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ÖNSÖZ

Osmanlıların son yıllarda geliştirdiği seri yazma ihtiyacından doğmuş pratik bir yazı
çeşidi olan kırık rika' usulüyle yazılmış "Vakfiye" örneği olan bu eser, Ankara'daki Milli
Kütüphanede, YZ. A. 1883/2 DVD 97 kayıt numarasıyla muhafaza edilmektedir. Vakfiye
örneği olan bu defter Benlizade Ahmed Reşid tarafından 1205 Hicri/ 1 790 Miladi yıllarında,
Osmanlı devletinin askeri ve idari yazışma örneklerinin, izin yazılarının, izin dilekçelerinin,
üst makamlara yazılan istek yazı örneklerinin, dilekçe örneklerinin bulunduğu defter olarak
derlenmiştir.
Yıllardan beri Ankara'daki Milli kütüphanede bulunan bu defterin, geleceğimize ışık
tutmak; geçmişimizi öğrenmek ve 1790'1ıyılların dilekçe ve yazışma örneklerini yeni harflere
aktararak tarihimize kazandırmak ve toplumumuzun faydasına sunmak istedim.
Üç kıtaya hükmetmiş olan ecdadımızın yazı tarzını öğrenmek, dilekçe ve yazışma
örneklerini yeni harflere aktarırken, beni teşvik eden, bana yol gösteren ailem; eğitim ve
öğretim hayatımda bana hakkı geçen tüm hocalarıma; her zaman desteğini hissettiğim
hocalarımdan Prof. Dr. Orhan Çiftçi' ye sonsuz teşekkür ederim. Çalışmamın başından
sonuna kadar bilimsel olarak sonsuz desteği, teşvikiyle bana Osmanlıcayı daha da sevdiren
saygı değer Hocam Prof. Dr. Habib Derzinevesi' ne sonsuz saygılarımı ifade etmek istiyorum.

DİGDEM YANARDAG
LEFKOŞA 2015
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ÖZET

:Master tezi olarak üzerinde çalıştığımız 1205 Hicri/ 1790 Miladi yıllarında geçen ve
TI ije"' örneği olan, yazışma örneklerinin, dilekçe örneklerinin, izin yazı örneklerinin,
It,• örneklerinin olduğu bu belge Benlizade Ahmed Reşid tarafından derlenmiştir.
Tezimizdeki belgeleri tahlil ettiğimizde aileye yazılan mektup örneklerinin, askeri
yazışma örneklerinin; alt makamdan üst makama, üst makamdan alt makama istek
n; izin dilekçelerinin; hesap defterlerinin olduğu göze çarpmaktadır.
Yaptığımız bu master çalışması, 1790'1ı yıllardaki Osmanlı Devleti' nin siyasi,
Wlıiin-1, ekonomik faaliyetlerinin; yazışma örneklerinin, dilekçe örneklerinin gün yüzüne
ıp&:Wi1'ına vesile olacak ve bu alanda çalışmak isteyenlere ışık kaynağı olacaktır.

Anahtar Kelime: Dilekçe, yazışma, Osmanlı Devleti
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ABSTRACT

We are working on the master thesis in 1205 AH I 1790 last in the Gregorian year and
the "Foundation", which is exemplary, writing samples, request samples, allowing writing
samples, where the sample letter has been compiled in this document by Benlizade Ahmed
Resid.
Thesis in our documents we had analyzed samples ofletters written by family,
military-administrative correspondence samples; authorities took the top office in the top of
the lower authorities to request correspondence from authorities; allowed the petition; It is
outstanding as of the ledger.
We did this master work, 1790 of the year in the Ottoman political, cultural and
economic activities; Examples of correspondence, petitions samples will be instrumental in
this area will be to face the day and the light source for those who want to work in.

Keywords: Petition, correspondence, the Ottoman Empire.
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BÖLÜM I
GİRİŞ
1.1 Araştırmanın Konusu

Tezin konusunu Benlizade Ahmed Reşid tarafından derlenen "Vakfiye" örneği defter
(H. 1205) oluşturmaktadır. Günümüzde kullanılan Türk harflerine, yeni harflere aktarımını
yaptığım belgenin orijinali, Ankara Milli Kütüphanesinde bulunmaktadır.
1.2. Problem Durumu

Osmanlı devleti topraklarının belirli şehirlerinde geçen yazışma, dilekçe örneklerinin
bulunduğu bu defter, Benlizade Ahmed Reşid tarafından bir araya getirilmiş, emsal teşkil
eden bir defterdir. Yazıldığı dönemin yazışma, dilekçe, mektup örneklerinin günümüze kadar
ulaşması ve tahrip olmaması ve örnek teşkil etmesi için Ankara' daki Milli Kütüphane.
korumaya alınmıştır.
1.3. Araştırmanın Amacı

Osmanlı Devleti'nin 1790'lı Yıllardaki Yazışma Örneklerinin Yeni Harflere Aktarımı"
adlı çalışmada o dönemdeki alt makamdan üst makama, üst makamdan alta makama olan
yakışmaları, dilekçe örnekleri, izin dilekçeleri, aileler arasındaki mektuplaşma örnekleri
dönemin sosyal, kültürel, ekonomik özelliklerini yansıtmakta, bizlere de dönemle ilgili
bilgiler vermektedir.
1.4. Araştırmanın Yöntemi

Bu araştırmada izlemiş olduğum yöntemler şöyle özetlenebilir:
1. Osmanlı Devletinin 1790'lı yıllardaki Yazışma Örnekleri defterinin Latin Harflerini

aktarımı yapılmıştır. Çalışmada sayfanın üst bölümünde Arap harfleriyle yazılmış Osmanlıca
metin yer almaktadır.Osmanlıca metnin yan taraflarına ayn ayn sıra numaraları verilerek
herhangi bir karışıklığın olması engellenmiştir. Metnin alt bölümünde ise metnin yeni harflere
aktarımı yapılmış ve yukarıdaki Osmanlıca sıra numaralarının yeni harflere aktarımı yine aynı
sırayla belirtilmiştir. Metinde, hamze ( ' ), kesme (- ) ve inceltme ( " ) işaretleri kullanılmıştır.
Metne sadık kalmak için (d- t, g/ ğ- k, b- p, c- ç) ve kelime ( idup, gelup gibi) değişikliği
yapılmamıştır.
2. Bu tezde Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Önerisi ve Tez Yazım
Klavuzu'nda belirtilen kurallar uygulanmıştır.
3. Esas metinde yılların neden olduğu tahribat neticesinde metnin bazı bölümleri okunamaz
hale geldiğinden bu kısımlardaki okunamayan kelimelerin yerin" (silinmiş)" yazılmıştır.
4. Metin içerisindeki o dönemde kullanılan kelimelerin çalışmasında Ferit Develioğlu' nun
"Osmanlıca- Türkçe Ansiklopedik Lügat" isimli eserden faydalanılmıştır.
'

."
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BÖLÜM II
OSMANLI DEVLETİNDE
DİLEKÇE VE DİLEKÇE

YAZMA KÜL TÜRÜ

Tarih boyunca o yada bu şekilde toplumsal ya da siyasal yapılar içerisinde yaşaya
gelen insanlar, en erken dönemlerden itibaren istek ve şikayetlerini dile getirmişlerdir. Bu tür
dilekçelerin önemli bir bölümü sözlü olmakla birlikte yazılı dilekçe arzı da sıkça başvurulan
bir iletişim yolu olmuştur. Kişilerin kişilerden, kişilerin kurumlardan,
kurumların
kurumlardan ve nihayet kurumların kişilerden belirli talep ve şikayetlerinin olması toplumsal
yaşamın kaçınılmaz sonuçlarından biridir.
Gerek Batı, gerekse Doğu'da dilekçe yazımı kökleri çok eskiye dayanan bir
uygulamadır. Dilekçe rika', ruk'a, mahzar, kağıt, şikayet, ariza vs. gibi farklı dönemlerde
değişik isimlendirmelere tabi tutulan yada aralarında nüanslar bulunan türleri ifade etmek
üzere kullanılan genel bir kavramdır.
Muhammed Fuad "Rehber- i Kitabet- i Osmaniye" yahut "Mükemmel Münşeat" isimli
eserinde arzuhalle ilgili" Bir hak ve memuriyet talebini yahut dava ve şikayeti mütezamimin
içerecek şekilde) olarak resmi bir makama takdim olunan varakadan ibarettir.
Dilekçeyi "Bir iyiliğin temini yahut var olan adaletsizliğin ortadan kaldırılması için
mevcut bir otoriteye yöneltilen ricalar" şeklinde tanımlıyoruz. Buna göre mevcut otoritenin
kişi yahut kurum olması fark etmediği gibi ricanın da yukardan aşağıya, yahut aşağıdan
yukarı olması durumu değiştirmese de çoğunlukla dilekçeler aşağıdakilerin yukarıdakilere
icalarını iletmek üzere kullanılmıştır.
Halil İnalcık' a göre; Ortadoğu devlet ve hükümet sisteminin temel prensibi, özel bir

rumu olan adalet kavramına dayanır. Bu adalet kavramı, halkın şikayetlerini doğrudan
ğruya hükümdara sunabilmesi ve onun emriyle haksızlıkların giderilmesi demektir. Divan
Hümayün'un temel görevi budur. Oraya yapılan başvurular, Sultan daima orada hazır
unduğu inancıyla doğrudan doğruya Sultana yapılmış başvurular sayılır. Padişahın
ğrudan doğruya halktan şikayet topladığı da olur. Hükümdar Cuma namazında, ava
ken veya sefere giderken veya gelirken, halkın dilekçelerini kabul eder (bu dilekçeye
idari terminoojide rik'a denir). Halkın şikayetlerini almak için bu gibi fırsatları hükümdar ne
çok tekrarlarsa, o derece adil sayılırdı.( İnalcık, 1988) İkinci olarak dilekçenin
nıhattabı olmanın bizzatihi kendisi iktidar sahipleri için kayda değer bir meşrutiyet zemini
larak görülmüştür. Zira halkın bir otoriteyi şikayet yahut isteklerini iletmek üzere muhattap
ı, zımnen o otoritenin meşrutiyetini kabul etmek ve onun karar verici konumda
mıaıığunuteslim etmek anlamını taşıyordu.

»Ô:

Son olarak ise dilekçe yazma kanalının açık tutulması bir yönüyle de emniyet sibobu
islevi görmüş bu dilekçeler sayesinde halk, kanun dışı yollara tevessül etmeden dertlerini dile
getirme imkanı bulduğu gibi iktidar seçkinleri de bu yolla halkın kanaat ve şikayetlerinin en
azından bir kısmından haberdar olmuştur.(Afacan, 2011)
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Hem Türkiye' de hem de İran dilekçelerinin maddi yardım ricası, iş talebi, iş ve
gündelik yaşama dair şikayetler, izin yazılarının, mahalli yahut merkezi idarecilerin karar ve
eylemlerinden yakınma vb. konuları içermektedir. Esasen yerel düzeyde halledilebilecek
birçok konunun ara birimlerin hepsini aşarak doğrudan merkezi otoritelere iletilmesi " yerel
bürokrasiyi aşmaya onu by- pass etmeye yönelik bir stratejiydi".( Akın, 2003- 2004)
Dilekçe yazılırken bir amaca ulaşmak için kaleme alınmış ve bunun için de bir takım
resmi kuralları takip ederek düzenlenmiştir. İkinci olarak ise dilekçelerin içeriği çoğunlukla
bir katip tarafından şifahi düzeyden yazılı ve resmi düzeye aktarılmıştır.
Dilekçelerde kullanılan dil, arzu edilen hedefe ulaşmayı sağlayacak şekilde yoğun
biçimde riayetgar ve var olan yapıyı rahatsız etmeyecekbir dil olmuştur. Kaldı ki yazılma
mantıklarının yanı sıra resmi kurallar itibariyle de dilekçelerin üzerinde dilekçe sahibinin
şahsını belirli derecede tanımlayan bilgiler bilgiler bulunmaktaydı, yani dilekçelerde
kullanılacak uygunsuz bir dilin cezasız kalması muhtemel değildi. Çok uç durumlarda tabir
yerindeyse ancak bıçak kemiğe dayandığında madunlar üsluplarını sertleştirmiş değilse
normal şartlarda gereksinim duyduklarışeyi temin edecek dili özenle seçmişlerdir.
(Afacan 2011)
Arzuhallerin diplomatik yönden değerlendirilmesi ise yukarıda verilen bilgilerden
farklı bir mahiyet göstermekte ve devlet teşkilatı açısından önem taşımaktadır. Hitap, dua ve
bitiş formüllerinin bulunduğu arzuhallerin esas kısmında dilekçe sahibinin kendisini tanıttığı
"ta'rif-i nefs", sahip olduğu vasıfları ifade eden "beyan-ı istihkak" ve istekleri belirten
"beyan-ı matlab" yer almakta, arzuhalin sonunda ise istek sahibinin yine belirli formüller
şeklinde verilen imzası bulunmaktadır. Bazı yönleriyle günümüzdeki dilekçeye benzerlik
göstermekle birlikte oldukça gelişmiş bir şekilde ve kalıplaşmış ifadelerle düzenlenen
arzuhallerin yazılması kolay değildi. Bu durum zamanla arzuhalcilik adıyla bir mesleğin
ortaya çıkmasına sebep olmuş, bu müstakil meslek sahipleri arzuhalci denilen bir yetkiliye
ağlanmıştır. 1187 (1773) tarihli bir fermanda arzuhalcilerin dürüst, namuslu, arzuhal
yazmasını, şer'-i şerifi ve kanunları bilen, yürürlükteki kaidelerden haberdar tecrübeli
kimselerden seçilmesi gerektiği, bir süreden beri bu vasıfları taşımayan bazı kişilerin
·· gililerden izin almadan arzuhalcilik yaptıkları belirtilmekte ve bunun yeniden eski düzenine
kavuşturulması,
buna
uymayanların
ise
cezalandırılması
hususları
ilgililere
ildirilmektedir.(İşpirli, 1991)
"Ahkam- ı Şikayat'' kayıtlarında meydana gelen bu defterlerde şikayet yapanlar şu
şekilde sınıflandırılır: Reaya/ askeri, zımmi/ Müslüman, herkesin şikayet için 'arz sunma
hakkı vardır. Bütün bir kaza hakkını temsil edenler doğrudan doğruya kadıya gidip onun
vasıtasıyla 'arz- i hal' de bulunabilirlerdi. Buna 'arz- ı mahzar da denir. Yahut bir kazada
hallan belli bir kesiti, tüccar veya esnafdan bir grup başvurabilirlerdi. Yakut halktan bir şahıs
endi başına doğrudan doğruya'arz- ihal'de bulunabilir. Bunun gibi askeri sınıftan bir grup
toptan veya bir kişi şikayette bulunabilir ve 'arz sunabilir. Genellikle askeri- resmi kişilerin
dilekçesi için yalnızca 'arz kelimesi kullanılır. Reayanın sundaukları 'arz- i hal' dir. Yahut
Kadı doğrudan doğruya bir şikayet konusu için mektüb veya 'arz gönderebilir.( J.nalc!_k \988_) _
~ ·-
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BÖLÜM ill

3.1. Sonuç

Dilekçeler genelde arzuhalcilerin meramlarını sade ve standart sözcüklerle yerine
ağdalı ve muhattabı etkilemeye yönelik ifadelerle anlattıkları kaynaklardır. Dilekçeler ait
oldukları döneme dair yerli ve yabancı resmi kaynaklar, hatıralar, matbuat vb. belgelerle
birlikte, dönemin yazışma örnekleri, dönemin sosyal, kültürel, siyasal özellikleri hakkında
bizlere bilgi vermektedir. Dikkatli incelendiğinde dilekçeler başta sosyal tarih ve siyasi tarihin
yanı sıra edebiyat, iktisadi konularında da önemli kaynaklar olabilir. Dilekçeler devlet
toplum ilişkisini bize en iyi yansıtan belgelerdendir. Ayrıca dilekçelerde toplumsal
gerginlikler, kişisel husumetler ve çıkar ilişkileri gibi konuları da görmek mümkündür. Bu
belgelerde arzuhalci madunların birer özne olarak kendilerini nasıl var edip kurguladıklarını
görmek mümkündür. Şartlar değişmekle birlikte günümüzde de arzuhalcilerin hemen hemen
aynı işleri yaptıkları belirtilmelidir. Dilekçeler üzerinde yazılan kitap ve makalelerin azlığının
yanı sıra bu dilekçeleri kullanılarak yapılmış hemen hemen hiçbir tarihi çalışma yoktur.

3.2. Öneriler

Bu tez çalışmasında esas metinle Latin harflerine aktarım aynı sayfa içerisinde
bulunduğundan çalışmanın, Osmanlı Devletinin 1790' lı yıllardaki Yazışma, Dilekçe
örneklerini örneklerini araştırmak isteyen araştırmacılar için kaynaklık edebileceği
düşünülmektedir.
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BÖLÜM IV

HARFLERE AKTARIMIN BİÇİMSEL OLARAK İNCELENMESİ

leti' nin 1790' lı Yıllardaki Yazışma Örneklerinin Yeni Harflere

örneklerinn bulunduğu defterin aslı Ankara'daki Milli Kütüphane' de
• F hi•r. Osmanlı Devleti'nin 1790' lı yıllarım kapsayan yazışma örneklerinin digital
bydedilip yeni harflere aktarımı yapılmıştır. Yazışma örnkelerinin bazı
I
I zamanla olan tahribattan dolayı yazılar silik olduğu için yeni harflere aktarımı
I
po. Defterdeki toplam 115 yazışma örneklerinin 28' i üst makama yazılan şikayet
• R lçelerdir. Yazışmaların 49' u üst makama izin, müsaade için yazılan dilekçelerdir.
amaçlı yazılan dilekçelerdir. 13' ü de aile içi ya da üst makama yazılan
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4. 2. Osmanlı Devleti' nin 1790' lı Yıllardaki Yazışma Örneklerinin Latin Harflerine.
Aktarımı
1/1

- Xuhbey- i al- ı salatın kürretülayn- ı kiram
__ Hüsn-ü an- tac-ı Saltanat nur-u cesim
Canişin- i mesned- i peygamber zillüllah
Hame-i din- i şeriat sahib tab' - i Selim
'" Hazret- i Sultan bin şah Sultan Mustafa
Mazhar- ı te'id-i hayrün nasirin şah- ı kerim
- Eşref saatte kıldı rah istihkakla
aht- ı Ali'ye culus ol husrev- ı Nusret Samim
Oldı damen buse-i biy' at cümle ayan-ı rice!
Tab- ü şadi atlıyub oldu ğubar- ı gam adim
1- Çün temaşay-i Cemal- i eyleyub
12- Şad-u handan olarak şükr eylediler an samim
7

1/1

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22
- Hamdülillah oldı zib- i tac-

ü

taht- ı saltanat

Dure- i asdaf- ı kafeste saklanan dürr- i yetim.
-:_ Müzdaripken düşman-ı dinden kılıb müslümin
6- Hızr- i dest oldu medet riştey- i dil şehenşah- i kerim
- Hak culuse ma'delet namusu mes'ud edub
Ta bi mahşereyleye taht- ı hilafet de mukim
Askerin mensur a'dasın edub mekhur hak
_.,- Sed gula' i düşmanani mülküne etsin semim
-~- Davera izni hümayunun sudur eylerse ger ·
-- Arzahal etmek diler tevfik- i abd- i mustedim
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- Valid- i macedleri cennet mekan bu bentleye
__ Eyledi şam- ı Selanik mensebin lütüf azim
Ektiza ittikce tarih- i kasaid arz idub
Kati çok ihsan- ı lütfün gördi bu abd- i kadim
- İzz - i ikbal ile Sultan'ı Muzaffer etti culus
İbtida bu mısra- ı tarihim olmuşdur rakim
••-Bade- hu olmuşdu tarih- i viladet şahime
Geldi güne devlet ile bir ola Sultari Selim (1175)
9- Hamdulillah şimdi tarih- i culuse yetişub
O- İki mısra dedi kim her biri tam mustakim
9
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11
12

- i ahya eyleyub Sultan Selim kıldı culus
zib tac şahi izz ile Sultan Selim (1203)

10
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-Her kimin var ise zatında şeraret küfrü
__ İstilahat ile ulum ile müslüman olmaz.

3
4

3- Kim kara taşı kızıl kan ile rengin etsen
4- Tab'ı tağyir olur amma lal-i bedehşan olmaz

11
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__esin tutiye T'alim- i ada- yı kelimat
~zil insan olur ama özü insan olmaz.

1
2

Gufte-i Hazret- i Sultan Selim Han

- Teala Allah nasip etti bu bir taht -ı Süleymandır.
.•.- Uyan kim hah- i gafletden ki kişver çün perişandır

12
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4

5

gayri umurun Hazret-i Hakk' a
~"-' veren ol Cenab- ı Hak Sübhandır.

l gönül virme olub bu mekr- i şeytane
ile küll- i halfi ki settare_negahbandır

yaya dayanub olmana gafil senki ilhamı
da baki kalmaz çün döner bir çarlı- ı devrandır.
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Sultan Selim Han Efendimizin Paşa Kapusuna İrsel Buyurdukları Hat - ıHumayun

rikab hümayunum kaymakamı Paşasın bi emirullah teala emmi muhteremim
Abdulhamid Han eceli müsemmasıyla irtihal- ı dar- ı beka edip növbet- i
Hilafet- i Saltanat bilirs vel istihkak Cenab-ı hilafet maabıma intikal
ekle taht- ı alibaht-ı Osmani üzre culus- ı hümayun meymenet mekrunum
ak'ı olmuşdur halen Sadrazam Yusuf Paşa kemakan ibka olunub
stiklal içun hatt-ı humayunumla muhr-u humayunum irsal olunmak üzeredir.
-- Düşman- ı din olan meskud nemçe kefereleri üzerlerine olan sefer- i hümayunum.
Kemaken mukarrer kılınıp ada-yı dinden. alız- ı intikam olunmadıkça seyfi siyaset

14

3/1

12
13

14
15
16

zehayir ile istirahatleri isticlalı ve serhadat-ı mensurem kula'ları

· geriye kalmayıp vuzerayı izamım ve ulema- yı kiramım ve ricel- i devlet-i aliyem.
ocaklarını zabıtanı ve ağaları ve hademe- i devlet-i allyemi Cenab- ı hayr el nasırın
- yı Aliyeme muvafık harekata muvafık eyleye ve devlet- i aliyeme sadakat

201- celal dareynde selamet ihsan eyleye ve hıyanet edenleri kalır eyleye amin.

15

3/2

•·•,.<;,,;•·

·. "s".

)j
tJ"

.-

,f >·\

;?J,J;;r
fl_....

3':"''.

.- .

.

;~\·./
t , I

,..

4

5

6

Akrandan Akrana Nazile

kI

••ı semahatlu necabetlu refetlu karındaşı vala şa' nun

cfıa- yı erikeyı meed- u afiyet ve piraiye- yi mesned- i refed
menzilet olmaları davati an saınim elfuvad merfu

i devamcuyi bimeralandır.
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1
2

3
4

5

Tarih culus Hazret-i Talişde Bey

6- Sultan- ı din- i ali neseb
7- İhsan rab- ı rahim
8- Mesrur olub mesrusiye
9- Olsun semendine ne kim

.,- estedir kim kurs- ımah

1 O- Alemlerin Sultanısın.

:ur cihan- ıcanı hakansın

17
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Osman Munla Efendimizin

·~-- muvakati biraderimiz dailerin kethutası Ahmed bendelerine
akrib-i ibkası inayet buyurlaması hususunda şan- ı seniyelerine şayan
.;eyse ol babde inayet ve İhsan Efendimin' dir.

