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ÖZET 

 

ZEYNÎZÂDE HÜSEYĠN MÜNġE„ÂTI 

(TRANSKRĠPSĠYON VE DEĞERLENDĠRME) 

 

 

Damla BOSTANCI 

 

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ 

TARĠH ANABĠLĠMDALI 

 

Ekim 2018 

 

DanıĢmanı: Doç. Dr. Gülay Karadağ ÇINAR 

 

Bu çalıĢma 18. yüzyılda Zeynîzâde Hüseyin b. Ahmed tarafından inĢâ yazım 

özelliklerini göstermek amacıyla kaleme alınmıĢ münĢe„âtın transkripsiyon, özet ve 

değerlendirmesinden oluĢmaktadır. Zeynîzâde MünĢe„âtı Süleymaniye Kütüphanesi, ReĢîd 

Efendi kataloğu numara 868‟de kayıtlıdır. Türk tarihinde Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin 

bürokrasisi kapsamında karĢımıza çıkan münĢe„ât türü eserler tarih yazıcılığının bir örneğini 

teĢkil etmektedir. Ferman, berat, kâime, tezkîre ve takrîr gibi resmi yazıĢmaların yer alması 

tarihi kaynak olarak önemini artırmaktadır. Aynı zamanda bu eserler Türk dilinin ve 

edebiyatının geliĢmesine önemli katkılar sağlayarak, var olan değiĢim ve geliĢmelerin 

tespitine imkân tanımaktadır.  

Tarihi önemine binaen ele alınan Zeynîzâde MünĢe„âtı‟nın muhtevasını, yurtiçi-

yurtdıĢı yazıĢmaları ve XV-XVIII. yüzyıllarda yaĢamıĢ münĢîlere ait inĢâ örnekleri 

oluĢturmaktadır. Yurtiçi yazıĢmalarının büyük kısmı sadrazam, vezir, defterdar, Ģeyhülislam 

gibi üst düzey devlet adamlarına aittir. YurtdıĢı yazıĢmaları ise Ġran ile olan münasebetleri 

konu edinmektedir. Bu suretle araĢtırmanın konusunu oluĢturan Zeynîzâde MünĢe„âtı, 

XVIII. yüzyılda Osmanlı münĢe„ât geleneğini tanımak ve Osmanlı Devleti‟nin diplomatik, 

bürokratik icraatlarını mevcut belgeler üzerinden tasnif ve değerlendirme fırsatı sunmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Bürokrasi, MünĢe„ât, Zeynîzâde Hüseyin, Diplomasi  
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ABSTRACT 

 

ZEYNÎZÂDE HÜSEYĠN‟S MÜNġEÂT 

(TRANSCRIPTION AND EVALUATION) 

 

 

Damla BOSTANCI 

 

OF SOCIAL SCIENCES AFYON KOCATEPE UNIVERSITY INSTITUTE 

DEPARTMENT OF HISTORY 

 

October 2018 

 

Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Gülay Karadağ ÇINAR 

 

This study consists of transcription, abstract and evaluation of the münĢeât compiled 

by Zeynîzâde Hüseyin b. Ahmed in the 18th century. Zeynîzâde Hüseyin‟s münĢeât is 

registered in number 868 in ReĢid Efendi catalogue in Süleymaniye Library. In Turkish 

history, the works of münĢeât in the context of the bureaucracy of the Seljuk and Ottoman 

states are the examples of historiography. Official correspondence, such as ferman, berat, 

kâime, tezkîre and takrîr increases its importance. At the same time, these works make a 

significant contribution to the development of Turkish language and literature, and enable 

the determination of the existing changes and developments. 

Zeynîzâde Hüseyin‟s MünĢeât consists of the first examples of munshis having lived 

in 15th -18th centuries and their national and international correspondence. His national 

correspondence belongs to statesmen such as grand vizier, vizier, defterdar, Shayk al-Islam. 

International correspondence includes the Ottoman-Iranian relations. In the 18th century, 

Zeynîzâde Hüseyin‟s MünĢeât was aimed to introduce the Ottoman tradition of münĢeât t. In 

addition, the diplomatic and bureaucratic actions of the Ottoman Empire were evaluated 

through the existing documents. 

Key Words: Ottoman, Bureaucracy, MünĢeât, Zeynîzâde Hüseyin, Diplomacy  
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ÖN SÖZ 

Cemil Meriç, “GeçmiĢ geleceğin malzemesidir” der. Toplumların gelenekleri, 

kültürleri, kurumları, ortak değerleri baĢlı baĢına tarihin bir ürünü olup geleceğin 

Ģekillenmesinde önemli rol oynamaktadır. GeçmiĢin incelenmesi geçmiĢten 

günümüze ulaĢmıĢ kalıntı ve belgelerle mümkündür. Bu bağlamda tarihi bilgiler 

içeren münĢe„âtlar, üzerinde ehemmiyetle durulması gereken önemli 

kaynaklardandır. MünĢe„âtlar, inĢâ ilminin kurallarına uygun olarak yazılmıĢ resmî 

ve özel mektupların yanı sıra belge suretlerinin bir araya getirilmesiyle 

oluĢturulduğundan hem edebiyat hem de tarihi açıdan son derece önemlidir. 

MünĢe„âtların içerisinde yer alan belge suretlerinde tarihi konulara ait bilgilere 

ulaĢmakla birlikte dönemin bürokratik özelliklerini de bu belgelerde görmek 

mümkündür. Ayrıca yazıldıkları döneme ait sosyal ve kültürel bilgilere de 

rastlanılmaktadır. Asırlarca bürokratik ve diplomatik yazıĢmaları temsilen bir 

gelenek halinde yazılmıĢ bu eserleri, konu alan çalıĢma sayısı oldukça azdır. 

MünĢe„âtlarda Farsça, Arapça sözcüklerin yoğunlukta olması, süslü ve anlaĢılması 

güç bir dil kullanılması tarih araĢtırmacılarının bu alandan uzaklaĢmasında etkili 

olmuĢtur. Nitekim doktora, yüksek lisans tezi ve makale olarak yapılmıĢ çalıĢmaların 

büyük çoğunluğunun edebiyat araĢtırmacıları tarafından gerçekleĢtirildiğini, tarih 

araĢtırmacıları tarafından yapılmıĢ çalıĢmaların daha az sayıda olduğunu söylemek 

mümkündür. MünĢe„âtlarla ilgili bu gerçek, mevcut çalıĢmanın bu alana 

kaydırılmasında etkili olmuĢtur. 

YapılmıĢ çalıĢmaların baĢında Halil Ġbrahim Haksever‟in “Eski Türk 

Edebiyatında MünĢeâtlar ve Nergisi‟nin MünĢeâtı” adlı doktora çalıĢması 

gelmektedir. Bu çalıĢmada Haksever, hem bir münĢe„âtın incelemesini yapmıĢ hem 

de belirli kütüphanelerdeki münĢe„âtların tespiti ile kısa tanıtımlarını vermiĢtir. Yine 

Haksever‟in UĢak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisinde yayımlanan 

“MünĢeâtlarda Yer Alan Tarihi Bilgiler” adlı makalesi ile Afyon Kocatepe 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi‟nde yayımlanan “MünĢeât Mecmûalarında 

Sebeb-i Te‟lîf” adlı makalesi bu alanda araĢtırma yapacaklara rehberlik etmektedir. 

Bir diğeri Abdurrahman DaĢ tarafından doktora tezi olarak yapılmıĢ 

“Osmanlılarda MünĢeât Geleneği ve Hoca Sadeddin Efendi‟nin Hayatı, Eserleri ve 

MünĢeâtı” adlı çalıĢmadır. DaĢ, Osmanlı münĢe„âtlarını genel olarak geniĢ bir 
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biçimde ele almıĢtır. Ayrıca Hoca Sadeddin Efendi‟nin adına kayıtlı münĢe„âtlar 

arasında karĢılaĢtırma yaparak tahkik ve tenkide yer vermiĢtir. 

Ahmet KiriĢ, “Hicri 1096 (1684-1685) Yılına Dair Bir MünĢeât Mecmuası ve 

Değerlendirmesi” adlı çalıĢmasında IV. Mehmet döneminin 1684-1685 yıllarında 

Macaristan‟a serasker olarak atanan Ġbrahim PaĢa‟ya ve Abdurrahman PaĢa‟ya ait 

mektupların yer aldığı münĢe„ât mecmuasını değerlendirmiĢtir.  

Özlem Kafa, “Koca Ragıp PaĢa ve Azmizâde Haleti‟nin MünĢeâtları 

Üzerinde Mukayeseli Sentaks Ġncelemesi” adlı yüksek lisans tezinde 17. ve 18. 

yüzyılda yazılan münĢe„âtlarda Osmanlı Türkçesi‟nin yapısındaki değiĢim ve 

geliĢimi tespit etmiĢtir. Bu çalıĢmada Koca Ragıp PaĢa‟nın ve Azmizâde Haleti‟nin 

hayatı ve eserleri de verilerek bu eserler üzerinden ayrıntılı olarak dönemin dilbilgisi 

konularına değinilmiĢtir. 

Hüseyin Karaman‟ın “Lami Çelebi‟nin MünĢeâtı” adlı yüksek lisans 

çalıĢmasında münĢe„ât transkripsiyon edilerek muhteva, dil ve üslup yönünden 

incelenmiĢtir. Ayrıca Lami‟nin değiĢik kiĢilere yazmıĢ olduğu mektupların tasnifi 

yapılarak mektupların anlatım, dil ve içerik yönleri ele alınmıĢtır. 

Hamza Konuk‟un “Vani Mehmet Efendi‟nin MünĢeâtı‟nın Transkripsiyon, 

Tahlil ve Değerlendirmesi” adlı yüksek lisans tezinde Osmanlı Devleti‟nin 

duraklama döneminde yaĢamıĢ Vani Mehmet Efendi‟nin padiĢahla, dönemin devlet 

adamlarıyla ve devletin ileri gelenleriyle olan yazıĢmaları hem muhteva hem de dil 

özellikleri açısından incelenmiĢtir.  

Recep Gökçe tarafından hazırlanmıĢ “Eski Türk Edebiyatında Mektup ve Bir 

Mecmua-i MünĢeât (Ġnceleme-Metin-Tıpkı Basım)” adlı yüksek lisans tezinde Eski 

Türk Edebiyatında yer alan mektup ve münĢe„ât hakkında bilgi verilmiĢtir. Ayrıca 

kullanılan dil ve üslup özellikleri ile Osmanlı‟daki sosyal iliĢkilerin boyutu mektup 

geleneği üzerinden aktarılmıĢtır. 

Yusuf Can TıraĢ‟ın “Nabi‟nin MünĢeâtı” isimli yüksek lisans çalıĢması da 

Osmanlı edebiyat tarihi üzerine yapılmıĢ bir çalıĢmadır. Bu çalıĢmada 17. yüzyılda 

yaĢamıĢ önemli münĢîlerden birisi olan Nabi‟nin yazdığı mektuplarından oluĢan 

münĢe„ât ele alınmıĢtır. Eser günümüz Türkçesine çevrilerek tenkitli metin çalıĢması 

yapılmıĢtır. MünĢe„âtta Nabi‟nin dostlarına ve devlet görevlilerine gönderdiği 

mektupların yanı sıra Nabi‟nin özel hayatına dair bilgilere de rastlanılmıĢtır. 
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Bunların dıĢında münĢe„ât üzerine yapılmıĢ diğer çalıĢmalar Ģöyledir: Bekir 

Kütükoğlu‟nun “MünĢeât Mecmualarının Osmanlı Diplomatiği Bakımından 

Ehemmiyeti” adlı makalesi ve Fatma ÇalıĢkan‟ın “Yazılı Anlatıma ĠliĢkin Bir Eser: 

Ahmet Rasim‟in Ġlâveli Hazîne-i Mekâtib Yahud Mükemmel MünĢeât Adlı Eserinin 

Ġncelenmesi ve Metni”, Gül Yılmaz Çal‟ın “Osmanzâde Tâ‟ib Ahmed‟in MünĢeât-ı 

Gevher-i Yektâ (Transkripsiyonlu Metin-Ġnceleme ve Türkçe kelime grupları)”, 

Oğuzhan ġahin‟in “Mecmua-i MünĢeât TDK Ktp. A.363/1 (Ġnceleme-Metin-

Tıpkıbasım)”, Ebru Boztürk‟ün “Gelibolulu Ali (öl.1600) ve Nev‟i-zade Ata‟i‟nin 

(öl.1636) MünĢe„âtları Üzerine Mukayeseli Sentaks Ġncelemesi”, Mustafa KaĢka‟nın 

“Divan Edebiyatında MünĢeât Geleneği ve Hoca NeĢet‟in Mektupları”, AyĢehan 

Deniz Abik‟in “Ali ġir Nevayi‟nin Risaleleri Tarih-i Enbiya ve Hükema, Tarih-i 

Mülûk-i Acem, MünĢeât” Ģeklinde yüksek lisans çalıĢmalarıdır. 

“Zeynîzâde Hüseyin MünĢe„âtı (Transkripsiyon ve Değerlendirme)” adlı 

çalıĢmada ise edebiyat araĢtırmacıları tarafından yapılan çalıĢmalardan farklı olarak 

eserin dilbilgisi özelliklerinden ziyade tarihi araĢtırmalara kaynak olması amacıyla 

belgelerin içerik olarak değerlendirilmesi ön planda tutulmuĢtur. Bu anlamda 

üzerinde çalıĢtığımız eser tarihi alanda yapılmıĢ bir çalıĢma olan Hamza Konuk‟un 

“Vani Mehmet Efendi‟nin MünĢeâtı‟nın Transkripsiyon, Tahlil ve Değerlendirmesi” 

tezinde kullanılan metod ve ölçüt açısından benzerlik taĢımakla birlikte bu 

çalıĢmadan farklı olarak eserin içerisinde yer alan Arapça inĢâlar dıĢındaki bütün 

belge suretlerinin tamamı özetlenmiĢtir. 

MünĢe„âtın tespiti sırasında Topkapı Sarayı Kütüphanesi, Süleymaniye 

Kütüphanesi, Bayezid Kütüphanesi, Ġstanbul Üniversitesi El Yazmalar ArĢivi, Konya 

Yazma Eserler Kütüphanesi ve diğerlerinde pek çok münĢe„âtın varlığından haberdar 

olunmuĢtur. Ancak yapılan araĢtırmalar sonucunda tarihi belge ve bilgi içermesi 

bakımından ağırlıkta olan Zeynîzâde Hüseyin MünĢe„âtı üzerinde karar kılınmıĢtır. 

Bu minvalde Zeynîzâde Hüseyin ve onun derlemiĢ olduğu münĢe„ât hakkında bilgi 

sahibi olmak ve eseri tarihi sahadaki araĢtırmalara kazandırmak hedeflenmiĢtir.  

Bu çalıĢma üç bölümden oluĢmaktadır: GiriĢ bölümünde münĢe„âtın ve 

münĢînin kavramsal anlamları izah edilerek, münĢe„ât türleri, münĢe„âtın tarihçesi ve 

tarihi araĢtırmalarda münĢe„âtın kaynak olarak önemi üzerinde durulmuĢtur. Birinci 

bölümde eserin müellifi Zeynîzâde Hüseyin b. Ahmed‟in hayatı, eserleri ve müellifin 
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etkilendiği ilmî rehberleri sunulmuĢtur. Ġkinci bölümde eserin tanıtımı yapılmıĢtır. 

Ġçerisinde yer alan belge ve mektup türleri takdim edilmiĢ, eserin dil ve üslup 

özellikleri değerlendirilerek yazıĢma suretleri özetlenmiĢtir. Üçüncü bölümde ise 

eserin transkripsiyonuna yer verilmiĢtir. Sonuç kısmında varılan netice belirtilerek 

kaynakça ve tıpkıbasımı da eklenerek sonuçlandırılmıĢtır. Eserin transkripsiyonu ve 

değerlendirilmesinde dikkat edilen hususları Ģu Ģekilde belirtmek mümkündür: 

a. Nüshanın tek oluĢu okumalarımız sırasında iĢimizi güçleçtirmiĢtir. 

Okumakta zorlandığımız sözcükleri farklı bir nüshadan kontrol ederek okuma imkânı 

olmamıĢtır. Bu gibi durumlarda Osmanlıca ve Farsça lügatlar kullanılarak hatalar 

azaltılmaya çalıĢılmıĢtır. Ancak yine de okunamayan bazı sözcükler olmuĢtur.  

b. Söz konusu münĢe„ât Ayetler ve Farsça beyitlerle edebi yönden 

zenginleĢtirilmiĢ bir eserdir.  

c. Eser içerisinde kırmızı ile gösterilen ayet, beyit, mısra, kıta yazıları ve 

belge baĢlıkları transkripsiyon esnasında kalın siyah ile beyit ve kıta kısmı ise italik 

olarak gösterilmiĢtir. 

d. Eser basit transkripsiyon yöntemi ile yeni harflere çevirilmiĢtir. Uzun 

vokallarin üzerine (^) iĢareti konulmuĢtur. Bunun yanında hemze (ʼ) ve ayn (ʻ) 

iĢaretleriyle gösterilmiĢtir. Okunamayan sözcükler (?) Ģeklinde, emin olunamayan 

sözcükler ise altı çizili olarak gösterilmiĢtir.  

e. Özel isimler ve ünvanlar büyük harfle yazılmıĢtır. 

f. Metnin transkripsiyonunda varak numaraları “[1a]” Ģeklinde gösterilmiĢtir. 

g. Belgelerin özeti yapılırken varak numaraları belge özetinin baĢ kısmında 

“[21a-23b]” Ģeklinde iĢaret edilmiĢtir.  

h. Belgelerin okunması ve değerlendirilmesi sırasında çok sayıda Farsça ve 

Arapça kelimelerin olması çalıĢmanın her aĢamasında sözlük kullanmayı zorunlu 

kılmıĢtır. Bu bağlamda Ferid Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat; 

ġemseddin Sami, Kamus-ı Türkî; Mehmet Kanar, Farsça-Türkçe Sözlüklerinden 

yararlanılmıĢtır. 
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ı. Belgelerin özetleri bölümünde kimlere hangi konularda inĢâ ve belgeler 

yazılmıĢ ortaya konularak bu inĢâ ve belge suretlerinde bahsedilen kiĢilerden tespit 

edilenler hakkında dipnotta bilgi verilmiĢtir. 

i. Eserin [98a-99b] ile [107a-109a] arası Arapça olması münasebetiyle 

trankiripsiyon ve değerlendirilmesi yapılamamıĢtır. 

ÇalıĢmanın hazırlanmasında konunun tespitinden itibaren bütün safhalarda 

ilgi ve yardımlarını esirgemeyen, bilgi ve tecrübesiyle katkı sağlayan danıĢman 

hocam Doç. Dr. Gülay Karadağ ÇINAR‟a ve her zaman yanımda olan aileme 

teĢekkürü bir borç bilirim. MünĢe„âtları taramam sırasında vakit ayırıp yardımcı olan 

değerli arkadaĢım ġeyda DUMAN‟a, tezin tashihinde ve manevi desteğiyle her 

zaman yanımda olan arkadaĢım Ferhat ÇĠFTÇĠ‟ye çok teĢekkür ediyorum. 

Damla BOSTANCI 

Afyonkarahisar-Ekim 2018
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GĠRĠġ 

1.TERĠM OLARAK MÜNġE„ÂT 

MünĢe„ât, Arapça “yapma, yapılma” anlamlarına gelen inĢâ kelimesinden 

türeyerek mastar anlamında “yapılmıĢ, kurulmuĢ” gibi ism-i mefûl anlamına 

dönüĢmüĢtür. Kelime, kökeni itibarıyla inĢâ edilmiĢ Ģey manasındaki Arapça 

“münşe„” kelimesinin “-ât” çoğul ekini almasıyla ortaya çıkmıĢtır
1
. MünĢe„ât 

kelimesi sözlüklerde ise inĢâ eserleri, nesirler, yazılar
2
, müsvedde, inĢâ ettikleri kâğıt, 

yelkeni açılmıĢ gemi
3
, kaleme alınmıĢ Ģeyler, bir münĢînin yazdığı Ģeyler, nesir 

yazılar, mektuplar
4
, fenn-i inĢâ‟ya tevfiken yazılmıĢ âsâr, bu gibi âsârı muhteva 

mecmua
5
 anlamlarında kullanılmıĢtır. 

MünĢe„ât, Fars ve Türk kültüründe “mektûbât” karĢılığı olarak yer 

almaktadır. Arap edebiyatında ise aynı kiĢinin mektuplarının bir araya getirilmesiyle 

oluĢturulan türüne “resâil” adı verilmiĢtir. MünĢe„âtlar; münĢî, kâtip, niĢancı, âlim, 

Ģair ve edebiyatçı gibi kiĢiler tarafından kaleme alınmıĢ, sanatlı, inĢâ ilminin 

kurallarına göre yazılmıĢ düz yazıların toplandığı kitaplardır. GeniĢ anlamda ise 

münĢe„âtlar her çeĢit nesrin bir araya getirilmesiyle oluĢturulmuĢ eserlerdir
6
. 

MünĢe„âtlar, inĢâ ilminin konusu olan fetihnâme, ferman, ahitnâme, arzuhâl 

vb. belge ve mektup çeĢitlerini konu edinerek, inĢâ ilminin kural ve kaidelerine göre 

meydana getirildiğinden Osmanlı telif geleneğinde münĢe„âtlara “Mecmua-i İnşâ” 

veya “Mecmua-i Münşeât” denilmiĢtir
7
. MünĢe„ât, Osmanlı tarihinde diplomatik ve 

bürokratik yazıĢmaları ifade eden bir terim olarak XV. yüzyıldan XIX. yüzyılın 

sonlarına kadar resmî yazım geleneği olarak kullanılmıĢtır. 

 

                                                 

 
1
Ġlhan Ayverdi, Misalli Büyük Türkçe Sözlük, MAS Matbaacılık, Ġstanbul 2011, s.2245; Hasan 

Gültekin, Türk Edebiyatında İnşa: Tarihi Gelişim-Kuram-Sözlük ve Metin, BasılmamıĢ Doktora Tezi, 

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2007, s.236. 
2
 Mehmet Doğan, Büyük Türkçe Sözlük, Vadi Yayınları, Ankara 2001, s.963. 

