki" ikiyüzbin akçe sancak da hi olursa altına otururlar. Mansıbı üçyüze varrnayınca mal defterdarlığına müstehıkk ol maz . Ve dahi l mollalarına dahi mal defterdarlığı" ve n i ş ancılık verilmek sahn müderrfslerine dahi kanumımdur-s.
Vezlrla'zam oğulları a ltmış akçe ııe " müteferrika olalar ve si\ir
vüzcra oğul ları elli akçe ile·' mütefer ri ka olalar. Ve nişan cı oğul ları
dahi kezili kw kı rkbe ş akçe ile" mütefcrrika olalar"'. Ve be ğlerbe
ğiM oğulları dahi kırkbeş ak çe mü teferrika olalar· "· .
de mObtşir de rterdı. Daha sonra. tu.la gel tr getlren Um.lT ve zetrnetler mahIm .
s4.htp$1z kA1d:gmda teveıa olunma yıp mı rtce zabt LLe llt1zL'll olu nmala
ba.şla:ım~ ve bunlara da e meka taat - ı mtri )·yn d~m.1;tl Büyük şebJrie rde dahı kantanyye. k1ytllyye. b1e ·1 pazar, kara gümrükleri ve m&ldn\t rU.sllmu gibi
bir takım v e rgıler IhdU olunanlk mlrl mu iataalar arasına alındı, böylece mukataalar ı;okalmı.ş o l c1-.ı ( s . 19-20, Dot 3 ).
~ köprl·zAde'IllD. $akcyık'ID& geçmll!:yen. ilk defa Lütfi paşa'Dm
...ı"a-/n4m.e'Sinde ziAredileı:ı. sah::. tab imin Ka,um M me'de z1kri ilgi çekicidir ve
bu kıs~ıI1 da sonrıı.dan yaı:ı.ldıtı kaıı.aat1İı d e ola.n DUger'~ (ay "' e.'fe:T• .s. 17) hak
verdirmektedIr. N itekim t.u tabir Fatıh'in Arapça va.kfiyeııl.nde ~ b u!uııma m.1.k
tad.ır (A . Sühey l O.ıı ve r, F4 tih, Kii ıı iy~ i t.'e Z(UI14 tU ilhn 1ıo.ya h, 1s:&nbul :ı9~,
yan!

s.

9~ ) .

••
•••
vüıera.

'bak yukarı da. s . 13, .:ıot 21.
cvAelbU'r·r1't ye:t denUirdi. Estr .,·e devşinne
O:nera yet1Şirllmete ba:!ll laııınca , zadepc, eskiBi

İç- il hakkında
Bu:ılaf3.

..·e

oR'lanlnnnda.:ı.

gibi

asAle te

ABDULKADlR OZCA~

·0

Ve sancak
Ve ça vuş

iıcği oğulian otuzbın

oğullarına

FATlH'ı~ TEŞK1L.I.T

akç e ze'amet ala".

onbln akçe timar verile" .

Ve ebnay-ı mevlli-i izimda n mUlti efendi ve hoca efendi" oğul
ları altmışar akçe şehr emininden u1üfeye mutasarrıf o!a1ar". Ve
kadıasker oğullan kırkbeşer-" ak çe ulüfeye mutasarrıf olalar. Ve
taht kadı [sı ] oğulları otuz akçe u1üfeye mutasarrıf olalar. Ve şah
zad e hocası oğlu (280b ) dahi otuz akçe u1üfeye mutasarrıf olalar.
Ve sahn moli ası oğulları" yirmi ak çeye mutasarnf ola.
Ve yeni mül üzızn, ze'amet istese yirmibin akçe ze'amet verile" .
Veziria'zam altıbınden" bir eksük tlman bila-arz vermesi" ka.
nunum olmuşdur.
Ve kadıaskerlerim selatine mUte'allık olma ya n cihatın ik i ak çeler-in bilit-arz vermeğe" me'mür oIsun1ar".
Ve defterdarlarım hazine-i amiremden iki akçeyi" bila-ara verme'mür olsunla....

KANUNNAMES1

Ve etrafda beğlerbeğller tl mitr ve ze'ameti tevclh edUp arz ctsUnler. Arz lan makbül olsun.
Ve

yı lda

masrafım

bir kerre ri kah-ı humayiınuma defterdarlanın lritd ve
okuyalar". Hıl'at-! fihireler geydirilen •

Ve elli akçe inUdems rcisillkUttiiba" ve defter emlnlne tasaddur ede.
Ve defter emini, şehr emini bölük ağalarına tasaddur ede '", Amma defter emini payedI' defterdara karibdir. Şehr emlnine ve re isülküttiiba tasaddur ede '·' .
Ve defterdarlanm mala'" hidmet eden kimesnelere yollarına.
göre çavuş luk ve sipahlık ve ka tiblik, her kişinin istihkakına göre''''
arz etmeğe me'mür olSunlarl ~.
Ve sancak "e ze'amet'" dahi

ıazım

gelUrse arz etsUnler.

rneğe

Ve yeni çeri tiifeslne her yıl beş er zıra' liciverd'" çuka ve otuz iki ak çe yaka akçesi ve her blrine başına sarmağa a1tışar zira '" astar versUnler" . Ve yayabaşılarına ııeşer zira' sabraman çukası ver-

ılhib bulunm.ad:tında.n

sUnler10 ' .