18
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1
2
3

El imza-i Fi Evail El Sicilat
B ismillahirrahınanirrahim

Allah, ya Fettah, ya Rezzak, ya müfettih ül Ebvab iflah lenea hayr-ül bab
düllilah ellezi şer'a ahkam Uddin metin ve zeyyene aktar- el arz bi ibade
ülemaül amilin ve arsel el resul ileyna litebliğ veltebyin ve kale
e ma erse1nake illa rahmetelilalemin aleyhi Salavatullah ve selamuhü ma damet
Essememevat vel arazeyn ve ala alihi ve ashabihi ellezine kanu min el falihin.
e be'ad lema kanet haz' ul veka- yı el muateberat ve el meskük- el müseccelet min cins.

- El deavi ve'lmübaye'at ve kısın el uku'd vel muamelet cariye ala vakıf
El şeriat el Muhammediye aleyhi salatu ve elftahiyye ve muvafeka bi mezheb- i eleümme

19
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Hanefiyen aleyhim rahmetu lenam rabbil- ül berriye herrertaha ela vechi
El akdam 'akib vuku'ah min- el anam ve regemtaha.
- Ala tarikatı el ihtimam ' inde suduruha minel havas
- Vel'avam ve ene- elabdu el fakir Ahmed el Gazi
- Bi kaza-i kuret- ül nahfi fi gurre
Şevval- u mukerrem lisene arba'a
5- Ve miateyn ve elf (1240)
6-El imza fi evahir el sicilat
- Cef etül kalem temme el rakam fi hazıll makam Elhamdülillah

ellezi yessir lena el itmam

nemigatd- ül asr ileyh
8- Rahınet-u rabbih-il Kadir El Ahmed el Kadı Gazi bikaza güret' ül nahas afiye anuhe

20
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Suret-i Mürasile

maab- ı şeriat nisab fahr- ül kuzat- el müteşerrein Müftüzade Muhammed Efendi dame

'ed el tahiyyet el zakiye inha olunur ki İşbu sene erba'a ve miateyn ve elf (1240)
_,fuharrem' ul harami gurresinden ber vechi mansıb mutasarrıf olduğum kuret- ül nuhas kazasının
'yet-i umur şer'iyesi tarafımızdan size tefviz ve sipariş olunmuşdur.
"" Gerektirki kaza-ı mezbureyi gurreyi merkumedan zabt berleh beyn- ül ahali icra-yı ahkam- ı
Şer'-i kavim ve vak'ıa olan mevta- i askeriye muhalefatini tahrir ve terkim ve beyn'ül verese
-Ala maferez fi elkitab el kerim tevzi' ve taksim eyleyub caddeyi şer'- i şerifde
Sermu inhiraf eylemeyesiz vesselam elfakir Ahmed el kazı bi kaza- i kurat el nuhas

21
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Suret-i İzinnami Şer' i
- Veled Celal mahallesi imamı el mükerrem
-Ba'ed el selam inha olunur ki mahalleyi mezburede sakine Ayşe binti Muhammed nam-ı bikr- i
Iaganın.
Man'i şer' isi bulunması rızası ve velisi iş bu talibi olan Ali bin Mustafa.
3am kemisneye şuhudin mahzarında tesmiyeye mehr edup 'akd-ı nikah şer' i
>Eyleyesiniz vesselam el fakir Ahmed el kadı bi kaza kuret- el nuhas

22
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Resmi Kısmet Tezkiresidir

~, nehas kazasına tab'i fakirler nam sakinlerinden

iken bundan akdem

L....._ eden sarı Hasan nam kemisnenin (silinmiş) resmi kısmeti
Ye

kabz olunduğunu müşa'er işbu tezkire tahrir ve li iclül sened müteveffayi
varisleri yedlerine temhir olundu.

Elfakir Ahmed El Kadı bi kaza kuret-ül nehaz.

23
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2

6
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8

imama hitaben muraseleyi İhzar
_,fahalleyi eli kelke imamı b'ad elselam inha olunur ki
.,fahalleniz sakinlerinden çolak Mustafa oğlu Musalla nam kemisnenin bu taraflara
Hukuka muteallık şer' en davacısı olmakla bil iltimas işbu murasile
r

Tahrir ve irsall olunmuşdur bi mennehu te'ala vusulunda gerektir ki mezbur
..fusalla taraf-ı şer'i şerife ihzar edip mucib- i muraseliyle amil olasınız vesselam
- Nakibe hitaben tahsil- i meblağ içün suret- i murasiledir
Fahr' ill eşraf Kaymakamı olan Esseyyid Muhammed Efendi
Gıb- ül selam inha olunur ki ba'is- ül murasile Esseyyid Abdülkadir nam kemisnenin
Emir Ali oğlı Seyyid Mustafa da yüz kırk kuruş alacak hakkı olduğu şer'en.

24
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- Sabit ve numayan olmağla tahsili lazım gelmiş bililtimas murasile
2- Tahrir ve irsal olundu led- e şeref- ül vusul gerektir ki merkumdan
3- İktiza iden meblağ- ı mezkuri tamamen tahsil ve ashabına teslim eyleyüb
Mucib-i merasile ile amil olasiz vesselam
Min-el fakir Ahmed el Kadı bi Medine- yi Alaşehir

25
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- Serdara tahsil murasilesidir.
- Fakr- ül eşbah Serdar Ağa bad- el Selam inha olunur ki
Ba'is- ül murasile Ali Begin Hasan Paşa'da kefalet vechi üzre otuz beş
- Kuruş hakkı olduğunu led'el şer'ül enver zahir olmağın mezbur Hasan Paşa'dan
•. - Meblağ- ı mezkuri tahsil idub merkum Ali Beg' e teslim edesiz
El fakir Ahmed Gazi bi Medinet' ül Alaşehir.
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-Devletlu, inayetlu, atıfetlu, rafetlu veliyülni'em kesir-ill lütf vel rehmim Efendim Sultanım
Hazretleri
- Ba'is- i arz- ı ubudiyet halen Amasya naibi semahatlu Ebubekir Sıdkı Efendi
Daileri Mutedeyin ve müteşerri ve vücuhula şayeste- i Ekrem ve ihtiram
Ve kadirleri nezd- i müşirlerinden

her ne kadar zailler vasiy olup tevsiye

~ Ve tarifden müsteğni ise de Efendi Muma İleyh daileri Sabıken
.• ~akib' ül eşref ve Anadolu payey- i celilesi olan devletlu semahatlu
- Emin Beg Efendi karındaşlarının daire- i semahatleri

mensubatından

Olmağla Efendi-yi muma aleyh ve dailerinin hakk- ı fezailerinden cilveger
9- Mutesedde- i zuhur olarak nevaziş ve iltifat- ı samileri sebeb

O- İhtiyar- ı bendekanım olur halatından olacağı malum.
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I

- Veliülni'maneleri buyuruldukda Efendi- yi Muma ileyh daileri üzerinden

- Hüsn- ü enzar- ı mekarım asar desturları bideriğ ve herhalde himayet- i
3- Vesayanetleri hususuna himem- i aliyeleri mebzul buyurulınak temennasi ve s'aye
Arz- ı ibraz ebudiyetim olmuştur. İnşallah teaala mühit- i ilmi alem arayı.
5- Veliülni'maneleri buyuruldukta ber vech- i mehdumları çakıri Efendi Muma İleyh
6- Dailerinin ödevinden Hüsn- ü nazarı tovfet eseri asafıleri bidiriğ.
- Buyurlarak himayet ve seyanet her halde nevaziş ve iltifat- ı
8- Seniyelerine mazhar buyurlamak babında emr-i ferman devletlu inayetlu atıfetlu
9- Ve rafetlu veliülni'em kesr- ül lütf vel himem efendim Sultanım Hazretlerinin'dir (1243)

28

6/2

,,,ı

+ ,,,,

Ill

~ı:,, .i'..ı',v ;;>·~\..~~~
\,.

r'~,ü'JlS-lf'~J,,JJ't; ı.!Pfi13t, I vf ,,

'·

/

zo

-_i!:JJtl'fı)j;,;:'P,, ,ft.• '.tfi)ıl'N:'~',JJJ~ft:zı

_o- Halen Sivas eyaletine saye endaz

Ve übühhat ve iclail olan veziri müşteri tedbir devletlu,

inayetlu, atıfetlu, rafetlu
- Veliülni'em kesir- ül lütf velrahmim efendim Sultanım Hazretlerinin hak- i pay- ı devletlerine
· -yi cakirenemdir.
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Bismillahirahmanirrahim
- Elhamdülillah elvakıf ela külhal- ü elmünezzeh en- el tağyir vel intikal vesselatü vesselam
--Ala resulü Muhammed el mevsuf bi mekarim el- ahlak ve mehasin- ül hisal ve ela alihi ve eshabil-i
,-El'aricin ila me'arici- ül kemal amma be'ad mukerrerat- ı umur ve müsellemat- i Cumhur oldur ki
Dehr- i gadderin mal ve cahi bi- karar dünyayı na- payedarın taht- ı tac-ı (silinmiş)
5- Pes merd- ı hudayı akıl ve dana oldur ki binayı mebani- ye hayrat- i vesile-i saadet- i
6- Uhreviye ve icrai merasimi hasenati vasıta-yı izzet ve sermaye bilub ayet- i kerime
- "Ellezzine yunfekune emvalihim billeyl velnehar sırren ve elaniye falehum ecrihim inde
8-Rabbehim vela haufe aleyhim velahum yahzenun" medlulunca emval ve arzakini
9- Vücuhi hayrata nisar ve infak fi sebil- üllahi ez can ve dil ihtiyar idub
10- İza mate ibn- iadem inkataa enhü amel-i

illa en sülse ilme yentefeü ve veledı salih yedu lehu.
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- Ve sadakatu cariyye fi sebilelleh velmer-u yestezille taht- ı zilli sadakatühü hadis- i
__ Şerif sahih ül esnad ve eseri münif- i sahih ül- isnadların mazmun- i
j-

Şerifleri mülahize ve meknun- i müniflerin muhafaza ile tahsil- i ecur meşkureye
Say'i mevfur ve rıza- i rabb- ı gafur olan umur- u mebrure iktisabına bezl

•- Makdur eyler binaen el' a zalik iş bu vakfiyeyi celilet- ül şan ve ceride- i
6-Bedi'et ül- Unvanıntahrir ve inşasına ve testir ve imlasına bais ve badi
-Oldur ki dar- ül hilafet- i aliye-yi Kostenteniyet- ül Mahmiyede Süleymaniye Cam'i- i şerif- i
· rarında
8- Molla Husrav mahallesinde sakin umdet'ül müderrisin kiram saadetlu, semahatlu
9-Faziletlu esseyyidi Muhammed Emin Efendi İbn- el merhum el mebrur kadı asker- i asbek
.••v

Esseyyid Abdullah Efendi İbn- ül merhum Şeyhül İslam asbek esseyyid Mustafa Efendi.
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-"- Bu fakirin mahruse-yi galta nevahisinden istinye nahiye tabi'.
--- Rumeli hisarında sahilhanemde zeyl- i kitabda mastur- ül
.!,j-Esami Müslümin huzurlarında 'akd olunan meclis-işer- i şerif nebevi
.•A- Ve mahfil-idin- i münif- i Muhammedide zikr- i ati vakfına li iclül tescil mütevelli nasb

.2.5- Ve ta'in eyledikleri fahr- ül kuzat Ahmed Efendi İbn- i Muhammed huzurunda ikrar- i
_6- Sahi' şer' i ve 'etraf- ı sarih- ı mer' i edub atıyeb- ı mal ve enfes menalımdan
27- İfraz ve Kemal- i imtiyaz ile mümtaz eylediğim bin kuruşumu hasbetenlillah taala
28- Ve taleben li- merzat ül rahim ve ibtağa'en livech ül kerim vakf- ı sahih-i müabbed
29- Ve habs- i sarih- i muhalled ile vakfve habs edub Şöyle şart eyledim ki
30- Meblağ- ı merkum yed- i mutevelli ile onu on bir kuruş hesabı üzere

32
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- Rehn-i kavi ve kefil- i milli yahut ikisinden biri ile istirbah olunub
__ Hasıl olan nemasından mar- ül zikr Süleymaniye Cami- i şerif civarında kiraslı
- Mescid demekle 'arif mescid- i şerifde beher sene şehr- i rebi' ül evvelinde kıssa- i
Viladet- i nebiye muhterem aleyhiselam el ethem telavet olunub iktiza
-- İden 'üd ve şeker ve asel- ve levazım sa'ire- i malumesi içun altmış.
36- Kuruş sarf oluna ve kıra'at- ı kısa- ı viladet- i nebi- yi muhterem

Sallallahu aleyhi

., ı- Ve sellem hakkında hüffazdan kıra'at- ı Kur'an- Kerime kadir ve ahi olan

8- Bir kimsene hatim- i şerif furkan idub hatm- i şerif ve selavat- u selamdan
.,9_ Hasıl olan mesubati evvel bizzat hazret-i fahr- i kainat.

33
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·h- u efdal ill selavat ve ekmel ül- tahiyat ve çehar yar- ı guzin ve aşere yi mübeşşera

e sa'ir 'ashab- ıkiram rıdvan Allah te'ali Aleyhim ecma'in Hazarat- i Ervah- ı
Şerifelerine ve b'ade- hu validim kazasker esbak merhum Esseyyid Abdullah Efendi
e sair ehl- i iman ervah- ı şerifelerine ihda olunub batın- i şerif iden

1P

+o- i şerif furkan iden kemisne validem 'iffetlu ismetlu Saliha

Kadın selametliği içun ve Ba'ed- el irtihal ruhi içun bir sene leyley- i kadride
- Vakit- i iş'adan salif- ül zikir Süleymaniye Camii- i şerifinde müezzin mahfilinde
8- Bir hatim- i şerif furkan iden mezbure kezalik beş kuruş vazife verile
9- Ve yevmi iki akçe vazife-y i tevliyet-ive nim akçe vazife- i kitabet ve nim akçe
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Vazife-y i cebayet ola ve masarif- i mezkureden beher sene fazlası
- Yed- i mütevellide cem'e ve hıfz olunub fazla- yı mezkure ile düşdükçe
- Vakıf- ı mezkuruma 'akar iştera ve hasbıma ceret bi el- ade icareteyn ile
Ahir- e icar oluna ve madam ki hayatda oldukça tevelliyet- i mezkuriye vazife- i
Mersumesiyle ben mutasarrıf olub 'amme-i umur vakıf ve kaffe-y i mürtezeka- i
- Vakıf- ı merkumun ta'ini ve azlu

ü

nasbi benim rayimle menut ola.

Ve dar- ı rahletinden sonra tevelliyet- i merkumeye vazife- yi mersumesi ile evladım

-..•_ Ve evlad, evladı ve evlad evladımın batn ba'ed batn ve karna ba'ed kam
~g. Ekber mutasarrıf olub cihat- ı mezkurenin vuku bulan tevcihati
59- Yedlerinde ola na'uz - u billah te'ala min gazab el- feyyaz ba'ed el- inkiraz veda'- ı
60- Alem- i fani iden ceddim şeyh el- İslam esbak merhum Esseyyid Mustafa Efendi'nin
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- Vakfına her kim mütevelli bulunur ise ol kemisne benim vakfıma dahi mütevelli ve vazife- yi

i2- Mezkuresine mutassarrıf olub kezalik cihat- ı mezkurenin vuku bulan
- Tevciheti yedinde ola ve vakıf mezkurum devlet- i Aliye-yi Osmaniye eyyedehümülallah
Te'ala ila yevm- el kıyametle sadr- ı neşin- i meşihiyet- i İslamiye bulunan İnayetlu
5- Efendiler Hazaratı nezaret- i Aliyelerinde asude olub taraflarından t'ayin
66- buyurulan müfettiş efendiler marifetleriyle beher sene vakıf- ı mezkurun muhasebeti
67- Ru'yet olunup galle-yi vakıfdan hare muhasebe ve kalemiye ve mahzeriye ve kaydiye
68- içun üç yüz altmış akçe verile ve şurut- u mezkurenin tebdil ve tağyiri
69- Ve taklil ve teksir-i merreten ba'd uhra yedimde olan ve şurut- u mezkureye ri'ayet- i
70- Müte' azzire olur ise vakf- ı merkum Medine- i Münevvere Sallallahü Al'a Münevvereha.
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-· - Fukarasına meşrut ola deyu t'ayin- i şurut ve tabyini kuyud berleh hatm- i kelam
r

- Ve 'istifa- i meram ve mablağ- ı mevkuf merkumi fariğa 'en anilşevağil tamamen
3- Mütevelli- i mezbure teslim ol dahi vakfı.yet üzre bitteveliye alız u kabz
4- Ve sa' ir mütevelliler misillu tasarruf eyledi dediklerinde gıb- el tastik el şer' i
5- Emr- i vakıf tamam ve hal teslim encam bulmuşken vakıf muma ileyh
6- El- Seyyid Muhammed Emin Efendi semet vifakdan Canib-i Şekaka Sülük.
7- Buyurub vakf- ı nukud ve ona müteferriğ olan şurut ve kuyud 'inde el- eimmetül
8- El- sülase el- kibar aleyhum rahmet ül- melik el- gaffar sahih ve ca'iz olmadığına binayen
79- Vakf- ı mezburden rucu benim içun meşru olmağla vakf- ı mezburdan rücu
80- Eyledim halen mutevelli mezbure sual olunub meblağ merkume bana redd- u teslime
81- Tenbih olunmak muradımdır diyecek mütevelli suhensaz- ı cevabı ba sevaba ağaz idup
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- Hal zikrolunan minval üzere lakin İmam- ı mu'teber Hazret- i İmam Züfr aleyhi rahmet
-El- Melik- ül Ekberden İmam Muhammed bin Abdullah el- ensari rivayeti üzre vakf- ı
Nukud sahihdir vel yevm amel ve fetva dahi İmam- ı Muma İleyh re' yii isabet ker'ini
Üzeredir deyu redd- u teslimden imtina ve husumet ve niza edup
5- Hakim- i mevki' sadr- ı kitab tuballehhe hüsn- ü me' ab Efendi Hazretleri
6- Huzurunda müterafian ve herbiri müpteğasınca fasl- u hasma taliban
87- Olduklarından hakim Muma İleyh esbağ Allah Aleyh dahi tarafının kelamına
88- Nezar ve mena' ül hayr olmakdan hazar idup İmam- ı Muşar İleyh Ra' i
89- Üzere vakf- ı mezburun sıhbatına hüküm ve kaza eyledikden sonra vakif- i
90- Muma İleyh bu canibden matlabına neyl ve necah ve fevz- u felah bulmayacak inan- ı
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- Kelamını semt- i ahire atf idup Hazret- i İmam a'zam Ra'i munir ve mezhebi
2- Hatırlerinde

sıhhat- ı vakfıyyet luzumi müstelzem olmamağla benim içun

3- Yine bab- ı rücu meftuhdur deyu tekrar dava ve istirdada şuru eyledikde
Mütevvelli merkum cevab- ı ba- savabe tesaddi idup fasl- ı müctehid- fıh
95- Hükm- ü hakim ve kazayı Kazı lahik olmağla sıhhat vakıfda ittifak ve cevaz- ı
96- Hepside vefak vardır eğerçi İmam Muma İleyh sırac ül- umme kaşif el-ni'me
97- Ebu Hanife el- kufi katında sıhhat müstelzim- i lüzum değil ise Alim- i Rabbani
98- Hazret- i İmam Sani Ebu Yusuf Hazretleri katında vakf- ı menfe'ati vakfı
99- Nefsine şart eylediği surette dahi vakfat dimekle ve İmam Muhammed bin Hasan
100- El- Şeybani re' yi münirlerinde teslim ile el- mütevelli bulunmağla vakf- ı sahih ve sıhhat- i
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- Vakfı.yetlüzumundan mufarekat etmemekle onların kavl- i şerifleri üzre
- Vakf- ı mezburun lüzumuna dahi hükmolunmak matlubumdur dedik de Hakim- i Muşar' ül İleyh
Hazretleri dahi ala kavl men yerah- u vakf- ı mezburun saniyen lüzumuna dahi vakıf
Mume İleyh mahzarında hükm- ü kaza ve hüküm sabıkını tenfız ve imza
Etmeyin vakf- ı mezbur sahih ve lazım ve mütehattim olub min ba' ed nakız ve tahvili
Muhal ve tebdil ve tağyiri 'adim ül- ihtimal oldu femen beddellehu be'ad ma semi' hu
- Fe' innema aimmetun ala ellezine yubeddilune innellah- u Semi' ül Alim ve ecr ül- vakıf ala el
~i)iil

Cevad El- Kerim cera zalik ve harare fılyevm ül- tasi' min el- Muharremül haram lisene hamse
Ve miateyn ve elf min hicret men lehüliz ve eş-şeref (1205)

40

10/1

aziletlu, semahatlu, Mehmidetlu, mükrümetlu

Sultanım Efendi sutude şiyem Hazretleri

__ Hemvare cenab- ı huday- i cihan aferin zat- i fütüvvet numunelerin sevarif- i rüzgardan
Ma'mun ve masun ve kaf e- yi umur hususlarında

tevfikat- i semedaniyesine makrun

Eylemek ad' iyeyi hayriyesi takdim ve istifsar- ı hatır- ı saadetleri ile resim- i
5-~uhlis- i tekmil kılındığı verasinde inha-yı senaverleridir ki cenap fazilet meablarına
Olan alaka- yi derun rtıüktezasınca isti'lam- ı tab' raiklerine vesile
- Cuyan iken ber mu'ated- i kadim Cenab- ı senaveriye irsal buyurulan
8- Hediye-yi behiyeleri vasıl memnuniyet senavereanem hasıl olmuşdur.
9- Hemen Cenab- ı Hak 'an karib- ül eyyam dide bin ile müşahide ve ru'yet
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İttürüp el- mukatebe nısf 'ül muvasale hususuna ri' ayet buyurulmak zamanında haseten
- Sena namem terkimine ibtidar ve fristadeye nadi' yi fazilet kararları kılınmıştır inşallah el- mevla
- Iedey as'adül vurud fıma ba'd bundan böyle dahi ayendekan vuku 'unda
Mukatebat-ı celileleriyle yad u dilşad buyurub ve kalb- i şeriflerinden tard
e aba'ad buyurmamaları me'mul ve musted'amızdır
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·etlu, murvetlu Efendim Sultanım nale mayetemrnennah Hazretlerinin
zat- ı sa'adet ayetleri mesned- i valayı kamiranide berdevam ve mahfuz
iMelik el' alem olmaları davatiyle nümeyende- i da'ileridir ki bundan akdem himmet- i
IIPS"ribleriyle karib- i civarda nazlı kazasının devletlu inayetlu efendim hazretlerinin
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"" Taraf müstecme ül- şeref- i aliyelerinden irsel buyurulan mektub- u samileri vurudunda
Bu taraf eşrefden şerif İbrahim Efendi da'ilerine verilip alleınAllah-u teala ahaliyi
- Fukaradan isticlab olunan davet- i hayriye haric ez hövsele- yi beyan olmakla
Bu defa na'ib Muma İleyh tarafından rebi' ül- ahir ve Cemazi- ül evvel şehriyeleri
Olmak üzere iki aylık yedi yüz elli kuruş irsal- i hakipaye devletleri kılınmıştır.
İnşallah Teala reside- i nezd- i alaları oldukda bendeleriyle mahalline teslime
- Keremleri tasdi' serdevletlerine badi olmuşdur her ne kadar tahrir- i daiyanem haric- i
2-Daire- i adab ise dahi afıyle mu'amele buyurulmak babında lütuf mürvetlü
3- Efendim Sultanım Hazeretlerinin' dir.
Minel da' i esra zade Salih İsmail El- Mevla Hilafetin Medinet- i Kurlu-y i Hisar Aydın
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Sultanım

llıııdetlu, semahatlu, faziletlu oğlum
irfan ve mü'tekif kabail-i fesahat ve beyan olan mehfil- i irem to'em- i melaik Hazretlerinin
..._ i gavafil
etlerine manend telbisey- i ihram- ı lazıme- i zimmet- i şevk ve izamımız olan esaci-y i

raı.wwet

intimaları tertil ve cevami el- kelim ed'aiye icabet piraları tekmil

Zımnında inha kerde- yi muhlisi oldur ki devhey- i rasif ül- asıl hub- u velacuş
_;esim- ihlas ile ba kurefişan- ı izhar- ı vefa olmağı iktiza etmeğin tefekkud- u hatır- ı
_,{ekrumet maasirlerine vesile- i ittihaz olunub mühabbet- name- i du'a hitame keşide- i
ilk- i sutur ve fıristaday- ı nadi mekarim neşurleri kılındı inşaallah teala
Reside- i sahe- i vusul oldukda seciye- i radiye- i mehdumaneleri muktazasınca ma'muldur ki
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puınİb muhlısı bimarelerin kalb- i şeriflerinden inha buyurmayub mezanne- i evkat

e emaken-i kesiret' ül berekatde hakkımızda davet- i hayriyelerin tekrar ve fırsatyab
Buyuruldukça sıhhat ve selametlerin iş'ar etmeğe ihityar- ı külfet buyuralar ki
Beynimizde cari cedavil- i silsal- il vidd- i vifak temade- i eyyem ba hur- u iftirak