3
 Ferid Devellioğlu, Osmanlıca –Türkçe Ansiklopedik Lügat, Aydın Kitabevi Yayınları, Ankara 1997, 

s.441; ġemseddin Sami, Kamus-ı Türkî, Çağrı Yayınları, Ġstanbul 1996, s.178; Muallim Naci, Lügât-ı 

Nâcî, Çağrı Yayınları, Ġstanbul 1995, s.127; Ġsmail Hakkı UzunçarĢılı, Osmanlı Tarihi, Türk Tarih 

Kurumu Yayınları, C.3, Ankara 1998, s.502.  
4
 Abdullah Yeğin vd., Büyük Lügat, TÜRDAV Basım ve Yayım, Ġstanbul 2000, s.706. 

5
 Ġbrahim Cûdi Efendi, Lügat-ı Cûdi, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2006 s.367. 
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2. MÜNġE„ÂT TÜRLERĠ 

Aynı veya değiĢik türden, bir veya daha fazla yazar tarafından, türlü 

konularda, farklı boyutlarda yazılmıĢ nesirlerin toplanması suretiyle oluĢturulan 

münĢe„ât türü eserler farklı kaynaklarda değiĢik Ģekillerde gruplandırılmıĢtır. Bu 

gruplandırmalar içerisinde en yaygın olarak karĢımıza çıkanları üç baĢlıkta taksim 

edebiliriz. Bunlar; 

a. Öğretici MünĢe„âtlar: Resmî mektup ve yazıĢma usüllerini öğreten ve 

bunlara ait temsili örnekler ile gerçek yazıĢma örneklerinden oluĢturulmuĢ 

münĢe„âtlardır. Bu tür eserler kâtiplik mesleğine yeni baĢlayacaklar için diplomatik 

ve bürokratik yazıĢmalarda kullanılacak usül ve kaideler ile kullanılacak hitap 

cümleleri, elkâb ve ünvanları öğretmek için meydana getirilmiĢtir. Örneğin 

Osmanzâde Tâib tarafından yazılan MünĢe„ât-ı Tâib‟de inĢâ ilminden, münĢîlikten, 

mektuplardaki üslup çeĢitlerinden bahsedilmekte ve temsili mektup suretleri örnek 

olarak verilmektedir. Seyyid Ali tarafından ele alınan ĠnĢâ-i Mergûb‟da ise kısa bir 

sözlük, hitabetin ehemmiyeti ve makam sahiplerine nasıl hitap edileceğine dair 

bilgiler yer almaktadır. Yine Sadık Rıfat PaĢa tarafından ele alınan Gülbîn-i ĠnĢâ‟da 

lakap ve elkâblar verilerek bunların mektuplarda nasıl kullanılacağı belirtilmiĢtir. Bu 

türden münĢe„âtlara; GülĢen-i ĠnĢâ, Gül-i Sad-berg, MünĢe„ât-ı Fevri Ahmed, 

MünĢe„ât-ı Zeynîzâde Hüseyin adlı eserleri de örnek olarak gösterebiliriz
8
. 

Bu uygulama Tanzimat sonrasında da devam etmiĢtir. Osmanlı 

medreselerinde okutulan inĢâ dersleri için ders kitapları olarak hazırlanmıĢ 

münĢe„âtlar teorik inĢâ ilmine dair bilgilerin yanında uygulamada da kullanılacak 

örnekleri de aktarmıĢtır. Mehmet Fuat‟ın “Usûl-i Kitâbet-i Resmiyye” adlı kitâbet 

usüllerinden bahsettiği eseri Ġstanbul‟da ders kitabı olarak basılmıĢtır. Yine 

Manastırlı Mehmet Rıfat‟ın “Nüzhetü‟l MünĢe„ât” isimli eseri de bu gruba dâhil 

edilebilir
9
. 

                                                 

 
8
 Halil Ġbrahim Haksever, Eski Türk Edebiyatında Münşeâtlar ve Nergisi‟nin Münşeâtı, BasılmamıĢ 
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Mecmuası (İnceleme-Metin), BasılmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Türkiyat 

AraĢtırmaları Enstitüsü, Ġstanbul 2013, s.XV; Haksever, a.g.e., s.179. 
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b. Derleme MünĢe„âtlar: Sadece resmî mektup ve yazıĢma metinlerinin 

derlenmesiyle oluĢturulan münĢe„âtlar ikinci grubu oluĢturur. Bu eserler siyasi sıfatı 

olan ya da bu kiĢilerle yakınlığı olanlar tarafından kaleme alınmıĢlardır. Bu tip 

münĢe„âtlar kâtip ve münĢîlere gerçek örnekler sunmakla birlikte siyasi ve sosyal 

tarih için pek çok belgeyi içermesi bakımından önemlidir. Bu türden geniĢ bir 

derleme olarak yazılmıĢ Feridun Ahmet Bey‟in “MünĢe„âtü‟s-Selâtin” adlı eseri en 

dikkat çeken örnektir. III. Murat‟a takdim edilmiĢ bu eser içerisinde padiĢahlara ait 

1880 kadar resmî mektup ve tarihi vesika örneği yer almaktadır. Yine bu türden bir 

eser olan MünĢe„ât-ı Sadi ise 15. ve 16. yüzyıla ait tarihi belge suretlerini ihtiva eder. 

NiĢancı Cafer Çelebi‟nin yazdığı MünĢe„ât-ı Cafer Çelebi ve MünĢe„ât-ı Asım, 

MünĢe„ât-ı Ragıp, Düstûrü‟l-ĠnĢâ gibi eserler de derleme münĢe„âtlardan 

bazılarıdır
10

. 

c. Divân Edebiyatına Mahsus MünĢe„âtlar: Edebiyatçı veya Ģairler 

tarafından sanat yapmak gayesiyle kaleme alınmıĢ münĢe„âtlar ise bizzat müellifleri 

tarafından ya da daha sonra baĢkaları tarafından tertip edilerek oluĢturulmuĢlardır. 

Bu eserler sanatlı bir üsluba sahip olup herkes tarafından anlaĢılması zor yazılardır. 

Osmanlı edebiyatının önemli münĢîlerinden olan Nergisi, Veysi, Nefi, Kâni, Lami ve 

Nabi‟nin münĢe„âtları bu türün en baĢarılı örneklerindendir
11

. 

3.MÜNġE„ÂTIN TARĠHSEL GELĠġĠMĠ 

Ġlk inĢâ örnekleri resmî özellik taĢıyan Hz. Muhammed‟in Ġran, Mısır ve 

HabeĢistan gibi yakınındaki ülkelerin sultanlarına kendilerini Ġslam‟a davet için 

yazdığı mektupları olmuĢtur. Hz. Muhammed‟in komĢu ülkelere gönderdiği 

mektuplar ve Ġslam‟ın baĢlangıç döneminde mektupların kaleme alınması için 

görevlendirilen kâtipler ilk inĢâ divânının esaslarını oluĢturmuĢtur. Resmî yazı 

geleneği Hz. Muhammed döneminde Kurân‟dan, kısmen de Bizans ve Fars 

kültürünün etkisiyle biçimlenerek oluĢmuĢtur. ĠnĢâ ilmi, resmî yazıĢmaların nasıl 

yapılacağını konu edindiğinden devlet kurumları içerisinde bu görevi yapacak divân 

kâtipliği mevkisine ihtiyaç duyulmuĢtur. Bu ihtiyacı karĢılamaya yönelik devlet 

kurumu Ģeklinde ilk inĢâ divânı Hz. Muâviye döneminde “Divânü‟r-resâil” adıyla 

                                                 

 
10

 Haksever, a.g.e., s.221-236. 
11

 Haksever, a.g.e., s.200-218. 
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kurulmuĢtur. Divân kâtipliği de bir devlet kurumu Ģeklinde Emeviler ve Abbasiler 

döneminde de bu isimle devam etmiĢtir
12

. 

Ġslam devletlerinde bürokratik yapının Ģekillenmesiyle, yazıĢmaların sağlıklı 

ve usüle uygun yapılması için iyi yetiĢmiĢ divân kâtipleri görev almıĢtır. “Divân-ı 

inşâ” ya da “Meclisü‟l-inşâ” da denilen bu divânlarda kâtipler sadece yazı ve 

mektup yazma sanatıyla ilgilenmemiĢlerdir. Devletin çeĢitli makamları arasındaki 

yazıĢmaların nasıl yapılacağını gösteren eserler de yazmıĢlardır. Devletin kurumsal 

yapısındaki makamlarda ve devletlerarası yazıĢmalarda kullanılan diplomatik 

kurallar ile hitap Ģekillerinin bilgisini içeren ve günümüze ulaĢan en eski eser Emevi 

Halifesi II. Mervân‟ın kâtibi olan Abdül-hamîd el-Kâtib‟in (ö.132/750) “Risale ile‟l-

küttâb” adlı eseridir
13

. 

XI. ve XII. yüzyıllarda Arapça yanında Farsça‟yı da resmî yazıĢmalarında 

kullanan devletlerin ortaya çıkmasıyla Arapça ve Farsça resmî mektupların 

derlendiği münĢe„ât mecmuaları yazılmıĢtır. Ġranlı âlim ve münĢîlerin resmî 

yazıĢmalarda sıfat, ünvan ve özel isteklere yer vermeleri bu konuda yeni bir stil 

oluĢturmuĢtur. Ġran‟daki bu yeni oluĢumdan etkilenen Fâtımîler de kendi “Divânü‟l-

inşâ”larını oluĢturmuĢlardır. Fâtımîler ve Eyyûbîler döneminden de günümüze çok 

gösteriĢli münĢe„ât eserleri ulaĢmıĢtır. Bunlar Yâkut el-Hamevî, Ebü‟l-Kasım Ġbnü‟s-

Sayrafî ve Kadı el-Fâzıl tarafından oluĢturulmuĢ eserlerdir. Bunlardan sonra divân 

kâtipliği görevinde bulunmuĢ ve birçok müellif tarafından kaleme alınmıĢ mektuplar, 

mecmualar halinde bir araya getirilerek inĢâ ilmi olarak incelenmiĢtir
14

. 

ĠnĢâ ilmi; Moğollar, Ġlhanlılar ve Timurlular döneminde de geliĢme 

göstermiĢtir. Bu dönemde oluĢturulan en önemli eser Muhammed b. HinduĢah al-

Nahcavanî‟nin “Düstûrü‟l-Kâtib fî Tâyîn al-Maratib” adlı eseriyle anonim bir 

münĢe„ât olan “Risala al-Şâhibiyya” adlı eserdir. Bu münĢe„âtlarda kiĢilerin 

mertebelerine göre kullanılacak hitap, elkâb ifadeleri ile padiĢah ve emirlere 

yazılacak arz ile kadı, ulemâ vb. kiĢilerin dereceleri hakkında bölümler 

                                                 

 
12

 Osman Keskiner, Arap Edebiyatında İnşâ Sanatının Gelişmesi, BasılmamıĢ Doktora Tezi, Ondokuz 

Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun 1996, s.259–260; Mustafa S. KüçükaĢcı, 

“Kâtip”, DİA, C.25, Diyanet Vakfı yayınları, Ġstanbul 2002, s.49. 
13

 Ġsmail DurmuĢ, “ĠnĢa”, DİA, C.22, Diyanet Vakfı yayınları, Ġstanbul 2000, s.335. 
14

 DurmuĢ, a.g.m., s.336-337. 
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bulunmaktadır
15

. Safevîler döneminde de son derece süslü, sanatlı ve anlaĢılması zor 

inĢâlar kaleme alınmıĢtır. Ortaçağ‟ın büyük Türk devletlerinden Büyük Selçuklu ve 

ardından gelen Anadolu Selçukluları Ġslam dünyasından devraldıkları inĢâ geleneğini 

devam ettirmiĢler ve resmî dil olarak Farsçayı kullanmaları münasebetiyle 

münĢe„âtları da çoğunlukla Farsça kaleme almıĢlardır. Anadolu Selçukluları 

döneminde yazılmıĢ bir münĢe„ât olan “Takârîrü‟l-Manâsıb” (H.720/M.1320) resmî 

ve orijinal belgeler içermesi bakımından önemlidir. Yine bu döneme ait Sadeddin 

Mesut tarafından yazılmıĢ tamamen hususi mektuplardan oluĢan bir münĢe„ât da 

bulunmaktadır. Bu eser Anadolu Selçuklu Devleti‟nin saray erkânı ve devrin sosyal, 

kültürel ve edebi hayatı hakkında önemli bilgiler barındırması sebebiyle önemlidir. 

Ayrıca Hasan b. Abdülmü‟min‟in“Rusûmu‟r-Resâil” ve “Nücûmü‟l-Fezâil” isimli 

eserleri de Anadolu Selçukluları dönemine ait önemli münĢeâ„tlardandır. Bu eserler 

her rütbenin nitelikleri, makam sahiplerinin görevleri, vali tayin edilen kiĢinin tayin 

olunduğu Ģehir ve kasabanın ileri gelenleri hakkında bilgi vermesi nedeniyle 

önemlidirler
16

.  

XV. yüzyılın baĢında Ahmed-i Dâi tarafından Türkçe ilk münĢe„ât olan 

“Teressül” adlı eser kaleme alınmıĢtır. Bu dönemde inĢâ ilmiyle yazılmıĢ eser sayısı 

çok az olmasına rağmen aralarında Türkçe yazılmıĢ örneklerine rastlanılması eserin 

kıymetini arttırmaktadır. Bu münĢe„âtta, mektup yazmanın usülü anlatılmakta ve 

mektup yazılırken dikkat edilmesi gereken on edepten bahsedilmektedir. Ayrıca 

padiĢaha, devlet adamlarına hitaben kullanılacak ünvanlara iĢaret edilmekte ve 

temsili mektup örneklerine yer verilmektedir
17

. 

Osmanlı münĢe„ât yazıcılığının temelini Selçuklu, Arap ve Fars münĢe„ât 

gelenekleri oluĢturmuĢtur. Ancak Osmanlı döneminde yazılan münĢe„ât eserlerinin 

kendine has inĢâ tekniği de bulunmaktadır. Hitap Ģekilleri, kullanılan lakap ve 

ünvanların yanı sıra çeĢitli tekniksel özellikler Osmanlı Devleti‟nin hususi yapısına 

göre oluĢturularak kullanılmıĢtır. Ayrıca Selçuklu dönemi münĢe„âtlarından farklı 

                                                 

 
15

 Osman G. Özgüdenli, “Ġlhanlı Devrine Ait Anonim Bir MünĢeât Mecmuası: Risala al-ġahabiyya”, 

Belleten LXIII, S.238, 1999, s.725-728. 
16

 Osman Turan, Türkiye Selçukluları hakkında Resmi Vesikalar, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 

Ankara 1988, s.95-176. 
17

 Mehmet Kanar, “ĠnĢa”, DİA, C.22, Diyanet Vakfı Yayınları, Ġstanbul 2000 s.337; Turan, a.g.e., 

s.156-157. 
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olarak Osmanlı münĢe„âtlarının bazılarında Arapça ve Farsça inĢâ sözlükleri 

yazılmıĢtır. Buradaki amaç kelimelerin ve tabirlerin Türkçe karĢılığı verilerek 

münĢîlere kolaylık sağlamaktır. Osmanlı‟nın ilk dönemlerinde oluĢturulan 

münĢe„âtların tertibinde genellikle önce yazıĢma usül ve kaideleri verilerek bu 

yazıĢmalarda kullanılacak ünvan ve elkâblar belirtilmiĢtir. Sonrasında Hz. 

Peygambere, halifelere, padiĢahlara, vezirlere ve diğer devlet adamlarına ait resmî ve 

resmî olmayan yazıĢma suretleri örnek metin olarak verilmiĢtir. Son kısmına ise eĢ, 

dost arasındaki özel yazıĢmalar ile dini, edebi vb. konulara dair inĢâ örnekleri 

konulmuĢtur. Selçuklularda “Divân-ı İnşâ” iken Osmanlılarda “Dîvân-ı Hümâyun” 

denilen devletin resmî yazıĢmalarının yürütüldüğü bu kurumdan çıkan hatt-ı 

hümâyun, irâde, menĢur ayrıca telhis, takrîr, tezkîre, kâime, temessük, senet, hüccet 

ve vakfiyeler de münĢe„âtlarda yer almıĢtır. Bu bağlamda Osmanlı‟nın ilk 

dönemlerinde Yahyâ b. Mehmed el-Kâtip tarafından yazılmıĢ “Menâhicü‟l-İnşâ”da 

II. Murad ve Fâtih Sultan Mehmed dönemine ait resmî yazıĢmalar yer almaktadır
18

. 

XVI. yüzyıldan itibaren münĢe„âtlarda zenginleĢme görülmektedir. Ġlk 

münĢe„âtlar öğretici özellikte iken bu yüzyılda kaleme alınan münĢe„âtlar daha çok 

tarihi ve edebi hususiyet kazanmıĢtır. Bu dönemde yazılmıĢ münĢe„âtlarda özellikle 

yabancı ülkelere gönderilen mektuplarda devletin büyüklüğünü ve kuvvetini 

göstermek için çok sanatlı ve ağır bir dil sarf edilmiĢtir. Bu yüzyılın en ilgi çeken 

münĢe„âtı Feridun Ahmed Bey‟in çeĢitli resmî mektupları derleyerek oluĢturduğu 

“Münşe„âtü‟s-Selâtin” isimli eseridir. Ayrıca bu yüzyılda yazılmıĢ MünĢe„ât-ı Cafer 

Çelebi, MünĢe„ât-ı Sadi Çelebi, MünĢe„ât-ı Tacizâde Mehmet, MünĢe„ât-ı Hoca 

Saadeddin, MenĢeü‟l-ĠnĢâ, MünĢe„ât-ı Mehmet Çelebi önemli münĢe„âtlardır 
19

. 

XVII. yüzyılda Osmanlı edebiyatında sanatlı ve ağır bir üslup kullanılması 

münĢe„âtlara da tesir etmiĢtir. Bu asırda kaleme alınan Veysi ve Nergisi‟nin 

münĢe„âtı sanat yapmak gayesi ile oldukça ağır bir dil kullanılarak oluĢturulmuĢtur. 

Bu dönemdeki münĢe„âtlarda resmî ve özel mektupların yanında bazı ilim dalları 

hakkında bilgi veren yazılar da yer verilmiĢtir. Dönemin tarihi belgelerini içermesi 

bakımından en dikkat çeken münĢe„âtı Abdî mahlasıyla bilinen Sarı Abdullah 

                                                 

 
18

 Tahsin Görgün, “ĠnĢa”, DİA, C.22, Diyanet Vakfı Yayınları, Ġstanbul 2000, s.339–342. 
19

 Mustafa Ġsen ve vd., Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara 2002, s.99; 

Haksever, a.g.e., s.74-104. 
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Efendi‟nin kaleme aldığı “Düstûrü‟l-İnşâ” adlı eseridir. MünĢe„ât-ı Nefi, MünĢe„ât-ı 

Çevri, Hûlasa-i ĠnĢâ, MünĢe„ât-ı Nabi, MünĢe„ât-ı Abdulbaki, MünĢe„ât-ı Seyyid 

Mustafa bu dönemde yazılmıĢ diğer önemli münĢe„âtlardır 
20

 

XVIII. yüzyıla gelindiğinde münĢe„âtların genellikle derleme olarak yazıldığı 

görülmektedir. Bu dönemde tarihi nitelikteki derlenme münĢe„âtların 

oluĢturulmasındaki gaye önemli belgelerin kaybolmasına engel olmaktır. Bu dönem 

de yazılan münĢe„âtların bir kısmı da münĢîlik mesleğine yeni girecekleri 

bilgilendirmek içindir. Bu asırda kaleme alınan Koca Ragıp PaĢa münĢe„âtı mahiyeti 

itibarıyla en faydalı eser görülmüĢ ve kâtipler tarafından örnek olarak kullanılmıĢtır. 

MünĢe„ât-ı Tâib, MünĢe„ât-ı RâĢid, MünĢe„ât-ı Mehmed ReĢid, MünĢe„ât-ı Atıf 

Mustafa, MünĢe„ât-ı Münif Mustafa, MünĢe„ât-ı Zeynîzâde Hüseyin, MünĢe„ât-ı 

Çelebizâde Asım, MünĢe„ât-ı Lütfi, MünĢe„ât-ı Nevres, MünĢe„ât-ı Hacı Akif, 

MünĢe„ât-ı Ahmet Resmi, MünĢe„ât-ı Seyyid Muhammed, MünĢe„ât-ı Kani, 

MünĢe„ât-ı Ġbrahim Vehbi bu dönemin önemli münĢe„ât eserleri arasında yer 

almaktadır. Ayrıca bu yüzyıl münĢe„âtların en çok kaleme alındığı devir olmuĢtur
21

. 

XIX. yüzyılda yazılan münĢe„âtlar daha çok öğretici amaçla 

oluĢturulduklarından inĢâ ile ilgi bilgi ve örneklerin verildiği eserlerdir. Tanzimat 

dönemiyle baĢlayan siyasi geliĢmeler edebi alanda da köklü değiĢikliklerin 

yaĢanmasına neden olmuĢtur. Orta öğretim kurumlarına “Usûl-i kitâbet” ve “İnşâ” 

gibi derslerin konulması bu dersler için rehber kitap hazırlanmasını gerekli kılmıĢtır. 

Bu dersler için “İnşâ-yı Cedîd, Usûl-i İnşâ, İlâveli Hazîne-i Mekâtîb” gibi isimlerle 

münĢe„âtlar ders kitabı olarak okutulmuĢtur. Bahsi geçen ders kitapları farklı isimler 

taĢımakla birlikte genellikle münĢe„ât ifadesi de ismin bütünlüğü içerisinde yer 

bulmaktadır. MünĢe„ât-ı Ġzzet Mehmet, MünĢe„ât-ı Rasim, MünĢe„ât-ı Süheyl, 

MünĢe„ât-ı Münib, ĠnĢâü‟l Mergûb, MünĢe„ât-ı Said, Fülk-i Aziz, MünĢe„ât-ı 

Muhammed RüĢdü, Divanü‟l ĠnĢâ, MünĢe„ât-ı Akif PaĢa, Gülbîn-i ĠnĢâ, Mebanü‟l 

                                                 

 
20

 Hasibe Mazıoğlu, Eski Türk Edebiyatı Makaleleri, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2017, s.125; 

Haksever, a.g.e., s.104-126. 
21

 Halil Ġbrahim Haksever, “MünĢeât Mecmûalarında Sebeb-i Te‟lîf”, Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Dergisi, S.3, 1999, s.57; Haksever, a.g.e., s.131-153. 
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ĠnĢâ, Nüzhetü‟l MünĢe„ât, Kavâid-i Ġlmi ĠnĢâ Ģeklinde yazılmıĢ eserler de 

bulunmaktadır
22

. 