ve ba.bal&n glb l phsı ga,yretleri d.ye. lııde y{lItuk ma kamlara ge!rnelerUue. vaz edüen kanunlar mfhltd oL~dıtmda.ı:ı dola.yı buııta 
rm €vUdla.rı iç1%:. mQl ~te rr1k a11k. scatı te4kU edile rek kayd 01unma.p. so nra da
Saray'm Has oduı.ndan ve es kıle rta cea dsh1 bu s ~ıfa çı ka.nl ma.ga bqlan<t..
Daha.·soeraJa.n padlıjaJı1a rm hemftre ve kızlarının çocuklan bile müte!errilt& 01c!U)"54 da, bu ~ :c. aCrmed1. uim ve ten l! rbAbm ~ hatta Dtv4ıı kAUblerlDden
taz:.Ia rına dahi mU:et'crrikahk ver ütrdl. Ze'lmet ve Uma.l" &3..hlbler1::lln çogu m üteferrika olduysa da, kıaa sürede bu j ~ s on nr'.Id.L Dt:vJdln Son zarnanıerında
bu kaynaklar tam amca terk eCilerek. Saray'da bulu u.uı bostaııeılan::: çogu m üteferrfka. oldu. B unl arın bir kısmı ulOteU. diter kısmı dirl1kl1 oldugun dan; ULa.
fl!!ll müte terrika ve Umar, ıe4.m.e t. müt.ett rrlkala n ad1anlo'la anılırdı. UlOtel Ueruı ye vmiyesi yüz, seksen ve al t m ıı ak~e olmak üzere yüksek ve dl!"~ik c tup,
küçük nımAm eciden al:rlard.ı. Te nfide a-yn1dı.klar.:ı da cabıed en y~ln
&kçey e k&4a.r veeııue ı, M 9tt:ferrlk aJaruı bir kanu gedikl l olu p, ma hlül dQttükçe.. ye rine ba.tkuı ~iriEr ve sayılan hl~ bır zam au. &:tp eksllmezdl Bunlar
clört~tuzüç k1fI

Ikeo. so' ra

bet-altıyüze ço.km ıt.

dır. :M.Qtefe r:"lkabqı nAmuıda bır

hatta

da1ıa da çogaiınıtıar

Amlrin ld1reamde ldiler, MUtd errtkala.r dev·
Jet h!zmeUertnde bu lunm.a..ı!a.r, )·a1nız pa41l1hın mal yeUnde 1s:tihdAm ~er·
di. Pa.~a.h ~!e re gitse beraber J(.d ecler. tehrt doLa.şmata çtkM 6nOnde:: yü:nrleroL Sarayd.a.n ~:kan lar bep'-~ln öt:U1:e reçettt g1bl dirilk &lhlblert dahi sayo..!.arı veehU ıt blrbtrtne la ka ddUm ee=erlerdt. Huzuruna ~ıkt:k1 a n.a da aadnAzaın m
aya ta. kalkıp mUte!errlka.lara tls1m etmesi ka:ıuc. IdJ ( KezA.., s , 20-21. not 2 ) ,
(Fazla bilgi lç1ıı. M~hmN zeki Pak&hn. O"mo.nıı Tarih- D eyimleri ı-.e Tnimkri
Bö<lü~ü, btAnbul 1911. n, 637-<;381.

•

Bu kadar ahva l-i saltanata nizam verildi.
dahi ıslah a ' " sa'y etsünler.

Şimden

sonra gelen

e vlad- ı kiramım

• Bu bir ne..1 devlet bütçelinin g6rü,aımeal dem ekt l.
•• U . :Mura~ ,)·enlçerUer1n her b1r1ne yedq"er endAu çuk&. blr1 buna u·
tar olmak ve c11tericl ba4laruıa N rmak iç in dt' ye4!.şerden on d6rder eı::ıdA.ze bez

ve onb1rer ak te yaka akçesl ta.Mıs etml.!J. hal etl n. Mehmed bunu acem i otla.D ·
i.arın& ta mIm etmiıtir- K anc.DI Sul tae SQ1eym.an b e yetlm bhp toduIahAri.n. kul
ogtanı <knUenlere aJ tı.şa r endtze çu ka tay in ettl Sultaıı MurAd bu çuka.yı Seanık ,ehrtnde dokumak prttyb 'Ye :rıukatd.tı olmak Ü1'ere ta.hs1a etm~ ve: bu~
u.a. m.aha1i.s o1a.rak onda bir a::.ba.r ds. ln.ı.ii A. e:ttirmiI \'it blr yayabalı memı.:.r et ml$l ZAma.n1a nder uyuı artmakla. a dı geçen mukataAt yetmeditmden balolo'eşi bqka. ' yerlerde paraJIl ve rilerek L§le tillrdi. B U1hıre ayn en verUme hu.susu
tu k ed1lere k. bedeli verll<1t. Y~niç@ri m evk.tb defterlerinde ki cze mtsU.nb budur.
8wıunl& berabe r memurlan ol.a..D ~u ka entinl eri ve kttlbJeri ile çorbaCl ~nııe:ı
d bill erin bu hususta pek çok EU11Jı t1Jnille rl vuku bulurdu . Çukaı:m yedi endau
olan ına ya::nurluk ve &l tı eı::ı.w eatı:.e donluk veya mtrthur1 de:ıUlrd. l ( T Ob'J{
Ui vest, s. 22. not l ).

ABDULKADIR OZCA ı<

B a. b • ı s SO n il'"
Umü r · '

Salt ana ta

t er t Ib

U'"

ayin

mU t e 'all ık

b e y an ın d ad ır

Evvela bir Arz odası yapı lsun "' . Cenab·ı şerifim pes-I perdede
oturup, haftada dört gün vUzerim ve kadıaskerlerim ve defterdarIarım ri kAb -ı huın!yünuma ana girsünler,
Divin'a her gUn viizenim ve
geldikde çavuş baş ı ve kapucul ar

kadı as kerlerim

kethudisı

ve
önlerine

defterdarlarım

dUşUp

istikbA!

etaünler.
Ve

ba'z-ı

mesalih Içün benden (281a)

taşraya>

haberi kapu

kapucular kethudasma söylesün '" ve ol dahi vUzerima ve kadı as kerlerime ve defterdarl arıma söylesünter.
ağası

. Ve bir Has-oda dahi yapılmışdırv , Ot uz iki aded Has-oda oğ
ile içi nde biri'" s ilahdar· · ve biri riMbdar""" ve biri çuka -