Ile hoşk ve serab olmak hayyız- ı istihalede idiğin işraba hacet yoktur
Baki hemişe iz- u saadet ber devam bad mine! muhlisül kadim Esseyyid İbrahim el Hüseyni el
ib el Kazi el asker Rumeli Sabıkan
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~u, meveddetlu, mürvetlı karındaş aiz- u Ekremim Sultanım Hazretl~rinin
id- i tazim ve efham- ımedid- i tevkir ve i'zamla cevahir- i davet safiyat- ıhalisat hazretlerin
..ıııınaobet numa ve zevahir- i teslimat- ı Selimat müveddet entima ithaf ve ihda ve merasim- i
i şerifleri mer'i ve müedd i kılındığı siyakında zamir- i münir mihr- i incilaba nümayende- i
ırııııruis siney- i saflandır ki benim saadetlu, müveddetlü, mürvetlü karındaş aiz- u Ekremim

tleri Cenab- ı fütüvvet nisablarına olan incizab derun- u hılt- ı meşhunumuz

.b- ı fazilanelerine vesile cüyan iken bu kere bizim Muhammed bendeleri maslahat- ımahsusi
'yeti-i içun ol tarafvazihül şerefe azim ve rahi olmağla üzerinden hüsn-ü nazar- ı
Ltufet eser semuhaneleri bidiriğ ve mülteci olduğu emel ve maarib- i acizanesi
-Karin is' afve tecviz ve tesviğ buyurulmak m'amuli vesile- i arz- ı ihlas olunmuştur.
- İnşallah- u Teala ledeye as' ad el- vusul ber rnenval müherrir merkum bendelerinin
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u, semahatlu, mükerremetlu ah-i aizz- i ve Ekremim Sultanım hafezakum'

ü

Allah ve

betun- hayatihi
ü

•.•~

ve esniye-yi faika ittihaf- ı siyakında hatır- ı alileri istinbad ve istiksa
ur. hemvare hak- ı süphanehu ve teala hazretlerinin hıfz- ı emanında masun ve mahfuz
sıhhat ve selametle bu tarafa avd ve insiraf buyurub cümle- i ahbab- ı kiram
f mülakatlarıyla şad- u handan olalar taraf- ı muhibbiden istifsar buyurulur ise
- minetü lillah- i teala meshub- u afiye olup evkat hamsede ve 'akib- i tevhide

Zahiren ve batmen izdiyad ömr ve devlet ve irtifa'ı kadr- i menziletleri yevmen fe yevmen
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•

Jad olmaları davatiyle evkat güzar eylediğimiz kalb- i şerifleri şahiddir.

t,.llanen bari celle zikruhu hazretleri her bir umurların karin- i tevfık ilahi idup
1-)lı:ratib- i Aliye- yi ihsan eyleye amin. bil nebi ve alihül emin resanende- i duanaıne-yi Esseyyid

di da'ileri bundan akdem Sultanım Hazretleriyle münasebeti olub ve bu muhlislerine
· vücuhla tereddüt ve tagi olmağın merkum da'ilerini kast- ı tavsiye tahrir- i duanameye
Badi olmuştur inşallah el mevla lede şeref-ül vusul şeref damen bus- i saadet
~ ~fanuslarıyla şerefyab oldukda üzerinden hüsn-

ü

nazar mürvet eserleri bideriğ
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ub ed'iye- i sadıkanemiz bedeli merkum dayilerini meramına vusulda himmetleri
., . uyurulmayub çırağ- i hasları zümresine ilhak hususnda himmet- i seniyeleri
· ve derkar bu vechile canib- i muhlislerin memnun ve minnettar buyurmaları mercu ve

51

12/1

9ııdetlu, mükerimetlu, meveddetlu karındaş 'azzam Süleyman Ağa Hazretleri
ıvare nişimen aray- ı sıhhat ve afiyet ve mezhar- i env'a- i refah ve selamet olmaları
ı.ıııınn takdimiyle pursiş- i tab'- ı şerifleri 'ala vecih- ül tevkvir ada ve tetmim kılınarak
"----ude- i muhlis- i valalarıdır ki benim birader- i aizzim Sultanım hazretleri her ne kadar
elaki suri vuk' olmamış ise de evsaf- i pesendideleri istimaile
sun saadetlu şerif ağa biraderimizin tevsifıyle el izn- i te'eşşük
Kab- el ayni ihyanen mefhumunca 'an- zahre-

ü

gayb sovb- u dilkuşalanna olan

İncizab- ı derundan naşi dembedem ezkar- ı Cemile- i senaleriyle zeban
Ara- yı tekrar olduğumuz arz- u ibnaye bahane cuy iken işbu hamil- i
Sahife- i sena izzetlu Şerif Ağa biraderimiz ol canibe inan engiz- i a'ud
- Ve ric' at etmekle hassa- i hulusname- i dua meshub imlasına vesile
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P ışdur bi- minneh- ü Te'ala led- e şeref ül vusul taraf- ı saadetlerine
Sıdk müveddetimiz m'alum- u şerifleri buyurulduk da ümiddir ki bundan
• ıe Cenab- ı şerifleri dahi taraf- ı muhlislerini derun- u sadakat makrunlarından
buyurmayub gah bigah vesile- i efzuni- i muhabbet ve bais efzaiş- i
·eddet olur müveddetname inbi'asiyle yad- u dilşad buyurmaları ma'mul- u
ib- i muhlisaneleridir.
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I

~

etlu, mükrumetlu, müveddetlu, a'iz- ül akdum Sultanım ağayı Muhterem Hazretleri
vare mesned- i saadet- u ikbal ve mahfuz vikaye- yi hazret- i rabb- ül muta'al
arı davati takdim ve istifsar- ı hatırları ber vecih- i uhra tetmim

ibbi kadime tahrik- i yeraa- ı muhalasa vesile cuy iken işbu hamil- i
a'i dua a'iz ahbabımız olub ala tarik- i ül ti care ol taraf bahr- ül saadet
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El- saadete 'azim ve rahi olınağın haseten gaimeten müveddet- i ellame tahrir
Badi olmuştur. bi- minnehu sübhane ve taala lede- el şeref- ül vusul taraf- ı şerifınizden
Hastkar- i ianet olduğu umur ve hususunda muavenet
e muzaheret kema yenbaği muhafaza ve siyanet buyurulmağla taraf- ı senakarların
•••.emnun ve minnettar buyurulmaları lütuf- u mürüvvetlerine menuttur.

55

4

12/ 2

Benim du'ayetmendim hoca turna ba'ed el istifsar el hatır inha- i
Dusthane budur ki hamil- i tezkire kapu yoldaşımız el- hac Mustafaya
tarafa ala tarik el- emanet muhafaza olunan sandığımı teslim

yleyüp bu tarafa irsal eyleyesiniz vesselam

·Jetlu, inayetlu, semahatlu, atıfetlu, rafetlu, velienni'am kerim- i şiyem efendim Sultanım Ata'la
.-.ıuömrühu ve ebkahu Hazretleri
vare Cenab- ı ized Müteal Hazretlerinin mahfeze- i Semedaniyesinde müstedam
imaları da'vati hilalinde arzuhal abd- i kadim ve çakir- i müstedimleridir ki
bentleye ihsan dideleri sadakat- i devlet- i aliyede hisse iyab olduğum
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kazası eşbu seney- i emimet- ül meymene şevval- i mukkremin evahirine

kaza- yi mezburde best- i buriya pare- yi ikamet ve icra- yi ahkam- i
re- ye muvazibet berleh isticlab- ı davat ve imtidad- ı ömr- ü devletlerine
re mahasal kudret eylemem babında izin- u ruhsat veli'ülniem hakk:-ı

du merahim aliyyeyi kerimanelerinden muteferridir ki bu bende-yi kadimleri
- yı mezbure- yi gurre-yi merkumeden zabt ve beyn ahali icra- yi ahkam- i
Ali eylemem için izin ve ruhsati müştemil emirname- yi samileri inayet
Ve ihsan buyurulmak babında lütf- u mürüvvet Efendim Sultanım Hazretlerinin' dir.
El Abdu d'ai el- kadim Ahmed
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~u,

semahatlu, müveddetlu birader- i a'izz ve ekremim Sultanım Efendi Hamide hisal

erinin hemvare zat- ı huceste sematları erike- i pirayı izz ve saadette

- ü istiksa kılınarak ariza- i senakerleridir ki isticlab
Yatı hayriye zımnında bu esnada fürüstade- yi sovb- i biraderleri buyurulan

dukta bilahare arz- ı tahrir ve ademisine teslim olunduğunu natık
bu kaime- yi muveddet alame tahrir ve canip saadetlerine ba'as ve tesyir
Olunmuştur bi- minnehu taala led- e şeref ül vusul bundan böyle peyamı afıyetlerirı
Hav' ive davat- ıhayriye istihsaline ba' is ve müveddet- name enbi'asıyla
- Memnun' ül Fuad ve tahrir buyurulan Cihat hususunun tanzimine dahi kariben
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12
13

e ol vech ile zabıta- ya musariat olunmasına bezl- i makdur olunacağı
"dardır.
Baki der Mesned- i izz- u saadet ziyad bad min- el muhib el- Muhlis Ahmed el- Kadı be
müvakkatan.

)1 hazim

iı
q.
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minne- hü taala halen Medine- yi Erzurum' da mezun bil- ifta olan saadetlu

lan da'vatı edasıyla nümayende- yi muhlis- i bimaraleri budur ki taraf- ı semahatlerine
alaka- yı ekide- yi halisanemiz lazımesince Sual- ı hatır fezayilerin Vesile- i
iken bu defa Medine- i Konya' da karargah- ı Hazret- i veliyülni'am olan
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Sarayın tamir ve termiıni ve mefruşatının dahi ala macera el'ada nizam
e temşiyeti içlin taraf veli- ül ne'imden ba buyuruldu. Enderun mehter başısı
İzzetlu Abdullah Ağa senakarları ba'is ve teşyir olunmağın Cenab- ı Faziletleri
Dahi bu hususda gayret ve hamiyet berleh mefruşatının biziray- ı husuluna
Sarf- ı nakdine- yi vus' buyurulmaları hassaten su'al- ıhatır- ı şerifleri
Zımnında kaime- yi meveddet tahrir ve irsal- i nadi fezailleri kılındı inşallah
~ Teala lede şeref- ül vusul malum faziletleri buyuruldukda gerektir ki
Bir kadem akdem- i husul pezir olunmasına himmet buyurmaları mamul a'izz- ü halisanemizdir.
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etlu, semahatlu, mürüvvetlu, rafetlu, utufetlu Sultanım Hazretleri
..--~e Hazret- i İzed- i mennan zat- ı situde hisallerin ekdar- ı Kevniye'den ma' mun
e kadr- u menziletlerin ruz be ruz mütezaid ve efzun eylemek davat-ı ziver- i serlevhe-yi
"de- i amal kılındığı siyakında nemude- yi devamha kadimleridir ki bu senakarınız
- ı mürüvvet maabım dua guy- ı kadimleri şuma ahali- yi Erzurum ile
"'-

-

ü

zindegani ve imtizac üzere iken erbab- ı ağrazdan bazı kemis!;eler

eve iftiradan mürekkab hilaf inha ol tarafta haber verir olmalarına her ne ki
- ı beka cularında haber verirler ise iftira ve kizb- i serili olduğu malum
etleri buyurulub üzerimizde hüsn-

ü

nazarları kemakan ber karar
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Buyurulmak niyaziyle niyazname- yi terkimine mubaderet kılınmıştır. Bi avnullah
aala reside- i bargah saadetleri oldukda hakikat- ı hal malum- u
Saadetleri buyurulub nazar- ı mürüvvet eser reüfaneleri üzürmede kemakan
karar buyurulmak mercudur cümle- i ahali ve fukara bu devamgahlarından
Razı ve hoşnudlar olup ancak bazı kesan nefsaniyet edup
Öfke ve iftiradan hali değillerdir. Hilaf inha kizbelerine isğa ve itibar
Buyurulmuyub hakkımızda hüsn- ü nazarlarınız derkar buyurula eğer Sultanımın

Hüsn- himmet ve teveccüh buyurulmaz ise bu diyarda rahat edeceğimiz
ü

Olmayacağı zahir ve hüveydadır.
Baki lütfu ve Kerem Efendim Sultanım Hazretlerinin' dir. 205
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iLaika ve teslimat- ı faika iblağıyla inha olunur ki işbu seneyi hamse ve meateyn
sefer- ül hayra uhdesinden zabt etmek üzere avatif- i aliye- yi husrovaniden
i menseb bu fakire tevcih ve ihsan buyurulan amed kazasına bilniyabe zabt
olduğumdan naşı ruyet- i umur- ı şeriyesi bir tarafımızdan cenah- ı şeriflerine
sipariş olunmuştur. Gerektir ki kaza-yı merkume- yi gurre- yi mevsumeden
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edup beyn' el ahali ahkam- ı şer'aiyenin kemal- i ihsan ve dikkat ve muhallefat- ı
ı.&mPriyeyi tahrir ve kısmet ve ahval- ı itamı kema büve hakkahı hifz ve siyanet ve vediay- ı
~- ı izzet olan fukara ve ezafi himayet ve hiraset ve bil- cümle ahaliden
iclab- ı davat- ı hayriyeye bezl- i makderet ile indallah taala ecru' ul cezil
Imağa sa' yi cemil eylemeniz memulumuzdur.

1

El Fakr milin Muhammed Sait El Kadı bi Medinet' ül amed
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ech- i tahrir- i huruf oldur ki
Zİ)T-

i saye-yi nezaket- i aliye-yi Hazret- i Şeyhülislam sellemehül İslamda asude- i

:atih- i Yemen merhum Sinan Paşa evkafından kalebe kazasında vaki hark- i
·dede kain ba berat- ı Alişan mutasarrıf olduğum iki adet tohmu
· iki yüz beş senesinde olan Mart ibtidasından Şubat gayetine gelince
sene-yi kamile zabtaau.oıu

ü

ziraat eylemek üzere yüz kırk kuruş bedel- i

ile darende- i temessük ilzam oldahi berminval- ı muharrer iltizam

e kabul etmekle tasarrufu içtin işbu temessük ve tahrir ve yedine ita olundu
ı-ıc~ktir ki ancak seneyi kamileyi mezkurede tohmin- i mezkurenin zabt
e ziraatine mutasarrıf olub ahirden muma ileyhe ferd mani' olmaya
Fakire- yi şerifem kulsüm ibnetehu Şeyh'ül İslam- ı asbek Esseyyid Murtaza Efendi
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h- i tahrir huruf oldur ki
· e cizyesi eshamından ba berat- ı şerif alişan ber vech- i malikane

El fakir Ahmed el- mutasarrıf bi hisse-yi mezkur
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nemika oldur ki
)1

ıı

Kıbrıs mukatası eshamından berat- ı şerif- i Alişan ile mutasarrıf

.::_wn semen- i hisse- i sehmin işbu bin iki yüz altı senesine mahsuben taksid- i evveli

4

5
6

lmak üzere yalnız yüz yirmi beş kuruş faizimi mahallinden ahz-u
· "ası içün kaleminden suret verilmek içün işbu memhurlu tahvil

Halis- Fuad Ahmed el mutasarrıf bi hissey- i mezkure
ü
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· i tahrir hurufbudur ki
~•. Davud Ağa vakfından divan yolunda Sultan Beyazıd Han tab- ı serah
erinin hamamı ittisalında vaki ber vech- i iştirak mutasarrıf olduğum
dükkanının gediğine müserrif olan berber Yusuf Ağanın yedinde olan
teskeresini zay' etmekle müceddeden tezkere i'tasına talib olmakla

' el fakir Esseyid Muhammed Emin
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·

i tenmik huruf oldur ki

r,Dıt:san sekiz senesi cemazi- yül ulasi gurresinden zabt etmek üzere
ı,&wJıis- ü şerif kazası ühde- yi acizanemize tavcih buyurulmakla ber kanun- u
ıB'etirn i't a buyurulan mülaziınelerimizden Bolu' dan Ali ibin Abdullah evvelki

- i hacetde ibraz ve itibar olunur harere fi- gurretun rabi' ül evvel lisene

El fakir Selman fehiın el katli bi- Kudüs el mubareke muvakkaten serkatibi şehr- i nari sabıkan
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itahrir nemika oldur ki

yi saadetlerine verdiğim revgan- ı sadenin işbu tahrir olunan tezkeremiz
ünü bil cümle hesabımız ru'yet olunduğu bin iki yüz beş senesi Şaban
muazzaminin yirmi ikinc, gününe gelinceye kadar alınan yağımızın hesabından
Gerek Efendi Muma ileyh Hazretleri zimmetinde ve gerek kethudaları Efendi zimmetinde
e gerek tavabelerinden bir kimsenin zimmetinde yevm- i mezkure kadar hakkım kalmayup
Bil tamam aldığım hasebiyle iş bu vusul tezkeresi temhir ve yed- i saadetlerine i'ta
Olunduki müzekkeri mameza olunup heyni hacetde ibraz ve amel oluna fi. 1205
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Saadetlu, mükerrimetlu, murüvvetlu, daver- i sa' d- ı ihtiram Sultanım Hazretleri
Hemvare gül- i ziba-y i zat- ı alileri hadika- yı afiyet kuşade ve gonçey- ı leb şahid
Amalları ağuş- i ikbalde amade olmak da'vatı bi hulus-ul bal te'diye
e ikmal kılındığı verasında nümayende- i muhib hayr endeşleridir ki az kadim
Miyane- yi hulusnumade merbut ve münakid olan alaka- yı derun vela
_.feşhunumuz rib ve sem' aden ari ve beri olmakdan naşi her bar
Zikr cemilleri ve da'vat- ı hayırları verd- i zebanımız edügünü ilane bahane
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Bare iken sovb- i saadetlerine reftar eder sefine- i vuk'uyla mücerred istinbat- ı

Hatır- ı atır fayz- ı mazahirleri zımnında kaime-yi müveddet daimi tahrir
Ve eş'ar ve fıristade-y i nade-yi saadet kararları kılındı bi mennehu taala
- Ledey sa'd elvusul fımabed taraf- ı muhibbanemizi gencineyi derun- u suffat
- Meşhunlanndan endahte- yi birun buyurmayub vak'i olan umur- u acizanemize
Müsaade- yi aliyyeleri mebzul ve derkar ve beheşt ara'i nezd- i veliül ne' imde hak

Al-"'

ı

. I

~

I~

14- Davudanemize kelime- yi teyyibeleri her bar tekrar ve tezkar buyurmaları mesul- i
15- Halisanemizdir.
Mahkeme- yi Sabık Emin'ül Müderris bi Bursa
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etlu, mükerremetlu, müveddetlu karındaşım azizim Sultanım Hazretleri
are- i müstedam ömr- ü afiyet ve mukaren tevfıkat- ı Cenab- ı ahadiyet
imaları da'vatı bi hulus' ül bal te' diye ve ikmal kılındığı hilalinde
Z.amir- i münir mehr- u tenvire nemude- i muhlis- i dil rubudeleridir ki miyanede merbut
Ve müstahkem olan alaka- i derun muhabbet meşhun ve rabıta-yı mualat- ı muhalasat
Nemun lazımesince evsaf- ı cemile ve ezkar- ı celileleri evradıyla
- Her hin ve an ve heme vakt ve zaman ter zeban olduğumu ilane bahane cü iken
Bu defa ol suy- ı enber buya azim vuku'yla mücerred isitfsar- ı hatır
9- Zımnında kaime- yi tahrir ve fürüstade-y i sovb- ı saadet mesirleri kılınmıştır.
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e devletlu, inayetlu efendimiz Hazretlerine bir kıt' a arzuhalim ve pusula mevcibince
Bir miktar hediye- yi müveddane takdim ve ihda olunub İnşallah taala
Led- e şerefül vusul b'ade karin' el kabul arzuhal- i mezkuri müşar ileyh
Efendimize bir vakt- i nişatlarında ifa ve tanzim ve hediye- yi nacizanemizi
Kusur ve kusuriyle nezd- i aliylerine molla Mustafa daileriyle takdim
e kema filevvel hüsn- ü nazarların bidiriğ ve devletlu efendimizin huzur
vletlerinde hakk- ı acizanemde kelime-yi tayyibelerin

tesbiğ berleh tanşit

e tefrihül Fuad ve şad- ı kam ve dilşad buyurmaları a'izz- i metalib
e ecell -i maarib- i halisanemdir.
Baki bil'aizz ve refa daim bad El Muhlis El kadim Mustafa Emin el müderris
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.yetlu, iffetlu, ismetlu bu da' i kadimlerine fevkal m'amul himmetlu
endim Hazretlerinin vücud- u bihemtaların irsal- i ğadr- i çarlı- ı gaddardan
un ve sadr serir ve afiyetle külli şehr ve sal mahfuz olmaları da'vat-i
Halisesi ez dil- ü can ba'ed- el eda hakipa- yı devlet kararlarına bi- ta'zim
e tevkir yüz sürerek arz- u hale cesaretim ehl- i beytim münezzeh kedin
Duacınız kendi cariyeniz ve müsteğrak ihsan ettiniz ona izafe ile
Bu dainiz ber murad ve ma'mul taht- ı himayenizde mahmi ve hak- ı daide daimi nezid- i
Jyalarınan tereddüdümü ba- izhar tarafdarlık ilan ile beyn'ül akran ref- i
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l,la'nımas'ar- ı teşekkürü lokma karın doyurmaz muhabbet arttırır fehvası 'afv ve inayetinize
iki tabla ta'am- ı mahsuse irsaline hezar şerem hicab her leh mubaderet
du led- el vusul eltaf mala nihayelerinden mütezarridir ki kabule
ad el karin kema fılevvel lütuf- u himayelerin canib- i dailerini erzani

ipa-yı devletinize yüz sürerler Bagi nemand an ki nehahed bekay- ı to
Da- i kadim Esseyid Muhammed Emin
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h- i tahrir- i huruf oldur ki
r.-.ııA4tı'

at- ı miriden iştiraken malikane uhdemizde olan adet- i

iletlu Muhammed Emin Molla Efendi Hazretlerinin mutasarrıf olduğu rub' a

'ı gayetine değin zabt ve rabt olunmak üzere ber vechi bala

etlerinden iltizam ve der uhde olunmak olub zikr olunan
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iltizamından balada beyan olunduğu üzere bin altı yüz yirmi
edi buçuk kuruş faiz kalemiyesi ber verchi peşin teslim olunmakla
___ ' da baki kalan iki bin yüz yirmi iki buçuk kuruş mal- ı mirisi
Dahi sene- yi mezkure Mart'ından altmış bir gün mururunda eda
Olunmak şartıyla meblağ- ı merkum iki bin yüz yirmi iki buçuk guruş
Zimmetimde vacib' ül eda ve lazım el kaza deynimdir. bi- minnehü taala deynim olan
5- Mal- ı mezkuri adem hululunda Efendi- i Muşar İleyh tamamen eda
6- Ve teslim eylediğimde işbu memhur ve memul bih deyn temessüküm girovuna red
- Ve şek oluna
Muhammed
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Vecih- i malikane- i mutasarrıf olduğum rub' hisse adet- i ağnam Gelibolu
'e tevabi mukaata'asının iş bu bin iki yüz sekiz senesi Mart' ı ibtidasından
.• Sene-yi mezbure Şubat' ı gayetine değin bir sene- i kamile zabt ve raht eylemek üzere
Tarafımızdan iltizamına talip ve rağib olan iş bu darende- i temessük kudvet- ül
--Emesil vel akran- ı zayyade kadrehu malum elmektar bedel iltizam ile
8- İlzam ve tevfiz olunub muma ilyh dahi iltizam ve deruhde ve kabul berleh
9- Tarafımızdan bir kıt' a deyn temessüki vermekle işbu zabıt name tahrir ve yedine i'ta
10- Olundu bi mennehu taala gerekir ki mukaata- ı merkumdan rub' a hissemizi sene-yi mezkure
11- Mahsuben zabt ve raht eyleyüp ve hasılat ve aidatın sabiklerde olageldiği
12- Menval üzere alız- u kabz ve cem' ve tahsil eyleyup zabt ve rabt- ı ve alız
13- Ve kabzı hususuna taraf- ı ahirden hiç ferd mani ve müzahim olmaya
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iletlu, semahatlu, meveddetlu oğlum efendi hamide hisal hazretleri
- i maarif ayetleri hemvare mesned izz ve afiyet- i tevfıkat- i

birr- ü efzala muvafakat ve efzaiş ömr- ü saadet
leh berkemal olmak da'vatı ve merasim- i tefehhüs- ı tab'- i letafet