MünĢe„ât türü eserlerde en belirgin değiĢiklik devlet tarafından 

gerçekleĢtirilmiĢ ve dilde sadeleĢmeye gidilmiĢtir. Bu dönemde hukuk, askerlik vb. 

konulara ait yazıĢmaların kural ve örneklerini içeren kitaplara da “inĢâ” denilmiĢtir. 

Buradan hareketle Sahaf El-Hâc Nûri Efendi‟nin derlemesini üstlendiği ve askeri 

yazıĢmalara havi “Münşe„ât-ı Azîziye fî Âsâr-ı Osmâniye” adlı iki ciltlik eseri Sultan 

Abdülaziz‟e sunulmuĢ değerli bir kaynaktır. Muhyiddin Bey‟in, “Münşe„ât ve 

Muâmelât-ı Askeriye”, Hasan Hıfzı‟nın “Münşe„ât-ı Hukuk”, Abdülahad Nûri‟nin 

“Münşe„ât-ı Kavânîn” isimli eserleri de Osmanlı Devleti‟nin son dönemlerine kadar 

bu geleneğin sürdüğünü göstermektedir
23

. Yapılan araĢtırmalara göre XVI. yy‟da 38, 

XVII. yy‟da 55, XVIII. yy‟da 77 ve XIX. yy‟da 51 münĢe„ât kaleme alınmıĢtır
24

. 

4.MÜNġÎ 

ĠnĢâ ya da kitabet ile uğraĢan kiĢilere münĢî, kâtip ve yazıcı gibi isimler 

verilmiĢtir. Arapça bir terim olan kâtip sözlüklerde“inşâ eden, yapan, üslubu güzel 

olan, iyi kâtip” anlamlarındadır
25

. Kâtiplik, Hz. Muhammed döneminde Ġslamiyet‟in 

yazıya verdiği ehemmiyetten dolayı önemli bir meslek olarak yerini almıĢtır. 

Ġlerleyen dönemlerde bürokratik yazıĢmaların kurumsal hale gelmesiyle münĢe„âtlar 

kâtiplere kılavuzluk etmiĢtir. Kâtipler, tüm Ġslam devletlerinde özellikle de Büyük 

Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Osmanlı ve Safevî Devletlerinde önemli bir meslek 

olarak karĢımıza çıkmakta ve kâtipler, bir gelenek halinde devletin merkezinden 

çıkan resmî belgelerin oluĢturulmasında vazife almaktadırlar. 

Osmanlı Devleti‟nde kâtiplik mesleği Orhan Bey devrinde oluĢturulmuĢtur. 

Döneme ait belgelerden yazım usüllerini bilen ve bunları örgütleyen merkezi bir 

dairenin varlığı anlaĢılmıĢtır. Kâtiplik mesleğinin oluĢturulmasında Ġlhanlı ve 

Anadolu Selçuklu Devletlerinin tesirinde kalınmıĢtır. Merkeze gelen arzuhâl, mazhar 

türü belgelerin üzerine ilgili defterden kayıt çıkarmak, ferman, berat, tezkîre gibi 

belgeleri hazırlamak kâtiplerin görevidir. Dairelerde yazılmıĢ yazıların bir nüshasının 

                                                 

 
22

 DurmuĢ, a.g.m., s.338; Haksever, a.g.e., s.155-180. 
23

 Uzun, a.g.m., s.238-239. 
24

 Gültekin, a.g.e., s.85. 
25

 Devellioğlu, a.g.e., s.730. 
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çıkarılması ve bunlarla ilgili kontrollerin de yapılması aynı Ģekilde kâtiplerin 

vazifeleri arasındadır. YazıĢma müsveddelerini hazırlayanlara “müsevvîd” denirken 

ayrıca müsvedde evrakı temize çekenlere de “mübeyyîz” denilmiĢtir. Böylece Divân-

ı ĠnĢâ‟da kâtipler dıĢında pek çok görevli de hizmet sunmuĢtur. Klasik dönemde 

Divân-ı Hümâyûn kayıtlarının bazen Reisülküttap tarafından müsveddesinin 

yazıldığı ve temize çekildiği de görülmektedir. Merkez kâtipleri ise taĢrada çıkan 

hukukî ve siyasî meselelerde mübaĢir olarak görev yaptıkları gibi ayrıca sefer 

esnasında da vezirlerin ve beylerbeyinin yanında görev aldıkları da görülmüĢtür
26

. 

Sahaf Hacı Nuri tarafından tertiplenmiĢ, Sultan Abdülaziz (1861-1867)‟in 

izniyle 1185‟te basılmıĢ olan “MünĢe„ât-ı Aziziye” de ifade edildiği üzere “kâtip 

olan kişi, az ve kısa söz ile maksadı beyan edip lafı gereksizce uzatmaktan sakınmalı, 

yazdığı şeyleri herkesin anlayacağı tabirlerle Türkçe yazmalı, bazen zorunlu olarak 

Arapça ve Farsa kelimelerle yazmak gerekirse de garip sözlerden kusurlu, zayıf 

tabirlerden kaçınmalı” herkesçe bilinen anlaĢılır sözlerle arzusunu ifade etmelidir
27

. 

Yahya b. Mehmed el-Kâtip, “Menahicü‟l-İnşâ” adlı eserinde kâtibin bilmesi 

gerektiği kuralları anlatmıĢtır. “İnşâ yazan kâtibin Arapça gramer ve vezin bilgisinin 

iyi olması gerektiğini, sözü anlaşılmayacak derecede kısaltmaktan gereğinden fazla 

da uzatmaktan kaçınmasını, ibareleri hoş olmayan kelimeleri kullanmamasını, cümle 

unsurlarına ve mektup yazılan kişinin mertebesine dikkat etmesini, mevkî gözeterek 

buna göre kullanacağı zamirleri seçmesi gerektiğini ifade etmiştir. Ancak bunları 

fark edemeyen cahil kâtiplerin de çok olduğunu” belirtmiĢtir
28

. 

MünĢî ise “yapan, inşâ eden” anlamına gelmekle beraber ”nesri mükemmel 

kaleme almağa muktedir adam, güzel nesir yazan”
29

, “inşâ tekniğine uygun belîğ
30

 

yazılar yazabilen”
31

 ve “inşâ ilmi üzerinde çalışan kişi” 
32

 demektir. Halil Ġbrahim 

Haksever, münĢîleri dört baĢlık altında toplamıĢtır. “Birinci gruptaki münşîler, 

                                                 

 
26

 Erhan Afyoncu-Recep Ahıshalı, “Kâtip”, DİA, C.24, Diyanet Vakfı Yayınları, Ġstanbul 2000, s.55. 
27

 Haksever, a.g.e., s.7. 
28

 Haksever, a.g.e., s.12. 
29

 Haksever, a.g.e., s.12. 
30

 Meramını tamamen, noksansız ve güzel sözlerle anlatmaya muktedir olan. 
31

 Bekir Kütükoğlu, “ MünĢeât Mecmualarının Osmanlı Diplomatiği Bakımından Ehemmiyeti”, 

Ġstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih Boyunca Paleoğrafya ve Diplomatik Semineri, 

Ġstanbul 1998, s.171. 
32

 Sami, a.g.e., s.1415. 
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Arapça ve Farsça ile edebi ilimleri, belâgat
33

 ve fesâhati
34

 iyi bilen, hafızası hem 

kuvvetli hem de ayet, hadis ve hikmetli sözlerle dolu olan kişilerdir. Bu grupta yer 

alanlara hakiki münşîler de denilmiştir. İkinci gruptaki münşîler, inşâ kudretine 

sahip olmakla birlikte eserlerini belâgat sahiplerinin dil bilgisi kurallarına bağlı 

kalarak oluşturanlardır. Üçüncü gruptaki münşîler, belâgat sahiplerinin kurallarına 

göre eserlerini oluşturdukları halde akıcılığını sağlayamayanlardır. Dördüncü grup 

münşîleri ise belâgat sahiplerinin kurallarına bağlı kalmadıkları halde kaldıklarını 

sananlardır.” Bu neviden yazarlar gerçek münĢîler tarafından kâtip olarak 

isimlendirilmiĢlerdir. 

Osmanlı yönetiminin bir parçası olan iĢinin ehli münĢîler, Anadolu 

Selçukluları zamanındaki münĢîlerin ortaya koydukları kuralları dikkate almıĢlar ve 

kendilerini daha da geliĢtirmiĢlerdir Osmanlı Devleti‟nde ilk olarak Reisülküttaplar 

ve bu seviyedeki bilgili kiĢiler inĢâ metinleri yazmıĢlardır. Tâcizâde Câfer Çelebi, 

Celâlzâde Mustafa Çelebi ve Pîrî Mehmed PaĢa gibi münĢîler resmî ve gayrıresmî 

yazıĢmalara getirdikleri yeniliklerle Osmanlı münĢe„âtçılığının esaslarını 

oluĢturmuĢlardır
35

. 

Bazı münĢe„âtların nüshalarının çok olması o münĢîlerin çok okunduğu 

anlamına gelmektedir. Nabi, Veysi, Kani, Nergisi ve Sarı Abdullah Efendi‟nin 

MünĢe„âtlarının çok fazla nüshasının bulunması fazla okunmasından ileri 

gelmektedir. Arapça ve Farsça bilen âlim münĢîler için “münşî-i bâhir, münşî-i bî-

nâzir, edîb-i belîğ” gibi ifadeler kullanılarak onların üstünlükleri belirtilmeye 

çalıĢılmıĢtır
36

. 

Kâtipler iyi bir eğitim görmüĢ, yazım kuralları hakkında deneyime sahip, 

devletin resmî görevlileri olup kurumsal yazıĢmaları kaleme almakla görevli kiĢiler 

iken münĢî ise vezinli kelime kafiyesine dayalı, zincirleme tamlamalardan 

                                                 

 
33

 Ġyi konuĢma, sözle inandırma yeteneği. 
34

 Edebi kurallı, etkileyici, heyecan verici, inandırıcı ve sanatlı söz söyleme. 
35

 Uzun, a.g.m., s.238-239. 
36

 Abdurrahman DaĢ, Osmanlılarda Münşeât Geleneği, Hoca Sadeddin Efendi‟nin Hayatı, Eserleri ve 

Münşeâtı, BasılmamıĢ Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2003, 

s.24. 
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oluĢturulmuĢ cümleler kurarak herhangi bir konuda eser kaleme alan yani sözü 

ustaca kullanan sanatkâr özellikleri olan kiĢidir
37

. 

MünĢîler Arapça ve Farsça‟ya hâkim, her nesir yazanın beceremeyeceği 

kusursuzlukta süslü ve edebi ifadeleri yazıya dökebilen maharetli kiĢilerdir. 

Dolayısıyla münĢînin kullandığı üslup ve dil halk arasında konuĢulan dilden çok 

farklıdır. Bu farklılık kâtipler ve münĢîler arasında da kendini hissettirmektedir. Zira 

her kâtip münĢîler gibi edebi sanatın derinlerine inerek, fesâhat, belâgat ve secî gibi 

diğer sanatları cümleler içinde müessir Ģekilde kullanamamaktadır. Bu kâtipler 

sanatlı eser yazamadığı gibi eserlerini nesir ve nazım türü yazılara aktararak inĢâ 

sanatını meydana getirmiĢlerdir. Dolayısıyla kâtiplerin münĢe„ât yazacak kadar 

kabiliyet ve ustalığa sahip olmadıklarını söyleyemek mümkündür. Buradan yola 

çıkarak sanatlı düzyazı yazan, mektup türünde usta ve baĢarılı, maksadı kâğıt 

üzerinde seçkin özellikte anlatan, sözü ustaca kullanan, her ilim dalında bilgisi ve 

inĢâsı etkili olan maharetli kiĢilere münĢî; devlet dairesinde resmî görevli olup resmî 

yazıĢmaları kaleme alan görevlilere de kâtip denilmiĢtir. Ancak kâtiplik yaparken 

bilgi ve maharetini edebi alanda artırıp münĢî olmuĢ önemli kâtipler de vardır. Bu 

nedenle her kâtip, yazıcı ve muharrire münĢî denilmediği gibi bunların yazdıkları 

eserlere de münĢe„ât denilmemiĢtir
38

. 

MünĢî ve Kâtip ünvanlarının farkını ortaya koymak amacıyla Mehmet 

Nüzhet‟in “Mu‟addilü‟l İmlâ” ve “Mükemmelü‟l-İnşâ” adlı eserinde “kâtib için 

yalnız kendi lisânın kavâid ü dekâyıkını bilmek mertebe-i kâfiyede ise münşî için 

lisân-ı mâder-zâdını bildikten başka daha pek çok ma‟lûmât u mafûzât u 

müstahzerâtı olmadıkça nesren ve nazmen inşâ-yı kelâma muktedir olmayacağından 

münşî ile kâtibin arasında fark-ı azîm olduğu misillü bu iki derece beyninde bir hayli 

derecât-ı muhtelife ü mütefârika vardır.”Ģeklinde açıklaması mevcuttur. Ancak 

zamanla bu iki terimin birbirinin yerine kullanıldığı da belirtilmektedir. ġiir ve 

inĢâda sanatkâr bir edip olan Kırımlı Mehmet Nüzhet Efendi “Mûgni‟l-Küttâb” adlı 

eserinde ise kâtip olabilmek için ilim tahsil etmeye gerek olmadığı belirtilir. 

Özellikle Ģairler gibi doğuĢtan yetenekli olan ve biraz da kâtiplik dairesinde çalıĢma 
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 DaĢ, a.g.e., s.31. 



 

12 

 

Ģansına eriĢenlerin bu iĢte baĢarılı oldukları belirtilmektedir. Hatta inĢâ ilmi eğitimi 

uzun süreceğinden “bir kâtibin buna zamanı yoktur ve her kişinin de inşâ tahsiline 

gücü yetmez” diyerek, her kâtibin münĢî olarak değerlendirilmesini tenkit etmiĢtir
39

. 

Sonuç olarak kâtip, muharrir, yazıcı gibi ünvanların münĢî yerine 

kullanılabilecek tanımlama olamayacağını münĢî kavramının mahir, sanatı ustaca 

icra eden kiĢiler için kullanıldığını söylemek mümkündür. Nitekim münĢîler kendi 

dönemlerinde daha kıymetli görülmekte ve kâtiplerden tamamıyla farklı 

değerlendirilerek birer sanat adamı olarak tanınmıĢlardır. Günümüzde ise münĢî 

kelimesi sadece edip, edebiyatçı gibi kelimelerle karĢılık bulmaktadır. 

5.TARĠH ARAġTIRMALARINDA MÜNġE„ÂTIN ÖNEMĠ 

Tarihi araĢtırmalar çok çeĢitli belge ve eserler üzerinden yürütülmektedir. 

GeçmiĢ ile sağlam olgular kurabilmek bilimsel araĢtırmalarla mümkündür. Bu 

bağlamda Osmanlı Tarihi araĢtırmalarında baĢvurulacak baĢlıca eserler arasında 

münĢe„ât mecmuaları da yer almaktadır
40

. MünĢe„ât mecmuaları, Osmanlı diplomasi 

kaidelerinin belirlenmesinde kullanılan önemli kaynaklardan birisidir. Temeli Orta 

Asya‟ya dayanan Osmanlı‟nın diplomatik özelliklerini münĢe„ât mecmualarında 

görmek mümkündür. Bu suretle münĢe„âtlarda hem diplomasi usül ve kaideleri 

verilmekte hem de belge örnekleri muhafaza edilmektedir. Bu tür münĢe„âtlar 

vasıtasıyla ferman, berat, nâme-i hümâyun, hatt-ı hümâyun, menĢûr, takrîr, telhis, 

ruk„a, tezkîre, buyruldu, arîza, kâime, temessük, arz, arz-ı hâl, arz-ı mahzar, tahrirat, 

mektup ya da muhabbetnâme ve tebriknâme gibi farklı isimdeki birçok yazıĢma 

örneklerine ulaĢmak mümkündür. MünĢe„ât mecmuaları bir hedef doğrultusunda 

yazıldığından içerisinde yer alan bilgiler de itina ile seçilmiĢ bilgilerden 

oluĢmaktadır. Bu bakımdan münĢe„âtların incelenmesi gerek sosyal tarih gerekse 

diplomasi tarihi bakımından önemlidir
41

. 

MünĢe„âtlar, zengin içeriği sayesinde baĢka bir yerde bulunamayacak nadir 

bilgilere de sahiptir. Mesela Nabi‟nin münĢe„âtında Sultan III. Ahmed‟in, ġair 

Nabi‟ye cülûs verdiği, Hazine-i Hümayun mührüyle mühürlü bir kese altın 

                                                 

 
39

 Gültekin, a.g.e., s. 240. 
40

 Mübahat S. Kütükoğlu, Tarih Araştırmalarında Usûl, Kubbealtı NeĢriyatı Yayınları, Ġstanbul 1998, 

s.149. 
41

 Kütükoğlu, a.g.m., s.5. 
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gönderdiği belirtilmiĢtir
42

. Esasında cülûs hükümdarların özellikle Osmanlı 

Ģehzadelerinin tahta geçmesi hakkında kullanılan bir tabirdir. Bununla ilgili olarak 

cülûs bahĢiĢi, cülûs çıkması, cülûs terakkisi, cülûsiye vb. tabirler ortaya çıkmıĢtır. 

PadiĢahın cülûsu münasebetiyle devlet ve saray erkânına, ulemaya ve kapıkulu 

ocakları mensuplarına bahĢiĢ verilirdi
43

. Nabi‟nin böyle bir bahĢiĢten istifade etmesi 

onun ancak devlet ricalinden olmasıyla mümkündür. Dolayısıyla Nabi‟nin o 

dönemde Osmanlı sarayında hangi vazifeyi icra ettiği ve cülûs bahĢiĢinin kimleri 

kapsadığının anlaĢılması açısından önem arz etmektedir.  

MünĢe„âtlardaki inĢâ suretleri yazıldığı dönemin siyasi, sosyal ve kültürel 

durumunu göstererek devletin sahip olduğu kurumları ve o dönemde kullanılan 

makam, ünvan, örf ve adetlerin uygulanıĢını, yine Ģairlerin, devlet adamlarının, 

yazarların duygu ve düĢüncelerini, biyografik bilgilerini içermesi nedeniyle hem 

edebi konulara hem de tarihi konulara dair bilgiler bulmak mümkündür. MünĢe„âtlar 

tarihi konularda çalıĢma yapan araĢtırmacılara içerdikleri resmî yazıĢma sûretleri, 

vesika, ferman, berat, resmî ve gayrı resmî mektuplar ile yazıldıkları dönemle ilgili 

olarak siyasi sosyal, kültürel ve ekonomik bağlamda kaynaklık ederler
44

. 

MünĢe„âtlar, edebi eserler olarak tanımlansa da sadece dil bilgisi veya 

edebiyat alanındaki konuları değil eski kültürümüzün zenginliğini de ortaya koyarlar. 

Tarihi belge olan dönemin mektupları devri aydınlatan kaynak olarak ele alınması 

bakımından önemlidir. DeğiĢik konularda yazıldıkları zamana ıĢık tutan 

mektuplarda, insanların sosyal ve psikolojik durumlarını, fikir yapılarını, kaygılarını, 

arzularını, isteklerini görmek mümkündür. 

Tarihi araĢtırmalar yapılırken geçmiĢ toplumlar bütün yönleri ile ele alınarak 

incelenmelidir. Çünkü tarih aslında bütün bilimlerin temelini oluĢturur. Tarihi 

araĢtırmalar geçmiĢte kalmıĢ olayları, devletleri, toplumları incelerken onları bir 

bütün olarak sosyal, ekonomik, siyasi, dini ve kültürel özellikleriyle birlikte çok 

yönlü inceleyerek ortaya koymaya çalıĢır. Bu sebeple münĢe„âtlar bütün bu konular 

hakkında bilgi veren geniĢ kapsamlı kaynak konumundadır. 

                                                 

 
42

 Yusuf Can TıraĢ, Nâbi‟nin Münşeâtı, BasılmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın 2014, s.64. 
43

 Abdulkadir Özcan, “Cülûs”, DİA, C.8, Diyanet Vakfı Yayınları, Ġstanbul 1993, s.108-114. 
44

 Ekrem MemiĢ, Genel Tarih, Tablet Yayınları, Konya 2002, s.31. 
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Türkiye Selçukluları ve Osmanlılar döneminde çok sayıda münĢe„ât türü 

eserler yazılmaya devam etmiĢtir. Bu eserlerde yazıldıkları devri aydınlatan bilgilerin 

yer aldığı görülmektedir. Mesela Selçuklular zamanında yazılmıĢ münĢe„âtlar 

ıĢığında Çobanoğullarına dair yeni bilgiler keĢfedilmiĢtir 
45

.  

Osmanlı münĢe„âtlarında, dönemin ünlü âlim ve Ģairlerinin dostlarına, 

akrabalarına ya da özel tanıĢıklıkları olduğu devlet adamlarına hitaben yazdıkları ve 

inĢâ ilmindeki maharetlerini gösterdikleri mektuplar da yer almaktadır
46

. Osmanlı 

döneminde yazılmıĢ münĢe„ât mecmualarından tarihi nitelikte olanlar vesika veya 

belge suretinin kopyasını içerdiğinden dolayı belge unsurlarından olan mühür, tuğra, 

pençe ve imza gibi özellikler bulunmaz. Çünkü münĢe„ât mecmualarının yazılıĢ Ģekli 

bu unsurların yer almasını olanaksız kılmıĢtır. Buna rağmen el yazması münĢe„âtlar 

ve sonraki yüzyıllarda neĢredilen matbu münĢe„ât mecmuaları tarihi kaynak olarak 

kabul görmüĢtür
47

. 

Tarihi vesika suretlerini barındıran münĢe„âtlar genellikle derleme niteliğinde 

oluĢturulmuĢ eserlerdir. MünĢe„âtları içerik bakımından sadece tarihi veya edebi 

nitelikte eserler olarak değerlendirmek de kapsayıcı bir tanımlama değildir. Çünkü 

münĢe„âtların içeriği baĢlangıçta inĢâ ilminin kuralları ile resmî ve gayrıresmî 

mektuplarda kullanılacak üslup, metod bilgileri iken sonraki yüzyıllarda münĢe„âtlar 

içerik bakımından zenginleĢmiĢ tarihi ve edebi içeriklerinin yanı sıra sanat, ekonomi, 

askeri, kültür ve siyaset araĢtırmalarına kaynaklık edecek konuma gelmiĢtir. Kısaca 

MünĢe„âtları, tek bir konuya ait bilgileri içeren eserler olarak değerlendirmek doğru 

değildir.  