Lanı

dar- ve biri dillbend oğlam·- olaııı .
Ve' " oda oğlanlarının'" zabtı obaşasına mufavvazdır. Silahdar
dahi acemilere s ille çalınağa me' mürdur. Ve anlar 'çıkmak lazım gels e
silahdar ve ri kabda r elli akçe mUteferrika olal&r" ', Ril yet olunursa!" böltik ağ as ı ve ç""nigirbaş! ola. Ve slir oda oğlanı otu zbeşer'"
akçe ile çıka"'. Silahdar kapucubaşı olmak dahi vaki olmuşdur. Ve
hazine oğlanı onsekizer'" akçe ile ve yirmi akçe ile'" çıka·"· . KA·
tibleri ~"inni akçe il. böıuğü çıka. Ve kilar oğlanı onaltı akçe ile çı-:

ka.n.·.
V. ta'imı huzür-ı ali-şiıııma'" kiliireıb""ı koya.
Bağçeye bir'" bostaneıbaşı konulmuşdur. Kayığa girildikde has taneılara f kUrek çekü p ol dUmen duta· · ··.
e eıeeı rjklbdar sU lhdar ın alt LD<1& ve ç u kadan::ı. üslU nde oldu gu halde, $Onnı.datı
ikinc~ l kendislc.e uı.k addU..n etmıştır. S lh\ hdarlar E ndt!:~n ' UD bLrf.ccl derecede
Adamı claaca, bununla. çukadu mevlid Vi . gibI resmi günlerde padI.ıjthm mai)'eUnde bulunmak.. ıa.ir v·aldtle r hU$USt d.iı1rele rl:ıde oturup d.lıılenmeic: usul u.~
bul edil di. SUthdar a.galanı::.. pacti§ahın huzurunda buh:.:ıama,d.ıkla,n resmi gfuı
lerde çukad.ar ap . O da bwuoam.usa. rtki1x1ar ata S1llhdara vekAle t f'derdl
( K~.td,

i'"aUh devr1yle alAka.5 =ı 15patlama.kta4ı.r.
Zlrl. gere k A rı; odas ı, re r~ k Ha.soda bu hükUmeSar zamanında )'apıl m~h r.
Ha tta, yuk.a ndakl ifa.dtd~.c. Hasoda 'nın A.rz odasındaı: önce )·apıld:1t &Ill8.§1l=r.ak.
tad ır. F atih 'b 80:1 %amacar::.& kada.r D h"1\:l'& b17ıat p3.dJ~ahla.r ba,iunlık eder -

•

Bu ifadeler ,

KaJt lltl Kd ~1n

le rdl Bu hOkQrnd&rm. eeıse ı eeı kafes & rkası.nd.a:ı takib etmesındea acara veeirler. k.ua:!ı ke rl H ve defte rda rlar meı kO r odada eese g1re rle n11. Hasoda t e~ ki!t·
t:yla CLa. Ku) s ıst emı ba,ı&lntŞ . yani büyük devlet memurtyener t buradan çıkma

lara

teveıh e dıııe o tmuştu r.

••

Eran-ı havw-ı

CÜvinl denDen agalanD blr1neLsl

Huoda.ba,ı

lidnc1s1

not

2 ).

& .sc t gü.n.le~ ;ıa~aı:.ı:ı haS · y atmurlugunu t.qır ve ~ taranada
yürürdU. t.'1.C!c ve S!.h yl:e.sl rtk.ı\bd3.rt:.k1 g1biydi (f . 24. not l ) .
•• Buna. dülbend gulAmı ve agu ı da de DUlrd L. Padişa.buı " nklar ıoa ve
ça.rr.a.tırl&nn& memur olu p. bun1uIQ idAre ve temtaleamestae ncüret ederdi.
Daha acnra e.l v"-bçıbqı dea üen sa rıkçı ba,ıhk nlmi)'le dLt er b ı r me :n!triyyet
t~ k.1l «ıueeex, dW'bend atasıDın h1zmetibuna v e rtlm tşu r . DDlt end. agası Hıe
ka-i SaAdet dUreıs iDm tt-rn1zlik VI . gt bl h lzmtt lerlDe memu r edll..n~ tlr. Bununla.
beraber rUt!bdar ata1ıtı:ı.uı altındaki ye riıı.i ve onun m ülhım ı ol dutunu mu•

hAfaza

e tm~

eXed, not 2 ).

sUAhdar İCİ. Bu dt padlşahtn kılıcıııın muhAfızı olu p. pa.d1.p.h bir yere har eket
e<1LDee. bqın da zQI U!lü takGr. el1ıule aultaJ:m kılıcı Ue o:ıun
g1~rd1 .
Yirmi akçe Cıüfest ve yılda dört elbis e hakkı va rdı. Daha sonra dArüssa.Ade tak:=nuıd3.:: baş ka Ec.deIil.D·d,a h:.ı1unanlanD Amiri olmuf\ur. H er gi1Jı mlbeynde
pad1şah.ıD nezdInde bulunur . telhb atıp ve rm~ va. gibı vaz1fe1eri lfA. ederdi. Endenlıı halkı da. s 1lahdar v&S~.a.siyle pad l{aha aİ-roa bulun abillrdt. Bu ın&n.!~bda
bul uııanların çotu a.a dnAzarnlık, kubbe \·eııri1g1. kap t&n-ı dfıryAlık ve Y ısı r ·gt bl
mQh1m eyAJet vAJUt.klert Ile t;ıkm ııı:l ardır. 12411183 1-32 yılında bu g6re vc!e buluna.n GlrtdU A U Ag:a,r.ın vefatındeı so:ra silAhdarlık tıp edUrnLe'tlr (lS. 23.