ııde- yi muhibb- ı Sıddıkhalis'ül ballarıdır ki Cenab- ı fazilet- maab
et nisablarına olan alaka- yı fuad hulus itiyad- ı

·eyda eduki mamul halisanem ise dahi taid- i mebani- i

81

19/ 2

- Vidd ve vela- yı muhazenet olan irsal- ı muraselat hususunda
- Vak'i olan tehavun ve tekasulumuz ancak takviye- i bazuye
İktidarımız hutubi cesimenin kesret meşağilinden iktiza
Edup hakkımızda dua- yı hayriyeleri mamul olunan
5- Ahibba ve esdikamız zevilitibarın nezd- i saadetlerinde
6- Senuhiyafte olan kusur ve kusur- i affı ve zeriye'yi
- İnşirah- ı derunumuz olan payam- ı afıyetlerin muşa' er tahrirat- ı
8- Meserrat ayetleri zuhuruna intizarda olmamız eğer ki
9- Muktaza- i hal sadaka- ya iştimaldir taraf- ı şeriflerinden mukaddimen
20- Bu defa kapu kethudamız Muhammed Emin Ağa tarafından varid olan
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- Tahrirat- ı seniyyeleri mefahimi hulus- ı Sıdk- ı teviyet- i
- Mahsusların ima ve eş' ar etmekle fevkülğaye inşirah- ı
Derun hasıl olduğu ve caaib- i fazaillerine ihlas- ı
Muhabbet ihtisasım guncayiş pezir- i havsele- yi erkanı olmaktan
- Efzun eduki icabethaney- i hazret- i semadanide karin- i hüsn- ı
_6- Kabul ve hedef- i icabeti mevsul buyurulacağı mamul-ı hulusane- i
_,-Ad' iye hayriyye ve hüsn- ü teveccüh- ı seniyeleri derkar ve meşmul
_g. Buyurulmak mes'ül- ı hulus- ı mecbulleri eduki vasile- i arz
29- Hulusumuz olmuşdur inşaallah taala led- e şerefül vusul
30- Malum- ı arifaneleri buyuruldukda bundan böyle dahi peyam- ı
31- Afiyetlerin muşa' er mükerremetnameleriyle

mahzuz ve minnettar buyurulmak

32- Mamul- ı ihlaskarlandır.
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I

I

I
I
I
tlu, semahetlu, mukrumetlu mezid- i mürüvvetlu sertac- ı ibtihacım efendim Sultanım
hocaste şiyem hazretleri
ıvare sermenzilleri saadet- ı du- cihanı ve mazhar- ı 'izz ve ikbal- ı cavidani olub rehnumay- ı
••• ~ll1\,.

yezdani ile mahsud- ul akran vel imtisal olmaları da'vat- ı takdim ve merasim- i

alaka- yı derun ve incizab Fuad- ı müvedded meşhunumuz kabul kusestegi ve infisalından
J..Jlasun olmağla işbu emakin- i müteberrika da ve sair müstecab- ül da've olan makam-ı alilerde
·ıye-yi hayriye icabet olmaları eserleriyle evkatgüzar ve peyam- ı afiyet müstelzim el

.-~- i guşayı terakkub ve intizar üzere iken firistadey- i suy- ı muhlısı buyurulan
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ı

müveddet-i daimeleri mezireb- nam mahallede reside- i enamil vusul olub

ım11L

olan haber- i meserret iştimal afiyetleriyle iğtinam olunmuştur. Hemen cenab- ı

··emin safa- yı bal ile mukzi' ül meram vatanlarımıza şeref- i vusul ile
ve hayr ile mülakat müyesser eyleye amin mürvetkar şevval el- mükerremin
yedinci günü Şam- ı şeriften hareket ve mezrib nam marhalede derb- i hıyam
o anda dahi ber mü'tad- i meks- u ikametten sonra maksad- ı aksamız olan
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,lakameyn- ı muhteremine ehram bend- i azimet olduğu havi ve haseten istifsar- ı
- ı atırların muhtevaiy- ı duaname-yi hulus allame tahririne badi olmuştur.
ah taala ledey şeref'ül vusul bundan böyle dahi taraf- ı tamül şeref- i
Halisanemizi menbeül mesahay- ı tab' latif ve küşe- i devlet bah ey- ı hatır- ı
Şerifden dur ve endahtey- ı zaviye- i tağafül ve nisyan buyurmayub
3am-ı Sıdk irtisam- ı muhlisanemizi ceride-i muhabbet perver- i ve sahife- i hususiyet

Gusteriden teraşide kezalik nisyan buyurmamaları babında lütf- u mürüvvet Sultanımın' dır.
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iletlu, semahatlu, inayetlu cemil- ü şiyam sultanım Hazretleri
vare garin- i tevfik- i hazret bari olmanız da' vatı bil- ihlas bad- el ada- yi
- yı senaverdir ki bu defa fürustada- yı ve ibas buyurulan

t- ı fuad gunagun olmuştur inşaallah taala vusulunda canib- i
.-raıcirelevh- i hatır beyğuleden endahte buyurulmayub mübarek kalb- i
asalarından ve ab'ad eylememeleri ma' mul halisanemizdir.
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"pa- yı veliyülni'emiye rumal ve arz- u hal olunur ki
_.lütfenve keremen nesim- i avatif- i nevazişleri semt- i amal- ı bende-yi dirinelerine
enessim olmağla musaade- yi keremkari buyurulur ise elminnet- ü lillahi taala
ırJıtıığtenim ni' am- i afiyet olub bu kemine-yi çakeriniz fahrideleri ez kadim dudman
rletlerine nisbet ubudiyetle dest-i ifraz fahr-i mubahat olan bende
den ve eba en ced- i nimet alemşumul inayetleri perverdelerinden olduğum
ib- i nükudu namahdud enfas evkatım duay- ı deymumet- i ömür- ü devletlerine
fve vicheyi sıdk ve hulusum kıbleyi kabileyi ikbalyan olan
ey- i bulend mertebelerine ma' tuf iken işbu mah- ı şevvale! mükerremin
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On yedinci Sebt günü Şam- ı cennet irtisamdan nehfet ve hareket ve mezir
am merhalede darb- ı hıyam ber leh ber mu'tad meks ve ikametten sonra
Harem- i kıbleyi anam canibine devan ve lebbeyk guyan olarak maksad- ı

tlerine meşğul- elkalb vel cinan olduğum malum ilmi veli- ül
maneleri buyuruldukda ümid var olduğum şefkat- ı şamile-yi rahimane
e inayet- i kamile-yi bende nevazaneleriyle ihya ve defter- i cümleyi daiyatten
ve imha buyurulmak babında lütf- il İhsan ve kerem bi payan

Bende- i kadim el- hac İbrahim
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etlu, ismetlu, mürüvvetlu kadim efendimizin başmakları turabine
al olunur ve da'vat- ı hayriyeleri tilavet ve tertil kılınur
e ismetlu, saadetlu Nefıse Hanım efendimize dualar olunur.
e İsmetlu Fatma Hanım Efendime dahi dualar olunur
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3
4

5

Saadetlu, faziletlu, mükrumetlu, müveddetlu Efendi kerrubi şiyem hazretlerinin
Huzur- ı faiz el nurlarına mezid- i izaz ve ikram ber leh da'vat- ı müstecabe- i
idd encam ve tahiyyat- ı müstetabey- ı velihtimam ithaf ve ihda ve perestiş
Hatır-ı hatır fazilet pezirleri bervech- i uhra te'diye ve tetmim kılındığı
iyakında numude- yi muhibbane budurki ber mükateza- yı mekanın ahlak- ıtaraf- ı
--~uhibbiden istifsar buyurulur ise felhemdulill'ah ül hamd vel menna vücudumuz sıhhat
~-zere mevcud olup aser- i celile- i hüsn teveccühleriyle şehr- i Ramazan
El mübarekin dokuzuncu Çarşamba günü kafıley- ı hüccac- ı hidayet minhac

91

21/ 1

Şam- ı şerife duhul müyesser olub ol eınkiney- i meymenede
Dustan- ı zevilihtiramın senay- ı bilhayrlarıyla evkat
- Guzar olduğumu ima ve taraf- ı saadetlerine olan rabıta- yı derun
c-

Müveddet meşhunumuz lazımesince hassaten hatır- ı saadet mezahirlerin
İstenba zımnında tahrir- i müveddet namemize badi olmuşdur bimennehu
Teala led el vusul ümid variınki tarafımızı hatır- ı atırlarından
Feramuş buyurmayub muhtac ileyh olduğumuz da' vat- ı hayriyyay- i seri' ül
Eserlerine mazhar ve teveccühat- ı seniyelerinde idame buyurmaları me'mulumuzdur.

Min'el muhlib Esseyyid Osman el gazi bi Medinet' ül münevvere
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1

Benim hakikat mendim derun- ı muveddetname mukaddem tahrir olunub
- Bu defa mah- i şevval el mükerremin on yedinci günü şam- ı şeriften hareket
ve kat' i merahil ederek mezrib nam mahallede dahi ber mu'tad meks
Ve ikametden sonra maksad- ı aksamız olan makameyn muhteremeyne ahram
Bende- i azimet olunduğu hamiş varakamıza işaret olundu
Hemen Allah-u azimülşe'n selamet ve hayr ile mülakat

Müyesser eyleye amin
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-İnayetlu, Utufetlu, rafetlu, mürüvvetlu, kemal- i merhametlu sertac- ı
-İbtahacım birader- i Ali kadem efendim Sultanım hazretleri hemvare cenab- ı
Hüda- yı vahib el i'ataya semar- i meed ve ikabal ve menat- ı ferail- i icla olan
Vucud- u purcud ve mekarım aludelerin serir ara- yı sıhhat ve afiyet ve hatır- ı
Aliyleri daima lebriz fereh u meserret olmak da'vatıyla mübarek dest-i saadet
Peyrestlerin leb- i tazim ber leh takbil- i hitamında arizey- i can fedaları
- Budur ki dua- yı baka-yı ömr ve inayetlerine meşğul iken Alhemdulillah sümme alhemdülillah
Bilsıhhat vesselame Ali nam mahlde ahill olduklarını natık badi- i
İnşirahım olan inayetnameleri sefer- i meserret eserin yirmi ikinci
O- Erba'a günü taraf- ı dailerine vasil olduğu an ref i yed edup
1- Cenab- ı hazret perverdigardan sıhhat ve afiyetle mülakatların.
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Ye ikabal ve menat- ı ferail- i icla olan

___ erine meşğul iken Alhemdulillah sümme alhemdülillah

- i meserret eserin yirmi ikinci

ve afiyetle mülakatların.
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yetlu, Utufetlu, rafetlu, mürüvvetlu, kemal- i merhametlu sertac- ı
--.,ı.a.uacım birader- i Ali kadem efendim Sultanım hazretleri hemvare cenah- ı
Hilda- yı vahib el i'ataya semar- i meed ve ikabal ve menat- ı ferail- i icla olan
ucud- u purcud ve mekarım aludelerin serir ara- yı sıhhat ve afiyet ve hatır- ı
Aliyleri daima lebriz fereh u meserret olmak da'vatıyla mübarek dest-i saadet
eyrestlerin leh- i tazim her leh takbil- i hitamında arizey- i can fedaları
Budur ki dua- yı baka-yı ömr ve inayetlerine meşğul iken Alhemdulillah sümme alhemdülillah
Bilsıhhat vesselame Ali nam mahlde ahill olduklarını natık badi- i
İnşirahım olan inayetnameleri sefer- i meserret eserin yirmi ikinci
Erba'a günü taraf- ı dailerine vasil olduğu

an ref

i yed edup

- Cenab- ı hazret perverdigardan sıhhat ve afiyetle mülakatların.
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İltica ve niyaz eylemiştir ki kabil hevsele- i ta'bir değildir hemen dergah- ı
İzzetinde kabule karin eyliye Emin- i canib hasret keşlerinden isti'lam
Olunur ise tarih- i duanameye kadar sıhhat üzre olub ancak
Mükerrem efendim hazretlerinin vücud- ı şeriflerin sıhhat- u afiyet ile
Mülakatlarından gayri fakrim yoktur kurbeten lillahül azimül şe'n bu kulunu

Mulakatlanyla mesrur eyliye amin Saadetlu sahib efendi ve saadetlu
Sabit Efendi ve Faziletlu Murad zade efendi, faziletlu benlizade
Efendi ve faziletlu sabıkan felye kazısı Hasan Efendi ve izzetlu
Önıer bey Efendi ve izzetlu Ahmed bey Efendi bu cümle mübarek kef- ı
Devletlerin takbil ederler.
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Vech- i tahrir huruf oldur ki
Siruz ve tavabi' i duhan donum,rusumu mukati 'ası ashamından ba berat- ı şerif
Alişan mutasarrıf olduğum nisf- i sehem hissemin işbu bin iki yüz
dokuz senesine mahsuben taksit sani olmak üzere yalnız beş yüz kuruş
Faizimi halen mukaata mezbur emini saadetlu ağa yedinden alız olunmak üzere
Kaleminden suret- i i'atası çun iş bu tahrir ve temhir olundu
Elfakir Derviş Saliha
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vare kevkeb- i ikballeri münir ve taban olmak davetiyle nemuz- ı dayileridir ki
Aiz- i ahbabımızdan Musul tezkire Muhammed Efendi ve dailerin muvakkati olduğu canımca
Kazasımn vakt- ı sebt- i rüznameceden tashih buyurmayub mezbur bende· e ifade buyurmaları hasseten taraf devletlerinden rica ve niyaz olunur
_,füneddayi'ül kadim Ömer Ağanın kethudası tarafından efendimize vurud edenlerine
Tezkire-yi Ahmed min'el daiy'ül kadim Ahmed
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1
2

3
4

Amin kullarının biraderi Bekir hizmet- i aliylerinden kıyam ve istihdam buyurulmak niyazıyla
Hakipa-yı devletlerine irsal olundu bus- ı damen-i devletleri ve takabbul kadem
Şerifleriyle müşerrif oldukda hüsn- ü nazar- ı kimya eserleriyle manzur buyurulmak niyaz
dır.

Bendeniz Ahmed Reşid.
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Bimennehütaala
e- i adalet kararda sabıkan revnak efza- yı sedr- i vala-yı Anatolu
rletlu, inayetlu, utufetlu, fahametlu veliyülni'em kerim' ül şiyem
dim Sultanım Esseyyid Osman Molla Efendimiz Hazretleri'nin

Münib- ül Allah-u Taala Betul-ü bakaeyu
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·letlu, inayetlu, utufetlu, fehametlu veli- ülni'am- ı kerim' ül aşiyem efendim Sultanım

- i mele- i ala ve gıbta ferma-yı behişt- i mualla olan kuşe-yi ehram sendüsfamları
·et- i tazim ve iclal ve nihayet tefhim ve ibtical ile takbil ve telsim kılındığı
rakda ariza- i Abd- i dai ihlas daileridir ki vacibe- yi zimmet- i sıdk
ubudiyet velcenneti uhde- i hulus teviyetimiz olan istidane- yi eyyam- ı
·· ve ikbal ve istizade- i hengame ferr- u iclalleri heyn- i temessun ve heyn- u tüsebbuhune

estel çiftliğine ve dolu civarına bir kıt' a vusulumuz müşa'er duaname- yi hakipa- yı
hr ahter emellerine isra kalınıp vusul ve adem vusulundan habir
adığımızdan naşi ğergab- ı gam izdirab olub iş bu defa asarımın
eveccühü aliyeleriyle zilhiccet- üş şerifenin beşinci yevm- ı cehar- ı şembe (Çarşamba)

••••••seve Bursa
usul ve ikamet ve gusterde- i kaliçe- yi afiyet olunduğunuz imlayen mersad iken
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Duaname- i çakeri ağayı çukadar- ı
Şehriyar-ı utufetlu ağa hazretlerinin
Yeğenleri hassa hasekilerinden saadetlu İsmail Ağa kulları
Ol sovb-ı serfezaye imale licam- ı azimet etmeleriyle ibraz- ı ubudiyetime badi
Kılınmıştır merahim- i aliye- yi meram behşalarından mevcuttur ki merkum kulları ruhsude- i
Hakipa- yı hacet valalarıyla şerefyab olduğunda şerif- i taalluk ve taraf- ı çakeriye tereddüt ve
.tebe- i
İlm-i alemara-yı veliy'ül nimaları buyuruldukda hüsnrurulmakbaabında

ü

nazarı müşvikhaneleri bidiriğ ve tasvia

- Lütf- ü ihsan devletli, inayetlu, utufetlu, fahametlu veli' ülniam kerim' ül şiyem efendim Sultanım

El Abdul dai Esseyid Muhammed Emin' ül Gazi bi Mahruse- yi Bursa
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Abdullah Molla Efendizade Emin Molla Efendi Hazretlerine yazılmıştır

İnayetlu, utufetlu, rafetlu veliyülni'em Efendim Sultanım Hazretleri
dad- ı ömr ve hayatları sefer- i aluf misali levh- i alemde bi şimar ve nihai- i vücud- u kerem

aza- yi hedige- i afiyet ve ikbalda berkarar olmak davat- i sadıkanem takdimiyle arize- yi
Daiye- yi biriyalarıdırki Canib- i valalarına intisab- ı sadakatmenat dua itiyadını üzre
urud- u keremnamyi samilerine intizar üzre iken adamım Ahmed bendeleriyle
- i mürvet buyurulan kaime-yi giramileri dest- i tekrim ve derununda iffetlu Hanım
Efendimiz Hazretlerinin ferman- ı arcai- ye imtisal ile vasıl- i merca- i zemir- i rahmetullah
Olduğu haber- i melalet measır fuvadi müveddet itiyadımıza eser edip bir müddet aram
e rahatimiz meslub ve sefa ve inşirahımız elem ve kedere mağlub olub bu hadise- yi
3agehzuhurun kemal- i tesirinden bihuş olmak derecesi nümayan olmuşiken kuva- yi
heyyilenin
-Azami olan akl- ı küll-i kelame ibtidar ve bu karhane- yi bi- begada nev- i insan ve belki
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- Bilcümle ins- u can- ı agıbetkuş serşar- ı mevti bilacur'a nuş edeceği pedidar deyu
Ahval- ı müzekki iş' ar eyledikte vak' en netice böyle edugi idrak olandan sonra her çend ki
Merasim-i taziye-ye mübaderet olundu ise destimizden hasse suzan ve aşk- ı didemiz
,.. Savadname üzre manend- i baran feveran etmekle bu cihatla bir miktar vakt güzeran edip
Şimdi vaktı münasebe fürsetyab olduğundan hasseten tecdid- i intisabımı havi
- Duanameye mübaderet kılındı be meşiyetüllah taala her vech- i muharrer kerin- i ilm inayetleri
yuruldukda
Bu babda teslim- i gazayı ilahiden gayri teselli olmayub taallum ve tezeccür vucud- ı şerfılerine
İras- ı za'fve füturdan gayri bir nesneyi müfıd olmayacağına mebni hesbema iken geçenden
Geçip bakileriyle def- i vahşet ve canib- i dailerin inayetnameleri irsaliyle memnun
- Ve minnettar buyurulmalarında mürüvvet devletlu inayetlu utufetlu veli'ülniem Efendim
- Hazretlerinin' dir.
Min'el da'iül kadim el Naib bi Medine Ankara
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Mülazimine

Kabul Buyurulan

- i devlet mekineyi mekin arz- i daiyi kemineleridir ki evatıf- ı aliye- yi husrevaniden bu abd- i

- i medresesi inayet ve ihsan buyurulub müvessiley- i salın piş ez in memur olduğum

Sinan medresesinde muayyen dersimiz olan bais- i ruk' ayi ubudiyet esseyid Muhammed
. 'Sadık

~.-ıınaı

i Mustafa el İstanbuli daileri itmam- ı hidmet iade etmekle hasbul vakt mülazimine
ul buyurulmak ricası devlet- i maadelet penaha arz ve ilam olundu. El emr limen lehül emr

El Abdud dai li- devlet' ül aliyet' ül Osmaniye

yid Muhammed Esed el müderris bi- ihdu el medaris Şumal
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Mülazimine kaydı ve kabul buyurulmak mercudur.
- Der- i devlet meki'ine arz- ı da'i kemisneleridirki avatıf- ı aliye-yi şehriyeriden Recep Paşa
,_ Medresesi bi' ihtida altmışlı bu dailerine inayet ve ihsan buyurulup bundan akdem
müderrisi olduğum Salın mederesesinden muabbidimiz olan erbab- ı istihkaktan bais- i
Arz-ı ubudiyet hafız İsmail İbn- i El hac Hüseyin el İstanbuli hasb'ul 'ade
İtmamı hidmet iade etmeyin ber kanun- u kadim iade-yi mezkureden mülazimine kayd- ı kabul
Buyurulmak ricasıyla paye- yi seri- ri adaletmesire arz olundu mezbur hafız İsmail İbn- i elhac
-Hüseyin mülazimine kayd- ı kabul buyurulmak babında el emr limen lehülemr hazretlerinindir.
e filyevm el hamis aşere
Min şehr- i zilkade lisane tis'a ve tisa eyn ve miateyn ve elf
El Abdud dai lil devlet'ül aliyet' ül Osmaniye Paşazade Esseyid Mustafa el arab el müderris bi
ese