MünĢe„âtlarda yazılan tarihi metinler gerçek nüshalarının kopyasından oluĢsa 

da MünĢe„âtı yazanlar tarafından herhangi bir değiĢiklik yapılmadan olduğu gibi 

aktarılmıĢlardır. MünĢe„âtların tarihi kaynak olarak önemi içerdiği resmî vesikaların 

siyasi tarihi aydınlatmasının yanı sıra vekâletnâme, sened, doğum kayıtları, ölüm 

kayıtları, hüccet sûretleri, arzuhaller, hukuk ve mahkeme kararları gibi belge türleri 

vasıtasıyla sosyal, ekonomik ve hukuk tarihi hakkında bilgi vermesidir. 
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 Turan, a.g.e., s.147. 
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 DaĢ, a.g.e., s.90. 
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MünĢînin yaĢadığı dönemde ilgisini çeken veya Ģahit olduğu önemli olaylar 

da münĢe„âtlara konu olmuĢtur. MünĢe„âtlarda münĢînin resmî görevi olmadığı halde 

özel tanıĢıklığı olan devlet adamlarına yazmıĢ oldukları özel mektupları da yer 

almaktadır. Nabi, Sultan III. Ahmed‟e yazdığı bir mektupta merhum babasının 

“Tuhfetü‟l-Harameyn” adlı eserine karĢılık bir samur kürkü hediye ettiğini hatırlatıp 

kendisinden de beklentisi olduğunu söylemiĢtir. ÇalıĢtığı devlet kadrosundaki 

görevinden memnun olmayan Gelibolulu Mustafa Ali, Muhammet PaĢa‟ya 

gönderdiği mektupta Halep veya Mısır Defterdarlığı beklerken Bağdat‟a tayinin 

çıkmasından Ģikâyetçi olmuĢtur. Önemli kiĢilere yazılan tebrik, teĢekkür, dua, nasihat 

mektupları hem tarih hem de tarihimizin bir parçası olan kültürel özelliklerimizin 

ortaya çıkması açısından önem arz etmektedir
48

. 

MünĢe„âtlar oluĢturulurken daha çok ilgi çeken tarihi nitelikteki olaylar ve 

yazıĢma suretleri öne çıkmıĢtır. Hatta içerisindeki mektuplarda yer alan bazı bilgilere 

baĢka kaynaklarda tesadüf etmenin imkânı yoktur. Çünkü bunlar kiĢiler arasında 

yazılmıĢ özel bilgilerdir. Sonraki yıllarda münĢîlerin, seleflerine ait münĢe„âtları 

derlemesi sonucunda hususi mahiyetteki mektupların bir nüshası baĢka mecmualarda 

da yer bulabilmektedir. Dolayısıyla haklarında yeterli bilgiye sahip olmadığımız 

âlim, müellif ve sanat erbabı ile ilgili bilgiye kendilerine mahsus münĢe„âtlarda ya da 

farklı zamanlarda oluĢturulmuĢ eserlerde ulaĢabilmektedir
49

. Reisülküttap Okçuzâde 

Muhammed ġahi Bey‟in “Menşeü‟l-İnşâ” adlı eseri buna en iyi örnektir. ġahi Bey 

münĢe„âtında önce kendi hayatını anlatmakta sonrasında Osmanlı Devleti‟nin içinde 

bulunduğu dönemle ilgili bilgiler vermektedir. Ayrıca münĢe„âtlarda yer alan mevcut 

mektuplar o dönemde yaĢayan toplumun sosyal ve kültürel birikimlerini, insanların 

ilgi ve ihtiyaçlarını günümüze nakletmektedir. 

Devletin çeĢitli kademelerinde görev yapan Ģahısların yazıĢma suretleri 

çerçevesinde Osmanlı vilayetleri ve tebaa ile ilgili bilgileri de elde etmek 

mümkündür. Merkezdeki yöneticilerin taĢraya sevk ettikleri emir ve hükümler ile 

taĢradan gönderilen evraklar devletin halkına yönelik faaliyetlerini açığa 

çıkarmaktadır. ġöyle ki Sarı Abdullah Efendi‟nin “Düstûru‟l-İnşâ”sında Sinan 

                                                 

 
48

 Halil Ġbrahim Haksever, “MünĢeâtlarda Yer Alan Tarihi Bilgiler”, Uşak Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Dergisi, C.S. 2/I 2009, s.27-28 
49
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PaĢa‟nın padiĢaha yazdığı arızâya yer verilmiĢtir. Bu arızâda Kerbela bölgesinde 

insanların sıkıntı içinde oldukları ve nüfusun günden güne azaldığı belirtilmektedir. 

Okçuzâde Muhammed ġahi Bey‟in münĢe„âtında ülkede rüĢvet ve iltimasın hâkim 

olduğu ifade edilmektedir
50

. 

Lami münĢe„âtında, Lami, önce kendi biyografisini anlatmıĢ sonra bulunduğu 

yöre olan Bursa‟nın sosyal hayatı hakkında bilgiler vermiĢtir
51

. Siyasi tarihe ait 

sayısız bilgiler münĢe„âtlarda mevcuttur. Gelibolulu Mustafa Ali‟nin münĢe„âtında 

tanınmıĢ Ģair ve kiĢilerin biyografilerine rastlanır. Yine Sarı Abdullah Efendi‟nin 

münĢe„âtında Sultan I.Ahmed‟in Özbek Hanı Abdülbaki‟ye yazdığı mektubunda 

babasının Ģî-rafızîlerle mücadele ettiği, ġah Abbas‟ın haber gönderip onun 

ehlisünnete eziyet etmeyeceğini belirttikten sonra Ģeytana uyup sözünden caydığı, 

ehlisünnetin topraklarını iĢgal ettiği bilgisi yer almaktadır. I.Selim döneminde 

niĢancılık yapmıĢ sonra da kazaskerlik görevine getirilmiĢ olan olan Cafer Çelebi‟nin 

münĢe„âtında da çok sayıda diplomatik yazıĢma örneklerinin yer aldığı 

bilinmektedir
52

. 

Tez konusu olan Zeynîzâde Hüseyin b. Ahmed tarafından derlenmiĢ olan 

münĢe„âtta ise Acem tarafına yazılmıĢ Sadrazamın mektubunda Osmanlı-Ġran 

arasındaki sınır anlaĢmazlıklarının yaĢandığı belirtilir. HekimbaĢızâde Ali PaĢa‟nın 

Tebriz muhafızlığı zamanında Nadir ġah‟a gönderdiği kâime suretinde Ġran 

tarafından dostluk anlaĢması istenmesine rağmen anlaĢmaya muhalif davranıĢlar 

olduğu için Osmanlı ordusunun Hemedan‟da olduğu ve anlaĢmanın yapılması için 

Serasker Vezir Ahmet PaĢa‟nın görevlendirildiği belirtilmiĢtir. Bununla birlikte 

Sadaret makamından Nâdir ġah tarafına yazılan mektupta ise Acem tarafının 

kuralların dıĢına çıkıp bir takım diyarları iĢgal edip zulüm yaptıkları için yok 

edilecekleri belirtilmiĢtir. Aynı mektupta Ģeriatın devamlılığı için eyalete atanan 

Mehmet Rahim Han ile Nazar Alihan‟ın bağlılıklarının sağlandığı da belirtilmiĢtir. 

Yine Zeynîzâde Hüseyin MünĢe„âtında, Osmanlı Sadaret Makamından Acem 

Sadrazamına yazılan mektupta, gönderilen elçilerin Sivas‟a ulaĢtıkları zaman 
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 Haksever, a.g.m., s.29. 
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Lehistan beylerbeyi Ali Merdan Han‟ın vefatı nedeniyle Mirza Mehmet Muhsin 

Efendi ve Oğuz Alihan‟ın tahta talip oldukları haberinin alındığından Nadiri tahtına 

adı geçenlerden birinin atanmalarına kadar elçilerin orada bekleyecekleri iletilmiĢtir. 

XVII. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti‟nde merkezi otoritenin bozulduğu, 

isyanların yaĢandığı, bölge yöneticilerinin halka kötü davrandığı bilinmektedir
53

. Bu 

durumların da Zeynîzâde Hüseyin münĢe„âtına yansıdığını görmek mümkündür. 

Osmanlı PadiĢahına Mısır tarafından gelen kâimede Mısır‟da yaĢanan olumsuzluklar 

nedeniyle Mısırlıların Osmanlı padiĢahının affına sığındığı belirtilmektedir. Ayrıca 

sadrazamdan vezirlere gönderilen kâimede, vezirlerin sorumlulukları altındaki 

bölgelerde halka karĢı baskı ve zulümden kaçınarak adaleti sağlamaları konusunda 

uyarıldıklarını öğrenmekteyiz. 

Bahsi geçen münĢe„âtta, Belgrad tarafında gerçekleĢen büyük zaferi ilan 

etmek üzere sadrazamlık makamından Bosna Muhafızı Ali PaĢa Hazretlerine ve 

diğer vezirlere yazılmıĢ kâimede ise 6 Rebiü‟l-ahir Pazartesi günü düĢmandan 

intikam almak üzere harekete geçildiği, Mora‟dan savaĢa iĢtirak eden Rumeli Valisi 

Ali PaĢa‟nın, ayrıca Sofya‟dan eski Karaman Valisi Vezir MemiĢ PaĢa‟nın da 

katılımıyla otuz bin piyade ve süvari askerin Hisarcığı müdafaa ettiği ve BaĢgeneral 

Valis‟in de yaralı ya da ölmek üzere olduğu bazı deliller vasıtasıyla bilindiği 

belirtilmiĢtir. Aynı kâimede atmıĢ binden ibaret olan düĢman birliklerinin üçte birinin 

helak olduğu, Rumeli Valisine bağlı birliklerin düĢman kuvvetlerini Belgrad 

önlerindeki hendeklere kadar sürdükleri ve bu savaĢ sırasında Avlonya mutasarrıfı 

Tahir PaĢa‟ya bağlı üç yüz bin kiĢinin de Ģehit olduğu belirtilmiĢtir. 

Aynı münĢe„âtta yer alan Ġzzet PaĢa‟dan Sadrazam Ali PaĢa hazretlerine 

gelen tezkirede ise Ġzzet PaĢa, Ali PaĢa‟ya bağlılığını belirterek kusurlarının 

affedilmesini dilemektedir. Bununla birlikte Osmanzâde‟nin arzuhalinde, aylardan 

beri Kasım PaĢa Medresesi‟nde hizmet etmek için beklediği bilgisi ve Rumeli 

Valisinden Kırım Hanı‟na yazılan muhabbetnâmede de Bahçesaray mutasarrıfı olan 

Akmirza‟nın zeametindeki iĢlerin belirtildiği inayetnâme de yer almaktadır. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

ZEYNÎZÂDE HÜSEYĠN B. AHMED‟ĠN HAYATI VE ESERLERĠ 

1. ZEYNÎZÂDE HÜSEYĠN B. AHMED‟ĠN HAYATI 

1.1. DOĞUM YERĠ VE KĠMLĠĞĠ 

Kaynaklarda Zeynîzâde‟nin doğum tarihi ile ilgili herhangi bir bilgiye 

rastlanmamıĢtır. Ancak Koca Ragıp PaĢa ile aynı dönemlerde yaĢamıĢ olması, onun 

XVIII. yüzyılın ilk yarısında dünyaya geldiğini düĢündürmektedir.  

Müellifin doğum yeri ile ilgili farklı bilgiler zikredilmektedir. AraĢtırmacı 

Ahmet Arslan, Zeynîzâde‟nin biyografisini konu aldığı makalesinde müellifin El-

Fevâ‟idü‟Ģ-ġâfiye „Alâ Ġ„râbi‟l-Kâfiye adlı eserindeki bilgilere dayanarak onun Ġzmir 

Tire‟de doğduğunu söylemektedir
54

. Bursalı Mehmed Tâhir ise Zeynîzâde‟nin 

Bursalı olduğunu yazmaktadır
55

. Serkîs, Bağdatlı Ġsmail PaĢa ve Ziriklî gibi 

müellifler de eserlerinde âlimin Bursalı olduğunu iddia etmiĢlerdir
56

.  

Zeynîzâde MünĢe„âtında yer alan bir muhabbetnâmede Ģahsına “Güzelhisarlı 

Zeynîzâde Hüseyin” [1b] olarak hitap edilmesinden, yine müellifin El-Fevâ‟idü‟Ģ-

ġâfiye „Alâ Ġ„râbi‟l-Kâfiye adlı eserinde “müellifu hezel kitabi el-yesri mevliden, el 

Güzelhisar vatanen”
57

 Ģeklindeki ifadesinden hareketle Zeynizâde‟nin Güzelhisarlı 

olduğu düĢünülmektedir. Arslan da Zeynîzâde ile aynı çağda yaĢayan Amasyalı 

Akifzâde Abdürrahim‟in çalıĢmalarında onun adının Güzelhisarlı Mehmed ve 

Güzelhisarlı Hüseyin b. Ahmed Ģeklinde geçtiğini ayrıca belirtmektedir
58

. Tüm 

veriler ıĢığında Ģahsın Güzelhisar doğumlu olduğu ya da hayatının önemli bir kısmını 

bu yerde geçirmiĢ olması münasebetiyle Güzelhisarla iliĢkilendirildiği yargısı 

oluĢmaktadır. Buna ek olarak Zeynîzâde, zeynîoğlu lakaplarıyla tanınan müellifin 

tam adının kendi eserinde “Ahmed Oğlu Hüseyin”
59

 olarak geçtiği de bir gerçektir.  
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1.2. TAHSĠLĠ 

Eğitimine Ġzmir Tire‟de baĢladığı bilinmektedir. Ancak daha sonra iyi bir 

eğitim almak için Aydın‟ın Güzelhisar kasabasına yerleĢmiĢtir. Aydın‟ın Koçarlı 

ilçesindeki Sobuca kasabasında “hocamız, üstadımız, şeyhimiz” olarak nitelediği 

Sobucalı Mehmed Efendi‟den ders almıĢtır. Zeynîzâde‟nin Sobucalı Mehmed 

Efendi‟nin eseri olan “Fethü‟l-Esrâr” üzerine açıklama niteliğinde yazdığı eserinde 

“şarihten işitildi, duyuldu” Ģeklinde ifadeler mevcut olup eserin baĢ tarafında Ģöyle 

bir bilgi bulunmaktadır; “Zeynîzâde merhumun hocası a„lemî ûlemadan Sobucevî 

Şeyh Mehmet Efendi hazretleri eşher telifâtından olup gayet latîf bir şerh-î zarîfdir.” 

Bu ifadeden hareketle Arapça sarf ve nahiv kitaplarına ve edebiyata dair bazı eserlere 

yazdığı Ģerhlerle tanınan Osmanlı âlimi Sobicevî‟nin Zeynîzâde Hüseyin Efendi‟nin 

hocası olduğu kesinlik kazanmaktadır
60

. 

1.3. ġAHSĠYETĠ 

Serbet düĢünceli, ilmi fikirlerini izah etmekten çekinmeyen Zeynîzâde kendi 

eserlerinde dönemindeki bazı yazarların yanlıĢlarını belirtmekten kaçınmamıĢtır. Ele 

aldığı konuyla ilgili hocasının yazdıklarını veya ondan duyduklarını da eserlerinde 

belirtmiĢtir. Kitaplarını oluĢtururken kaynaklar arasında karĢılaĢtırma yoluna da 

baĢvurmuĢtur. Telif ettiği dil bilgisi kitapları için sadece nahiv kitaplarına bakarak 

kanat etmemiĢ fıkıh, tefsir ve Kurân gibi kaynakları da incelemiĢtir. Dönemin devlet 

adamlarının saygı gösterdiği Zeynîzâde, Aydın Valisi Ragıp PaĢa‟nın, Rumeli 

Kazaskerlerinden Veliyyüddin Efendi ve Mehmet Akkirmânî‟nin iltifatlarını 

kazanmıĢtır
61

. 

1.4. MESLEĞĠ 

Bursalı Mehmed Tâhir, Zeynîzâde‟yi “Arapça âlet ilimlerinin ekserisinde 

hususiyle nahiv ilminde tam ihtisas sahibi bir zat yani Arap dili âlimi” olarak 

belirtmiĢtir. Osmanlı medreselerinde yüzyıllarca okutulan önemli nahiv kitaplarına 
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yazdığı Ģerhlerle tanınmıĢ önemli bir Osmanlı âlimidir. Arapça ilminin fiil ve kelime 

yapısını tahlil edebilmesi, kitapları ve metinlerini iyi anlaması, cümle unsurlarını 

çözmesi, metinleri kurallarına uygun olarak okuyabilmesi, edebi özellik taĢıyan 

ifadelerin belâgat tahlillerini yapabilme bilgisinin olması ve medreselerde okutulan 

eserler için yardımcı kitap mahiyetindeki açıklayıcı eserler yazması, onun eğitimle 

uğraĢtığını göstermektedir. Yine bir ilim dalı olan Arapça; sarf 
62

, nahiv 
63

 ve belâgat 

gibi ilim dallarının bütün kurallarına hâkim olmayı gerektirmektedir. Dolayısıyla 

Arapça cümle yapısını iyi bilmesi, okuduğu ibareleri açıklayabilecek bilgisinin 

olması da iyi bir âlim olduğunun kanıtıdır. 

ġerh yazmıĢ âlim, o ilim dalında uzmanlaĢmıĢ, kitabın muhtevasını en iyi 

Ģekilde anlamıĢ ve anlatmıĢ demektir. Kanun gereği en alt seviyeli medreselerden 

hocalığa baĢlayan ilmiye sınıfı için bu Ģerhler, bir anlamda üst medreselere tayin 

edilmelerine de katkı sağlamıĢtır
64

. 

Zeynîzâde‟nin medreselerde okutulan eserler için yardımcı mahiyette izah 

edici kitaplar yazması onun öğretimle uğraĢtığını ve Güzelhisar‟da bir medresede 

müderrislik yaptığına iĢarettir. Kendisi de eserlerini talebelerinin tahsillerinin 

kolaylaĢması için kaleme aldığını belirtmiĢtir
65

. Öğrencisinin Güzelhisarlı Zeynîzâde 

Efendi‟ye yazdığı muhabbetnâmede [1b-2b], Zeynîzâde‟den aldığı derslerle Ģâfi 

mezhebinin usül ve kaideleri öğrendiğini, onun sayesinde ilim ve din bilgisini 

artırdığını belirtmesi de onun hocalık yaptığını göstermektedir. 

1.5. ĠLMĠ REHBERLERĠ 

Zeynîzâde, döneminin önde gelen Arapça uzmanlarındandır. Arap dili ve 

edebiyatına büyük katkılar sağlamıĢ, farklı düĢünce ve yaklaĢımlarıyla, akılcı ve 

eleĢtirel yöntemleriyle yaĢadığı dönemin ekolleri arasında yerini almıĢtır. MünĢî‟nin 

bilgi birikiminin oluĢmasında Ġslam âleminin önde gelen âlimlerinin ve eserlerinin 

katkısı büyüktür. Zira o, Arap gramerine dair El-Kâfiye ve EĢ-ġâfiye adlı eserleriyle 
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tanınan Ġbnü‟l Hacib‟in
66

 fikir ve eserlerinden etkilenmiĢ ve bu eserleri sonraki 

nesillere aktarmak gayesiyle çalıĢmıĢtır. 

Yine Arap dili ve edebiyatının önde gelenlerinden olan, Ġslam dünyasında 

ilmi görüĢleri kabul görmüĢ, Hz. Peygamberden sonra Ahmet ismiyle anılan Halil b. 

Ahmet‟ten
67

 ve Arap dilbilgisi konularında farklı görüĢleri olan, bu sahada güçlü bir 

âlim olan AhfeĢ El-Evsat‟tan
68

 etkilenmiĢtir. Bunlardan baĢka üstün zekâ ve 

muhakeme gücüyle Arap dil bilimine açılım getiren Müberred
69

 ve Arap dili ile ilgili 

eserlerinin nesilden nesile aktarıldığı bilinen Seyyid-i ġerif Cürcâni
70

 gibi büyük 

âlimlerin ilmi çalıĢmalarını inceleyerek ve kendi fikirlerini ekleyerek eserlerinde 

tartıĢmıĢtır. 

Ayrıca Fatih Sultan Mehmet‟in Sahn-ı Semân medresesinin programını 

hazırlayan ekipte bulunan Molla Hüsrev
71

, Arap dili edebiyatı alanında yaptığı 

çalıĢmalardan dolayı takdir gören Hasan Çelebi
72

 ve Tevarih-i Âli Osman adlı 

Osmanlı tarihi eseriyle ünlenen Ġbn-i Kemal
73

 gibi önemli Osmanlı ulemasının 

düĢünce ve çalıĢmalarından beslenip bahsi geçen âlimleri temel alarak kendisini 

geliĢtirmiĢtir. 

1.6. VEFATI 

Kaynaklarda vefatıyla ilgili kesin bir bilgi olmamakla birlikte 1753 ve 1759 

tarihleri zikredilmektedir. Dönemin önemli Osmanlı sadrazamlarından olan Koca 

Ragıp Mehmet PaĢayla ilgili kendi yazmıĢ olduğu münĢe„âtındaki bir kâimede 

Sadrazam Ragıp Mehmet PaĢa‟dan “merhumun” Ģeklinde bahsetmesi Zeynîzâde‟nin 

1763 yılında hayatta olduğunu göstermektedir. Zira Osmanlı Sadrazamı Ragıp 

Mehmet PaĢa 8 Nisan 1763‟de vefat etmiĢtir. Dolayısıyla Zeynîzâde‟nin vefatı daha 

sonraki yıllara tekabül etmektedir. Zeynîzâde‟nin Aydın‟da vefat ettiği ve Subice 
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kapısı ismindeki kabristanda mezarının bulunduğu belirtilir. Ayrıca mezar taĢında 

yazı olmadığı ve baĢ tarafındaki taĢın baĢında halka Ģeklinde delik bulunduğu da 

söylenmektedir
74

. 