Elirlerden ve <1evf1rme o!tlanIa.rmd.a.D pa.d1.aa.h& l ld sa ra ylarda ve
aceınl otl azıIan kışlaJaru:da terbly~ edfleoler. muayyen zama.zl1arda veya grre}r: ~
li göt11tdOkçe $üva" ....e piy lde ocaklarına kayd e d.Olr. Ç&\-Uşluk ve sAIre gibi \"az1telere tayin ol unur. buca cçtkmu v eya oea.ga. kapıya çıkm& de,D Ulrdi Daha.
5<)Zıra ~ ~vIJ lrme usti1ü terk ve kaDunu bqka bir ,eekle 8okul dutwJda.n bu tabir yal-

Dot 1 ).

nUdl Dah a. so n ra Ed ırnt'! veı Ge Ubolu (lehirle rinde buluna.n saray ve boııt.an.la.r

••• Pad.lşa.h yalnız olarak bahçe V8. sey rme çıkmak 1çlc. at& bi.ı:ı. inc e.. öz engl &kalan mevcud ola,mayaçakla ruı.daıı . yanmda rlklbdar bulu:ıur ve sultAlwı
rlkAbını tutar4:. B un un da. ulOfesl yirmi akçe ol up, y ılda dört elbLse al ırdı. Ön-

da bunlann hizmetine verildI. XIX. yQzyılda !se . Amlrlerl olan t;ıostaı:ı.eıb;ı:sı ıda
resind!! olarak aynca bır u ker1 oca k hillne g etiri1diltr . Boıtaneı ba1p pa d1p.h

s.akmda

•• •

nız sa.ray~ ı humAyu n daıı her hang1. bir me muriyetl e dışart çıkarıl8.Dıar için kut la:ıılm :ıya. bqla dı

• ••• .

( Kud , not 3 ).

Saray~ı humlyun iÇL:ı ayrılan es lrle r ve ~irm e ot1anların daı:. bir

m ıkdArı saray bahçelert h!%met1!ıe memur oldu k la nndAn bunlara bostaneı de-

saraylan Ue luuı bah çeler ve Bot'aziç t c lv3.rlan ı:ı.ı n zAb ıta 1ıJ lerine mt'mu r edU-

ABDtlLKADlR ÖZCAN

Ve bayramlarda meydAn·ı DivAn'a taht kurulup çıkmak emrim

(281b ) Ve

olmuşd ur.

El öpilldükde vü zeram ve kadıaskerlerim ve defterdarlanm ka.
fadarım olup duralar. Ve hocama ve müftiyü'J' eniima ve'" YÜZerama
ve kadıaskerlerime ve başdefterdiirıma ve nfşaneıya kendim kalk.
mak kanunumdur.
Ve çavu şlar el öpmek kanunuındur. Ve eh l-i ınansıbın hurde
ebi -i mansıblanndan ' " alay beği el öpmek kanunuındur. Ve müteferrika ulCıfe He olursa el öpmek kanunumdur. Ve çaşn igir el öpmek ka .

nu mımdurv -,

Ve za'im ve erbab-ı timar el öpmek lazım delğHdir.
Za'im müteferrikası ylizelll bin akçe ile'" ise el öpmek kan unumdu r.
Ve altmış akç eden'" yukarı ve yetmiş akçe kadılar el öpme k
ka nun umdur.
Ve yirmi ak çe mUderris el öpmek kanunuro dur.
Ve küttiibdan nefer olan reis kAtibleri ve defterhAne kiiti bler i,
gerek kiitib oldukda'" ge rek Idde el öpmek kanunum değildir. Ve
ehl-i mansıh olan mulıiisebeei' ve yeniçeri kAtibl" ve sipahiler ka.
tibi ve ruznimeci , • • el öp mek kanunum dur.
di. Boatancılud:t.n bır kısmı bu 1nzibtlt ll leri ve saray-ı, humayu nun muhafaza-

sı lle m eşgu l olur, d1te r kısmı da pad1şah daf reatnde kayıkçılık, &&ray ve dmı
ln~a.a.tlan lçiJ: Icab eden .atLı;.ab mereemete n, sa ray odununu lzmid'~n nakl eden
kadırgaluda kOrckÇ Uık ve tayta.1lit ederferdi. Ocağuı boıtancıb3..§ldan sonra en
büyOk imırl bostancılar kethudıü;l:rc1ı. Ed1rne'dekl bcstezıcuae da Edlrne bostan.
cıbqıaı nAmuıda. ayrıca bır %Abit Id.\rea i.nde idll er . Y~nlçl!rUerln ilga.amı m üte aklb bu oea.k. da
edildi (Kna. ii . 2i-25. not ").

la'"

•

OnceJeri muhuebeef, .$OnTe. Dtvo1n'da. ha rae. ev kat ve dire ni.m 1arlyle
muhA&ebecllenn ÇOJtalmaa mc1aıı ~layı bqmuhA.&ebecl den Den mem Qr RumeU
muhlseb\ociJı i idL DevleUn bUlun gelır ve cide rleri bu m em urun ida.rulJ::ıde olan,
evvda m ub.Au be sonra da ba.şm11h.bebe Meilee k.a.1emde tutulurdu. Ba.şm u.t-.lse 
be: devlet ha.z1.nes la lJ::ı bülün k&nun., ni%am ve k&yıtlarınm metkezt v e eD. önenı11
bı r mevkü oldutundaıı k~dAn ekaertya. detten:!arlıta meılie ldl (s. $ 26,
not 1 ) .
•• BuM yen içeri e teıı d isi de de.ııU lnIl. Ocagın Uul ~leıı.lcriııden biriydi.
Yt'c lçerilertn kütük ve cs.ime dcnUen deneM! bUhana kendi yazar ve bu deftere ba.§k.a.8ı kalem kan.ştıra,m.azd.ı. Dört ta..kıit hallnde verUen ulOıte dettederml
~zlm etmek de vazlteteri lU'u:nda. idI. Bununla bera~r yen.1çerl ocatuwı bö.
tdk ••egban ,.I!! cem &a t denDen üç bUyü k kumuun ve her ortaııın aynea bırer
W ibi daM va.rc;!ı (6. 26. not 1 ).
• • • He-r gQıı devlet ha.%in ~ine ı1ren ve h&z:ineden barc:ana.n m ebJ..itta.r

hice'"

biletiınle

DivAn'a'" uzun yen ll kaftan ile gelenler

makamındadı rl aı- ı » .