105

I

ııı
~

38/1

'del tehiyyettül vafiye inha olunurki taraf- ı aliye- yi hüsravaneden ber vechi arpalık
da'ilerine tevcih ve ihsan buyurulan Karaboğa kazasının umur- u şer'iyesi
sene seb'e aşere ve miateyn ve elf Şaban- ül muazzemi gurresinden
etmek üzere cenabınıza ihale ve tefviz olunmuştur gerekir ki
- yı merkumu gurre- yi mezkureden zabt ve beyn' ül ahali icra- yı ahkam- ı şer' i Ali
vaki'a olan muhalefat- ı mevta- yı askeriye- yi ber nehci şer'i tahrir
terkim ve beyn'ül verese bil ferizet' ül şer' iye tevzi ve taksim eyleyip
e- yi şer' i enverden ser- ı mu udul ve inhirafa cevaz göstermeyesiz
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İnayetlu, mürüvvetlü Efendim Hazretleri
Bu kullarını Rumeli tarikine duhul vadi kerimaneleri buyurulmağla bu
--~ef ule şefaat mensebine mülazimet iktizası olmayup hemen Efendimizin
lime- yi tayyibeleri kafi olduğu garin- i ilm- i rehimaneleri buyuruldukda eltaf- ı
Bigaye- yi kerimanelerinden niyaz kullandır ki ber mevcub- i pusula bu kulların
Bir mensebe kayd ve çırağ buyurulmak babında bagi emr- u inayet Efendim

El Abdulda'i Kadim Esseyid Muhammed Ethem İbn- i Esseyid Ömer İstanbuli
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1

2

3
4

Bimennehü Taala

- Halen mahruse- yi Bursa' da piraye- yi sadr- ı şeriat' ül envar olan
Saadetlu, semahatlu, müveddetlu, vecahatlü birader-i a'iz- i muhteremim
Efendi Hazretlerinin nade- i saadet
İhtivalarına reside bad
Davme bi vekayet' üllah- ıTaala
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Saadetlu, semahatlu, müveddetlu, recahatlu, nur- u basire- yi ibtihacım birader- i a'iz- i muhteremim
tleri
Hemvare zat- ı saadet ayetleri ba izz ve ihtiram sadr- ı hükümet şeriyet' ül envarda
ütteki- ı halin- i afiyet ve celb- i kulub- i ibadullah ile fi kulli hal asayiş ve rahatte olub
evfikat- i hazret-i yezdani her bir umur ve hususlarında rehber ve rehnemun
e kaffe- i metalib amallanhayr ile husule makrun olmak davat- i icabet nişanı
'akdim ve lazıme- i tefakkud teb- i letafet muasırları mura'atıyla resmi muhadinet
Eda ve tatmim kılınarak inha- yı muhaselet semaı budur ki yumni saadetle astaney- i aliyeden
rehzet ve kıyam ve canib- i maksutlarına tevc'ih viche- yi itizam eyledikleri
Rıız- ı fıruzdan beru suy- i dilcularına muncezib olan zamir- isıffat
Semirim mübteğası ihbar- ı selamet encam ve peyam- ı dilaviz meserret irtisamları
- Vurudu nuhbey- i efkar- ı leyl- u neharım ve umde-yi ezkar- ı zebanguzarım iken
12- Hamdulillah taala selamet izz- u saadet redif ile asayiş yafte- i ziyr- i hükümet- i-şer'iyeleri,
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Veliyülni'em Efendim Hazretleri
Bahçemiz mahsulundan hakipay- ı alilerine bir miktar hoşabliğ erik

İrsal olundu efendim bundan akdem malum alileriniz olan husus için
Taraf- ı dailerine bir tezkire varid olub tesennüat ebna- yı
.lam.andanolan ref u temin olmayub İskenderiye Fethiye ta'lik
Olunmuş icmal hakipay- ı devletlerine ifade olundu Efendim
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yetlu, mürüvvetlu, atıfetlu, karındaş a'izzim Ekremim
Hemvare zat- ı mürvet sıfatların kafe- i ekdardan tahfuzu olmaları
Davetiyle inha- yı senakar kadimleridir ki bundan akdem taraf- ı alilerinden
ica olunan enis haliniz hacekan- ı divan- ı hümyundan Ali Rıza Efendi
Dailerinin sipah tarafında olan iki aded kalil- il yevmiye üsamenin
Anhayraneden serkeye nakil buyurmaları hususunu bundan akdem v'ad- ı kerimaneleri
ibgat ettiği Muma ileyh duacılarına tefehhüm olundukdan azim memnun
e dua- yı bilheyrlerinde olmaları efendim şimdi mevacib- i takrib etmekle
Hatır- ı senakarlarına riayet buyurub zikr olunan iki aded kalil- i yevmiye
Esamenin serkeye nakil buyurmaları kemal- i lütf mürvetlerine menuttur
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Erzurum Valisine İrsal olunan Suret- i Mektubdur.
Devletlu, İnayetlu, utufetlu, rafetlu Efendim Sultanım
Dame bilizz vel iclal hazretlerinin cenah- ı aferininde- i
Cihan ve zinet bahşendey- i zemin- i asıman celleş'ana hazretleri
-~eyyir gerdün fıruz alem- i imkan olan horşid- ı direhşan
Z.at- ı mealişanelerin hemvare arayiş- i sipehr ikbal ve revşenbar- ı
.y~ualla hane- yi cah- u celal idup saye- i saadet mayelerin
eddiyel dehur vel ağvam ve ayan devletleri üzere müstedam
Eyleye emin bu bendeleri dudman- ı Şam-ı hul erkan hazret- i
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Ali feyzin kadem- i ibudiyetleri ile fahr- u mübahat iden bendegan- ı
Sadakat- ı pişaneleri zümresinden olub derun- u nezdik
- Cümlesinin hizmet- i dua- yı ubudiyetleriyle güzariş eyyam
- Ve duhur ve min külli- ül vücuh ifa- yı levazım hulus- u sadakat
3- Kariye sarf- ı mevfur ve bezli makdur üzre olduğum icliden
Bi- tahsis- i sıdk- ı taviyet ile zart- ı ta'ala beyyinat- ı vezirane
~- lerine dair ve davet- i hayriye müdavemet ve iştiğal üzre
6- İktisab alamet eser oldu nişane- yi senediyleriyle
- Tahalluf eylemedi tir- i kabze- yi umid ve fehvasınca Elhamdülillah bi yed- ilmelik' ül müteal
8- İtikal- ı dua- yı bendeleri hedef resi icabet kabul olunmağla
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-Olmağla
- Ba yümnü tevfik- i rebbani
Zat- ı sutude sıfat- ı bihemtaları
Layık- ı hercah- ı bolendi refi' ve vücud- u alemsudları
'"' Bais- i asayiş- i şerif ve vezi olduğu piramun güzar- ıhatır
Şehriyarı olmakdan naşi rutbe- yi valayı vezaret ile kadr- u şanlarını
- Tenvih ve eyalet samiye- yi Erzurum dahi ühdey- i hamiyet- i desturanelerine
Tevcih berleh teltif ve terfi buyurulmağını küstahane eda- yı tebrik- i
Cah- ı vala- yı ikballerini hav- i arz- ı hulus ubudiyetle takdim
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17

16

15

Arz ile icra olmuşdur hemen cenab- ı hak celle ve ala eyyem- i ömr-ü devlet
- Ve ikbal asifanelerin efzun kaffe- yi umurlarında tevfıkat- ı aliye
- Ve fıyuzat- ı ilahiyesine mekrun eyleyub bu duakar rabbe abdilerinin
Nam- ı sadakat- ı ittisamız defter- i duaciyane ithal ve kayd- ı sıdk- ı hulusu
Teviyetime itibar buyurulmak babında lutf ve ihsan ve kerem- i bi- payan devletlu, inayetlu
5- Utufetlu, rafetlu Efendim Sultanım nale mayetemennahü Hazretlerinin'dir.
6- El Abduldai Razizade Muhammed Hazinedar Esseyid İsmail Efendi gazi asker
17-Anatolu.
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- İnayetkarım, mürüvvetlu birader- i ali kadrım efendim hazretleri
-Hemvare zat- ı hüceste sıfatların kaffe-yi ekdar kevniyyeden mesun ve mahfuz
Eylemek davatıyla inha- yı senaverileridir ki cenah- ı Me'ali nisablarıyla
Bünyade derkar olan rabıta- yı mihr- u muhabbet ve zabıta- yı rastiyi müveddet
~ Devri ve süveri iftirak- ı zarure ile halal pezir oldur
Muhabbet- i safiyeden olmadığı kelşems vasatünnehar

celi ve ruşan

- Ve şaibe rib- u rüyadan masun ve müarra edu ki şehr huveyda
Olduğuna binayen ezkar- ı mehasın ara ve evsaf- ı biriyalarıyla
Natıka- yı guya olduğumuz pür agah olan fuad- ı mir' ati itibar- ı
O- Zahir ve rüşana ise dahi el müraselet- i nisfül muvasilat mısdakınca
1- Nemig- i valaya cesaret olundu.
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Saadetlu, semahatlu, teziletlu, miiriivvetlü, mahmidetlü, Efendim Sultanım Hazretleri
vare asude neşin sedr safakay- ı izz ve ruf at ve gülçin revzey- i
irdevs nüma- yı selamet ve afiyet olmaları davat- ı icabet ayeti
Bil sıdk ve ihtisas t'ediye ve tertil ve merasim- i iftihas- ı tab'- ı nezafet
Arlan müra'atı mübarek dest- i pür envarlarını takbil eyleye tekmil kılındığını
Siyakında arize- yi dai kadimleri budur ki Canib- i seniyül menakıb
- Ve zat- ı feyz- i caliblerine hasıl ve runuma olan hubb ve dad- ı azeli
Ve meyl- i fuvad- ı lemyezeli muktazasınca daima istihbar- ı ehvallerine imal- ı akl
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e huş ve nevid- i meserret cavid afiyetleri vuruduna havale- yi çeşm- i
Guş olunmakta iken bu defa bas ve esra buyurulan kaime- yi ferahresanları
- Ber vakit- i meyamın kurbunda rahe- yi ziyb- ü vusul ve mefhum- ı menfiye
- İttila'i daiyanem muhit ve maşmul oldukda der an saat mesfurenin
Cüst- u cusuna adem ta' yin ve tahsili hususuna bezl- i kudret hemin
Olunub lakin manuk Edirne canibinde olub oğlu ağaya bi_- ihzar
Ve gereği gibi tazik eylediğimizde muftis mendebur olmak hasebiyle yeniden meblağ- ı
Matlubu tahsil mümkün olmadığı icliden bin iki yüz on
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Yedi senesi muharremi ül haramı ğurresinden yedi ay vadesiyle yedinden
Bir kıt' a deyn temessükü alız olunduğundan başka birebir birer kefil dahi alız
Olunmuşdur

İnşaallah taala vadesi hı11ulunda meblağ- ı mezkuri alız- ı

Ve taraf- ı saadetinize bais ve tesyir olunacağı havi ve hasaten istisfar- ıhatır- ı
Hatır setude- i sematlarını muhteva iş bu duaname ve tahrir ve fürüstada- yi nadi
İzzet mesirleri kılındı bimennehü taala led- e şeref ül vusul malum saadetleri
Buyurulduk da Canib- i ihlaskarların vadiy- i nisyan buyurmayub vesile- yi
İnşerah sendur ve cinan olur peyam- ı sıhhat ve afiyetleriyle elşad ve da'vat- ı
Hayriye- yi icabet iktiranlarıyla es' ad buyurmaları vabestay- ı lütf ve mürüvvetleridir.
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1
2

3
4

5
6
7

8
9

10
11

12

Efendimizin mukataa temessüküdür.
ech- i tahrir huruf oldur ki ba berat- ı şerif- i alişan mutasarrıf olduğum
Aydın muhasilliğinden müfrez Közlü Hisar Kazasına tab' i resm- i kil ve başhane
Mukataasının iş bu bin iki yüz yirmi sekiz senesi Mart' ı ibtidasından
Sene- yi mezkur Şubat' ı gayetine gelince bir sene- yi kamile iltizamına talib ve ragıb
~ Olan kudvet' ül emasıl ve el- akran ağa zeyyede Kadriye ber vech- i sene- yi
Sabık ilzam ve ağa- yı Muma İleyh dahi iltizam ve kabul ve bedel- i iltizamı
- Olan meblağ- ı merkumu tamamen ve kamilen tarafımıza eda ve teslim etmekle Mume ileyhin
8- Yedine iş bu temessük i'ta olundu gerektir ki ağay- ı Muma İleyh
9- Mukataa- yı mezkureden her bir sene- yi kamile zabt olub iktiza iden resm- i kil ve başhane
1 O- Ve sair hasılatını öteden berü olageldiği teveccühle ise ol vech ile
11- Alız- u kabz edub tarafımızdan ve taraf- ı ahirden kemisne mani ve müzahim olmayalar
12- Vesselam
El Fakir Esseyid Muhammed Emin el mutasarrıf bi Medinet' ül mezbure
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Bais- i tahrir huruf oldur ki
Sadr- i asbek mütevefa el hac Emin Paşa merhumun Medine- yi Üsküdar' da miskinler tekkesine
aaz eylediği mimber- i şerif vakfı ve rical- ı devlet- i aliyeden el hac Mustafa Reşid Efendi
derinin
Medine- yi mezburda bulğurlu valide ve Kabataş nam mahlelerinde ihyasına muvaffık oldukları
"leziz
Çeşmeleri ve müberrat- i saireleri evkafları arazisinden yine Medine- yi mezkurede bulgurlu
Karyesinde vak' i malum' ul hudud bir kıt' a çayır arsasının iş bu bin iki yüz otuz üç senesinde
Karyesinde vak' i ruz- u hazırdan senesi tamamına değin keyfe mayeşa zabt ve tasarruf eylemek

Yüz altmış kuruşa ve çayır- ı mezkurun derununda kain bir bab oda dahi yirmi kuruşa
İş bu temessük dest- i kerem bahşeleriyle müşerref olan sudur- u ülema- yı üzamdan sabıken

Dar' ül hilafe- yi aliye kadısı devletlu, inayetlu Esseyid Muhammed Emin Efendi Hazretleri' ne
Tevliyetim hasabiyle icare- yi merkume ile arsa- yı mezbure derunundaki bir bab oda bir sene- yi
- Kamile icar olunmuştur. Keyfe mayaşa tasarruflarına taraf- ı ahirden ve kemisne müdahale ve
eylemeyeler.
Abda- yı daiyül Emin Paşa Abdulgadir el mütevelli
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t-Benim inayetkarım pederim Efendim Hazretleri
Min külli el vücuh riayet- i hatır- ı mültezimimiz olan bir zatın
Akrabasından olub zir- i hükümet- i şeriylerinde asude

5- Medine- yi Üsküdar sakinlerinden iş bu resanende- yi duaname
6- Cariyeleri ahl- i arz mekulesinden olub hala zevci
- Olan davacılar muazzin oğlu Süfahanın bir türlü cevr-

ü

azasına

8- Tahammül edemeyüb helakına kast etmekle beyinlerinde hiss- i zindiganeleri olmayub
9- Huzur- u saadetinizde tarafe'i şer' ve tahlis giriban eylemek
10- İstid'asında olmağla mahsus duaname tahririne badi olmuştur.
11- Bimennehü taala mezbure cariyeniz damen- i şerifıni tenfiz- i husus
12- Malum- u fıtretinize buyuruldukta umur- u meşruasından hiss- i muavenet
13- Ve müteharet buyurulması rica ve niyazımızdır Sultanım.
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-Saadetlu, necabetlu, utufetlu, birader- i aizzirn ağa- yı cemil- ül ş'en Hazretleri
- Hemvare kemaliş- i afyalan terane- yi sünehi nimat- i ibtihac ve kalay valay- ı ayetleri ziynet
- Bahş- u hazar- ırevac olmak davatı takdimiyle numude- i muhlisaneler budur ki
Zat- ı reziyül sematlarına vukuyab olan hüsn-

ü

teveccüh derun- u muhabbet

5- Meşhunumuz lazımesi müdamen revvehe ruhun edayab afiyet
6- İttisamlarına amade- yi meşam vela iken halen Kuşadasında naib- i
- Eş şerif faziletlu Efendi oğlumuzun saye- yi icra- yı şer' i Ali ve raği- yi

8- Ulfet e'ali ve ahali olduklarından bahısla Muma İleyhin istida- yı ibkasını
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Hav' i takdim olunan ahalinin bir kıt' a mahzer- i sadakat emirlerini müseddik
Kaime- yi hulüsul allameleri rahe- yi ziyb- i ezaz ve me'ani bediet' ül rumuz icaz- ı

- Amuze- yi kuvveyi darika- yı halisanemizi şinevaz olub ber tıpkı iltimas- ı Efendi
- Muma İleyhimi kemaken ibka ve ikza iden mürasile- yi şer'iyesi 'ita kılındığı
- Beyanı ve tahsis-i inkişaf- ı teb- i alilerini hav' i terkime- yi müveddet
Terkimine badi kılınmıştır. Bimennehü taala led- el vusul malum- u necabet
,.- Şumulları buyuruldukda bade- zin tehrirat- ı behiyeleri bidiriğ ve tesfiğ
6- Buyurulmaları gumaştey- i utufet- i meşimeleridir.
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5

4

Bimennehu Taala
- Muhavim kiram zevil fahamden sabıken
- Medine-yi Üsküdar Kadısı inayetlu, rafetlu, devletlu
3- Mükerremetlu sertac- ı ibtihacım Efendim Sultanım Tevfik Efendi hafidi
Elseyyid Muhammed Sadık Efendi Hazretleri' nin nade- i saadetlerine

5- Duanamemizdir.
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Bazı etrafdan sual olunduk da vurudumuzdan çend ruz mukaddem astane- yi aliye tarafından
- 'Azim olunduğu haber verilmişken birkaç gün mururunda dahi etraf gura- yı mahallet
- Takayyüd üzre teftiş ve tefahüs olunduk da filvaki merkum esseyim el hac efendi mahruse- yi
- Mezkureye ve duhulumuzdan üç beş gün mukaddem astane- yi saadet tarafına 'azim ve rahi
Olduğu ifadesi vesile-yi terkim name ve dua ellame olduğu karin ilm m'arifet- i irtsamları
uktezar- ı mekarim- i ahlak
5- Buyurulduk da ber muktezay- ı mekarim ahlak bu muhlis serir- i saf bünyan esna
6- İttisafları hatır- ı tabinak ve deynimiz
- Derraklarından ib'ad
Buyurulmuyub
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- Devletlu, inayetlu, rafetlu, atıfetlu, merhametlu, veli'ül niam celiyül lutf velkerem Efendim
ultanım Hazretleri' nin
2- Ataba aliylerine ve sedey- ı seniyelerine bi- nihayet terfıd- i gayet temcid ruy- ı ubudiyet
3- Acizanem sude- i ve cibin rekiyyet- i daiyanem fersude kılınıb ed'aiye
Medari' ömr ve devlet ve bakay- ı meed- u menziletlerin bi mura'at adab- ı merfu' icabetgah- ı
~- Hazret- i Melik vahhab kılınmak verasında arize- yi abd müstedimleridir ki
6- Pişegaha meali penah utufanelerine olan kadim ubudiyet- i acizanem
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- Mukatazası zimmet- i cakiranemde malız- ı din- i vacib- ül eda eylediğim izdiyad
Eyyam- ı ömr-

ü

devlet ve ikbal ve imtidat hingam- ı meed- u menzilet ve ibticalleri

Davat- ı icabet- i ayatından zerre kusur bendeleri olmadığı hakipay- ı merahim
İhtifar- ı şefukanelerine arz ve beyan eyleye teşyid- i bünyan- ı ubudiyet
- Ve temhid- i mebane- yi rakıyyete vesile cüvyan iken akraba- yı dailerinden olub
2- Merhum Vani Efendi evkaf- ı şerif mütevellisi izzetlu Esseyid Ahmed Efendi
3- Bendelerin taraf- ı dailerine vuku' olan umur hususunda
4- İ'anet- i acizanemi havi ihsan buyurulan bir kıt' a inayet nam- ı
5- Velinimaleri manende hüma fark- ı acizaneme tenezzül olduk da ba t'azim
6- Takbil ve telsim ve nasiye-yi daiyaneme refı' ve takdim ve vacib- i zimmet- ı acizanem olan
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- Dua- yı devam ömr ve devletleri tekrar avurdey- i icabethane- yi hazret- i rabb- i 'alim
8- Kılındığımız beyan ve efendi muma aleyh bendelerini cemi' vukuyafta olan
9- Umur ve hususunda Hüsn- ü muavinet ve sarf- u vüs' ve takat olacağını
O- İfade- yi vesile ref i ruka- yı ziraat iktiranım olduğu muhat- ı ilm- i alem şumulu
1- Utufaneleri buyurulduk da ber muktaza- yı merahim- i eşfak bu bende ihsan
22- Dicleleri ez kadim mezhar olduğum teveccühat faiziyet' ül bereket- i kerimanelerinden
23- Mahcur buyurulmuyub kemakan menzur- ı negah atıfet ve ihsan buyurulmağla
24- Led- el etrab hane tac ve muhafıret bendeleri muhavi eve- i Asuman buyurulmak babında
25- Mezid- ilutfu ve kerem devletlu, inayetlu, rafetlu, utufetlu, merhametlu

El abd el da'i el kadim Esseyid Muhammed Emin El Gazi mahruse- yi Bursa
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Bi mennehü Ta'ala

- Halen revnak efza- yı sadr-ı fetva ve ziver bahşay- ı kaşene- yi tekva devletlu, inayetlu
2- Rafetlu, utufetlu, merhametlu veliyülni'em kesr- ül lutf vel kerem
3- Sultanım hazretlerinin hakipa- yı haciz vayı
4- Aliylerine arzuhal abd- u da'i