2. ZEYNÎZÂDE HÜSEYĠN B. AHMED‟ĠN ESERLERĠ 

2.1. EL-FEVÂ‟ĠDÜ‟ġ-ġÂFĠYE „ALÂ Ġ„RÂBĠ‟L-KÂFĠYE 

Zeynîzâde Hüseyin Efendi‟nin bu eseri büyük bir nahiv âlimi olan Ġbnü‟l-

Hâcib tarafından nahiv ilmine dair yazılan el-Kâfiye ismindeki kitaba murib
75

 olarak 

yazılmıĢtır. Zeynîzâde‟nin bu eseri, el-Kâfiye‟nin en bilinen rehber kitabıdır
76

. Uzun 

yıllar medrese eğitimi alan talebeler tarafından itibar görmüĢtür. Bu yüzden yazma 

nüshası defalarca basılmıĢtır. Günümüzde Ġstanbul‟da ve Anadolu‟daki 

kütüphanelerde yüze yakın nüshası bulunmaktadır. Müellifin bu eserinin pek çok 

nüshasının bulunması onun ilim dünyasında ne kadar kabul gördüğünün bir 

göstergesidir. YaklaĢık altıyüz sayfadan oluĢan en büyük eseridir. Günümüzde de 

Arapça öğrenenler tarafından okunmaktadır. Zeynîzâde bu kitabını 15 Haziran 1755 

tarihinde tamamlamıĢtır. Müellif eserin bir nüshasını 1757-58 yıllarında Güzelhisar 

Ģehrinde istinsah etmiĢtir. ÇoğaltılmıĢ nüshası günümüzde Âtıf Efendi Ktp. nr. 

2608‟de kayıtlıdır
77

. 

2.2. ET-TA„LÎKAT „ALÂ FETHĠ‟L-ESRÂR „ÂLÂ ĠZHÂRĠ‟L-ESRAR 

Zeynîzâde‟nin dilbilgisine dair bu eseri hocası Sobucalı Mehmed Efendi‟nin 

eserindeki bazı ibareleri açıkladığı küçük bir risaledir. 1731‟de kaleme alınan 

Ġzhâri‟l-esrar 1759‟da istinsah edilmiĢ ve bu nüsha ġâkir Efendi vasıtasıyla kasideci 

olarak bilinen Hâfız Süleyman Efendi‟ye intikal ederek günümüze ulaĢmıĢtır. 

Zeynîzâde hem talebelere kolaylık sağlamak için hem de Allah‟ın kendisine mağfiret 

etmesine vesile olması için bu eseri hazırlamıĢtır
78

. 
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2.3. TA„LÎKU‟L-FEVÂDIL ALÂ Ġ„RÂBĠ‟L-„AVÂMĠL 

Ġlmî Arapçanın öğrenilmesinde Ġslam ilimleri alanında büyük hizmet etmiĢ 

Ġmam Birgivi tarafından yazılmıĢ nahiv kitabı olan el-Avâmilü‟l-Cedîde üzerine 

birçok Ģerh yapılmıĢtır. Avâmilü‟l Cedide Arap dilinin cümle yapısı hakkında bilgi 

veren bir risaledir. Uzun yıllar Osmanlı medreselerinde ders kitabı olarak 

okutulmuĢtur. Bugünde bilhassa özel olarak Arapça öğrenenler okumaktadır. 

Ġstanbul‟daki kütüphanelerde özellikle Süleymaniye kütüphanesinde pek yok yazma 

ve matbu nüshaları bulunan bu eser üzerine çok sayıda âlim Ģerh yapmıĢtır. Fakat 

bunların en meĢhuru Zeynîzâdenin yaptığı Ta‟lîku‟l-Fevâdıl Alâ Ġ‟râbi‟l-Avâmil‟dir. 

Bu eser için Ġmam Birgivi‟nin el-Avâmilü‟l-Cedîde adlı eserinin açıklaması olduğu 

söylenebilir
79

. Eserin müellifi tarafından 1749-1750 yıllarında oluĢturulmuĢ nüshası 

Âtıf Efendi Ktp. nr. 2605‟de mevcuttur. Bu eser Ġstanbul‟da defalarca basılmıĢtır. 

Cumhuriyet döneminde de tarihsiz çok sayıda baskısı yapılmıĢtır
80

. 

2.4. HALLÜ ESRÂRĠ‟L-AHYÂR „ALÂ Ġ„RÂBĠ ĠZHÂRĠ‟L-ESRAR 

Zeynîzâdenin yazdığı bu eser Arapça gramer kitabıdır. Medreselerde 

Muribü‟l-Ġzhar olarak da tanınmıĢtır. Ġmam Birgivi tarafından yazılmıĢ, Arap 

nahivine dair önemli bir eser olan ve Osmanlı medreselerinde ders kitabı olarak 

okutulan Ġzhârü‟l-Esrâr‟ın Ģerhi olarak yazılmıĢtır. Zeynîzâde, Ġmam Birgivi‟nin 

eserini ayrıntıya girmeden ve mümkün olduğunca kısaltarak izah etmiĢtir. Çünkü 

amacı dilin detaylarını değil de esaslarını göstermektir. Zeynîzâde bu çalıĢmasında 

Ġzhârü‟l-esrar‟da bulunan kelimelerin düzgün söyleniĢini ve izahlarını da 

vermektedir
81

. Yazıldığı tarihten itibaren özellikle Arapça okuyan Türk öğrencilerin 

ellerinden düĢürmedikleri bir eserdir. 1739-1740 yıllarında temize çekilen ve 1747-

1748 yıllarında müellifi tarafından istinsah edilen bir nüshası Âtıf Efendi Ktp. nr. 

2596‟da bulunmaktadır
82

. 
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2.5. RĠSÂLE FĠ‟S-SARF 

Zeynîzâde‟nin bu eseri, hocası Sobicevi ġeyh Muhammed Efendi‟nin 

“Alaka” isimli kitabına bir Ģerh‟dir. Zeynîzâde, hocasının bu kitabını eserinde 

kusursuz bir Ģekilde açıklamıĢtır. Dâvûd-i Kârsi‟nin “Emsile” Ģerhiyle birlikte 

basılmıĢtır. Eserin bir örneği Süleymaniye Ktp. Yazma BağıĢlar, nr. 2484‟de 

kayıtlıdır
83

. 

2.6. ZEYNÎZÂDE HÜSEYĠN MÜNġE„ÂTI 

Eserde Zeynîzâde Hüseyin b. Ahmed tarafından derlenen kâime, tezkire, 

arzuhâl, tebriknâme, muhabbetnâme vb. yazıĢma suretleri yer almaktadır. Bu 

yazıĢmalar Koca Ragıp PaĢa‟ya, Nadir ġah‟a, Ġzzet Ali PaĢa‟ya, Seyyid Vehbi‟ye, 

Nergisi‟ye ve dönemin ġeyhülislamına yazılmıĢ belge ve inĢâlardır.
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

ZEYNÎZÂDE HÜSEYĠN MÜNġE„ÂTI‟NIN TAHLĠLĠ VE 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 1. ESERĠN TANITIMI 

 1.1. ESERĠN FĠZĠKĠ ÖZELLĠKLERĠ 

Zeynîzâde Hüseyin MünĢe„âtı; Süleymaniye Kütüphanesi, ReĢîd Efendi 

kataloğunda Nr. 868‟de kayıtlıdır. Yapılan araĢtırmalar neticesinde eserin baĢka bir 

nüshasına rastlanmamıĢtır. Zeynîzâde Hüseyin MünĢe„âtı, müellif tarafından inĢâ 

yazım özeliklerini gösterme gayesiyle tarihi vesika ve inĢâ suretlerini çoğaltmak 

suretiyle oluĢturulmuĢtur. Eserin tam künyesi ve hangi tarihte yazıldığına dair bir 

bilgi mevcut değildir. Ancak münĢe„âtların geneli hakkında yapılan çalıĢmalarda 

XVIII. yüzyılda oluĢturulduğu belirtildiğinden eserin bu dönemde yazıldığı tahmin 

edilmektedir
1
. 

Eserin sayfalarının çoğunluğunda 19 satır yer almaktadır. Belgelerin 

baĢlıkları ile belge içerisinde bulunan ayet, hadis, beyit, kıta ve mısra gibi ibareler 

kırmızı ile yazılmıĢtır. Bütün sayfalarda metnin etrafı cetvel ile çerçevelendirilmiĢtir. 

MünĢe„âtın sayfa kenarlarına düĢülen derkenarlarda bazı sözcüklerin ne anlama 

geldiği de belirtilmiĢtir.  

1.2. DĠL VE ÜSLUP ÖZELLĠKLERĠ 

Arapça ve Farsça tamlamaların sıkça yer aldığı eserde süslü ve sanatlı bir 

ifade yöntemi tercih edilmiĢtir. Eserde çeĢitli inĢâ ve belge türlerinin yer alması 

sebebiyle bütününde üslup birliği yoktur. Ayrıca üst makamlara yazılan mektuplarda 

saygılı bir hitap tarzı, övgüler, iyi dilek ve temenniler yer alırken edebi belgelerde 

mısra, kıta ve beyitlerin sayıca çok olması eserin dil bakımından zenginliğini 

göstermektedir. Metinlerin ayet, hadis, mısra ve beyitler bakımında zengin olması ve 

ifadelerin gerçek bir münĢî üslubuyla aktarılması müellifin, sarf, nahiv ve Kurân 

bilgisinin iyi derecede olduğunun kanıtıdır. 
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1.3. ESERĠN MUHTEVASI 

El yazması olan münĢe„ât mecmuası 109 varaktır. Ġçerisinde 70 adet Osmanlı 

Türkçesi ve 5 adet Arapça olmak üzere toplamda 75 adet inĢâ bulunmaktadır. 

Bunların içerisinde 13 adet kâime, 6 adet tezkîre, 5 adet arzuhâl, 8 adet 

muhabbetnâme, 8 adet resmî mektup, 2 adet senânâme, 2 adet tebriknâme, 1 adet 

tavsiyenâme ve 1 adet itizarnâme belge türü yer almaktadır. Ancak bunların yanı sıra 

Osmanlı Devleti döneminde önemli münĢîler arasında yer alan Nevres Efendi‟ye ait 

3 adet inĢâ, Seyyid Vehbi‟ye ait 2 adet inĢâ, Nergisi‟ye ait 1adet inĢâ, Haver 

Efendi‟ye ait 2 adet inĢâ ve Sabit Efendi‟ye ait 1adet inĢâ sureti de mevcuttur. Ayrıca 

münĢe„âtın içerisinde belge türünün belirtilmediği çeĢitli konuları ele alan 20 adet 

inĢâ ve belge sureti de bulunmaktadır.  

Osmanlı Devleti‟nin diplomatik, bürokratik, sosyal ve kültürel özelliklerini 

yansıtan bir kısım belgelerde “Halisa Osman Efendi‟den Osman Paşa Divân 

Efendisi Süleyman Efendi‟ye, Çavuşbaşı Süleyman Ağa‟dan Han Hazretleri Emin 

Bey‟e yazılmış, Pîrîzâde Efendi‟den, İzzet Ali Paşa‟dan ilk zamanlarında 

Reisülküttap El-hac Mustafa Efendi‟ye yazılmış, bu dahi merhûmdan Alemî Ahmet 

Efendi‟ye” Ģeklinde baĢlıkla verildiği ve bu belgelerin türünün belirtilmediği 

görülmektedir. Bunların yanında bir kısım belgelerde ise “kâime sûreti, tezkîre 

sûreti, arzuhâl sûreti” Ģeklinde belge türünün belirtilmesine karĢılık kimden kime 

yazıldığına dair bilgi bulunmamaktadır. Belgelerin baĢlıklarının bir kısmı açık ve 

anlaĢılır iken bir kısmında ise aynı durumdan bahsetmek mümkün değildir. Bu 

türden belge baĢlıklarında “Yenişehir Galos İskelesi gümrükçüsüne Nevrûz‟da 

yazılan muhabbetnâmedir, nâme yazmaya hevesli bir mühürcü ve mühür konusunda 

görüşleri olan efendi‟ye tezkiredir, saltanat hesapçısı İsmail Ağa‟ya iki güftenin 

bestelenmesi için bir toplum olunması hakkında tezkiredir, fen ve kitap ehli 

topluluğundan birine mektup, felekzede bir Mısırlı için tavsiyenâmedir, derbent 

nizamı için Rumeli Valisine muhabbetnâmedir, Anadolu Eyaleti‟nden teşekkür için 

Reis Efendi‟ye muhabbetnâmedir, Efendiye muhabbetnâmedir, Şeyhülislama 

itiraznâmedir, Rumeli Valisinden Kırım Hanı‟na muhabbetnâmedir” Ģeklinde 

baĢlıklandırma yapılarak metne geçilmiĢtir. 
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Eserde 10 adet baĢlıksız ve kimden kime gönderildiği belli olmayan belge 

suretleri de yer almaktadır. Ancak bazı inĢâ suretlerinde de kâtibin ismi dahi 

zikredilmiĢtir. Örneğin [29a] da yer alan belgede “Ragıp Paşa kalemiyle” Ģeklinde 

açıklama düĢülerek belgeyi yazan kiĢi açıkça belirtilmiĢtir.  

2. ESERDE YER ALAN YAZIġMA TÜRLERĠ 

2.1. DAĠRELER ARASI YAZIġMALAR 

2.1.1. Kâime 

Arapça asıllı bir kelime olup ayakta duran ve bir Ģeyin yerine geçen 

anlamında “kaim” kelimesinden gelmektedir. Kâime belge olarak kullanılmıĢ ise bir 

Ģeyin yerine geçen anlamına gelir. Osmanlı diplomasisinde “kâime” arîza ve tezkîre 

yerine kullanılan belgedir. Arîzalar alt makamdan üst makama yazılmasına karĢılık 

kâimeler üst makamdan alt makama yazılmaktadır. Arîza yerine geçen kâimelerde 

elkâb bazen sadece “Ma„rûz-ı abd-i ahkarlarıdır ki” Ģeklinde iken bazen de üst 

makamdan alt makama yazılmasına rağmen “Benim izzetlü sa„âdetlü karındaş-ı 

e„azzım hazretleri”, “Benim inâyetkar efendim”, “Devletlü atûfetlü mürüvvetlü 

re‟fetlü seniyyü‟l-himem kerîmü‟ş-şiyem sultânım hazretleri”, “Devletlü atûfetlü 

mürüvvetlü veliyü‟l-himem efendim sultânım hazretleri”, “Devletlü inâyetlü atûfetlü 

re‟fetlü veliyyü‟n-ni„am âlî-himem efendim sultânım hazretleri”, “Benim sa„âdetlü 

mekremetlü meveddetlü re‟fetlü karındaş-ı e„azz ü ekremim sultânım ağa-yı celîlü‟ş-

şân hazretleri” Ģeklinde olmuĢtur
2
. 

Tez konusu olan münĢe„âtta yer alan kâimelerde kullanılan elkâblar 

ise“Benim sa„âdetlü mekremetlü mürüvvetlü re‟fetlü karındaş-ı e„azz ü ekremim 

sultânım hazretleri”[9a], “Benim izzetlû sa„âdetlü karındaşım hazretleri”[14a], 

“Benim devletlü sa„âdetlü mekremetlü karındaş-ı e„azzım sultânım hazretleri”[21b], 

“Sa„âdetlü mekremetlü meveddetlü karındaşım izzem sultânım hazretlerinin”[24b], 

“Benim sa„âdetlü mekremetlü mürüvetlü ref„etlü karındaş izz ü ekremüm sultânım 

âğa-yı celîl‟üş-şan hazretleri” [27b], “Benim sa„âdetlü fazîletlü mükerremetlü 

karındaş-ı emcedim sultanım efendi”[40b], “Benim sa„âdetlü semâhatlü 

                                                 

 
2
 Mübahat S. Kütükoğlu, “Osmanlı Diplomatiğinde Birbiri Yerine Geçen Belgeler: Arîza-Kâime, 

Tahrirat-ġukka” Osmanlı-Türk Diplomatiği Semineri, Ġstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay, 

Ġstanbul 1994, s.92. 
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mükerremetlü sultânım hazretleri”[63a], “Cenâb-ı Rabbü‟l-erbâb celle şâne ann-i 

tekallübü‟l-arûz ve arûzü‟l-inkılâb devletlü inâyetlü mürüvvetlü veliyyü‟n-ni„am 

efendim sultânım hazretlerinin”[68b], “Benim sa„âdetlü mürüvvetlü âtıfetlü re‟fetlü 

sultânım hazretleri”[74a] Ģeklinde kalıplaĢmıĢ cümlelerden oluĢmaktadır. 

BaĢlık kısmında ise “Hâlisâ Osman Kethûda Merhûmun Pîrîzâde Efendi‟ye 

gönderdiği kâimedir”, “Ragıp Paşadan Yüce Kethüda Abid Ağa tarafına yazılan 

kâime sûretidir”,“Sadrazam Hazretleri tarafından Vezirlere gönderilen kâime 

sûretidir”, “Osmanlı Padişahına Mısır tarafından gelen kâimedir” Ģeklinde ayrıntılı 

olarak kimden kime gönderildiği belirtilmekle birlikte “ Kâime sûretidir” Ģeklinde 

denilmekle yetinildiği de görülmüĢtür. 

Metin kısmında gelen emir veya bilgi belirtildikten sonra ise “mürüvvet 

buyurmaları hâssa-i me‟mûl ve mütemennâdır” [10b], “inşâllahu teâlâ karîn-i ilm-i 

âlîleri buyuruldukda emr ü ferman”[12b], “mübâ„adet buyurmaları 

me‟mûldur”[16a], “intikâd buyurmaları metâ„ rûy-i dest-i niyâz hâlisü‟l-

fevâidleridir”[24b], “mevsûl buyurmaları mütemennâ ve me‟mûldur”[28b], “zîr-i 

destân pâyende-i bâd-i rabbü‟l i„bâd”[33b], “i„lâm ve işâret eyleyesiz”[40b], ” 

mübehhic ve hürrem buyrulmak me‟mûl ve mütevakkidir”[41b], “derkâr buyrulmak 

aksâ-yı niyâz-ı müstemendânemizdir”[63b], “ihtimâm-ı te‟âmmulleri 

me‟mûldür”[68b], “emr ü fermân devletlü inâyetlü mürüvvetlü veliyyü‟n-ni„am 

efendim sultânım hazretlerinindir”[71a], “mahbûb ve müslim-i enâm olmaları 

ümîdimizdir”[77b] Ģeklindeki ifadelerle son bulduğu görülmektedir.  

Kâimelerde tarih ve mühür bulunmasına karĢılık tez konusu münĢe„âtta yer 

alan kâimelerde tarih bilgisine rastlanılmamıĢtır. Ancak farklı münĢe„ât türlerini 

incelediğimizde ise bazılarında tarih bilgisi olmasına karĢılık çoğunluğunda 

olmadığını görmekteyiz. Bu durumdan yola çıkarak münĢe„âtlarda yer alan kâime 

suretlerinde tarih bilgisinin verilip verilmemesinin genel bir kuraldan ziyade 

müellifin tercihiyle ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Mühür bulunmaması hadisesi ise 

münĢe„âtta belgenin aslına değil de suretine yer verilmesinden dolayı olanaksızdır. 
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Tezkîre yerine kullanılan kâimeler ise mali konular hakkında yazılarak maliyenin 

mukataa
3
, mevkufât

4
, cîzye

5
 vs. kalemlerinden çıkmaktadır

6
.  

MünĢe„âtta yer alan kâimeler konuları itibarıyla tek bir konudan ibaret 

değildir. Mısır halkının Osmanlı padiĢahının affına sığınması [9a-11a], Sadrazamın 

vezirleri adaleti sağlamaları konusundaki uyarısı [14a-16a], Ragıp PaĢa‟nın Aydın 

Vilayetindeki Güzelhisar‟a görevlendirildiğini Rakka Valisi Vezir Mustafa PaĢa‟ya 

bildirmesi [21b-24b] kâimelerin konuları arasındadır.  

Ayrıca Ragıp PaĢa‟nın Aydın Sancağından talep edilen meblağın en kısa 

zamanda ödeneceğini Deftedar Behçet Efendiye belirtmesi [24b-27], tekrardan Ragıp 

PaĢa‟nın Sadaret Kethüdalığı görevine atanan Abid Ağa‟nın yine bu göreve 

gelmesinden dolayı mutluluk duyduğunu belirtmesi [27b-29a], HekimbaĢızâde Ali 

PaĢa Tebriz Muhafızı iken Molla Nusret‟in padiĢah tarafından Ali PaĢa‟ya Nadir ġah 

ile anlaĢma yapması için gönderilmesi [27b-29a], Sadrazamın, Bosna Muhafızı Ali 

PaĢa ile diğer vezirlere Belgrad‟da gerçekleĢen büyük zaferi ilan etmesi [36b-41a], 

Halisa Osman Kethüda‟nın Pirizâde Efendi‟nin Hindkari üslupla yazmıĢ olduğu 

kitabına dair eleĢtirisi [40b-41b], Sarazamın, vilayetlerde görevli vali ve memurların 

adaletsiz olduklarına dair duyumu ve bu kiĢilerin cezalandırılmaları konusundaki 

uyarısı [65b-66b], Sultanla görüĢüldüğü için Vezirâzama yapılan teĢĢekkür [68b-

71a], Ragıp PaĢa‟nın Aydın Muhassıllı iken Kethüdası olan Ebubekir Ağa‟nın ve 

Salih Ağa‟nın kendisine gönderdiği mektup ve hediyelerden dolayı duyduğu 

mutluluğu [74a-76b] da kâimelerin konularındandır. Bunlardan baĢka kimden kime 

gönderildiği hakkında bilgi verilmeyen iki adet kâime sureti de yer almaktadır. 

2.1.2. Tezkîre 

Tezkîre Arapça “zikr” kökünden gelmekte olup kelime manası “tezekküre 

vesile olan Ģey” demektir. Diplomatik olarak ise aynı Ģehirdeki resmî daireler veya 

kiĢiler arasında haberleĢmek için yazılmıĢ belgelerdir. Bu nitelikteki belgelerde 

muhatap alınan kiĢiden istenen Ģey açık dille ve söz çok uzatılmadan yazılmaktadır. 

                                                 

 
3
 Ekilen toprak için verilen vergi bilgilerinin tutulduğu kalemdir. 

4
 Bir zaman için tutulup alıkonulmuĢ mal veya para, vakfedilmiĢ mal, gelirden artıp hazineye mâl 

edilmiĢ para bilgilerinin tutulduğu kalemdir. 
5
 Müslüman olmayanlardan alınan vergilerin bilgisinin tutulduğu kalemdir. 

6
 Kütükoğlu, a.g.m., s.277-279. 
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Tezkîre türleri, konusuna göre ve verildiği daireye göre çeĢitlilik arz eder. Mesela 

berat tezkîresi, hazine tezkîresi, mühimmat tezkîresi, tahvil tezkîresi, ruus tezkîresi, 

davet tezkîresi, cizye tezkîresi gibi birçok tezkîre türü bulunmaktadır. Ġlk dönemde 

yazılan tezkîrelerde tarih ve imza bulunmazken tanzimattan sonra tarih ve imza 

atılması zorunlu olmuĢtur. Tezkîre türlerine göre çok çeĢitli elkâblar kullanılmıĢtır
7
. 