Ve'"

Cenab-ı şerlfim

naşmak vüzeram ın

ve

sefer-i zafer-re hbere müteveccih olsa yave dcfterdarlarımın kanunve beğleri'" dahi da'vet edersem yanaşmak

kadıaskerlerimin

dur. ~ıa'züı beğlerbeğHeri
kanun umd ur.
Ve kendü develerim ve katı rlanmdan '" ellişer ka tar k atır' " vüzerama ve' " beşer katar katır defterdarlanma varsünler , zahlrelerin,n -götürmek lçUn.
_ _
Ve ceniib-ı şeritim Ile kimesne ta'am yemek kanunum değildir.
Meğer ki'" ehl [ü] ıyiilden ola. Eodiid·ı iziinıım vüzerasiyle yerler
imiş. Ben ref' etmişimdir.
Ve sefer-i zafer·rehberlm va ki' oldukda rikAb-ı humiiyiınumda
solak " .başı ve peyk · · · .başı yürilsUn.
ljim dt yevmiy e den aip, o zaman tuz:ıl.:ne denlieıı denere kayd ot ~u r ve bui-

ney e teslim eC!Uenle~ pterea tez Klre bu mem ur taratmdan veeııeeı. Bu medaha so nra. büytlk ve kdcük namly le Jldye ayrıld.ı. Birbds1 yukarıda
açık1a:ı.an vaz ltelerle, Ikincisi be müteferrtu.., ça.şnigir, çavuf ve kapıcıbaT.ıa
nı: uICte1er1nl Dlvtc'da.:ı ah p tem etmekle meşgı.ı.1 olu rdu ( Ke.ıııl , no t 2 ) .
• De vle tln kalem ~!er1 ztbiıntt:ıil!: memur u tlara c hAceg!n- ı Dtvl:ı-ı
humAşllı» c1eı:ı.utrd1. Daha so nra ki r:ı~elelerde gör01en sa~llic. b ybolu;». ku)'llc! ve tetkllde re ihtiyaç hu ~ olma kla. ye l11 blrçok kal emler lhdU edilınif. bOyIece hA.c egl:ı mansıbları çog-alm ~lı. Bunların ea yüksek derecest ~mants l b- ı ~1t.
te . tabtr olunan n1şa.nal ık . .IJlkk-1 e vvel, .ıSAn1 ve s-AJlS dette rdartıklArı. rebülkilttablı k v e derter il!:minHti Idi. Ramazan bayrammda ıcra edlJen umOmt te ve t.b.4tta bAeegAı:ı& bir .seDeilk ol mak üzere mUnAvebe ma.ı:uubla.n ckn~en mernurtyetler Ibka cdU!r, veya. yenl4en tev eııı olunurdu. Bu m a kamla rın ba.şmuhA.sebe ,
büyük ruznAnıCe. Anadolu muhAsebeSI gıb ı bUyükl er i udnAza m kethudii.la,. ~d·
lerda.r ve re1at1lkütU.b mtzuller l gıbi r"1dJ.e. k"tlçffideri ıse hAce pna verilir, bun·
1&r<laıı mahrum k&laıılara padlfah tarafından hediye/er tıısiıı e<!ll'rdı ( Ku4,
not 3 ).
• • Her bir1ndC! yU.zer nefer olıtıak üzere dört ortaya ayn1aD ...IOl.a.kau -ı bu·
suo solakb qı cJ.mııı da bir kum.a.nd&n td.are.slnde ldl Bwıla.r hiç bir zaman aza·
i ' galmaz da1m& <!ört yüz k.iil bulunurlardı. Mahll:.! düftükçe yertne Ytniçe: : bu nam al tmda 0 1&:1
al tm 1ljiiç fiDc a numaraya. kadarki eem:'tla.n ortalan ndan blrl
Solaklar gerek seter ve gerek Dersa.Adet'de..
ıd rlJdb--1 bum4yün rumlerinde ~a.hm etrUın da ya.ya olarak yürl1rl er ve
her kö prü geçilirken solaöc b&.fı padtşah almın gemlnt tut:a.rdı. Al ay g11nlerl ba.ş..
Ianna tuA:lu kül lh ,'C arkalarına beYaz blıılş "e Uzerine beyaz ve dört koll u kal..
tan gtyerltr ve bu kollarm Ikisini giyip d1g'er Ik isini kU§ak1anna. tara rb Nı. El·
lerLD.de yay ve arkalarında tirktl} bulunurdu (s. 27, not 1).
.• • • J{ıyA!etçe ııol ak1amı batka bir nev'l ve daha. .SaS1USO olan c peyk1.::ı- 1
m u riy~l

~

&1tm~meı43n
alınırdı.

'

ı

!,
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Ve bır küçük sandık ile ceyb hardığı Ic;ün filo r! götüreler" '.

Ve

Ve he r kimesneye evlidımdan saltanat "'ü)'esscr ola, karındaş
larm nizim-ı alem I çün katı etmek -mün islbdlr" ' . Ekser ulemd dahi
tecvlz etmişdir• .AnınIa anıil olalar.

umü r-ı

çavu ş ve kAti b tlmllrı
mu'azzama vikP ~6 ola.

K.unr.mAMEst

beğ!er

zincirinden s erbestdir,
. .

meğer

Ve havass-ı humivfuıum kurisı ve tlmirlan '" beğler zincirinden se rbestdlr". (282~) Götürü defterdarlarıma znahsüsdur, Aiı.Ia
rı n lazım olan hall U'" akdi anlara mufavvazdır,

Ve Has odam ' " oğlarnna yılda dört def'a ' " kaftan verllsün. üze.
rine' " çatmadan tak ye Ve pabuç veri lsün.

Ve bana yarar his defterdarlamn her ki mde bulsalar ''', gerek
vUzenmda ve ge rek'" gayrıda, ellerinden al up, yerine benim his·
lanmdan bl·hisıl olanları vere ler.

Ve m ühr-i şerifim veziria'zamda 'd urs un, Hazlnem ve defter.
hanem' " mühürlenm ek ' " ve açılmak ıazım gelse, defterdarlarım hu zürunda açılsun ve'" kapansim.