5- Bi kemineleridir. ( 8642)
Darnen ma dem' ül 'alem
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- Devletlu, inayetlu, rafetlu, utufetlu, merhametli veli- ül ni'am kesr ül lutfve elkerem Efendim
ultanım Hazretleri
2- Ba nihayet devlet ve ikbal ve ba gayet meed- u übühat ve icalal ruy- i ubudiyet da'iyanem sude- ı
3- Ve cebin rağbet acizanem fersude kılınıb medar- ı eyyam ömr- ü ve ikbal ve bakay- ı hingam meed
Ye ibtihal
Olmaları d'avatı merfu' barugah- ı hazret- i rabb- i müte' al kılınmak piramunuda arzuhal abd- u da'i
5- Bi kemineleridir ki Mualla astane rubhül bünyan veliyülni'malarına

mahzan ubudiyet- i sadıkanem

6- Muktazası zimmet- i dailerinde deyn- i vacib'ül eda eylediğim ed'aiye- yi hayırlarıyla evkatdar
- Olduğumu hakipay- ı havcet reva- yı aliylerine arz ve beyan vesile- yi şimar- ı ictisar
8- İken selefimizin nayib el hac Salih Efendi da'ilerinin hingam- ı niyabentlerinden
9- Vefat eden müezzin zade ve Eyyüb Ağa terekelerinden resm- i kısmet olunarak
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- Saadetlu, Semahatlu, faziletlu oğlum efendi- yi sutude şiyem hazretleri
- Zat- ı hisafet maablarından mennuz olan fetanet ve muane set- i biruz- i
- Muktazası memur- ı umur şer'iyesi oldukları Kuşadası ahalileriyle
Hüsn- ü imtizac- ı muaşeretlerinden bahisle istida'- yi ibkalaları
-- Havi' bu defa varid olan mahzer- i ahali ve tehrirat- ı eyani terkime- yi mevruslarına
6- Matuben rahay- ı zib- i durud- u ve fehavi- yi mültemisaneleri karin- i meşhurumuz
- Olduk da ber nemet müsted' a kemakan tekrir ve ibka ve iktiza eden
8- Mürasile- yi şer'iyası taraf- ı fezilanelerine isra ve halimiz saadetleri
9- Hüsn- ü istikza- yı havi iş bu şukke- yi müveddet tahririne badi
O- Kılınmışdır İnşaallah Tasla led-eşer' ül vusul m'alum semahatleri
11- Buyurulduk da ber vif k- i meftur oldukları seciye- yi rehineleri
12- Üzere istihlab- ı davat- ı hayriye- yi fukaraya müsaberet buyurmaları
13- M'amul- u muhibbanemizdir.
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Bimennehü Ta'ala
- Halen Medine- yi Kuşadası' nda mesned nişin şeri- i mübin
__ Saadetlu, fezayetlu, semahatlu oğlum Efendim
Hazretlerinin de
Residebab
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- Devletlu, inayetlu, utufetlu, rafetlu veli'ülni'amim ülüv-

ü

himem emimi'ül keremim efendim

__ Sultanım enalallah mayetemennahu hazretlerinin hakipay- ı devletlerine ba kemal
Adab ruy- ı ubudiyet mealide ve cebin- i rakiyet saide kılınıb damen- i
İnayet peyvest- i kerimaneleri melsum- u şuffey- i tebcil ve efham kılındığı hilalında
'"- Arzuhal- ı abd- ı da'i kedimeleridir ki hanedan şamihül erkan- ı kerimanelerine mahsus
6- Olan kadem ubudiyet acizanem takrib- i hıdmet- i dua-yı hem
Efendi Cemil'üş şiyem Hazretleri'ne
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- Saadetlu, mükerremetlu, meveddetlu, karındaş 'aiz- i ekremim Sultanım Efendi-yi cemil eşşiyem
Hazretleri'nin
__ Nadi refi' saadetlerine mezid ta'zim ve ikram ve fert tovfır ve ihtiram ber leh cevahir evdat
Safiye muhaliset numa ve zevahir- i teslimat- ı vafiyet müsadekat entuma ve merasim pursiş- i
Tab'- ı aliyleri mer'- ive müeddi

5- Devletlu, inayetlu, semahatlu, utufetlu 'ali- ül himem kerim- üş şiyem Efendim Sultanım Hazretleri'
nin mukif- i
6- Mualla destegah siper iştibahları sovb refi'ü 1 şa'nilerine bir nehç- i tazim
- Ve tefhim ve redd- i mısra- yı evdat- ı ubudiyet şemim takdim ve ba kemal adeb
8- Ve tebcil <lamen-i inayet peyvest kerimaneleri selsim ve takdim beramininde
9- Arize- yi dua guy- ı kadimlerin budur ki bu bende- yi ihlasperverleri ez kadim dairey- i aliylerinin
O- Duakarlarından olmağla' ala mah'uvel vacib filliyali v'elashar temade- yi ömr devlet ve ikbal
11-Ve tezayüd meed ve menziletleri ed'aiye-ye hayriyesiyle evkatgüzar olduğu arz- u ifade ile teşyid-i
Mebani-yi ubudiyet icra kılındı cenah- ı Hazret- i Emin
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Ömer Ağa' ya Cevap
- İzzetlu, saadetlu, meveddetlu, mürüvvetlu karındaş- ı 'aizşiyem

ü

ekramım Sultanım Efendim Cemil-

2- Hazretlerinin müstevcib- i sururlarına mezid- i tazim ve efham ve medid- i tevfır
3- Ve izamla cevahir- i evdat halisat- ı muhabbet numa ve zevahir- i teslimat
4- Seliınat ıneveddet entuıne ithaf ihda ve merasim- i tab' aliyleri
5- Mer' i ve ınüeddi kılındığı siyakında zamir- i ınünir mihr- i incilaba numayendey- i
6- Muhlis- i seniye- yi safıleridir ki benim izzetlu, saadetlu, müveddetlu, mürüvvetlu karındaş
- A'izz- u ikramım Sultanım hazretleri cenah- ı futuvvet nisab- ı kerimanelerinde olan
8- İncizab- ı derun billet meşhunumuz lazımesince mirat- ı evsaf- ı
9- Haınideleriyle rüteb' ül lisan ve sovb- ı semahat adab- ı fazilanelerine
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11
12

13

14
15

Il

II

ı.

16
17
18

ı

I
\

O- Hulus name- yi tahririne vesile cuyan iken bu kere bizim Muhammed bendeleri
1- Umur- u husus ruyeti içun ol tarafvazih' ül şerka azim ve rahi olmağla
2- Üzerinden hüsn-ü nazar utufet eser- i semuhaneleri bidiriğ ve mülteci
3- Olduğu emel- i me'arib acizanesi karin- i es'afve tacviz ve tesviğ buyurulmak
4-M'amul- u vesile arz- u ihlasım olmuşdur İnşaallah ta'alala ledel şeref ül vusul
15-Ber menval- i muharrir merkum bendelerinin vuk'uyafta olan umur- u hususuna
16- Mezid- i müsaideleri derkar buyurulub canib muhaliset perverleri
17- Dahi kaşaney- i derun hısafet meşhunelerinden eb'ad buyurulmaları vabeste- yi dest- i
18- Mekanın mü'tadlarıdır baki hemişe eyyam saadet ve ikbal daim bad
Halis' ül Fuad İbrahim

138

65/ 1

-Azim- i hakipa-y ı aliyleri olmağla bu kulları hakkında
__ Bidiriğ buyurula gelen merhamet ve ihsanları muktazası
3- Merkum bendelerine dahi hüsn-

ü

nevaziş bende perveri mebzul

4- Ve bidiriğ buyurulmak niyazıyla vesile- yi ref' arize- yi senagusteri olduğu
5- Muhat- ı ilm aliyleri buyuruldukda ber muktaza- yı merahim ve işfak
6- Bu bende- i ihlas misak bundan böyle dahi meluf olduğum
-Teveccühat- ı faiz-i el- berekatlerinden eb' ad buyurulmayub kemakan
8- Menzur- ı negah atıfet ve ihsanları buyurulmakla hame- yi tac- ımufaharet
9- Piri muhaze- yi çerh- kuhen bünyad buyurulmak babında inayet ve kerem
I O- Devletlu, inayetlu, rafetlu, utufetlu, merhametlu celi- ül himem Ali- ül kerem Efendim Sultanım
11- Hazretlerine' dir.
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1

3

6
7

- İnayetlu, utufetlu, rafetlu, ülüvv- ı himem ve fil kerem Sultanım hazretlerinin
- Adad- ı ömr- hayatların sıfr- ı aluf misal levh- ı alemde
ü

3- Bişmar ve nehal- i vücud - u inayet aludeleri feza- yı hadika- yı
Afiyet- i ikbalde ber karar olmak davat- ıtebkil- i damen
5- Aliyleriyle eda kılındığı hılalında arize- yi da' i
6- Kadimleridir ki bu esnada adamımız Ali Ağa bendelerinin
- Varid olan mektubunda devletlu, inayetlu büyük Molla
8- Efendimiz' in istişamam heva ile bir miktar mizac- ı şerifleri
9- Münherif ve lisan dürerbalarına siklet ariza olduğu
I O- İfade eylemiş bir halete mübtela oldum ki şuur ve aramım
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11- Meslub ve hab- u rahatim merfu' oldu hemen
12- Rabbim 'az- u ala hazretleri sıhhat ve afiyetler ihsan
13- Eyleyub sayelerinizi üzerlerimizde daim eyleye iş bu
14- Sene-yi mübarekede illet- i mezbur ba'zı kesanda zuhur
15- İdup maazallah Taala müfti beldmize ba nizul ariz
16- Ve lisan- ı külliye beste oldukda mahruse- yi Selanik hazik
17-Atibbasından

çiçi nam tabib kundus hayesinden

18- Bir dirhemini iki fıncan su ile kaynatıp üçer beşer
19- Dakika ağızda dutup tükürüp kezalik böylece isti'mal
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20- İstimal
21- Ettirdiğinden ma ada
22- Mikdar- ı mezbur kunduz hayesini
23- Dili altına vaz' ve öylece turub usaresini
24- Tükürmek ile urug ve azaya kuvvet gelib def eylediler
25- Ve aralık aralık arz olan hararet için on beş dirhem
26- Kana kana sade su ile kaynatılıp birer fıncan istimal ile
27- Hararetleri dahi mündefi' olduğu İnşaallah Tasla şimdiye kadar
28- Tashih- i mizac buyurmuşlardır illet- i mezburenin misalleri bu tarafda
29- Dahi vuku' bulduğundan tabib mersumun tecribesi sıbgat etmeğin
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30

31

32
33
34

35
39

38

37

36

30- İhtiyaten taraf- ı devletlerinden taraf- ı dailerine ifade buyurusanız
31- Bu tarafda sohbet olunub iş'ar olunur hemen cenah- ı hazret- i hanedan
32- Devletlerinizi daima me'mur abadan eyleyub kederlerinizi göstermeyin
33- Amin bicah- ül murselin efendilerine olan alaka ve muhabbetin min indellah
34- Olub oğul karındaş muhabbetsiz olmayub hikmetinizden
35- Sual- u teveccüh etmez benim dahi 'aklım mütahayyır olduğu hususundan
36- Olmağla yerde miyim gökde miyim kendimi bilmem halim
37- Gayet müzteribdir mübarek başınız
38- İçin olsun
39- Efendim.
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Iı
!

ı

I
I

Suret- i Tezkire

!:
I

- İnayetkar ufir- u huma efendim hazretleri
__ Devletlu sahip efendi hazretlerin dünkü gün varid olan
3-Kerimnamelerinde mahsus- u taraf- ı alilerine dua ve senalarından
Sonra ihtilas vakit müyesser oldukda ziyaret- i garimet
5- Buyuracaklarını tahrir buyururlar ( okunamadı) bu gece mezac- ı
6- Acizanem tekrar mütekerrir mut' ar olmağla bugün ziyaret- i
- Alileri teşrifden mahrum olduk ve el husus devletlu
8- İnayetlu Hurşit Efendimiz Hazretleri devlethaneleri teşrif
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9-Buyurdukları mesmu' senavere olduk da bir kan dahi şevk
1 O- Hasıl olmasaydı lakin zaaf her kemal olmağla el mürasile
11- Nısf- ül muasele iktifa kılınmışdır hemen bu alem- i kavn- u fesadda
12- Sıhhatdan gayri amel edecek bir şey olmamakla onu fıkr edup
13- Kısaldığı nisyamıza iraz- ı lazımeden olmakla cenah- ı bari
14- Cümle afiyet ihsan eyle amin efendim teşriflerinizi
15- Niyaz ederim adem- i icabet eyle mahsun olurum der cesaretine edemedim.
16- İbin muddem Baki rey dadar Efendimin' dir vesselam.

146

74/1

Nebihan Şah Sultan Aleyhi Alişan Efendimiz ki baş ahalisine Emin Molla Efendi
Tarafımızdan Tahrir Olmuşdur.

- İnayetlu, utıfetlu, mürüvvetlu mezid- i merhametlu dadar-ı valaşa'nım Efendim Sultanım
•..- Ağa- yı zişan hazretleri hemvare cenab huday- ı muteal ve vahibül
.,_ Ethaya hazretleri vücud- u şeriflerin vegaye- yi semedaniyesinde masun
Ve mahfuz ve hurşid- i 'iz- u ikballeri ruz be ruz efzun
5- Ve direhşan eylemek davatıyla arize- yi senakarlarıdırki ba' is- i
6- Duaname- yi cevahirci nufus- ı zil kulları taraf- ı senakarlarına
- Hizmet club ve bundan akdem sera- yi veliyet' ül niemiyeden dahi
8- Hizmeti olmak hasabiyle nefur kulları cenab- ı mürüvvet nisablarının
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I
Dahi malfunu olub dünkü gün inayetlu Efendim laleyagatın selefıhim

II

O- Eyledi odanın gediği hususu için hilaf- i vak'ı inha olmağla
I

1- Mesfur kullarının maddey- i acizanesinin pazira- yı hüsn-

ü

husuluna

2- Himmet nida- yı mürvet mütevelliy- i vakıf olan İbrahim Beg
3- Efendi daiyenelerine husus mezbur için adem tain buyurulmaları
4- Kemal- i mürüvetlerine meruttur baki lütf ve mürüvvet ve mesfur kulların
5- Bu hususda çırağ buyurulmak babında ilticaya cesaret olundu
Min' el da'ül kadim Esseyid Muhammed Emmi Abdullah Efendi Zade
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- İnayetlu, şerafetlu, utufetlu, rafetlu vala himem kerim'ül şiyem sultanım Hazretleri
2- Hemvare zat- ı inayet semat- ı kerimaneleri ziyb efza- yı erike-yi ömrü ve ikbal ve kaffe- yi imham
seniyeleri
3- Mekarın fıyuzat cenah ve vahib' ül amal olmaları davat- ı arz- ı ve dergah-ı cenab müsteani kılındığı
4- Hitamında nümayende-i senacuyu bimaralarıdır ki zat- ı aliyleri miyanede iktisab şeref olan hukuk-ı
5- Dirine ve tereddüt- ü fu'vadiyemiz lazımesince leyl ve nehar terfi- i kadr- u ve şenlerinin davatıyla
iştiğal
6- Ve sitayeş efsaf- ı kerimane ve ezkar muhasenatlarıyla evkat küzar olarak peyam mesaret
behşarlarının
7- Vurudine ruz- u şeb revzen guşa-yı tehessür ve iştiyak iken ezmene-yi medideden beru
mürüvvetname- yi
8- Şeref' ül allamelerinin vuruduyla farehyab ve şerefyab olamadığından bais endişe- yi alem ve ekdar
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9- Olmuşuzdur inayetkara aleyhimi dilnevaz efendim hazretleri dide- i lam'e- i elnurlarından dur
lmak
O- Derkar ise de derun utufanelerinden ve himem- i valalarından dur olmadığımı zamir hurşid
aşinaları
1- Agah ve gevahdır böyle olduğu takdirce be her hal ve hemean tesyir- i peyam- ı meskinet- i
ravaihleriyle
12- Taraf- ı senaver- i bi meraların dayevar cesur laye' id buyurmaları niyazıyla tecdid- i merasim- i
hulus
13- Senaveranem zımnında tahrir- i senaveriye ibitdar vuku' u pişgah- ı mürüvvet ihtivaları kılındı
14- Bimennehu Taala vasil- ı sahay- i inayet mesaheleri buyuruldaukda her vech temenna ve niyaz
ilfa-yı
15- Şera'it himem kariye müsaade ve himmetleri mükteza-y ı şeyhiye lütfve inayetleridir.
16-Efendim
Senaver kadim Esseyid el hac Abdurahman el Kadı bi Medinet' ül Erzurum
İnayetlu Emin Molla Efendimiz Hazretleri taraf- ı alilerine vurud etmiştir.
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Yeniçeri Ağasına
- Devletlu, inayetlu, mürüvvetlu efendim hazretleri
-- Bais- i nemika- yı hulus ibtiga kethudamız Ahmed efendi dailerinin dudman- ı bektaşiyana
3- Olan alaka ve muhabbetleri ziyade ve meyl ve rekun- u müveddetleri derece- yi gayetde olmakdan
4- Naşi mayet' ül ifıtharlan olan yevmiyeden bu ana değin altı akçe esamiye desteres
-- Olub ancak akl- ı kalil olmağla atasından cebabiyetinde sarf abruy
6- Etmek dericlerine reside ettirmeğe arzumend olub cenah- ı
7- devletleriyle miyanede olan şeref- i hemcivarına mağruren zaman- ı saadetlerinde
8- Çende akçe tarakki ile kamyab olunmak mamulden gayri baid olmağın zat- ı
9- İnayet ayetlerinde merkuz olan himmet ve mürüvvet lazımesince derun- u
1 O- Tezkireye melfufen irsal kılınan pusulasına çetıde akçe tarakkı erzani
11- Buyurulmak ricası baseten tezkire-yi senamız tahririne badi olmuştur bimennehü Taala

_____ Manzur- u saadetleri buyuruldukda hukuk- u civariyeti ihkak ve icra buyurulmaları
Vabestey- ı ş' en ve mürüvvetleridir.
212M
Miu'el dai' yül kadim Esseyid Muhammed Emin el Kadı min' el Yenişehir
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- Faziletlu, semahatlu,meşihatlu, kerametlu Efendim Sultanım Efendi' nin
__ Mühasin' ill hisal Hazretleri; nin meclis- i bağ- ı irem pur keremlerine
Derun- u iştiyak ve hasret- i iftirakıyla selam senalar iblağıyla nemude- yi
Muhibhane-yi daiyaneleridir ki bu sene-yi mübarekte hüccac- ı müsliminden filan
5- Hacı yedile filan kuruş tarafınıza isra ve ihda kılındığı ifadesi
Duanamem tahrir ve sovb- ı semahatlerine teysir kılındı İnşaallah Taala
- Vusulunda ba'ad el alız ve- el kabul beyit- i mükerreme ve hacerül asvet vardığımızda
Ve beyne! saf a veel Merve ve cebel arafat ve makam- ı İbrahim ve sair
Müsteceb- ill davat olan makam- ı mübareklerde ismim yad ve tezkara
Himmet buyurulrnaları daver dine vuku'unda peyam- ı sıhhat ihbarınız terkimiyle
- Bizleri dilşad ve mesrur el Fuad buyurulmaları niyazımdır Efendim
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I- Mekke mükerreme şerefıha Allahu Tasla ile yevm el kıyametle
2- Dilimiz cevadullah zade el Şeyh Muhammed Efendi Hazretleri' nin
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Bimennehu Taala

3- Beheşt asalarına vusulu yedine
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1- Bais- i tahrir huruf oldur ki
2- Tevliyeti mahruse- yi Bursa kazılarına rneşrute evkafdarı
3- Ali Paşa ibn- i Hayrettin Paşa vakfı kuralarında mahruse-yi rnezburiye
4- Herncivar olan Yenişehir Bursa Kazasına tab'i dere nam karye ile tavabi'i perakendesi
5- İş bu bin iki yüz on dokuz senesi Martı ibtidasından Şubat gayetine gelince bir sene- yi kamile
6- Zabt ve rabt ve hasılatını alız- u kabz etmek üzere iltizamına talib ve ragıb oları iş bu darende- yi
ternessük
7- Fahr' ül akrarıYenişehir ve yöresi izzetlu Esseyid Osmarı Ağaya ber vech- i müherrir sene-y i
sadıka bin iki yüz guruşa
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Bil meşrut taraf- ı vakıfdan ilzam eylediğimde oldahi her vech mahrur iltizam ve kabul etmekle
zikir olunan mezbur
9- Karine- yi mezbureyi seney- ı mezbureye mahsuben Muma İleyh Esseyid Osman Ağa zabt u raht
edub arazilerinden
10-Hasıl bil cümle- i hububatın aşar- ı şer'ia- ya ve resumet- i urfıye ve mukataatın

alız u kabz

vuku'yafta olan
11- Mahlulat ve furu'at ve intikalat ve el hasıl karyey- i mezkur perakendesi öteden beru eslaf
meyanda
12- Teveccuhle zabt ve tasarruf oluna gelmiş ise cenabınız dahi olvechile zabt ve tasarruf edub
13- Hasılatını alız u kabz berleh vedi'atüllah olan fuketa ve zuafeye taaddi ile uhraya müdahale
ettirmeye siz
Min'el fakir Esseyid Muhammed Emin
El gazi bi mahruse-yi Bursa
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1- Rafetlu, saadetlu, necabetlu, mürüvvetlu Sultanım mir- i celil- ül şen hazretleri
2- Hemvare karin- i tezayüt izz ve ikbal olmaları davatıyla mufat- ı muhlis halisül balları
3- Budur ki sınfı hizmetguzarı enderundan musil varakca Mehmet Sadık
4- Bendeleri Hitmet- i mevrus essadetleriyle müfteher ve mübahi olmak
5- Arzusunda olmağla luzumu olduğu halde da'i- ye fazileleri asude
6- Ganına ilhak ile mesrutiyeti hususuna müsaade buyurulmaları
7- Zımnında hulus- u tahririne mübaderet olunmuştur merkum bendeleri
8- Zemin bus- ı niyaz oldukda ber vech- i muharrir lüzumu olduğu halde
9- İstihdam ile es'af- ı merame himmet buyurulmaları mamuldur
Min' el Muhlis Esseyid Muhammed Emin El kadı Yenişehir
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2

3
4

5
6
7

8

- İnayetkarını Efendim
- Efendimizin furuht olunacak hanı veli'ülniem Efendimizin
Kahvecisi naklim Hasandan sual altmış sırafda
Bey olunmuş ismi sahih midir deyu bizden
- Sual etti aslı yoktur deyu cevap verdim
Efendim eğer sual ederler ise bir türlü
- Serrişte vermeyub aslı yoktur deyu cevap
Veresiz Efendim
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ou sen.esi seıer' ü\ b.a-yri şeru:i-yesi o\mak yaımz üç yüz a\tmı:ı kuru.:ı
4- Mahsul- u kaza devletlu, inayetlu Kara Osman Ağazade Ağa Hazretleri' nin kapu kethudaları
5- Saadetlu, mürüvvetlu Halil Efendi biraderimiz Hazretlerinin yed- i saadetlerinden alız- ı

6- Olunmağla iş bu tahvil taraf- ı şeriflerine i'ata oundu
Min' el Muhib Ahmed' ül Gazi bi kaza Timurcu
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- Benim saadetlu, mürüvvetlu Sultanım Hazretleri
••- Vakt- i şerifiniz said ve ve öınr- ü devletiniz mezid olmak
.;- Davatıyla fehve- yı mühibbanemizdir ki beynehümada güzeran eden
Madde için şu kadar kuruş taleb olunuyor
5- Husuluz yerine ve husule geleceğe dahi bedihidir
6- Murad olunursa hamiş- i verega ile tarafımıza
- Tahrir ve ifade buyurasız ve boya ve cüre
8- Alınıp mahaline tezkire irsal olunacaktır

9- Şimdi tezahüden yinni beş kuruşa muhtacdır
1 O- İrsal buyurasız
Min' el Muhibb' ül Ulum
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-Vech- i tahrir hurufbudur ki
- Ba berat- ı şerif- i alişan İstanbul ve tavabil duhan
Gümrüğü mukaatası eshamından mutasarrıf olduğum nısf- ı
Hissemin bin iki yüz sekiz senesine mahsuben taksit- i evveli
,. Olan yalnız altı yüz yirmi beş kuruşu halen duhan
Gümrüğü emini ser buvvabin dergah- ı Ali Seyyid Osman Ağa yedinden
- Alız u kabz olunmak üzere kaleminden suret verilmek

İçun iş bu memhur tahvil i'ata olundu.
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- İnayetlu, utufetlu, mürüvvetlu, mükerremetlu karındaş- ı aiz ve emcedim