MünĢe„âtta yer alan tezkîre türlerinde elkâblar “Devletlü inâyetlü atûfetlü 

re‟fetlü velî-ni„metim efendim sultânım hazretleri”[48a], “Benim nezâketlü nezâfetlü 

ma„rifetlü elmas-pâre-i hâtem-i cânım mühürkâr-ı mühür-dîdârım sultânım”[76b], 

“Sa„âdetlü letâfetlü şetâretlü dâder-i safâ perverim sultânım”[77b] Ģeklindedir.  

MünĢe„âttaki tezkîrelerde elkâb bölümünden sonra doğrudan konuya 

geçilmiĢtir. Konu ile ilgili bilgiler verildikten sonra ise tezkîreler “ihyâ buyrulmak 

bâbında emr ü fermân devletlü inâyetlü merhametlü şefkatlü re‟fetlü veliyyü‟n-ni„am 

cezîlü‟l-kerem efendim sultânım hazretlerinindir”[48b], “mahbûb ve müslim-i enâm 

olmaları ümîdimizdir”[77b],” meyân-ı bend-i şâhid-i reybân hirâm-ı merâm 

olalar”[78a] Ģeklindeki ifadelerle son bulmaktadır. MünĢe„âtta yer alan tezkîrelerde 

tarih ya da imza bulunmamaktadır. 

Yukarıda bahsettiğimiz gibi konusuna göre ve oluĢturulduğu daireye göre 

çeĢitli tezkîrelerin bulunması söz konusu münĢe„âta da yansımıĢ ve çeĢitli konularda 

tezkîrelerin yazıldıkları görülmüĢtür. Bunlar arasında mevlîd-i Ģerîf tezkîresinde Hz. 

Muhammed için her yıl düzenlenen mevlît merasiminin Sultan Ahmed Camisinde 

düzenleneceğine dair duyuru [41b-42a], Sadaret makamında bulunan Ali PaĢa‟dan 

Ġzzet PaĢa‟nın aff dilemesi [48a-48b], Atıf Efendi tezkîresinde ismi belirtilmeyen 

kiĢinin Atıf Efendi‟nin ilminden faydalanmadığından cahil kaldığını söylemesi [51a-

53a] tezkirelerin konularındandır. Bunlardan baĢka nâme yazmaya hevesli bir 

mühürdarın [76b-77b] ve saltanat hesapçısı Ġsmail Ağa‟nın iki güftenin bestelenmesi 

konusunda [77b-78a] yazılmıĢ tezkîreleri de bulunmaktadır. Ayrıca “tezkîre sureti” 

Ģeklinde yazılmıĢ fakat kim tarafından kaleme alındığı belli olmayan iki adet tezkîre 

de yer almaktadır. 

                                                 

 
7
 Mübahat S.Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili, Kubbealtı NeĢriyatı Yayınları, Ġstanbul 1998, 

s.245-275. 
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2.2. DĠLEKÇE VE RAPOR MAHĠYETĠNDEKĠ BELGELER 

2.2.1. Arzuhâl 

Üst makamdaki devlet görevlilerine herhangi bir konu hakkında bilgi vermek, 

dilekte bulunmak, bir istek veya Ģikâyeti üst makamlara bildirmek amacıyla reâya 

tarafından yazılmıĢ dilekçe ve rapor benzeri belgelerdir. Aslında Arz ile aynı görevi 

üstlenmesine rağmen gerek sunan Ģahıslar, gerekse Ģekil itibarıyla aralarında bazı 

farklar bulunmaktadır. Arz genellikle devlet görevlilerinin resmî dilekçesi, arzuhâl 

ise reaya ve askeri sınıfın Ģahsi dilekçesidir. Arzuhâllerde XIX. yüzyıl ortalarına 

kadar tarih yer almamıĢtır. 1846 baĢlarında tarih atılması Ģartı getirilmiĢtir. 

Arzuhâllerde mühür de bulunmaktadır
8
. MünĢe„âtta yer alan arzuhâl örneklerinde ise 

tarih, imza ya da mühür bulunmamaktadır. 

Arzuhâl‟lerde elkâb padiĢah, sadrazam, divân vs. arzuhâlin muhatabı olan 

Ģahıs veya makama göre değiĢiklik gösterdiği bilinmektedir. PadiĢaha sunulan 

arzuhâllerdeki elkâblar “Şevketlü mehâbetlü ref‟etlü Pâdişâh-ı âlem-penâh hazretleri 

hilafetin daim olsun”,  Şevketlü mehâbetlü azâmetlü Pâdişâh-ı âlem-penâh 

hazretlerinin Hakk subhânehu ve teâlâ vücûd-ı humâyûnların elem ü ekdârdan 

masûn ve mahfûz eyleye, âmin.”vb. Ģeklinde iken sadrazam veya daha aĢağıda bir 

Ģahsa sunulan arzuhâllerde elkâblar “Devletlü ve sa„âdetlü efendim hazretleri sağ 

olsun, devletlü inâyetlü merhametlü efendim sultânım hazretleri devlet-i ebedî ile sağ 

olsun, sa„âdetlü ve devletlü velîni„metim efendim sultânım hazretleri, sa„âdetlü ve 

izzetlü ve devletlü pâşâ-yı celîlî‟ş-şân” vb. Ģekildedir.  Arzuhâllerin bitiĢ formülleri 

de sunulan kiĢinin mevkiine göre değiĢmektedir. Yüksek makama yazılmıĢ ise” 

bâbında emr ü fermân şevletlü, kudretlü, padişâhım hazretlerinindir” gibidir
9
. 

Tez konusu münĢe„âtta yer alan elkâblar “Devletlü inâyetlü iffetlü ismetlü 

veliye-i ni„metim efendim Sultanım aliyyetü‟ş-şân hazretlerinin”[61b], “Devletlü 

sehâmetlü besâletlü penâhetlü efendim sultânım hazretleri”[73a], ”Ey sadr-ı kâmûr 

ki”[50a], ”Cenâb-ı bânî-i sa„bânî-i kevn ve mekân celi sâne hemîşe bâb-ı bülend-i 

i„tâb-ı devletlerin mülâzim-i bî-kesân ve handân-ı ikbâllerin hemvâre-i ma„mûr ve 

âbâdan eyleye âmin”[65b] “Cenâb-ı tarh-ı efken-i kâşâne-i çâr-ı rükne kubâb-ı celle 

                                                 

 
8
 Kütükoğlu, a.g.e., s.303. 

9
 Kütükoğlu, a.g.e., s.303-306. 
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annü‟ş-şebih ve‟l-irtiyâb revnak şüken-i kasr vâlâ-tak gerdûn olan gurfe-i bâlâ-revâk 

ikbâllerin ilâ yevmi‟l-kıyâm destyârî-i mi„mâr-ı çîre-i dest-i tevfîk ile meşiyyedü‟l-

erkân ve keyvân-ı sipehr-kerdânı astân-ı devlet sarây iclâllerinde derbân eyleyüp 

zulmethâne-i kulûb a„dâ-yı mümmer-silâb-ı umûm ve hânümân-ı bed-hâhî cilvegâh-ı 

gurâb ve bûm eyleye âmin”[64a] Ģeklindedir.  

Aynı münĢe„âtta arzuhâller “bâbında emr ü fermân ve lütf ve ihsân devletlü 

inâyetlü iffetlü ismetlü veliye-i ni„metim efendim hazretlerinindir”[62b],” veliyyü‟n-

ni„amâlarıyla sertâc-ı mefâharatim sâyîde-i üç sipehr-i ref„at buyrulmak 

bâbında”[65b], “emr ü fermân devletlü şehâmetlü efendim sultânım 

hazretlerinindir”[66b,73b] Ģeklindeki ifadelerle son bulmaktadır.  

Osmanlı Devleti zamanında arzuhâllerin kiĢilerin istek ve ihtiyaçları 

doğrultusunda çeĢitli konularda yazıldığı bilinmektedir. Zeynîzâde MünĢe„âtında da 

yer alan arzuhâllerin farklı konular üzerine kaleme alındıklarını öğrenmekteyiz. Bu 

bağlamda Osmanzâde‟nin Kasım PaĢa Medresesinde görev almak istemesi[50-51a], 

sarayda hizmetkâr olan kiĢinin Sultan hazretlerinin iyiliklerinden dolayı kendisine 

duacı olması [61b-62b] yer almaktadır. Yine kimin yazdığı belirtilmeyen arzuhâlde 

kiĢinin görevinin yenilenmesi konusunda endiĢe içinde beklemesi ve iyi haberin 

gelmesi arzusunda bulunması [64a-65b] ve kim tarafından yazıldığı belirtilmeyen bir 

baĢka arzuhâlde uzun zamandır tahrirat iĢinde görev alan kiĢinin kendisine mülk 

olarak verilen yerde yazları aĢırı sıcak kıĢları ise aĢırı soğuk geçmesinden dolayı 

yardım istemesi [65b-66b] münĢeâttaki arzuhâllere mevzu olmuĢtur. Ayrıca kim 

tarafından yazıldığı belli olmayan ve Mesud Sultan Giray Han Hazretlerine hitaben 

kaleme alınan arzuhâlde kendisine gönderilen inayetnâme ile gururlandığını[72b-73] 

belirten arzuhâl de bulunmaktadır.  
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2.3. MERKEZ / TAġRA-YURTDIġI YAZIġMALAR 

2.3.1. Mektup 

Mektup, sözlükte “yazılmıĢ”
10

 anlamındadır. Diplomatik bakımdan ise “iki 

belde, iki memleket arasındaki kişilerce değişik sebeplerle birbirine gönderilen 

yazılar”dır
11

. Mektupları, özel ve resmî olarak sınıflandırmak mümkündür. 

2.3.1.1. Özel Mektuplar 

2.3.1.1.1. Muhabbetnâme 

Dostlar arasında sevgi, özlem ve kardeĢlik duygularının dile getirilmesi ve hâl 

hatır sorma amacıyla yazılan mektuplardır. Bu tür inĢâlar mevki ve makama uygun 

hitap zorunluluğu bulunmayan yalnızca dostluğun getirdiği saygı ve sevginin uygun 

bir dille ortaya konulduğu, muhatabın hâl ve durumunun sorulduğu mektuplardır. Bu 

mektuplarda hâl-hatır sormanın yanı sıra muhatabın sağlığı için duâ edilmesi ve en 

kısa zamanda görüĢme isteğinin belirtilmesi de önemli yer tutar.  

Söz konusu münĢe„âtta yer alan elkâblar“ Hazretleri”[1b,80b,85a], “Benim 

izzetlû sa„âdetlü karındaşım hazretleri”[16a], “Sa„âdetlü mükerremetlü meveddetlü 

ârifetlü sultânım ağa-yı celîlü‟ş-şân hazretleri”[71b], “Sa„âdetlü mükerremetlü 

mürüvvetlü âtıfetlü dâder vâlâcâhım sultânım”[79b], “Devletlü şehâmetlü besâletlü 

übbehetlü hıdivv-i celîlü‟ş-şân hazretleri( Kırım Hanına)”[86b] Ģeklindedir.  

Yine aynı münĢe„âtta muhabbetnâmeler “teveccühât-ı kalbiyyeleri buyrulmak 

istid„â‟dır”[2b], “himmet buyurmaları me‟mûl ve mütemennâdır”[17b], “tevkî„-i 

dâşte-i ihlâs-ı efrâşteleridir”[72b], me‟mûl ve der-hâstdır”[80b], “İbtihâc ve 

şâdmân buyrulmak me‟mûldür”[81b], “himmet buyurmaları me‟mûldür”[82a], 

“kusûr ve kesverî afv ve ma„zûr buyrulmak mütevakkî„dir”[85b],  “ledâ şerefi‟l-

vusûl bundan böyle devâm-cûy-ı bî merâları be vech-i levh-i âşinâ olan mübârek 

tab„-ı purnuv-cihân-ı nümâlarından imâhe buyrulmamak bâbında lütf u kerem 

sultânımındır”[87b] Ģeklindeki ifadeler ile son bulmuĢtur. 

MünĢe„âtta yer alan muhabbetnâmeler, konuları bakımından geniĢ bir yelpaze 

oluĢturmaktadır. Öğrencisinin Zeynîzâde Efendi‟ye yazdığı muhabbetnâmede 
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Zeynîzâde sayesinde ilim ve din bilgisini artırdığından, kendisinden daha fazla 

istifade etmek istediği [1b-2b] belirtilir. Sadrazamdan vezirlere yazılan 

muhabbetnâmede padiĢahın rahatsızlığı sürecinde hassa kuvvetlerinin ve halkının 

ölçüsüz sadakat gösterilerisinden duyulan memnuniyet [16a-17b] dile getirilmiĢtir. 

YeniĢehir Galos iskelecisi gümrükçüsüne Nevruz‟da kimin yazdığı belirtilmeyen 

muhabbetnâmede kiĢinin misafir olduğu gümrükçüye hoĢ sohbeti ve ikramları için 

duyduğu memnuniyet [71a-72b] açıkça ifade edilmiĢtir. 

Yine Rumeli valisine derbent nizamı için yazılmıĢ muhabbetnâme [79b-80b] 

ile Anadolu eyaletinden Reis Efendi‟ye teĢekkür mahiyetli yazılmıĢ muhabbetnâme 

de [80b-81] bulunmaktadır. Ayrıca YeniĢehir‟deki yayıcılar hassı için iltizam 

verilmesinden duyulan memnuniyet [81b-82a] ve Rumeli Valisinin Kırım Hanına 

Bahçesaray mutasarrıfı olan Ak Mirza‟nın zeametindeki iĢler için emirnâmenin 

gönderilmesi de [86b-87b] muhabbetnâmelerin konuları arasındadır. Bunlardan 

baĢka kimin yazdığı tespit edilemeyen ve kendisine gönderilen hediyelerin Tatar 

Ġbrahim ile ulaĢtığı bilgisini Efendi lakaplı Ģâhısa bildiren [85a-85b] muhabbetnâme 

de bulunmaktadır. 

2.3.1.1.2. Senânâme 

Dua, “Allah‟a yalvarma, Allah‟tan dilekte bulunma, niyaz, yakarma” 

anlamlarına gelen bir kelimedir. Belli bir kiĢinin iyiliğini istemek, ilerideki hayatında 

Allah‟ın rızasını kazanması için yapılan duaların yer aldığı mektuplardır
12

. 

MünĢe„âtta yer alan senanâmelerin elkâbı “Efendim sultânım hazretlerinin”[82a], 

“İnâyetlü devletlü ârifetlü mürüvvetlü nûr-ı hadîka-i hubûr ve nûr hadıka-i sürûrum 

sultânım hazretleri”[83b] Ģeklindedir.  

Aynı senanâmeler “lütf u kerem kerîmü‟l-şiyem sultânımındır”[85a], “lütf u 

kerem sultânım hazretlerinindir”[83b] Ģeklindeki ifadelerle son bulmuĢtur. Söz 

konusu eserde kaleme alınan senanâmelerin farklı konulardan oluĢtuğu 

görülmektedir. Amedi Abdullah Efendi‟ye kimin tarafından yazıldığı belirtilmeyen 

senanâmede kiĢinin kendisinden feyz aldığı ve himmetlerinden yararlanmak isteği 
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[82a-83], Nuri Efendi‟den kâtibine yazılan senanâme de ise kâtibin, zor durumda 

iken halini hatrını sormasından duyduğu memnuniyet [83b-85b] ifade edilmiĢtir. 

2.3.1.1.3. Tebriknâme 

Doğum, düğün, terfi gibi sevindirici bir olayın kutlanması amacıyla yazılan 

mektuplardır. Önceleri tehniyetnâme olarak adlandırılan bu tür günümüzde tebrik 

nâme veya kısaca tebrik terimiyle ifade edilmektedir. Sevindirici bir olaya bağlı 

olarak kaleme alındığı için dostlar arasında yazılabileceği gibi, mevki bakımından 

küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe de yazılabilmektedir. Elde bulunan kutlama 

mektubu metinlerinin çoğunluğunun resmî yazıĢmalar olması nedeniyle bu tür 

mektupların genellikle küçükten büyüğe yazıldığı dikkat çekmektedir
13

. 

MünĢe„âtta yer alan elkâblar “Sa„âdetlü mekremetlü mezîd-i meveddetlü 

karındaş izz ü ekremüm sultanım ağâyı celilü‟ş-şân hazretlerinin”[17b] ve 

“hazretlerinin”[46a]” Ģeklindedir. 

Bu tebriknâmeler “yâd ve es„âd buyrulmak me‟mûl ve mültemesdir bâkî 

hemîşe sa„âdet ve ikbâl bâd yarabbü‟l-âbâd”[18a] ve ” mürüvvet ve kerem efendim 

sultânım hazretlerininidir”[47a] Ģeklindeki ifadelerle son bulmuĢtur. 

Zeynîzâde MünĢe„âtında Vezir Ali PaĢa Hazretlerinin Sadrazam Kethüdasına 

göreve atanmasından dolayı tebriği [17b-18a] ve Osman Efendi‟nin Defterdar 

Efendi‟ye DımaĢk (ġam) Defterdarlığına atanmasından dolayı kaleme aldığı [46a-

47a] tebriknâmesi de yer almaktadır. 

2.3.1.1.4. Tavsiyenâme 

Birini veya bir Ģeyi tavsiye, önerme ve baĢkasına yönlendirme amacıyla alt 

makamdan üst makama veya eĢit makamlar arasında yazılan mektuplardır. 

Günümüzde referans mektupları gibidir. Referans olacak kiĢinin yetkili veya sözüne 

itibar edilen bir kiĢi olması gerekir. Sûfiler, Osmanlı toplumunda kendisine 

genellikle hürmet edilen, saygı duyulan, söyledikleri adeta bir emir gibi kabul edilen 

toplumsal saygınlığı olan kimselerdir. Dolayısıyla referans olabilme özellikleri 

vardır. Referans olunan kiĢi karĢı tarafa tanıtılır, onun özelliklerinden bahsedilir. 

Tavsiye edilen kiĢinin dini inançları kuvvetli, ahlaklı ve iĢinin erbabı olması 
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gerekmektedir. Böylece talep edilecek Ģeye layık olduğu ifade edilmiĢ olur. 

ġefakatnâmelerde olduğu gibi tavsiye edilen kiĢi, mektubu yazanın akrabasından 

veya mahiyetinden olduğu gibi hünerli ya da muhtaç durumda biri olabilir. Bazen de 

istek üzerine tavsiye yapılır
14

.  

MünĢe„âtta bir adet bulunan tavsiyenâmenin elkâbı “Sa„âdetlü mükerremetlü 

recâcetlü ârifetlü dâder-i me„ârif-medârım Efendi hazretleri”[79a] Ģeklindedir. Aynı 

tavsiyenâme “hâsse tab„-ı kerîmânelerine menût ve mahmûldür”[79b] Ģeklinde son 

bulmuĢtur. Bu tavsiyenâme Felekzede bir Mısırlı olarak nitelendirilen Kahire ve 

Rakka Beyi Mustafa‟nın bir süredir sıkıntı içinde olduğu bu kimseye merhamet 

edilerek hacetinin giderilmesi için [79a-79b] yazıldığını öğrenmekteyiz. 

2.3.1.1.5. Ġtizârnâme 

Özür beyan etmek için yazılmıĢ mektuplardır
15

. Zeynîzâde MünĢe„âtında yer 

alan itizarnâmenin elkâbı “Devletlü inâyetlü besâletlü atûfetlü mezîd mürüvvetlü 

veliyyü‟n-ni„am zâde veliyyü‟n-ni„am kesîrü‟l-kerem efendim sultânım 

hazretleri”[85b] Ģeklindedir. Aynı itizarnâme ” emr ü fermân efendim 

sultânımındır”[86b] Ģeklinde son bulmaktadır. 

MünĢe„âtta yer alan itizarnâme ġeyhülislâma yazılmıĢtır. Kimin tarafından 

yazıldığı bilinmeyen itizarnâmede kiĢinin sıkıntısı nedeniyle defalarca arzuhâl 

yazdığını ve kendisine gelen mektupla gururlanarak hayır duada bulunduğu [85b-

86b] belirtilmektedir. 

2.3.1.2. Resmî Mektuplar 

Resmî daireler veya devletlerarası değiĢik nedenlerle yazılmıĢ resmî yazı 

türüdür. Elkâbda gönderen ve gönderilenin mevkisine göre farklılıklar 

bulunmaktadır. Resmî mektup türlerinde değiĢik elkâblar görülmektedir. Alt 

makamdan üst makama yazılan mektupların elkâbları “Muttali„-i tevâlî-i devlet ve 

menba„-ı menâbi„-i sa„âdet ü haşmet olan südde-i seniyye-i sidre-makam ve atebe-i 

âliye-i gerdûn-ihtitamları türâbına, Mesned-i menba„-ı devlet-penah-ı âsafî huffü‟r-

Rahmâni‟l-lûtfi‟l-hafî sâha-yı mülk-i mesâhasına, Devletlü inâyetlü mürüvvetlü vâlâ-
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himem cezîlü‟l-mükerrem efendim sultânım ağa-yı zîşân hazretlerinin hâk-pây-i 

iştimâllerine” Ģeklinde iken üst makamdan alt makama yazılan mektublarda ise 

elkablar “Sa„âdetlü mekremetlü meveddetlü karındaş-ı e„azz ü erkemim düstûr-ı 

celîlli‟ş-şân hazretlerinin nâdî-i sa„âdet-mevfûrlarına, İzzetlü sa„âdetlü meveddetlü 

karındaş-ı e„azzım paşa-yı celîlü‟l-kadr hazretlerinin huzûr-ı izzet-mevfûrlarına, 

Sa„âdetlü semâhatlü rıf„atlü ma„ârif-perverim karındaşım efendi hazretlerinin huzûr-

ı sa„âdet-mevfûrlarına, Saâdetlü mekremetlü mürüvvetlü atûfetlü oğlum sultânım 

efend-i celîlü‟ş-şân hazretlerinin nâdi-i sa„âdet-iştimâllerine, Hâlâ Ruha‟da 

mütesellimimiz izzetlü Süleyman Ağa” Ģeklindedir
16

. 

MünĢe„âtta ise “Benim devletlü sa„âdetlü mekremetlü atûfetlü efendim 

sultanım hazretleri”[11a], “Sa„âdetlü mekremetlü meveddetlü ref„etlü karîndaş e„azz 

ü ekremim sultanım ağa-yı cellilü‟ş-şân hazretlerinin”[13a], Hîn bahr-u lâhût siyâh-

ı ibret beyn melik-i melikût olan sa„âdetlü diyânetlü inâyetlü kerâmetlü efendim 

sultânım hazretlerinin”[33b], “Sa„âdetlü dirâyetlü ârifetlü dâder-i hamîde-i etvârım 

sultânım efendi hazretlerinin”[78a]Ģeklinde elkâblar yer almıĢtır.  