Ve'" vüzerllın oniki kerre yüzbin akçe ile olalar, bils ol ınıkdir
ta'yin oluna. Ve'" anl ara iylde benim rikab·ı humayiı.numa her nereden harac ve adeıoı ağnamdan'" ve plşkeş geIilrse vüzera ma ve
defterdarlanma dahi hisseleri'" gelsün,

Ve hazfneme dihil ve hiric olan akçe defterdarlarım emrlyle di.
WI·Mrie olsun,

Ve

beğlerbeğller

dahi on kerre yüz bin oniki kerre yUzbine ds-

hi l"" varsun. Ek aiHlli: sekiz ker re ytlzbinileı-.ı. olsun.

Ve defterdarlarıma'" !ılı verilürse' >, altı ke rre yüzbin akçe
verilsün . _

B i b - ı s a li S 15 1
Ahvi l ·i e e r a y Lm v e e h Iv I mansı ba
t a ' y l n olun a n ma hslllA tl v e
el ka bla rı

Eğer hazıneden
i kiyüzkırkbine

b ey anınd ad ı ru

saliyane vcrilUrse sllliyline !Iidir. YUzelli binden
dek veril s un.

HaZincmden vUzerllına sallyane verlIilrse lkiyüzkırk blnden Uç·
yUzellibin ak çeye dek'" verilsün. slllr ,'Üzenma' " yüZ)1rmibin akçe
verilsün.

E vveli eerlme kanda ' " gere k mhi su başılarına ve gerek eW. I
tl mar subaşılanna üçbin akçe ola . Ve göz çıkmağa binbeşyüz akçe
ola U'. Ve kol kınlmağa '" bin akçe ola, ve baş yaruğıwa ell i akçe '
ola.

Vezlrla''''';' teki'Ud istese senede yüzellibin ak çe verilsün.
Ve beğle rbeğiler yüzbin ak çe ile müteka'id'" o talar. _Başdefter
dar doksanbin akçe ile milteka 'ld ola " ' . Ve sair m al defterdarlan
s eksenbin akçe ile mütek:ı.'id'" olalar. Ve sancak beğleı:i'" altmışbin
akçe ile miltekl 'ld' " olalar.

Ve bir klşl bir kişiye fubş LLe söğse şer' ile ta'zlr olunup kırk
akçe cerime alına.
'
ye bir kişi ~ir k işinin haremine nazır olsa yirmi ak çe cerJme

alına.

Ve
ağır

hııha>. onların buluı:ıduk1&.r1 eerer ve r~sml gilrıJer~ bulunurlar ve öo!ermde
yürClrlerd1. S unu.n1& beraber solaklar bir vaeıre ile mOkellet Olunea pe)'kJer he .
men blr sasten ibıl«t Oıup, b3.tka bir htznreUert yoktu ( Ke.ıd. not 2 ).
• Hemmee, Osmanlı Oe vlet1nJr: teşkilitına datr yazc;!Jtl ese re atl11a su ~ıla.rı.n tıa.ı Y'U1t1 içUı 500 akçe oerfm e 4l1aca.gını Z1Jcr etmekte ise de (DC!1Jld -'
O"mGllil/ft Tarih i, Atl Bey tre. III. no) , KclUtJU&4ms'nln ge~k BVdeki metn tade. gerek7ie ıL Aril Bq neflinde bu mlkdann ~ akçe oldu:U bel1rtlbnekte<Ur.

kızlarım evladından

sancaklar"

olanlara

be~lerbeğillk

verilmeyü p." ' ,

ver~Un · .

Burada.. er ke k evlAdın otullanz:ı.da.n babsedılm emest, onl amı da kllrdeıı
'IOml1Uln de oıdu~u. hatta )tız.lann e rkek ev1Adına bey lerbey1llk verB.me}"1p. ancait. qır aa:neak. tevdhi. onlar.a: tftnat.:ı.den bile çektnU.
<fig1n1 lmA. etm ekte dı r. ~ltek1ın . L S elim tahta geçtnce e rkek kardeJjleriJı1D otulb.nnı botdu rL"n u~:'ur. ( Paha ı-enif bdgt ıeıe bk. A.hmed Mumcu. O.mıanı& D t!)~ ti7llÜ S iJf48etml Hatı, Aı::ı.kara 1963. s . 196. 201 ...<1.) .
•

katlı

'.

madd~.aln!n

<8
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Ve'" vüzerama otlu ğumdan kifayel m ıkdart otluk veril üp"
emininden kifiyet mık da rı odun ba hil a n , ~ ı alalar.
Ve defterdarlarıının a idesi havass-ı humayünumdan gerek ilti zam ve gerek emanet ile ümenaya LU verilen hasiar k aç yük ise yük
başına bin akçe hakk-ı imza al alar. Ve mutlaka hazine-i amireme
akçe t eslim olundukda, bin akç ed en '" yirml" " akçe kes r -i ınizin
a lalar . Ve defterdarlan hidmet eden küttaba dahi hakk-ı kltabet
alalar. Ve' " hams·ı hum ayünurn a'şanndan defterdarlanm me'kü litına mu 'avenet edeler " >,
(282b ) Ve kuz at bir s ıc ü de yedi akçe ve hüccetden otuziki akçe
ve s ure l-i sicilden oniki akçe ve imzfLdan oniki akçe alalar. Ve kıs
met-l emvdlden binde yirmi ak çe ve ni kfLhdan bikr Ise otuzlkl, seyyib ' ~ Ise onbeş akçe alalar.
Ve kadı as k erle rime' " hazineden günde b eşyllz akçe ve yeniçeri
ağasın a günde dörtyllzelli akçe ve mlr-I aleme yüzseksen ak çe ve
mlmhun yiizelll a kçe ve kapucu başlarına yüzelllşer akçe ve bölük
ağalarına yüzyirmibeşer akçe ve çavuşb aşına altm ış akçe ve kapucu lar kethudasma altmış akçe ve cebeci ve topçubaşına ellişer akçe
ulüfe verile'.
V e cüm l e e l k a b b y l e yazıla'"
Vezlria'zama v" : d üstür-ı ekrem znüşir-i ef ham nizamU' I·aıem ni..
zı mu manazım ı'l-iim em enlsü 'd-devletl'l-kahlre celis ü saltazıatl'zşehr-