2- Ve veli'ül nimetim Efendim Sultanım Hazretlerinin Cenab- ı Huda- yı
3- Müte'al izze ve şe' nehu anülşebih vel misal hazretleri hemvare zat- ı
Hücet sematların müstedaraye meratib- i izz ve ikbal ve nail- i kaffe- yi
5- Mekasid ve amal eylemek duaları takdim ve merasim- i pursiş- i tab'- ı
6- Aliyleri ber vech- i tevkir dest- i pur envarlarını takbille nariye
- Ve şemim kılındığı hitamında arize- yi daileri budur ki;
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Ber mukteza- yı mekarim- i merakim ahlak ve mübteğasy- ı merahim eşkak tarafımızdan
Sünehbade- yi iltifat buyurulur ise elhamdülillah Taala mukarenet
Hüsn- ü teveccühü kerimaneniz ile her sıhhat olup Ramazan- ı şerifin
- Dokuzuncu günü şanı- ı şerife duhul miyesser olub ol belde- yi
- Tayyibede ve sair müstecab- ı el dava olan makam- ı alilerde
Ferize-yi zimmet- i acizaneme olan devam- ı ömrü ve devlet- i ikbalınız
Davatıyla merbut' ül lisan ve meşgul' ül kalb ve cinan olduğumuz
Ve esna-yı rahta bir kıt' a nevaziş nameliz vusuluyla şadıkam
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- Tekrar kılınmıştır. Ümidvarıın ki bundan böyle taraf- ı
8- Dailerini hatır- ı aliylerinden feraınuş buyurmuyub
9- Muhtac ileyh olduğumuz davat- ı hayriye icabet- i ayatlarıyla

- Ömr- ü devlet füzun bad.
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6- Ve kalb- i hazinim surur ile mala mal olub davat- ı hayriyeniz

Hissemend buyurmaları mercudur. Baki
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- Saadetlu, mükerremetlu, mürüvvetlu ah- i aiz valaşanım sultanım
- Efendi hucesteşiyem hazretleri hemvare mütevessit ve sade- yi
Meed- u ikbal ve neyyir- i saadet- i sa'd ahterleri ufuk- u saadette
Direhşanda ve taban ve arz- ı cemal eylemek davat- ı nakş- i kitabe- yi
Mihrab- ı icabet- i mülk- i bi zeval kılındığı hitamında arize- yi
İhlaskar- ı bimeralarıdır ki ber muktaza- yı şimme- yi mekarım şiar
- Hal- i zar- ı fakiranemiz tavcih' ül el hata- yı istikbal buyurulur ise
Elhamdülillah 'ala küllihal sıhhatim niem- i sıhhat ve afiyet olub malum
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9- Şerifinizdir ki taraf- ı saadetlerinden mufariket ve bu caniblere
10- Teveccüh ve ezimetimiz kemal- i şiddet hengamı sermada vaki' olmağın
11- Esna- yı rahta şahid- i tarafa etfar- ı rüzgar birkaç eyyam
12- Ruy- i serdar ile cilve nima olub ondan maeda mukarenet
13- Hüsn-

ü

teveccüh-

ü

kerimaneleri asarı ile her günümüz nümudar- ı eyyam- ı

14- Bahar olmağın kenar- ı cuybarlarda zarb- ı cam ederek
15- Şehr- i Ramazan mağrifet nisarın dokuzuncu Çarşamba günü
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16- Muhbit- i envar- ı hüda olan belde- yi dilara- yı Şam- ı cennet
17- Meşama kadem nehade-yi duhul ve vusul mukadder ve müyesser
18- Olub ol emekin- ı müteberrike- yi meymenede ve sair müstecabel
19- Eddave olan makam- ı alilerde lazıme-yi sıdk- ı ihlasın
20- Olan devam- ı eyyam- ı ömr ve devlet- i ikballeri davatıyla
21- Merbut' ül lisan meşğul- ül kalb ve cinan olduğumu
22- İlan ve ifham ber leh mahsusen tasis- i bina- yı muhabbet
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23- Ve takid- i tahsin- i mebani ve ruhlet zımnında elzem
24- Lazıme- yi muhaleset daimemiz olan tefekkud- u tab' -i alileri
25- Mukaddimesiyle iş bu kaime- yi ihlas ellame keşide
26- Silk- i sütur ve fürüstade- yi madde- yi mürvet mefturları
27- Kılınmıştır ve bitevfiküllah- ı led- e şeref ül vusul
28- Ümid varımki bu muhlis- i kadim veya adimleri
29- Zamir- i münir günehcil nezirlerinden tard- u tab' id buyurmayub
30- Muhtac ileyh olduğumuz davat- ı hayriye icabet eserlerine
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31- Aradıf berleh hissemend buyurmaları vabeste- yi
32- Lütf- u mürüvvetleri baki ömr-

ü

devlet ve izz- u saadet

33- Fizunbaab
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1- Devletlu, inayetlu, mürüvvetlu, velinimet- i bi mennetim efendim sultanım hazretleri
2- Devlet ve ikbal ebedi ile sağ olsun cenah- ı şiraze
3- Bend- ı nusha-yı celle şa'nehu ve tekaddüs hazretleri
4- Mübarek vücud- i behbud pur cudların mücibat- ı taassufdan
5- Masun ve eyyam- ı ömr- ü devlet- u ikbal ve hingam- ı ferr- u haşmet
6- Ve iclallerin daima fızun eyle amin m'aruz- ı da'i kadim ve
-Çakir- i müstedimleridir ki inayetkar emr- i bimedarım efendim hazretleri cenah- ı
8- Devletlerine kadem- i tağalluk hulus- ı mahsusun lazımesince leyl- u neharan
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9- Devam eyyam- ı ömr- ü ikballeri ve davatı ratıbe- yi zimmet- i çakiri olub
1 O- Payam- ı sıhhat selamet encamelerine cüz'an guşdar- u intizar
11- Kara iken lütfen be mürüvveten ba's buyurulan kereınname- i aliyeniz
12- Bi vakt meymenetde reside- yi dest- ı
13- Ta'zim oldukda ne rütbe mesrur- ı ebedi ve cevr- i sermedi hasıl
14- Olunduğu tahrir tasir- i hevseley- ı haıneden ol dahi sevk
15- Ve hasretim sebebi birun olup bi inayetüllah Taala <lamen
16- Bus inayet me' nusileriyle müşerref olunınağa merhun
17- Olduğu
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1- İzzetmaab halen Medine- yi Ankara'da naib eş şeri' eş- şerif
2- Mevlana Efendi baab esselam inha olunur ki Said veled nam
3- Sipahinin Medine- yi mezbure sancağında kısas- ı müzafatından
4- Kasaba nahiyesine tabi' korucak nam kariye ve gayriden bil iştirak
5- Ba berat- ı alişan mutasarrıf olduğum tımarı hasılatından
6- Ahirden müdahale icab etmez iken berber Seyid oğlu Hacı
7- Hasan bazı kesan üstad fuzuli tımarından
8-Mezkure taarruz etmeğin kanun üzre 'amel olunmak
9-Babında şerefi sodur olan emr- i 'alişan mevcibince
1 O- İş bu mektup tahrir olunmuştur vusulundan
11- Mezburi fuzuli ve vasi' olan müdahalesinin men
12- Ve defa' hususunda emr ve ihtimam ve dikkat- i emr- u tenkide tam
13- Eylesin vesselam
El fakir esseyid Muhammed 'Arif durr- i zade efı Allah
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I- Hazin- i cevahir- i esrar- ı kur'aniye- yi hafız- ı zevahir- i envar furkaniye
!

__ Hakikatlu mehınedetlu müveddetlu hulus perverim Efendi hazretlerinin
- Mahfil- i dar- ul gara- yı, İrem tevam- mülk- i hadımlarına manend- ı rükn- ı kıraat lazım
Sadakatımız olan Fatiha'tül tahiyyat izz- u saadetleri kemal- i tevcid ile

5- Tilavet ve tertil ve tefekküd- ü hatıraları sovt- ü hüsnü ile hatim ve tekmil
Kılınarak nemude- i mühibbanemiz budur ki iktiza- yı hulus tovyit- i kadimeleri
- Üzere tarafımızdan istihbar olunur ise elhamdülillah ala' külli hal
Ramazan zahmet- i iftiranın dokuzuncu Çarşamba günü
Bi sıhhat vesselam muhbit- i envar- ı hüda olan müsabihetül saye
Kadem nehade- yi duhul müyesser olub emakin-i
1- Müteyemined sena-yı bilhayri dustan ile imdar- ı evkat- ı olunduğu
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Kılınan mektub- u merğubunuza mahsuben hedyey- i behiyeniz keza esna- yı rahda
Vasıl olmağla kemal- i memnuniyetimizi

ebna siyakında tahrir

5- Nemige- yi verd- i bar olmuşdur inşaallah Taala vusulunda
Ve bervech- i mu'tad tarafımızca derun- ı hulus- u makrunlarında feramuş
- Etmeyüb 'akeb- i eda salat hamsede ve esna- yı tilavet Şam
8- Ve saher hayriye icabet ve müstecab elde olan evkat- ı
9- Sairelerde muhtac ileyh olduğum davet- i hayriye
20- İcabet- i eserlerine erzan berleh hissemende buyurulması
21- M'amulumdur baki radyallahu Taala enhüm
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1- İzzetmaab şeri'at nisab pelevne kazasına naibimiz
2- Muhammed Ali Efendi kamiyab ba'd el tahiyyat- ı ül vafıye inha olunur ki bu esnada
3- Kaza- yı mezbure ahalisi hakkında ba mahzar- ı devlet- i aliyeye iştika
4- Etmeleriyle cenabınız niyabetimizden 'azl ve yerinize iş bu bin iki yüz
5-0n senesi cemadi el evvelisi gurresinden kuzat- ı kiramından
6- Esseyid Muhammed Efendi nasıb- u t'ain irsal olunmasıdır
7- Gerektir gurre-yi mezbure duhulundan kaza-yı merkumede
8- Bir an meks- u ikamet eylemeyib 'avdet ve rucet
9- Eyleyesiz vesselam.
El fakir Esseyyid Osman el kadı Sabbık Medinet' ül Münevver
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Suret- i Tahvildir

Yalnız Elli Guruşdur.

- Badiy- i nemika oldur ki
__ İşbu bin iki yüz dokuz senesi mah- i rebi'- ül evvelinin
"' - Gurresinden olmak üzere ragbetlu, inayetlu hoca tog yedinden
4- Cihat- ı garz- ı şer' iden balada tahrir olunan elli guruş
5- Aldım vacib eda ve lazım- ül kaza deynimdir inşaallah el rahman
6- Meblağ- ı mezkure elli guruş eda ve teslim olundukda iş bu
8- Deyn temessükü yed- i mesfureden alız- u şak oluna
En Canib- i Ahmed kethuda-y ı Emin Molla Efendi
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1- Devletlu, inayetlu, atıfetlu,rafetlu, merhametlu veli'ülni'am Efendim Sultanım damadam- ül alem
Hazretleri
2- Hemvare mesned- i meşid- i devlet ve bahtiyarı mensebe- i bülendi meed- u kamkaride
3- Daim ver her karar ve sayey- i ra'fetvaye- i veli'ülni'amleri fark- ı çakiride
4- Müstemir- ül asar olmak davatı bi hulus- ül bal eda ve ikmal kılındığı
5- Hitamında arzuhal- ı kulları budur ki eltaf- ı aliye ve 'itaf- ı
6- Vafiye ile bu abdu da'i- yi ezirleri canib- i melhuzu kaffeye re'fet
7- Ve melmuh- ı kerişmiy- i utufet buyurulur ise Allah'ül elhamd ve minne karin-i
8- Sıhhat olub yümn- i taveccüh aliyleriyle şehir- i Ramazan mağrifet
9- Nisarın dokuzuncu günü mahsuben bil sıhhat vesselam kafile- yi hüccac
1 O- Hidayet minhac ile belde- yi dilaram şanı- ı cennet meşem kadem
1 1- Nihade duhul ve vusul mukadder ve müyesser olub ol emaken mütaberrikede
12- Ve sair müstacab el dava olan makam- ı aliyleri de zimmet
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Şeyhülislam Arzuhalidir.
1- Devletlu, inayetlu, kerametli, utufetli veli'ülni'am hulu Allahumme sahib'ül lutuf
2- Vel kerem Efendim Sultanım tale bagahu hazretlerinin menba'- i
3- Cuybar- ı saadet ve mugassim- i enhar inayet olan atabe-yi
4- Aliye- yi felek fersa ve sudde- yi sedey- i mesned- i kambahşalarına arzuhal -i
5-Abd- u dai devam ömr ve devlet ve ikballeri budur ki bu bendeleri
6- Sigar- ı sinminden beri ve tahsil ilmi meed- u sa' i ve pertev efzay-ı
7- İlim olan Ru'us- ı müderrisiyeye akran- ı emsalim kullarına nebil- i meram
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8- ile müftahir ve mübahi olmalarıyla bu bendeler müteşebüsül bal
9- Ve muztarül hal olmamakla kaffe- yi müste'dine mebzul olan
1 O- Kerem- i mal ül nihayelerinden mutazerribdir ki matlabım olan bir haric
11- Ru'usi ihsan benle haseten çirağ efruhteleri zümre- yi seniye- yi
12- İlhak buyurulmak babında lutuf- u ihsan ve kerem bi payan
13- Devletli, inayetli, kerametli, utufetlu veli'ül ni'am 'alim Efendim Sultanım
14- Hazretlerinindir.
Bende mühasibi zade Yusuf sakin fi lisanı

177

87/2

1- Faziletlu, semahatlu, Muhammed telvac 'azzim Sultanım Efendi
2- Sutude- yi şiyem hazretleri hemvare cenah- ı rab- ül izzet
3- Zat- ı hucceste sematları ekdar kavniyeden masun ve kaffe- yi
4- Umurlarında tavfıkat- ı semedaniyesine makrun eylemek d'avat- ı
5- Verasından ber avürde- yi muhlisleridir ki taraf- ı saadetlerine
6- Müna'kıd olan alaka- yı derun lazımesince taraflarından
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Suret- i Tahvildir
1- Vech- i tahrir huruf oldur ki
2- İş bu bin iki yüz dokuz senesi rebi ül evveli gurresinden olmak üzere
3- Rağbetlu, riayetlu dostumuz hoca torna yedinde elli guruş cihat- ı
4- Garz- ı şer'iden alız- u kabz eyledim vacib' ül eda deynimdir
5- İnşaallah Taala meblağ - ımezkur- u mesfur dostumuz tarafına
6- Eda ve teslim eylediğimizde iş bu tahvilimiz redd- uşak oluna
'an cenah- ı Ahmed kethuda-y ı Emin Molla Efendi
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1- İzzetlu, hakikatlu, ziyade muhabbetlu iki gözüm kılıfını ciğer köşem olan
2- Huzur- u saadetlerine canı dilden selam dualar olunub mübarek
3- Hatır- ı saadetlerine sual olunur iyular ve hastalarınız sıhhatınız
4- Haberi almak içun hatırınız beni sual ederim bizi sual
5- Ederseniz şükrü hüdaya bin gözlem vardır biz hatırdan
6- Çıkardığınız gece ve gündüz hatır- ı medarınız İstanbul kenti kim
7- Yoktur ki kentim size varım kızım Fatma Hanım mübarek
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8- Öper ve biz dahi yalnızın gözlerine öperim Allaha emanet
9- Olsunlar Ağa Hazretlerine mahsus selam ederum
1 O- Ve ehlim efendi hazretleri mübarek hatır- ı şerifiniz

11- Sual ederler kayınvalidem Kadir Efendi hatır- ı
12- Şeriflerin sual eder ve büyük Hanım Efendi hatır- ı
13- Şerifleriniz sual ederler benim kılıfını hisar- ı hediyesi olan bir mikdar
14- Şey irsal olmuşdur kusurumuza nizar olunmasın.
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1- Bais- i nemika budur ki
2- Ba r'usi hümayun müderrisi olduğum ceddim merhum ve magfurleh Şeyhülislam- ı
3- Asbak Esseyid Feyzullah Efendi Hazretleri' nin medreselerinde hücreye mutasarrıf olan
4- Ahıskavi el hac Osman Efendi taşraya meşihet tarikiyle azimetine tarafımızdan
5- İzin taleb etmekle iş bu bin iki yüz sekiz senesi mah şaban- ı şerifin
6- Yirmisinden sene- yi mezbure zilhiccesi gayetine varınca kenduye izin verilmiştir
7- Tarafımızdan ve taraf- ı ahirden müdahale olunmamak içun yedine iş bu varaka tahrir
8- Ve temhir ve i'ata olundu.
1208/ 20
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1- Bais- i nemika oldur ki
2- Halen müderrisi olduğum Süleymaniye medresesi hüceratı sükkanından nısıf hücreye mutasarrıf
olan Molla Ali
3- Diyarı ahire meşihiyet tarikiyle 'azim ve tarafımızdan izindir hisse talib olmağla iş bu bin iki yüz
4- On senesi zilhiccesi gayetine gelince mezbure izin verildiğini müşa'ar iş bu tezkire i'ata olundu
El fakir Esseyid Muhammed Emin el müderris bi Medine-yi Süleymaniye
1210/ ahid
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- Bais- i nemika oldur ki
__ Ba r' us- u hümayun müderrisi olduğum ceddim merhum ve mağfur leh Şeyh ül İslam- ı esbak
j-

Esseyid Feyzullah Efendi Hazretleri' nin medresesinde sakin olan

4- Ulemalarından Kastamonu Muhammed Efendi sıla- yı rahm arzusuyla 'azim- i rahi
5-0lmak için tarafımızdan izin taleb etmekle iş bu bin iki yüz
6- Sekiz senesi mah şevval ül mükerremin yirmi ikisinden
-Sene- yi atiye cemadi el ahirinin yirmi ikinci gününe gelince değin
8- İznimiz müşa'ar yedine iş bu izin tezkiresi i'ata olundu.
1208/ 22 L
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Hakk- ı Süphane ve Taala Hazretleri
1- Şevketlu, kudretlu, azimetlu, kerametlu, devletlu veli'ül niam alem- i padişah
2- Haft kişver sultan mu'adelet küster Efendi Hazretetlerinin
3- Zill- i huday- ı mertabe bahşay bulendi ve pesti ve şem'i pertevnumay- ı
4- Fanus- u silver hane- yi hesti olan zat- ı şecat sefa milakane
5- Mülkhanelerin kaffe- yi ekdardan mahfuz ve masun hemvare mürtebi'
6- Nişin mesned- i şehriyarı ve mualla mekan tacdarı olmak
7- Duasıyla hitamında arzuhal
Şahenşahım
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2
3
4

5
6
7

8
9

1- Bais- i nemika oldur ki
2- Ba ru'us- ı humayun müderrisi olduğum ceddim merhum ve mağfur leh şeyh
'

3- El İslam asbak Esseyid Feyzullah Efendi hazretlerinin
4- Medresesinde nısf- ı hücreye mutasarrıf olan Bilecikli İsmail. Efendi
5- Siley- i rahmi arzusuyla tarafımızdan izin talep etmekle iş bu
6- İki yüz sekiz senesi mah Recep- i şerif gurresinden sene- yi
7- Atiye sefer'ül hayri gayetine kadar kendine izin verilmiştir tarafımızdan
8- Ve taraf- ı ahirden müdahale ve mumani' a olunmaması için yedine iş bu varaka
9- İ'ata olundu
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- Zafranbolu'lu Mehmet Efendi
- Gurre- yi Recep'ten bin iki yüz
-Dokuz senesi sefer' ül hayrın
- Gününe gelince değin
1- Benim devletlu, inayetlu Efendim Sultanım Hazretleri
2- Efendime rica ve niyaz eylediğim kapu yoldaşı Efendimin
3- Taraf- ı devletlerine irsal bulunmuşdur
Baki edduha-i bende- yi Osman
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- Badi nemika oldur ki
2- Halen ba muressile- yi Süleymaniye mutasarrıf olduğum merhum ve mağfur leh cennet mekan
firdevs
3- İsyan aleyhü errahmet veel gufran Şeyhülislam asbak ceddi buzurgvarım
4- Esseyid Feyzullah Efendi Hazretleri İstanbul' da Hasbet Allah- u Taala bina
5- Buyurdukları medrese- yi celilelerinde nısf- ı hücreye mutasarrıf olan Bilecikli
6- Molla İsmail iş bu bin iki yüz sekiz senesi Recep' ül müreccebin gurresinden
7- Sene- yi atiye sefer' ül halın gayetine değin vilayeti canibine azim olmağla izin verilub
8- İş bu tezkire tahrir ve yedine i'ata olundu.