MünĢe„âtta bulunan resmî mektuplar “eylemeleri matlûbdur”[9a], “inşâllah-

ı teâlâ karîn-i ilm-i âlîleri buyuruldukda emr ü ferman”[12b], “devr ve mehcûr 

buyurmayalar”[34a]” yâd ve dilşâd buyurmaları izz ü metâlib 

hâlisânemizdir”[14a], “hemîşe derd-i kân-ı tabâbet keşide-i esbâb-ı hezâfet amâde 

bâd bir rabbü‟l ibâd”[35a], “vâllahü‟l-emcâdü‟l-mu„temed alallâhü‟l-melükü‟l-

ekrem Muhammedü‟l-vezîrü‟l-a„zam”[58b], “bâkî hemîşe eyyâm-ı sa„âdet ve 

kâmrânı mütemâdî ve ber-devâm-bâd”[61b], “himmet buyrulmak me‟mûldür”[78b] 

Ģeklinde son bulmaktadır. 

MünĢe„âtta çeĢitli konularda yazılmıĢ resmî mektup suretleri yer almaktadır. 

Sadrazam tarafından Acem tarafına yazılmıĢ mektupta, Ġran ile yaĢanan sınır 

anlaĢmazlıklarını barıĢ içerisinde çözmekten yana oldukları ancak gerekirse savaĢ da 

yapılacağı Ġran‟a [6a-9a] bildirilmiĢtir. BaĢka bir mektupta Aydın Muhassılı Ragıp 

PaĢa‟nın Devlet-i Aliyeye hediye olarak gönderdiği atlarla ilgili bilgi [12b-14a] 

verilmiĢtir. Yine Reisülküttap Rami PaĢa tarafından Sivaslı Ģeyhlerin önde 
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gelenlerine yazılan mektupta âlim yetiĢtirilmesi konusundaki uyarılar [33b-34a] dile 

getirilmiĢtir. 

Ayrıca Muhammet Rami Nabi Efendi‟nin padiĢahın bir rahatsızlığı için Tabib 

Efendiye yazdığı mektupta hastalığın tedavisi için tabibin acilen göreve çağrıldığı 

[34a-359] belirtilmiĢtir. Sadaret makamından Ġran hükümdarı Nadir ġah‟a yazılan 

mektupta ise düĢmanca davranıĢlar sergileyen Ġran‟ın cezalandırılacağı ve Osmanlı 

hanedanının ve Ģeriatın devamlılığı için eyalete memur tayin edilen Mehmet Rahim 

Han ile Nazar Ali Han‟ın gönderilen mektupla bağlılıklarının sağlandığı [55a-58b] 

belirtilmektedir.  

Sadaret makamından Safevi Sadrazamlığına yazılmıĢ mektupta, Lehistan 

Beylerbeyi Ali Merdan Han‟ın vefatı üzerine elçilerin Ġran‟da bulunacakları ve 

Nadiri tahtına Mirza Mehmet Muhsin ile Oğuz Ali Han‟ın talip olduklarının 

duyulması üzerine yeni yöneticinin belirlenmesine kadar elçilerin orada 

bulunacakları [58b-61b] belirtilmiĢtir. Bunlardan baĢka fen ve kitap ehlinden birine 

yazılmıĢ mektup [78a-78b] ile Osman Efendi‟nin Pirizade Efendiye yazmıĢ olduğu 

mektup[53a-54a] suretleri de yer almaktadır. 
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3. ESERDE YER ALAN ĠNġÂLARIN ÖZETLERĠ 

[1b-2b]Arapça dilbilgisi âlimlerinden yazar Güzelhisarlı Zeynîzâde 

Efendi‟ye yazılan muhabbetnâmedir. 

Bizim rehberimiz olan zatıâliniz, ders meclislerinde fazıllara göstermiĢ 

olduğunuz dostluk, iyi niyet ve muhabbetiniz dolayısıyla ġafi mezhebinin içerdiği 

usül ve kaidelere icabet edip sizin ıĢığınız sayesinde edep ve eğitimimizi kısa sürede 

tamamladık. Ġlim ve din iĢlerine olan sevgimiz ve bilgimiz sayenizde arttı. ġiraz‟a 

giderek günden güne kendimizi daha da geliĢtirdik. Ġlmi iĢlerle meĢgul olup hastalıklı 

düĢünceden kurtulduk. Sizin ilim ve bilginizden faydalanarak aĢırı istek ve 

düĢüncelerimizden uzaklaĢtık. Kendimizi buyrulan ilme adadık. Sizin etrafınızda 

oluĢan dostluk toplantılarına ve aydınların meclislerine dâhil olmak, sizden 

uzaklaĢtırılmadan hayırlı davetinize icabet edip sizden istifade etmek isteğimizdir. 

[2b-3a]Nevres Efendi
17

. 

Sinni-Mâr gibi mahir mimarın cennet gibi bir bina inĢâ etmek üzere daveti 

kendilerine takdim edilmiĢ olup eğer ki daveti kabul ederse sizden isteğim Ģudur: 

yarın yani Cuma günü iki su arasındaki Harzem ile yarım günden daha yakın az 

sürede doğu tarafına yönelip ġam ülkesinin sınırına dört beĢ saat kala çadır kurulup 

iskân vakitte karanlıkta imar ettiğimiz çadırı tıpkı ayın on dördüncü gecesinde Orta 

Asya‟daki NahĢeb‟de müneccim çukuruna nispetle yapılmasının emredilmesi 

sultanımızın buyruğudur. 
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[3a-4a]Nevres Efendi‟ye ait. 

Hükümdarımızın devlet dairesinde görevlendirdiği kulunuzdan yüce 

makamınıza arz olunmuĢtur ki hükümdarın da desteğiyle ġah‟ı yenmek isteğimizdir. 

Bu olay hükümdarımızın nezdinde yararlı ve hayattaki önemli olaylar arasındadır. 

Bilinsin ki gönüllerindeki isteklerini gerçekleĢtirmek temennimizdir. 

[4a-6a]Nevres Efendi‟ye ait. 

Hükümdarın emriyle yazılan menĢur gereği ġam yönetimine 

görevlendirilmekle Sultan hazretlerinin devletin dört bir yanındaki görevlileriyle 

koruduğu beĢ vilayetten payitaht nezdinde seçkin görülen ġam‟a sarayın 

defterhanesinde görevli iken padiĢahın fermanıyla farz kılındığı üzere 

görevlendirildiğim günden beri saadetli devletimiz ve Nahl Suresi yardımıyla 

bölgede sükûnet sağlanmıĢ iĢler arttırılmıĢ ve bereketli kılınmıĢtır. PadiĢahın inayet 

ve ihsanları ile bu iyi zamanlarda iĢlerin düzene girmesi ve devletin geleceğinde 

parlak bir nizamın görünmesi için dünyanın koruyucusu zatınızın akıl ve Ģuur 

sahiplerine yol göstermesi duamızdır. 

[6a-9a]Acem tarafına Sadrazamın mektubudur. 

Bilinir ki geçmiĢten günümüze gelinceye kadar devletimizin ülkeler arasında 

halka vacip kıldığı yol vergisini, tayin edilenin aksine devletimizin kendi sınırlarına 

tecavüz edip Hemedan‟a giriĢinizden sonra kibirli üslupla yazılmıĢ mektubunuz 

tarafımıza ulaĢıp içeriğine hâkim olunmuĢtur. Horasan‟dan hareket edip Ġsfehan ile 

bazı boĢ yerleri zapt eylediniz. Güç kullanarak ve iktidarı yok sayarak zapt ettiğiniz 

ülkelerin geri verilmesi rica edilmiĢtir. Yüce ġahın huzurundan devletimize 

gönderilen elçilerden henüz bir haber yoktur. Devlet temsilcileri Mısır, ġam ve Tatar 

askerleriyle intikam almak üzere karĢı karĢıya geleceğinizi söyleyerek anlaĢmanın 

aksine düĢmanca laflar söylemiĢlerdir. Allahın izniyle bu hilekâr hareketiniz 

duyulmuĢtur. Devletimize karĢı durma iddialarınıza karĢılık bedelini ödemek için 

mukabele ettiğimiz zaman kaçacak yer arayacaksınız. Horasan Emiri‟nden Afgan 

taifesinin dağılmıĢ hallerini ve Harezm askerlerinin içinde bulundukları durum 

bilinsin ve pek çok tarihi vesikada kaydolunduğu üzere Sultan Muhammet 

HarzemĢah‟ın çok sayıda askeri ile gurur ve kibir içerisinde mağlup olduğu ne 

hallere düĢtüğü kayıtlıdır. Elçinizin devletimizin kapısına yüz sürmezden evvel 
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kadim anlaĢmaya muhalif hareket ile Devlet-i Âliyemizin sınırlarına tecavüz 

eylediğiniz duyuldu. Ansızın sınırlarımıza yaklaĢan yabancılar ile kargaĢa zuhur 

etmese tüm dikkatimizi Ġran‟a çevirme düĢüncemiz olmazdı. Yüce saltanatın sahibi 

Tahmasb hazretlerinin ecdatlarının yolu ile kadimdeki anlaĢmayı yenilemek ve 

dostluk esasını güçlendirmek istemesi padiĢahın huzurunda dile getirildiğinde 

devletimizin yüce Ģefkati ortaya çıkacaktır. Ancak bu sırada kabul edilemez olayların 

vuku bulması üzere tedbirli olmak düĢüncesiyle 18 Muharrem‟de Üsküdar‟a 

hükümdar ordu göndermiĢtir. ġayet elçileriniz vasıtasıyla iletilen anlaĢmayı kabul 

ederseniz ne ala. Ancak çıkılmaz yola sapar, kibirle hareket ederseniz Allah‟ın 

izniyle zafer sahibi kalabalık ordumuzla Ġran ülkesini harap ederiz. Allah‟ın lütfü ve 

keremiyle Ġsfehan‟da askerlerimizin zaferi arzumuzdur. SavaĢ ve barıĢtan birini 

tercih ile belaları bertaraf eylemek isteğimizdir. 

[9a-11a]Osmanlı PadiĢahına Mısır tarafından gelen kâimedir. 

Eski sipahi ağası Mustafa Ağa vasıtasıyla gönderilen ferman emriniz üzere 

Mısır divânında okunup fermanın içeriği öğrenildikten sonra hazine kâtiplerimiz 

padiĢahımızın fermanına cevaben ayrıntılı bir yazı hazırlayıp hükümdar tarafına 

teslim edilmesi onaylanmıĢtır. Bu suretle bütün gücümüz ve çabamızla uykuyu ve 

terk edip bundan sonra yazılan hususlarda tüm yetkililerle ittifak edeceğiz. Osmanlı 

kanununda var olan suçlardan Mısırlılar tarafından iletilen affedilme ricası 

yazılmıĢtır. Bu yazı bölükbaĢımız Mustafa Ağa ile gönderilmiĢtir. Yanınıza 

ulaĢtıklarında Mısır‟daki durumdan haberdar olup Mısırlıların talepleri Osmanlı 

kanunlarına ve sizin hoĢgörünüze bırakılmıĢtır. Yüce makam sahibi hükümdarın 

emrine uyarak bu ana denk tüm iĢlerimizde ortaya konan tüm çalıĢma ve 

çabalarımızı devam ettirmek niyetindeyiz. Bu sırada kapı kethüdamız Ali Ağa 

hakkında emin olunan hadise sizleri huzursuz etmiĢtir. Ancak saadetli sultanım 

hazretlerinin iĢlerinde kapı kethüdasının padiĢahımızın emirlerine ve isteklerine 

hizmet ettiği biline. Bu zamana kadar ki desteğinizin devam etmesi Ģuan ki 

kâime‟mizin de yazılma amacıdır. PadiĢahımızın affetmesi temennimizdir. 

[11a-11b]Mahmut Efendi kalemiyle Kethüda Bey tarafından cevaptır. 

Hükümdarımızın kapıcılar bölükbaĢsısı olan Mustafa Ağa vasıtasıyla 

gönderilen yüce yazısı biz kullarına yönelik iyi düĢüncelerini içeren kâimesi ve Mısır 
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halkından istekleri ulaĢmıĢ olup tarafımızca anlaĢılmıĢtır. Hükümdarımızın iyi 

dilekleri ve güzel isteklerini ulaĢtıran adamları uygun bir vakitte hükümdarımızın 

huzuruna geri dönmek üzere hareket ettirilecektir. Hükümdarımızın yüce yazısında 

belirtilen emirlerinin yerine getirilmesi tarafınıza ulaĢtırılmıĢtır. Hükümdarımızın 

istekleri doğrultusunda devlet iĢlerinde görev alanların hatadan uzak ve sevinçli bir 

Ģekilde hükümdarımızın yüce isteklerinden fazlasıyla talepkar olup onların hizmet 

etmekteki heves ve isteklerini sizin bu kâimeniz daha da artırmıĢtır. Ömrünüzün 

bekası için duada olan kullarınızın bilgisi bu kâimeyle artmıĢtır. 

[11b-12b]Kâime sûretidir. 

Hükümdarımızın hazine kâtipleri ve mehterbaĢıları vasıtasıyla bizlere 

gönderdiği güzel sözlerini içeren kâimesi tarafımıza ulaĢmıĢ ve içeriği bizlerce 

anlaĢılmıĢtır. Kâimede bizlere gönderilen yüksek teveccüh ve iltifatlar ve iyi 

düĢünceler yüksek seviyelere ulaĢmıĢtır. Hatta tasavvur edilemez ölçüde bazı 

vasıtalarla geliĢme ve artıĢ göstermiĢtir. Hükümdarımızın taltif ve iltifatları 

doğrultusunda bize mal olan bu ünvanların korunması dileğimizdir. Kıyamet gününe 

kadar tahtın geleceği ve mutluluğunu saf ve temiz duygularla kulunuzu yüce 

makamınızda Ģükürle hizmet etmeye nasip kılsın. Allahın izniyle vazifelendirilmiĢ 

iĢleri tamamlayarak hükümdarımızın rehberliğinde seferden geri dönmek 

ümidindeyiz. Görevli kullarınız kâimede yazılan vazifelerini yerine getirdiklerinde 

ve ülkelerine devlet topraklarına ulaĢtıklarında yüksek makamlara getirilmeleri 

arzusundadırlar. 

[12b-14a]Aydın Muhassılı Ragıp Mehmet PaĢa‟nın Devlet-i Âliye‟ye 

hediye olarak gönderdiği atlarla ilgili Sadrazamlık Kethüdalığı tarafına yazılan 

mektubudur
18

. 

Hükümdarımız hazretleri için Aydın‟ın her bir bölgesi at yetiĢtirmek ve at 

tedarik etmek hususunda geliĢmiĢ olup kulluk merasimlerinde iyi yürüyen birkaç at 

temin etmek ve hükümdarımıza takdim etmek görevlerimizdendir. Ancak onların 

makamlarına yakıĢır derecede yetiĢmiĢ at tedarik etmek mümkün olmamıĢtır. Bu 
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 Ragıp Mehmet PaĢa, Aydın Muhassıllığı görevinde Aralık 1748-Ekim 1750 tarihlerinde 

bulunmuĢtur. Bkz. Ahmet Zeki Ġzgöer, Koca Ragıp Mehmed Paşa Tahkik ve Tevfik, ÇalıĢ Ofset, 

Ġstanbul 2003, s.32. 
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hususta vaki olan kusurumuzun affedilmesi ümidindeyiz. Mısır tarafından gönderilen 

ve bizim elimizdeki atlar arasında yetiĢtirilen bir Mısır atı ile temin ettiğimiz üç 

Türkmen atını takdim etme cüretinde bulunmakla her ne kadar velinimetimizin binek 

hayvanı olmaya layık olmasa da uygun bir vakitte huzurunuza arz edip ahırınıza 

kabul buyrulması arzumuzdur. Bundan baĢka özellikle padiĢahımıza gönderilen iki 

atın kabul edilmesi ve inĢâllah bundan sonra zatıâlinizin gönlünden kovulmayıp 

güzel hatırlanmak en içten dileğimizdir. 

[14a-16a]Sadrazam Hazretleri tarafından Vezirlere gönderilen kâime 

sûretidir. 

Ülke topraklarımızın ve vilayet ahalisinin idaresinden sorumlu kardeĢlerim, 

fakir ve Müslüman halkı zalimlikten koruyup, eĢitlik ilkesi doğrultusunda idare 

etmek ve hükümdarın adaletini icra etmek büyük vezirlerin sorumluluğundadır. Bu 

suretle ülkedeki zayıf halkın haklarını lazım geldiği üzere adaletle icra etmek, halka 

zulüm ve baskıdan uzak durmak tüm vezirlere vaciptir. ġayet hükümdarımızın 

rızasına ve dine aykırı olarak fakir halka zulüm edilip Ģiddet uygulanır ise tüm 

vezirlerin bu dünyada ve öteki dünyada mesul tutulacakları aĢikârdır. GeçmiĢten bu 

güne vezirlerin her iĢi layıkıyla yerine getiren, olgun vasıflara sahip olduğu ve 

padiĢahımızın hükümlerini idrak edip adalet ölçüsünde icra eden, parmakla iĢaret 

edilen kiĢiler olduğu sizin de malumunuzdur. Sizin de aynı Ģekilde hakkaniyet sahibi 

olup halka hizmet edenlerden olacağınız ümit edilmektedir. PadiĢahımız ülkedeki 

bütün sırlara hâkim ve tüm hadiselerden haberdar olmaktadır. Ahaliye düĢünülenin 

aksine davranıĢların sergilendiği hükümdar tarafından duyulmuĢtur. PadiĢahın öfkesi 

zuhur etmek üzereyken vezirlerine olan iyi düĢüncesi ve inancı dolayısıyla onlara 

eskiden beri tayin ettiği gelirle büyük teveccüh göstermiĢtir. Bundan sonra adalet ve 

insaftan ayrıldığınıza dair icraatlar zuhur eder ve bu hükümdarın kulağına ulaĢırsa 

onlar için iyi niyet gösterilmeyecektir. Vezirlerimize olan derin ilgimiz ve yüksek 

muhabbetimiz gereğince nasihat kılınmıĢtır. ĠnĢallah bundan böyle sizler halka 

hizmet etmeyi ve hakkaniyetli davranmayı meslek edinip ve itinayla muamele ederek 

vilayet halkını koruyacağınız, asayiĢi sağlayarak günden güne iyileĢtireceğiniz 

inancındayız. Bir kiĢinin bile fakir halka kuvvet uygulayarak zulüm ve baskı altına 

almasına izin verilmeyeceği ümidimizdir. 
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[16a-17b]Sadrazam tarafından Vezirlere gönderilen muhabbetnâmedir. 

Ġnsanlar ve canlılar âleminin temelini oluĢturan hükümdarımız efendimizin 

sağlam vücudunda bir miktar rahatsızlık meydana gelmiĢti. Ancak Allah‟a Ģükür 

birkaç gün içinde Ģifa bulmuĢtur. Vücudunda ki rahatsızlık tamamen ortadan kalkmıĢ 

ve yeniden kuvvetini toplamıĢtır. Bu süreçte hükümdarımızın hassa kuvvetleri ve 

halkımız, sadakatlerini ölçüsüz göstermiĢtir. Devlet iĢlerinde düzen ve adaletin 

uygulanmasından geri kalınmamıĢtır. Allah hükümdarımızın sıhhatini ve geleceğini 

korusun hilafetine herhangi bir kötülük gelmesin. Kulları sadakat niĢaneleriyle 

bağlılığını sürdürsün. Saltanatı sevenlerin hayrına iĢler yapılsın ve taleplerini 

gerçekleĢtirmek üzere vakıflar kurulsun. Vezirlerin sorumluluğunda cihanın sahibi 

hükümdarın talep ettiği iĢlerin tamamının düzenlenmesinde gerekli gayretin 

gösterilmesi temennimizdir. 

[17b-18a]Vezir Ali PaĢa Hazretlerinin Besim Efendi kalemiyle Sadrazam 

Kethüdasına tebriknâmedir. 

Sultanımızın izni ve ödüllendirmesiyle yüksek mertebede ki kethüdalık 

görevine geldiğiniz tarafımızca malum olmuĢtur. Bu hususta dostça tebriknâmemizi 

yazıp tarafınıza göndermiĢ bulunuyoruz. ĠnĢallah sonraki yıllarda bu görevinizde 

kalarak padiĢahımızın gönlündeki yerinizi muhafaza etmeniz arzumuzdur. 

[18a-18b]Seyyid Vehbi
19

 merhumun. 

Takdim edildiği üst düzey görevlerde herhangi bir ihmali olmayan ancak 

gençliğinin baharından orta yaĢlılığın kıĢına geçildiğinde geçmiĢteki alıĢılagelmiĢ 
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 Divân Ģairi ve nesir yazarıdır. Ġstanbul‟da doğmuĢtur. Adı Hüseyin olup Ġmamzâde Mehmet 

Efendinin oğludur. Soyu Ehl-i beyte dayandığından “seyyid” lakabıyla anılmıĢtır. Hüsâmeddin Efendi 

ile yakınlığı olduğu için gençliğinde bir müddet “Hüsâmî” mahlasını kullandıktan sonra hocası Ģair 

Mirzazâde Ahmed Neyli‟nin tavsiyesiyle”Vehbi” mahlasını almıĢtır. Mirzazâde ġeyh Mehmed 

Efendi‟den iyi bir eğitim almıĢtır. Hocazâde Seyyid Osman Efendi‟nin Anadolu kazaskerliğinde 

mülâzım görevinde bulunmuĢtur. 1711 yılında Rus seferi vesilesiyle yazdığı kaside ve tarihlerle III. 

Ahmed‟in ilgisini çekmiĢtir. Uzunca bir süre Ġstanbul medreselerinde müderrislik yapmıĢtır. III. 