ö

• Os ma.elı De vle tln de verilen nlaS4& muUaka u ıare 4en1rc1i. Devle t h1%.
m eüade huluna.nlgfın bir kısnı.: utCtel1. bir kıs mı da ulOfe-s fzd 1. Bun unla beraber ulu testı: demek devletçe tahSiSAt : olmamak mana.su:ıa. gelmez ; bunlara birer
1kLter köyün şer'I ve öşür vs. s i hizm et be deli olarak tev<:1h edtlirdi. Bwıdaa 00..
layı bueıar dotnıda.n do#TUya. devl et hazInes1.ııden ulnte a1ma-yaıı1&r d@m@ktlr.
tnfJ.fe:1itı nukd1 rı her ne ka dar ye vmtye LLe rnuayytn tse di! verilme umaın yevmt deg-il dJ. Pek az mernurlara a.yhk olarak ve rild.1#t halde dlge rlenne her Uç
ayda blr kere, y anl yılda dört taluit olarak vertUrdt. Her ara.bt tlç ay ın t.slmleribI Ufkn e den harflerden al ınan bire r harfden m eydana gelen kelimeltr o üç
ayuı taksitl l!:mini te~kJ.l ederdi. )le$~ıa. , PkUa r ke1lmC$l muharrem. sater. rebtüt e \.'VP1 ; recec L1lzı. rebHllAhır ( M. A ri! rtb i'lliı!: vvel d e ml..ıl) c emazJycl e\"vel. cemhi)'elAhır; re$o!n kelimesl, ree eb, ~aba l1 ve ram uaıı ; ~,: lM:z ı i.se lJevval , z1I·
ka,de ve zUhlccc ayla.rı ul'Ofele rine ınah! U6 t&ks ltler1ıı is midir. H er taksite me ·
v:t.elb dea Ulrdl. MevAclbin bire r kıstı nu:h.arrem ve ce..mAz:1yelevvelde ve kalan
1k1 klAtı da .şabanda v erU1rdJ. Ye."lIçerilerin mevleIbI Di vt.n-ı humA.)"IlItda. dfte'r
as kerlerin mevA..ctb1nln ba.ı. tSı luşl alaruıda. ba.zılan sergi olarak aad.nAZarn div lııın da. \'cril meill kanundu . Ulufe muh akkak salı gilııU çıkardı ared, s . 30.
not I) .
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zah\re müdebbirü um üri 'vl-cumh ür bl 'r -re'yi's-salb mütemmlmü mehiimmi'l-enam bi 'l-fikri's-sfLkıb mü essisü bünyani·..• d-devleti ve'likMI muhassısu er kfLni's-salt anati'" ve'l-icla l el-mahfüf u bi-sunufl'lavatıfll·meUki 'l ·a·la veziria'zam
.,..1:.1r l' l . saır yü zerAya bir
mıkdlr 1n.. n lk ıs yazıla .

Ve müfti efendiye ve hoca efendiye ve kadıaskerlere böyle ya.
ztla : a'I emü'Lulemdi 'l-mü tebahhirln ef dal ü'l-fuzala t'l-müteverri'In
yen bü'ul-fazl ve'l-yakln va risü uliıml 'l-enbiya ve' l-mürselln keşşi<
fü 'f -milşklldt-r diniyy e Ve sahhdhu müte'alhkaU'I-yak iniyye'" keş
ıaru rü müzi'd-dekayık hallalu müşk ilaU 'I -halayık şeyhUllalam ve'lmüsllmin müf tl-I enaml' t-mü'mintn el-müstağni ani't-tavaif ve'tte byin hocam mevlana. ve evlba ı .& }Iehemmed
~.~ .:alrbl "e ıu
hi droet-i fetvıld a olan mevlıiııiı Bedreddin it.;,; JI.i .;,' ri>!.
eanib-i Divıiıı 'dan böy le yazı l a : if tiMrü'l·
rnuhtarü'l-kübera ve'l-cf ühir müstecmaü'l cemiU·I' '''·m a'aı i ve' l-rnefahir (283a ) zü'l-kadri'l-e temm ve' s -sadri'lek r em el-mu htass bi-mealdi in aye t i'I-Meliki'l-biri hızane·! am iremin
d ef terdarı
':Il.., .:--1,
• Ve canib-i. mallyyeden böy le yaz ıla:
Kıdve tü erbabl' l-iazi ve'l-ikbal umdetü ashabi'l-kadrt ve'l -iclal eamiU
vüc üal' l-emval imirü)l·hazayi nlO ; bı - ahseni 'l - a' m al el-muhtass bimezldl inaye ti' I-Melikl'l·a·la hızane-! amirem defte rdan .,ıı.. "..1,.
Ve beğlerbeğilere böyle yazıla : . Emırü'l·ilmemi'l·kiram kebirU'I-kü berfLi'l-fiMm z ü'l-kadri ve'l-Ihtiram salıibü 'l·izzl ve·l-ih ti§Ô.m
el-muh tass bi-rnezldl Ina )'eti'l-mellki' l-a 'la '" Karaman' " beğlerbe
Ve
ümera

ğlai

defte rdarl arı ma

ve 'l-ekiıblr

~l.;il rı "