189

91/ 2

Suret- i Tezkire
- Saadetlu, semahatlu, mehmidetlu birader- i velaşanım Sultanım Efendim vala cenah
- Hemvare zat- ı melikül semat sefa sıfatları mahfizey- i vefaya- yi erbabında
3- Olmaları davat- ı eda ve ikmal kılındığı verasında inha- yı muhibbi
4- Munhasırlarıdır ki iş bu hamil- i hemail dua Hasan Efendi daileri

5- Taraf- ı saadet maablarına taraf- ı senaverlerine mutaallık olduğunu
6- Binayen mesulat- ı acızanesine müsaitle buyurulmaları Kemal- i mürvetlerine
7- Menuttur Baki izd- u ikbal bah
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Suret- i Mektuptur Erzurum'a
-Saadetlu, faziletlu, semahatlu, mürüvvetlu daver- i s'ad ahtanm Sultanım
- Dame fi hafez Allah Taala Hazretlerinin muid- i mehamid asar ve mevki

ile ile atim- i davat icabet peyvend ve ahiss- ı tahiyyat

5- İsabet pesende ittihaf ve merasim- i iftahas teb' mehasin iktisaklarına tezyin sahifey- ı
İhlas kılındığı sahife- yi ihlas kılındığı hilalinde

Arize- yi muhlis- i kadim senaver- i müstedimleridir ki cenah- ı
Muanib nisablarına olan alaka ve muhabbet- i deruniyemiz
9- Muktazasınca tecdid- i müveddet ve hulusuna bahane cu iken .
1 O- Bais- i rakibe- yi ihlasmendi mevaliden sabıkan Erzurum Kadısı
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1- Devletlu, inayetlu, merhametlu Efendim Sultanım Hazretleri
2- Daima devlet ve ikbal ile ziya' ve asar- ı hurşit- i himmetlerinin

3- Her zerresi fıru'g efza- yı hezarane cirag olsun arzuhal
4- Daileri daima tedris ile meşgul olub sedd- i remek mikdarı
5- Medar- ı maaşımız olunmamağla maaş- ı fikriyle perişan hal olub
6- Merahim- i aliye- yi kerimanelerinden mercudur ki mahal- i rafet ve müstehak- ı inayet
7-0lduğumuz sera- yı amme hacelerinden ala el husus faziletlu hoca
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Esseyid menayib Efendi' nin baad- el istifsar vucuhla müstehak- ı
İnayet olduğumuz muhat- ı ilim aliyleri buyurulduk da hal- ı perişanımıza
Merhameten Ramazan- ı şerifden vaki olan huzur- ı hümayun zürriyetine
- İlhak buyurulmak babında şevketli, mehabetlu, kerarnetlu Padişah
2- Alem penah efendimiz hazretlerine ictilsa olunan arzuhalırna müsaade
3- Buyurulmak için himmet- i aliyeleri ricasıyla arzuhal cesaret
4- Olundu Baki Lütfü Kerem himmetli inayetli Efendim
5- Sultanım Hazretlerinin' dir.
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1- Benim saadetlu, inayetlu Efendim Hazretleri
2- Bimennehu Taala yazını Perşembe günü Alaseher Levend çiftliğine nebş tankıyla azimet olunmak
müsemmem olmağla
3- KisedarAhmed Beg Efendi- yi senakarlarının rükubu için birer res esb muktezi olub bu surette
4- Cenab- ı semahat nisablarıyla beyn- hümada tekellüf bertaraf olduğuna binayen yalıda mevcud
ü

esb
5- Ve bargirden birer başlık ve birer gaşiye ile bir res muhlislerine ve bir res dahi Ahmed Beg Efendi
6- Senakarları için yarına alaesseheramade olunması tenbih buyuruları temennası hasseten nemika- yı
senaver- i tahrir
7-Ve nezareten sovb- ı semahatleri kılınmıştır. İnşaallah tasla led- e şeref ül vusul keyfiyet- i
8- Malum inayetleri buyurulduk da ber vech- i mültemis iki res esbin vakt- i mezkurede amade
9- Olunmasına himmet ve emr- u tenbih ile senaverlerin minnettar buyurulmaları vabeste-yi lutf- u
mürüvvetleridir.
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T 1

2
3
4

5
6
7

8

Suret- i Tezkire
1-İnayetlu, semahatlu efendim Sultanım Hazretleri
2- Hemvare kül gunçe- yi tab'- ı aliyler kuşad ve handan olmak davat- ı varasında
3- Berdeşte-yi muhlisidir ki bendeganlarından biri biraderleri efendi
4- Hazretleriyle Hacca azimet ettikleri müvessel- i varaka- yı hulusmendi Mustafa bendelerinin
5-Mesmui olub hizmet- i aliyleriyle şerefyab olmak arzusunda olduğunu
6- Dailerine ifade ve taraf- ı şeriflerine irsal olunması ricasına binayen istihdam
7- Buyurulması içun irsal olundu filhakika lüzumu ve edasıyla istihdam
8-Buyurulmak mercudur.
El muhlis ArifEfendi zade Mehmed Sadullah
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Bağdad Valisi Ahmed Paşa' nm Mührüdür
Ya Rabbi bi Cemali Şeref-i Nur- u Muhammed
Por şebnem Ola Gonçe- yi Bağ- i Dil- i Ahmed

1- Bais- i nemika oldur ki
2- Ez kadim daire- yi devletlerine emtaay- ı mütenevvi'a verdiğim merhum nakib- ül eşraf Esseyid
3-Abdullah Efendi Hazretlerinin mahdum- u mükerremleri umdet- ül müderris'ül kiram zibdet' ül
4- Meharim' ül izan semahatlu Esseyid Muhammed Emin Molla Efendi Hazretleriyle iş bu bin
5- İki yüz dört senesi şehr- i Şaban' ül muazzeminin yirmi beşinci günü cüz- i
6- Ve külli kalil ve kesir taraf- ı devletlerine verilen kumaş- ı mütenevaler kıymetinden
7- Olmak üzere bil cümle hesabımız ruyet olundukda mugaddem tarih ile müverreh
8- Ve memhur halen yedimde mahfuz olan tahvil - i saadetlerinden gayri zimmet- i
9- Aliylerinde yevm mezbure gelince bir akçe ve habbe alacak hesabım kalmadığını
1 O- Müşaerli- iclül sened iş bu huruf ketb ve imla ve taraf- ı aliylerine i'ata
11- Olundu tahriren fi tarih' ül mezbur
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SÖZLÜK

A
Abd: Köle, kul.
Adem: Yokluk, bulunmama
Adim: Yok olan
Ahz:Alma,kabuletme
Alız u kabz: Alma
Akd: Sözleşme, kararlaştırma. 2. Nikah
Al- ı: Aile, evlat, sülale
Ali- baht: Bahtı yüksek, çok talihli
Ariza: Küçükten büyüğe yazılan yazı
Arz- ı Hal: Halin bildirilmesi
Atil beyan: Aşağıda zikredilen
Ayan: Belli, açık, meydanda.
Azl : İşinden çıkarılma, yol verme
B
Bab: Kapı
Ba'd: Uzaklık
Ba'de: Sonra
Bar- gir: Yük tutan, yük kaldıran
Bayeste: Lüzumlu, gerekli
Behr: Uzaklık, mesafe; ümidin boşa çıkması, uzaklık.
Beher: Her, her bir, her biri
Bi'I- vekale: Vekalet ederek
Bende: Kul, köle, bağlı.
Bendegan: Kullar, köleler; padişahın hizmetinde olanlar.
Ber: Üzere
Berren: Kaza yoluyla
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Ber- vech: Olduğu gibi, olarak
Beyn: 1. Ara, Aralık.

4.

Arada, araya, arasında

Bezl: Bol bol verme, saçma
Bi: -sız, -siz; - maz (Farsça kelimelerin başına gelir)
Bi- kes: Kimsesiz.
Binaen: 1- - den dolayı, - den ötürü, için; 2- Basiretli uzgören
Biyaet: Satılık, mal.
Bi- vech: Sebepsiz
C-Ç
Canib: Taraf, cihet, yan
Canişin: Birinin yerine geçen, vekil
Cem'an: Bir yere toplanmak suretiyle
Cesim: İri, büyük, Kocaman
Cihet: 1. Yan, Yön, Taraf. 2. Yüz, yer. 3. Sebep, vesile, bahane, ilgi. 4. Vazife, hizmet. 5. Evkaf maaşı
Cul: Ücret
Cülus: Oturma, tahta çıkma
Cüz': Kısım, parça, bölük
Çaker- ane: 1. Kölecesine
Çakeri: 1. Kula ait. 2. Kulluk, kölelik
Çare-hah: Çare arayan
Çarlı: Çark, felek, tekerlek, gök
Çend: Birkaç.
D
Darnen: Etek
Daveri: 1. Hükümdarlık, hakimlik. 2. Kavga. 3. Dava ve mahkeme. 4. Bir kimseye halinden şikayet
etme. 5. İyi ile kötüyü ayırt etme
Dest: El
Dest- Busi: El öpmeklik, el öpme töreni
Devlet- i Aliyye: Osmanlı İmparatorluğu
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- meab: Devletin, saadet ve ihtişamının sığınacağı yer, hükümdar
- medar: Büyüklük merkezi olan

II

nı semahatli: Şeyhülislamlar hakkında kullanılan bir ünvan
:u siyadetlü: Mekke şerifıne verilen bir ünvan

I
ıl
!i

Dünya, felek, zaman, talih, kader, devir

• l: İçeri girme, içine girme

Ehl- i vukuf: İyi bilgisi olan, bilirki~i
El-yevm: Bugün, bugünkü; hala, henüz, şimdi
Emir name: Emi,r kağıdı, buyrultu
Encam: Nihayet, son
Erike: Taht
Esbak: 1. Öncekinden daha önceki, geçmişten önceki, daha eski. 2. Çok daha evvel.
Eşher: En şöhretli, pek meşhur, çok iyi tanınmış.
Eşref: Daha, şerefli ,onurlu
Evkaf: 1. Camii, medrese, imaret gibi hayratın idaresine ayrılan arazi, bina ve saire. 2. Vakıflar umum
müdürlüğü
Ez: "-dan, -den" manasına gelir.

F
Fazahat: Edepsizlik, alçaklık.
Fazahat: Edepsizlik, alçaklık.
Fazıl: Faziletli, erdemli; faik, üstün.
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Fesh: 1. Bozma, bozulma, dağıtma, dağılma. 2. Bir mahkemenin verdiği kararı, onun üstünde bulunan
bir başka mahkemenin bozması, hükümsüz bırakması, çürütmesi.
Fi'l- hakika: Hakikatte, hakikaten, gerçekten, doğrusu.
Fi'l- Vaki' : Vakıa, hakikaten, gerçekten.
Firistade: 1. Peygamber. 2. gönderilmiş, elçi
Fuad: Kalp, yürek, gönül
Fürılht: Satma, satım, satış.
G

Gaflet: Gafillik, boş bulunma, dalgınlık, dikkatsizlik, ihtiyatsızlık
Gafil: Gaflette bulunan, ihmal eden, dikkatsiz.
Gaib: 1. Görünmeyen, hazır olmayan, yok olan, kayıp. 2. Üçüncü şahıs, o.
Gam: Keder, tasa, kaygı, dert.
Gubar: Toz
Gurre: 1. Aklık, paklık. 2. atın altındaki beyazlık, akıtma. 3. Arabi ayın birinci gecesi ve günü.

Güzar: Geçme, geçiş.
Güzeran: Geçici, geçen
H

Harne: Din kalemi
Harne: Başın üst kısmı, tepesi, kafatası.
Handan: Gülen, gülücü, sevinçli; Kadın adı.
Hasıl: Husul bulan, peyda olan, olan, çıkan.
Hatır- ı atır: Mektuplarda geçen hatır sorma formulü
Hatır- guşa: Gönül açan, gönüle ferahlık veren.
Hayr: İyi, faydalı, hayırlı, yarar.
Hilafet: Birinin yerini tutma, halifelik, peygamberlik.
Himem: 1. Gayretler, emekler, çalışmalar, yüksek iradeler. 2. Ermiş olanların te'sirleri.
Hisse: Pay, nasip.
Hisse- mend: 1. Hissesi olan. 2. Pay alan. 3. İbret alan.
Hitaben: Birinin yüzüne söyleyerek.
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ı. ;ı

l

2. Bitme. 3. Mührün kağıtta kalan izi

!

t, vesika, delil

I

I

ı: Şeri'at icablarına göre verilmiş hüküm.
"-eret: İyi, güzel davranış

. ~- Başlama. 2. Başlangıç. 3. İlkin, önce,başta.
: 1. Arzu, talep, istek. 2. Maksat, gaye.

1. Kabul etme, kabul edilme. 2. Muvafakat etme, razı olma, uyma.

"': 1. Lazım gelme, gerekme. 2. Lazım getirme, gerektirme. 3. İhtiyaç, gereklilik. 4. İşe yarama
" ·- ı evkat: Vakitleri geçirme .
.cizab: 1. Çekme, çekilme. 2. Cazibeye çekilme.
İnha': 1. Ulaştırma, yetiştirme. 2. Bir vazifeye tayin veya bir maaşa terfi için yazılan yazı.

hsal: Gönderme, gönderilme, yollama.
İstibhac: Sevinme, yüzü gülme.
İstibka': Devamını, süresini isteme.
İstibsar: Basiretli olma, hesaplı hareket etme.
İsticlab: 1. Celbetme, çekilme, çekme. 2. Uyandırma.
İsti'cab: Taaccüb etme, hayretle kalma, şaşma.
İstifsar: Sorma, sorulma.
İstihbar: 1. Haber ve bilgi alma. 2. Duyma.
İstihkak: Hakkı olan, hak kazanan.
İstihsal: 1. Hasıl etme, meydana getirme, üretme. 2. Elde etme, ele geçirme, ele geçirilme.
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r
İstihracı Çıkarma, çıkarılma, netice çıkarma.

İstirbah: Faize yatırma, fazla faizle para verme, verilme.
İş'ar: Yazı ile bildirme, haber verme.
İ'ta: Verme, verilme; ödeme.
İzam: yollama, gönderme.
İz'an: 1. Anlayış, kavrayış, akıl. 2. İtaat, söz dinleme, boyun eğme. 3. Terbiye, edep.
İzhar: 1. Meydana çıkarma.2 Yalandan gösteriş.
İzz: Değer, kıymet, yücelik, ululuk, güçlülük.
İzzet-yab: Şeref ve saygı gören, izaz ve ikrama ulaşan.
İzzi: Sabırlı, Tahammüllü.
İzzed- mend: Değer, kıymet, yücelik, ululuk sahibi.
İzz- devle: Müslüman hükümdarlar tarafından kullanılan ve devlete değer veren, devletin değeri
manasına gelen bir ünvan; kıymet, kudret, ulviyet.
ü

K
Kabl: Ön, önce, önceki, evvel, evvelki.
Kadim: 1. Eski.2. Öncesi bilirımeyen şey. 3. Başlangıcı bulunmayan, öteden beri mevcut bulunan. 4.
eski zaman.
Kaffe: Hep, bütün, cümle.
Kasaid: Kasideler.
Karye: Köy.
Kaza: 1. Davaları görme işi, hüküm, hüküm verme; Kadının hükmü, Kadılık vazifesi, Kadının idaresi
altında bulunan yer. 2. Kaymakamlık, İlçe.
Kefere: Küfür eden ( eylemi yapan kişi).
Kemakan: Eskisi gibi, evvelden olduğu gibi.
Kerim- ane: Kerim olan, kerem sahibine yakışır surette, kerimce
Karin: Yakın
Karine: Karışık bir iş veya meselenin anlaşılmasına, çözülmesine yarayan hal.
Kelimat: Kelimeler, sözler, lakırdılar.
Kemisne: Kimse.
Kerim: Kerem sahibi, cömert, ulu, büyük.
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Kiram: Soydan gelenler, soyu temizler; ulu, şerefliler.
Kişver: İklim, memleket, vilayet, ülke.
Küfr: Allah ve dine ait şeylere inanmama, Cenab- ı Allah' a ortak koşma; Dinsiz, İmansız.

L
Lede: Sırasında, yapıldığı zaman.
Levaih, levayih: Layihalar.
Li- eel: - den dolayı; için; maksadıyla.
M
Maab: Ayıp yeri, ayıp.
Ma'cel: Menzile ulaştıran yol.
Ma'lulen: Malul, sakat olarak.
Ma'lum: Bilinen, belli.
Ma'lumat: 1. Ma'lum olan, bilinen şeyler. 2. Biliş.
Ma'rifet: Bilme, biliş.
Mazhar: Bir şeyin göründüğü, çıktığı yer.
Meblağ: Para, akçe.
Meda: 1. Mesafe. 2. Nihayet, son.
Medar: 1. Bir şeyin döneceği, devredeceği, üzerinde hareket edeceği yer, etrafında dönülen nokta. 2.
astr. yörünge.
Mehr: Mihir, evlenirken erkek tarafından kadına verilen nikah bedeli.
Mekr: Hile, düzen.
Meks: Öşür, vergi; durma, bekleme.
Mensüb: Bir kimseye, bir şeye nisbeti olan, bir şeyle ilgili olan.
Mensur: Saçılmış, dağılmış.
Menüt: Asılı, asılmış, reptedilmiş.
Merfu': Ref olunmuş, kaldırılmış, yükseltilmiş.
Merhün: Rehin edilmiş, ödünç alınan bir şeye karşı garanti olarak verilen şey.
Merkum: 1. yazılmış, adı geçen. 1. Aşağılık kimse.
Meskun: İçinde insan oturan.
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j
Meskut: Sükut edilmiş.
Mesned: İsnad edilen, dayanılan şey, rütbe, derece, paye, makam.
Mevcudat: Var olan şeyler, mahluklar.
Meveddet: Sevme, sevgi.
Meveddetlü: Rütbesi olmayan kadı.
Meymenet: Bereket, saadet, mutluluk, uğurluluk.
Mezbür: Adı geçen, yukarıda söylenmiş olan.
Muharrir: Tahrir eden, yazı yazan, katip, yazar.
Muhterem: İhtiram olunmuş, saygı değer, saygın.
Mukteza: 1. İktiza etmiş, lazım gelen. 2. Kanun icabına göre yazılan yazı,, derkenar.
Muma- İleyh: İma edilen, adı geçen, yukarıda anılan
Mu'ta: İ'ta olunmuş, uygun.
Muvafık: Uygun, yerinde.
Münhasır: Bir kimseye veya bir şeye mahsus olan.
Müsemma: Tesmiye olunan, bir ismi olan, adlanmış ,adlı.
Müsemmen: Sekiz renkli, sekiz parçadan oluşan.
Müstecab: İsticabe edilmiş, kabul olunmuş.
Meşruta: Şart koşulmuş, şartlı, şarta bağlı.
Müşabih: Benzeyen, benzer.
Müşerref: 1. Şereflendirilmiş, kendisine şeref verilmiş, şerefli. 2. Kadın Adı.
Müteşerri': 1. Teşerru' eden, Şeriat işleriyle ilgilenen. 2. Şeriat ve fıkıh işlerinde geniş bilgisi olan.
N
Nasırın: Yardımcılar, yardım edenler.
Necabetlü: Soylu, soyu temiz; devletlu kelimesiyle birlikte şehzadeler için kullanılan bir ünvan.
Nefi: Çıkar ile ilgili, faydacı.
Nemçe: Avusturya, Avusturyalı.
Nevaziş: Okşama, gönül alma, iltifat.
Nezd: 1. Yan kat. 2. Göre, nazarında, fikrince.

.,

Nısf: Yarım, yarı.
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Niza': Çekişme, kavga.
Nuhbey: Her şeyin iyisi, seçkini.
Nur: Aydınlık, parıltı, parlaklık.
p
Pay: Ayak.
Peyam: Haber, başkasından alınan bilgi.
Piş: Ön, ileri, ön taraf.
Pişe- gah: İş yeri, fabrika.
R

Rabt: Bağlama, bağlanma, iliştirme.
Ragıb: İsteyen, istekli, rağbet eden.
Reside: Erişmiş, yetişmiş, olgunlaşmış.
Rikab: Büyük bir kimsenin katı, önü; boyun- ense kökü.
Rical: Erkekler.
Ru'yet: 1. Görme, bakma, görülme. 2. İdare etme, çevirme, yönetme. 3. Araştırma.

s
Sahib: Sahip, bir vasfı olan, koruyan.
Sahih: Gerçek, doğru.
Salat: Namaz.
Saltanat: Sultanlık, padişahlık, hükümdarlık.
Samim: iç, öz, asıl, merkez.
Sa'y: 1. Çalışma, çabalama, gayret etme. 2. Geçinmek için iş işletme.
Saye: 1. Gölge. 2. Koruma, sahip çıkma. 3. Yardım.
Sebb: Sövme, sövüp sayma.
Selim: Sağlam, kusursuz, doğru.
Semahat: 1. Cömertlik, el açıklığı; iyilikseverlik. 2. erkek ve kadın adı.
Semen: Baha, kıymet, tutar.
" , Sigar: Küçüklük.

·t. •" ;·~-"

Sirkat: Hırsızlık, çalma, çalınma.
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Sual: i.5,~-.
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soruşturma, soru. 2. Sorulan şey.

akı övülmüş, iyi ahlaklı.
Süy: Taraf cihet, yön.
Süz u güdaz: Yanıp yakılma.
Sülüs: 1. Üçte biri. 2. Sikkenin üçte bir değerindeki madeni para.
Sümme: 1. Sonra. 2. Tekrar ve tekrar.
Süphan: Allah.

ş
Şah: 1. Padişah. 2. ıran veya Efgan hükümdarı. 3. Satranç taşlarının en mühimi.
Şahadet: 1. Şahitlik, şahitlik etme. 2. Bir şeyin doğruluğuna inanma. 3. Delalet, alamet, işaret.
Şahadet- name: 1. Diploma. 2. Vesika, belge.
Şayeste: Yakışır, yaraşır, uygun
Şehr-yar: Padişah, hükümdar.
Şehr- yarane: Hükümdara, padişaha yakışacak surette.
Şehr- yari: Hükümdara, padişaha mahsus, Padişahla ilgili.
Şeri'at: Doğru yol, Allah'ın emri, ayet, hadis.
Şer'an: Şeriatça, şeriat hükmünce, şeriata uygun.
Şeraret: Şerirlik, şer işleme, fenalık, kötülük.
Şevagil: Meşguliyetler, uğraşmalar.
Şevket: 1. Büyüklük, heybet. 2. Erkek adı.
Şevketlü: Şevketli, azamet ve heybet sahibi.
Şikeste: 1. Kırlımış, kırık. 2. kırma, kırılma. 3. yenilme.
Şitôb: Acele, sür'at, çabukluk.
Şukka: 1. Parça; kumaş veya kağıt parçası. 2. küçük tezkere, yazı.
Şümul: 1. İçine alma, kaplama. 2. ait olma, delalet etme.
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T

Taalluk: 1. Asıl oma, asılma. 2. İlişiği ve ilgisi olma. 3. ait olma.
Tabi': 1. Birinin arkası sıra giden, ona uyan. 2. Boyun eğen, bağlı kalan; birinin emri altında kalan.
Ta'bir: 1. İfade, anlatma.2. Manası olan söz. 3. Deyim.
Tac: Hükümdarların başlarına giydikleri cevayirli başlık.
Tağrir: Müşteriyi aldatma.
Tağyir: Başkalaştırma, değiştirme, bozma.
Tahrir: Yazma, yazılma. 2. Kaydetme. 3. Sayılma.
Taht: Hükümdarlık makamı.
Tecdid: Yenileme, yenilenme, tazelenme.
Tekmil: 1. Kemale erdirme. 2. Bitirme, üretme.
Tekaüd: 1. Karşılıklı oturma. 2. Emekliye yarılma. 3. Emekliliğe ayrılma.

Temhir: Mühürleme.
Tertil: Yoluyla, usulüyle okuma.
Temaşa: Bakıp seyretme, gezme.
Tescil: Sicile geçirme, kütüğe geçirme.
Tilavet: Kur'an- ı güzel sesle ve usulüne göre okuma, okunma.
Tuti: Dudu, papağan cinsinden taklit yapan kuş.

u
Ulya: Pek, yüce.
Umur: İşler, hususlar, maddeler, şeyler.
Usul: Bir amaca ulaşmak için tutulan yol, yöntem.
Ünas: Halk, insanlar.
V

Vakf: Bir malı veya mülkü bir hayır işine bağlama, bırakma.
Vakfiyye: 1. Vakfa ait, vakıfla ilgili. 2. Bir vakfın şartlarını bildiren resmi senet.
Vaki', vakıa: 1. Vuku' bulan, olan, düşen, olagelen, rastlayan. 2. Geçen, geçmiş olan.
Varaka: 1. Tek yaprak, tek kağıt. 2. Yazılı kağıt.
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Vech: 1. Yüz, surat. 2. Üst, satıh, düz. 3. Ön, alın. 4. Üslup, tarz. 5. Sebep, vesile, münasebet. 6.
Vasıta.
Vilayet: İl.
Vuku': Düşme, rastlama, isabet etme; olma, oluş.
Vurüd: Geliş gelme, varma; yetişme.
Vusul: Ulaşma, gelme, varma, erişme.
Vüs: Güç, kuvvet, takat.
y

Ya' ni: 1. Demek, şu demek. 2. Sözün kısası, doğrusu.
Yevm: Gün.

z
Zabt: 1. Sıkı tutma. 2. İdaresi altına alma, kendine mal etme. 3. Silah kuvveti ile bir yeri alma. 4.
, Anlama, kaydetme.
Zade: Evlat, oğul.
Zail: Sona eren, devamlı olmayan. 2. Geçen.
Zat: 1. Kendi. 2. Asıl, öz, cevher. 3. Saygıya değer kimse.
Zaviye: Küçük tekke.
Zehhar: Dolu, taşkın.
Zehl: Dalgınlıkla unutma veya geciktirme.
Zeyl: 1. Ayırma. 2. Etek. 3. Kuyruk. 4. Bir şeyin altı, devamı, eski. 5. Son.
Zımnında: İçin, dolayısıyla.
Zib: Süs, bezek.
Zimem: Zimmetler, borçlar.
Zir: 1. Alt, aşağı. 2. Tiz perde.
Zi- şan: 1. Canlı, şerefli. 2. meşhur bir çeşit lale. 3. Kadın adı.
Zü-1Celal: Celal, ululuk sahibi olan Allah.
Zunı1n:Zanlar, sanılar.
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