Ve sancak beğl erine böyle yazıla : Kıdvet ü 'l -ümeral 'I-klram
umdetü 'Lk überai'l-fth am zü 'l -kadrl ve'Lthtlrkm sfLlıibü'l·izz ve'lihtişam el -muhlass biomezidi in ayeU'I-Mellki· l·alIam" · sancağ ı beği •.;.;. rl.:ı . zaı.
Ve yeniçeri ağasma ve saır'" özengi ağalanna'" ;. 1ftiharü'l.
emacid vel' l-ekarlm cfımi ·ü'l·meMmid ve·l·meklıim el· muhlass bimezidi ina)'eti ~Ieliki'd-d.iim .~ ., " ' .
Ve beş'" yüz akçe taht kadılarına böyle yazıla: Akü. kuzfLtü'lmüslimln evıa vüıaıü'l·muvahhldin ma'denü'l-fazl ve'l·yakin hUeee.
tü'I-Ha k a1e·l· hal k ecma'in '" varlaU uliımi'l-enbiya ve·l· mürselin'" el·
Tb.ri1r. lJ"Kjsl F : 4
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muhtass bi-meztdi inayeti'l-M:eliki'l~mu'[n mevl ana. kadı ~\.6; .:ı",:) :il oı.
Salın

ve ddhll mUde rri sle r ine' " : iftiharU'I·ulemd'i'l·muha kkıkin
yenbl1ü'l·fazl ve'f-yakln varisü ulü ml'l-enbiyü ve'l-mürseltn el-muh tass bi-meaidl in dyeU'I· Melik i'l·
mu'inıı l) sahn m üderrisleri nden mevlina ..ı.\~ ":'~j 2l.~, yazılaU !,
muhtll rU'I·fu.allli'l -m Udakk ıkln

Ve yüzelli akçe kadılara"' : kı dvetü 'l-kuzj.t ve'l-hükkam ma'·
denü'l -fa zl ve'l-ke1am ' " mllmeyyizü'l-halal ani'f-haram mevlana kadısı .;; L;,;,:,.•,) ,,, yazıla. Anlardan aşağa kadılara'" bir fıkra eksik
yaztla.
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Ve molla-asdelere ve paşa-zadelere: kıdvet ü'l -meha dimi 'l - kiram
umdetü 'l-mefahlmi'P 'v-iaa rn ve'l-fiham yazıla 2 3 1 •
Ve'" sultllnlardan olan havat in-i muhterom eden"" birisine' " h üküm yazılmak ıazım gelse"' : iffet ·penah.i .sütret · ve izzet-cah-t devle t' '', dUrre t ü dü rci 's -selatin, gu rret ü bur cl'l-hava kin, cl-afif et ü'rrefi'aU' I·ınasfuıati'l . m likerreme ,

ve 'ş.şeriietü 'l-azizeti 'j·muhtcrem e

tf'l-mu'azzamav", se yyidew'I::S'-ha va ô n t a'zamu benatl's -selatin k ı ..
zım sul t an veyahltd '" oğlum Sultan Ma hm üd'" kı zı Ayişc'''ı,.:.- ~b
deyU yazıla" .
.
.
Terometi 'l-Kan ünü'l- O smani yye ı« .

. VeU f şehr eminine ve defter eminine ve21 A reisülküttiba böyle
yazıla : if t ih8.rü'I·e'dli ve'ı ·ı'azım muhtllrü'l·ahiill ve'l-ckar im el muhtass bi-mezldi inayeti 'I·Mel iki 'd-<ıaim '~rl ' '" yazıla.
Ve çavu şl ara 2 3 ıJ : kıdvetü 'l-emasil ve'l-akran çavu ş #;,ü-:J :nı

.'~ :.

o'.

yazıla.

(283b ) Ve katiblere :

kıdvetü

crbabi' t-tahrir ve'l-kal em . )..;":) '"

yazıla.

Ve sahlb-i saltanat olu p itll'at eden'" hd ki mlere -ki cell lü'lkadr olal ar· n • ve eğer meml eketinde'" sahi b-i sikke ve h ut be ise;
cenab-ı emaret-me'ab uhuvvet -nisab rii 'a t.iktisab izzet.intisab me!ik ü'l·f a 'a l rn eJek lYYÜ'I ·hıs8.l el· mahiüf bi -sunüfi av... tıfl'I- Meliki 'l
al lamhakimi <,II.. .;... 1, tahiyyat-ı sMiyat ve tesllmat-: vMlyiit -ki
mahz-ı inayet-! pildişilıi de n oidır olur- mütll la'a k ılı ndıktan sonra
ma 'lüm ola ki ve alamet yazılmayup . siz. deyü hitllb olun a , ~ağa·
aında, baki vesselam"" yazıla.
Eger hut be ve si kke sahibi olmayup, lakin vilayetinin aba aneed hakimi ise : cenab-ı emare t -me'a b eyiilet-nisa b bi-mezidi in ayeU'!·~ıel iki 'l·aııamııak imi
.; ', 1,
tevki'· i refi'·1 h um dyün vbıl
olıcak ma 'lüm ola ki , deyU hl tllb olunup, aşağasında sa irlere yazıldu
ğu gibi, şöyle biles in aIamet·i şerife i'tim8.d kılasun deyU'" yazıla.
Ve oğlum şehzade . /

'r,;1 .'ya' "

hüküm ya~ılnıak ıazım ge lse

böyle yazıla : fer'zend-i er cmend-es'ad ü emced varis-i m ülk -I Süleymani nür-ı hadaka -t s ultani ru'us ü's-selatin sahibü' l-izzi ve't-temktn
mahzu lüW'llahl'l-ekrem'" oğlum Sultan Cem .~ .:.1 rbl yasıla.

•

loJ.J'-

~kl1nde ya zllan bu kelime Dozy'nin [{fet, namus, ev ret ~itlfnC:l!

verd1tf; mtnaya uygUn ola rak
dictwıuı <ıire3 (l.ra~.s,

okuamuştur

( Bk. Relnha,rt

D oıy. S"pplhtt.enı O:u.%

2. Baskı. Leıde-Pa rls 1921, ı. s. 632.
.... BeddvriFk'6ka.y fde, Koc a 1'işa.ıı.eı CelIı·zAc!e ),(usta ta Çelebi'nin Ka.nunl'nin emriyle eIkabda bAzı t8urrutlarda butundutu ve c sırada bu elkabm
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