Ahmet ve Damad Ġbrahim PaĢa dönemlerinde Ģairlerin önde gelen isimlerinden biri olmuĢtur. Topkapı 

Sarayı önündeki III. Ahmed ÇeĢmesi için padiĢahın yazdığı “besmeleyle iç suyu Han Ahmed‟e eyle 

dua” tarih mısrasının ebcedinin eksik gelmesi üzerine “bunu aç besmeleyle iç suyu han Ahmed‟e eyle 

dua” Ģeklinde tamamlaması sultanın takdirini kazanmasına vesile olmuĢtur. 1720‟de kaleme aldığı 

Surnâme isimli eserine mükâfat olarak Tebriz‟e kadı tayin edilmiĢtir. Ardından Kayseri, Manisa ve 

Halep Mevleviyetlerinde bulunmuĢtur. Halep‟ten ayrılırken Hacca gitmiĢ ve dönüĢte hastalanarak 

Ġstanbul Aksaray‟daki evinde vefat etmiĢtir. Bkz. Hamit Dikmen, “Seyyid Vehbi”, DİA, C.37, Diyanet 

Vakfı Yayınları, Ġstanbul 2009, s.74–75. 
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hizmetlerinin ve Allah‟ın ihsanlarının eksildiğinde Allah‟ın huzurunda tüm zorluklar 

karĢısında isyan etmesi mümkün değildir. Gökyüzünün kutlu eĢiğinde güneĢin 

koruyuculuğunun devamını dileriz. Allah‟a duamız budur ki Seyyid Vehbi‟nin 

varlığı ilerleyen günlerde de devam etsin. Müslümanlığının günden güne en yüksek 

mertebede olması dileğimizdir. Âmin. 

[18b-19b]Seyyid Vehbi. 

Dini çok seven, dünya endiĢelerinden fakir olan, lütuf sahibi sultanıma arz 

olunur ki Allahü teâla tahtınızın gölgesinde adalet ve bağıĢlayıcılığınızı Rum ülkesi 

üzerinde hâkim kılmıĢtır. Tüm reaya ve okul çocukları dahi her gün adalet ve 

bağıĢlayıcılığınız için sizlere dua ederler. Sizden evvel atalarınız da adalet ve 

bağıĢlayıcılığıyla derya gibi olup etrafa yayılmıĢ, zulüm ve keder sıfatlarından 

arınmıĢtır. Kısaca gözlediğim üzere sultanımız hakkında ömürlerinin uzun olması 

için yapılan dualar bundan önce ne görülmüĢ ne de iĢitilmiĢtir. Ġnsafsızlar dahi onu 

meth etmekten uzak kalamazlar. ĠnĢallah hükümdarımıza layık olan övgülerimiz 

ulaĢır. Biz de böylece az miktarda nimete buyruğunuz üzere nail oluruz. Böylece 

sultanımızın dökülen ihsanlarıyla gönül ferahlığına eriĢmek duasındayız. Kalplerdeki 

gizli sırlara vakıf padiĢahımızın huzurunda ona edilen dualar eksik kalır. Aziz 

padiĢahın ömrüne duacıyız. 

[19b-21b]Merhum Nergisizâde‟nin
20

 toplantılarındaki görüĢleri. 

Bu kiĢi Ġslam yolunda ömrünü tüketmiĢ, zamanını harcamıĢ, hata ve kötülük 

yapanlara karĢı gelip kendini tehlikelere atmıĢken karĢılaĢtığı felaketler üzerine kötü 

düĢüncelere dalıp düĢmanlık yapıp eĢkıyalık fikrine kapılmıĢtır. Bir miktar hırs ve 

hevesle kendi adına hisse elde etmek için Emirü‟l-Ümera‟nın eĢiğinden içeri 

girmiĢtir. Tıpkı Firavun gibi cehennemde kendisine makam ve mevki elde ederken 

kader kendisini göstermiĢtir. Onun temiz ve baĢarılı soyu dolayısıyla küçücük canını 

kurtarmak isteğiyle devletin ileri gelenleri bunu dert edinip bu iĢe koyulmuĢlardır. 
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Osmanlı da kadılık görevlerinde bulunmuĢtur. Asıl adı Mehmed olup babası Ahmed Efendi‟nin 

kadılık yaptığı Saraybosna‟da dünyaya gelmiĢtir. Kadı Nergisîzâde olarak bilinen bir aileye mensup 

olduğundan Nergisi mahlasını almıĢtır. Arapça ve Farsça hâkimiyeti yanında geniĢ bilgisiyle de 

tanınan Nergisi‟nin zarif, nüktedan ve hoĢsohbet bir kiĢiliğe, hassas bir ruha, kırılgan bir mizaca sahip 

olduğu bilinmektedir. Bkz. Süleyman Çaldak “Nergisi”, DİA, C.32, Diyanet Vakfı Yayınları, Ġstanbul 

2006, s.560-562. 
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Tam da zor ve karanlık bir anda ben geldim bu iĢ için toplanacak meclise ulaĢtırmak 

üzere bu yazıyı kaleme aldım. Onun içinde bulunduğu durumu açıkça yazdım. Bu 

kiĢinin ĢaĢkın ve derbeder olduğunu belirttim. Vardığı yerlerde zarar ve ziyana sebep 

olduğunu nice yalanlar ve gerçek olmayan hikâyeler anlattığını bundan dolayı bu 

kiĢinin kötülüklerinden bahsetmek yerine onun içinde bulunduğu fakirlikten ve 

aĢağılık durumdan bahsetmeyi Allah-ı telala nasip kılsın. 

[21b-24b]Cennet mekân merhum Ragıp PaĢa‟nın Aydın‟a ulaĢtığı sırada 

kendi kalemiyle Rakka Valisi Vezir Mustafa PaĢa‟ya yazdığı ve gönderdiği 

kâime sûretidir
21

. 

Değerli kardeĢim. Dostluğumuz çok eskiye dayandığı gibi tüm engellerden 

arındırılmıĢ, sarsılmaz bir dostluğumuz vardır. Bizim düĢünce ve fikirlerimiz aynı 

yöndedir. Bizim ittifakımız gizlilikten uzak ve aydınlıktır. “Her nerede olursak 

olalım birbirimizden haberdarız.” hükmü gereğince her zaman ve her yerde sizin 

sağlık haberlerinizi alıyor içinde bulunduğunuz iyi hali duyururuz. Hükümdarın emri 

ve ihsanı üzere Aydın Hükümet‟nin merkezi Güzelhisar Ģehrinde görevlendirildim. 

Rebiü‟l evvelin dördüncü günü Güzelhisar‟a varıĢımız kararlaĢtırılmıĢtır. Bu yere 

vardığımızda çokça övgüyle karĢılaĢtım ve halkın tecrübelerinden hareketle bu 

garibin içinde bulunduğu bu halde bir hikmetin gizli olduğunu düĢünmekteydim. Bu 

hikmet ne suretle ortaya çıkar düĢüncesindeyken sizden gönderilmiĢ mektupla 

görevimiz süresince hükümdarımızın faziletlerini bulunduğu yerden yükselterek 

bölgeye fazlaca bereket ve adaleti hâkim kılmak ve her iĢimizde Allah‟ın onayına 

mazhar olmak dileğiniz tarafımıza ulaĢmıĢtır. Bu kulun hayali de hâkim olduğu her 

yerde refah ve huzuru sağlayıp burada vaki olan havadisler ve buraya yerleĢen 

âlimlerin sözlerine ve üzüntülerine vakıf olmaktır. Hizmet yolunda faydalı iĢler 

yapmayı Allah‟tan niyaz ederiz. 
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 Aralık 1748 tarihindedir. 
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[24b-27b]Ragıp PaĢa‟nın
22

 Defterdar Behçet Efendi
23

 tarafına yazmıĢ 

olduğu kâime sûretidir. 

Kethüda Bey‟in vezirlik makamına ulaĢması dualarımızdandır. Onunla 

helalleĢmeye duyduğumuz ihtiyaç kapalı Ģekilde beyan olunmuĢtur. Ancak eskiden 

beri nifakçı gurupların halefleri hakikati yalan ve iftira ile örtmüĢtür. Bu minvalde 

Aydın Sancağı Hükümetinin belirlediği ve talep ettiği meblağın tarafımızca emir 

telakki edildiği ve bunu gerçekleĢtirecek kudrete sahip olduğumuzdan tarafımızca 

talep edilen meblağın peĢin olarak ödenmesi ve alıĢveriĢ iĢlerinin düzenlenip yazıya 

geçirilerek tahsili yakındır. Azimoğlu Süleyman PaĢa ve buna benzer kiĢileri dost 

edinmek sultan hazretlerinden uzaklaĢmak manasına gelmez mi? Aydın Sancağı 

yönetiminden mesul tutulmuĢken baĢka bir alana yönelmenin amaç ve maksadının ne 

olduğunun tarafımca anlaĢılmadığına inanılması gülünç ve garip karĢılanmaz mı? Bu 

                                                 

 
22

 Osmanlı sadrazamı, diplomat, Ģair ve tarihçidir. 1698-99 yılında istanbul'da doğmuĢtur. Asıl adı 

Mehmed olup Ragıb mahlası ile birlikte Mehmed Ragıb olarak bilinir, ancak daha çok Koca Ragıb 

PaĢa diye anılmıĢtır. 1722‟de Ragıp PaĢa Osmanlı-Ġran savaĢı sebebiyle bölgeye tayin edilen 

Defterhane görevlileri arasında yer almıĢtır. Serasker Arifi Ahmed PaĢa'nın maiyetine dâhil olarak 

onun mektupçuluğunu da yapmıĢtır. Revan fethinin ardından umur-ı mühimme kitabetine getirilmiĢtir. 

Kâtiplik, mektupçuluk, defter eminliği gibi görevlerle Köprülüzade Abdullah PaĢa, Bağdat Valisi 

Ahmed PaĢa, Hekimoğlu Ali PaĢa gibi seraskerlerin yanında doğu cephesini dolaĢmıĢtır. Böylece ordu 

riyaseti vekilliği görevine kadar yükselmiĢ ve ġah Tahmasb ile yapılacak bir müzakereye kâtip olarak 

katılmıĢtır. Ġki yıl sonra kısa bir süre Revan defterdarı olmuĢtur. Daha sonra Ġstanbul‟da cizye 

muhasebeciliği görevine getirilmiĢtir. 1730‟da Bağdat Valisi Ahmed PaĢa maiyetinde riyaset ve defter 

emaneti vekâletlerine memur edilmiĢtir. Ertesi yıl Bağdat defterdarlığına tayin olmuĢtur. O sıralarda 

Herat'ta bulunan Nadir ġah'a elçi gönderilmiĢtir. Bağdat'ın yedi ay süren zorlu kuĢatmasında ki 

baĢarıları sebebiyle kendisine maliye tezkireciliği ihsan edilmiĢtir. Aydın ve yöresinde eĢkıyanın 

ortaya çıkmasıyla Aydın Muhassıllığına tayin edilmiĢtir. Ġki yıl sonra Sayda vilayeti valiliğine 

gönderilmek istenmiĢ ancak buraya gitmeyince dört ay kadar sonra bu defa Rakka Eyaletine tayin 

edilmiĢtir. 1757 tarihinde Halep'ten ġam'a tayin edildiyse de bu göreve baĢlamadan ertesi gün yapılan 

divân toplantısında veziriazamlığa getirilince Ġstanbul'a dönmüĢ ve iki gün sonra lll. Osman'ın 

huzuruna çıkarak sadaret mührünü almıĢtır (29 ġubat 1757). Ragıp PaĢa sadece iyi bir devlet adamı 

olarak değil nükteleri, zengin kitaplığı, hukuk bilgisi, Ģairliği ve sohbetleriylede Ġstanbul'a ve Osmanlı 

kültürüne katkıda bulunmuĢtur. Görev yaptığı her yerde âlimler, mutasavvıflar ve Ģairlerle dostluk 

kurmuĢ, kendisine pek çok kitap ve Ģiir ithaf edilmiĢ, Doğu'ya ait engin bilgisi yanında Avrupa'dan 

kitaplar getirterek Batı âleminden ve fikir adamlarından faydalanmaya çalıĢmıĢ. Bkz. Mesut Aydıner 

“Ragıb PaĢa”, DİA, C.34,  Diyanet Vakfı Yayınları, Ġstanbul 2007,  s.406. 
23

 Gerçek ismi Mehmet‟tir. Rikâb-ı Hümâyûn defterdarlığı ve hocalığı yapan, Seyfi mahlasıyla Ģiirler 

söyleyen Acem Kılıcı Seyfi Mustafa Efendi‟nin oğludur. Bu yüzden Acem Kılıcı Seyfi Mustafa 

Efendizade Mehmed Behcet Efendi olarak tanınır. Öğrenimini tamamladıktan sonra Hâcegân-ı Divân-

ı Hümayun sınıfına girerek Ġzzet Ali PaĢa‟nın kâtibi olmuĢtur. Sonra üç yıl defterdar mektupçuluğu 

yapmıĢtır. 27 Haziran 1746‟da defterdarlığa atanmıĢ ve Mayıs 1750‟de tersane emini, 9 Haziran 

1750‟de ikinci defa defterdar olmuĢtur. Aynı yılın 11 Ekim 1750 yılında azledilip Alaiye 

mutasarrıflığına gönderilmiĢtir. Ocak-ġubat 1751‟de hâcegânlığı iade edilerek Ġzmir‟e gönderilmiĢtir. 

1751‟de Serez muhafızı olmuĢtur. 19 Mayıs 1755‟de üçüncü defa defterdarlığa getirilmiĢtir. 22 

Ağustos 1755 de vefat etmiĢtir. Bkz. Ġsmail Hami DaniĢmend, Osmanlı Tarihi Kronolojisi, C.5, 

Türkiye Yayınevi, Ġstanbul 1971, s.291. 
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hususu ayrıntılı bir Ģekilde içeren baĢka bir kâime yazmıĢ idim. Ancak Kethüda Bey 

hazretlerinin kâimesinde yüce sözleri arasındaki birkaç faydalı söz ile yetinilmiĢtir. 

Bu bağlamda bizden helalleĢmek istenildiğine göre yazdığımıza vakıf olunmuĢtur. 

Yüce zatınıza kâime yazılması lazım gelmiĢtir. Alenen meseleyi kısasla halletme 

yoluna giderseniz tarafınızdan helalleĢme ve razı olma talebi aĢikâr olup tercih 

etmeksizin kurtarıcılara mecbur olduğumuz memnun edilmemiz dahi kolay 

olmayacaktır. Malımızın emniyetini sağlamak dahi hayal iken güvenliğini sağlamak 

ümidiyle çalınan, gasp edilen ve çok miktarda zarara uğrayan mallarımızın 

emniyetini sağlamak için bir önceki görevlilerin sorumlulukları arasına ilave edilerek 

bir miktar dahi kurtuluĢlarıyla halkın ihtiyaçları sağlanmıĢ olur. Sultanımızın bu 

sözlerden amaç ve maksadı malum sıkıntıların ortaya çıkmasını engellemektir. Bu 

maksatla mührünüze duyulan vefa üzerine affınızı rica ederek hızla çalıĢmaya 

baĢlanmıĢtır.  

[27b-29a]Ragıp PaĢa‟dan Yüce Kethüda Abid Ağa tarafına yazılan 

kâime sûretidir. 

Benim yüce, Ģanlı kardeĢim. Sultanım Ağa hazretleri tarafınıza bir müddetten 

beri bağladığım güçlü, samimi sevgi ve dostluk duygularımı belirtmek isterim. Yüce 

sadaretin kethüdalığı görevine baĢladıktan itibaren bilgeliğiniz ve talihiniz bu 

döneme hâkim olmuĢtur. Siz bu göreve teĢrif ettiğiniz sırada gönlü okĢayan 

muameleniz ve vekilliğinizde tarafımıza düĢen iĢleri yürütmek zuhur etmiĢtir. Yüce 

makamdan ayrıldıktan sonra tekrar bu göreve tayin olmak isteğiyle çalıĢmanız 

duyuldu. O vakitten beri duamızın kabul olmasını dört gözle beklerken bu defa 

haklarında evliyanın hayır duası sayesinde tekrardan adı geçen rütbeye 

yükseldiğinizin sevinçli haberi kapı kethüdanız kulları tarafından yazılmıĢ ve 

müjdelenmiĢtir. Bu haber her tarafta sevinç ve neĢe uyandırmıĢtır. Yüce Allah tekrar 

yükseldiğiniz bu makamda yönetiminizi uzun sürdürsün. Evliyanın hayırlı duasıyla 

yüce hizmetlerinizde baĢarılara mazhar olunuz. Hâkimiyetiniz süresince hayırlı iĢler 

gerçekleĢtirin. Âmin.  

Zatıâlinizin bizim âcizane iĢlerimizden gelenek ve göreneklere göre 

gösterdiğiniz çaba ve gayret tarafımızca yakından görülmüĢ ve bilinmiĢtir. Sizi tebrik 

etmek düĢüncesiyle bu kâime yazılmıĢ ve gönderilmiĢtir. Allahın izniyle daha önce 
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olduğu gibi gerçekleĢtirilen iĢlerimizde samimi çabalarınız artsın. Ġyi haberlerinizi 

almak istek ve temennimizdir. 

[29a-33b]HekimbaĢızâde Ali PaĢa‟nın Tebriz Muhafızlığı zamanında 

Nadir ġah‟a gönderdiği kâime sûretidir. Merhum Ragıp PaĢa tarafından 

kaleme alınmıĢtır
24

. 

Düzenli kâr sahibi ve nimet sahibi halkın imkânlar dâhilindeki iĢ yerlerinde, 

iĢlerin düzenini sağlamak ve evrakları doğru bir Ģekilde kaydetmek üzere yüce 

makamda oturan kabiliyetli, istidatlı padiĢahımızın bir kulu görevlendirilmiĢtir. 

Bunun bir sonucu olarak talep edildiği üzere tasarrufum altındaki yerlerde huzuru 

sağlamak padiĢahın hükmünü, halkın devletle olan iliĢkilerini düzene koymayı ve 

görevlendirildiğim yerleri muhafaza etmeyi Allah nasip etsin.  

Siz Ġran ülkesinin tek sahibi, bizim azametli ve kudretli padiĢahımız ile 

yardımlaĢma ve isteklerimizi yerine getirme hususunda anlaĢmıĢken dostluğumuzu 

ortadan kaldırmak, kanunların dıĢına çıkıp anlaĢmaya muhalif davranıĢlarınız 

olabileceği düĢüncesi ve endiĢesi hâkim olmuĢtur. Bu vesileyle fitneye eğilim olması 

ya da sulh görüĢmelerinin uzatılmasının engellenmemesi adına Molla Nusret, 

Osmanlı‟nın zafer sahibi ordusunun kıĢlağı olan Kirman‟a vararak Osmanlı Seraskeri 

Vezir Ahmet PaĢa tarafından huzura kabul olunmuĢtur.  

Bu hususta yüce devletimizin kararı sorulmuĢ padiĢahımızın bu meseledeki 

hayırlı kararı zuhur etmiĢtir. Bu hususta görevli Molla Nusret ile sulh meselesi 

görüĢülmüĢ ve taraflar arasındaki sulh ve dostluğun güçlendirilmesi ve devamlılığı 

üzere anlaĢma maddelerinin sağlamlaĢtırılması hususunda Osmanlı Devleti Seraskeri 

Vezir Ahmet PaĢa‟ya izin verilmiĢtir. Zafer sahibi askerlerin ordugâhı Hemedan‟da 

olup görüĢmelere baĢlanması bildirilmiĢtir.  

Allahın izniyle son kutlu zaferimiz vasıtasıyla sağlanan anlaĢmada on iki 

madde ve Ģart üzerinde anlaĢma sağlanıp barıĢ metninin düzenlenmesine ve 

onaylanmasına gelinmiĢtir. Bu vesileyle varılan anlaĢma maddelerinin yazılması ve 
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 1725-1727 yılları arasında Tebriz muhafızlığı yapmıĢtır. Bkz. Orhan M. Çolak, Arşiv Belgelerinin 

Işığı Altında Sadrazam Hekimoğlu Ali Paşa‟nın Hayatı, İcraatı ve Hayratı, BasılmamıĢ Yüksek 

Lisans Tezi, Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ġstanbul 1997, s.11-20. 
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padiĢaha sunulması kararlaĢtırılmıĢtır. Bu suretle adı geçen Molla Nusret antlaĢma 

metni ile ilgili Serasker Ahmet PaĢa tarafından bilgilendirilmiĢ ve sulh metnini 

padiĢahın huzurunda arz etmesi kararı verilmiĢtir. AntlaĢma maddeleri padiĢah 

tarafından onaylanır onaylanmaz barıĢın sağlamlaĢtırılması için bu antlaĢma yazıya 

geçirilecektir. Allahın izniyle antlaĢma metninde yazıldığı üzere taraflar arasındaki 

dostluk resmileĢsin, aradaki ittifak güçlensin birlik ve beraberliğimizin duyulmasıyla 

ihtilafa düĢenlere karĢı baĢarılı olunarak aciz halk eziyetten, düĢmanca 

davranıĢlardan kurtularak rahat bir nefes alsın. Bu antlaĢma o kadar mühimdir ki 

anlaĢmanın asıl dayanağı ve gücü Ġslam dini ve Hz. Peygamberin sünnetine bağlı 

padiĢahımızdır. Allahın izniyle antlaĢmanın devamlılığı, her türlü felaketten uzak 

olması ve Osmanlı Devleti hükümlerine uyulması, antlaĢma metnine bağlı kalınması 

kararlaĢtırılmıĢtır. Dostluk ve barıĢın güçlendirilmesinden sorumlu olan büyükelçi 

hükümdarın yazılmasını kararlaĢtırdığı karĢılıklı dostluğa dair nâme-i hümayunu 

ulaĢtırmakla görevlendirilmiĢ olmakla Ġran‟ın yüce Ģahı tarafından da dostluğun 

güçlendirilmesi söz konusu olur ise Ġyilikler emniyet altına alınır. Ġyi dilek ve 

temennilerimiz budur. 

[33b-34a]Reisülküttab Rami PaĢa‟nın Sivaslı ġeyhlerin önde gelenlerine 

gönderdiği mektupdur
25

. 

Yüce padiĢahımızın keramet sahibi kapısında birlik olup ibadetle ve tevazuyla 

tüm zayıflığıyla bulunarak yüzlerce kiĢinin göz hapsinde sorup soruĢturulurken 

nefsine ve hevesine dalıp ĢaĢkınca yolundan çıkıp gerçek yoldaki tarikat erbabının 

eğitimi ve yetiĢtirilmesini her daim istemektedirler. PadiĢahımızın dile getirdiği 

arzusu budur ki bağıĢ yapılmakta olan dergâhın yeni âlimler yetiĢtirdiğinin 

duyulması nasip olsun. Yüce Allah‟tan isteğim budur ki dergâhınızın yüce 

meclisinde güzel söz ve nasihatler ve kanunun gereklerince saltanat kapısına 

bağlılığınız ve çokça sevginiz devam etsin. 
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 Rami PaĢa, Ekim 1967-Aralık 1702 yıllarında Reisülküttaplık yapmıĢtır. Bkz. Recep Ahıskalı 

“Rami Mehmd PaĢa”, DİA, C.34, Diyanet Vakfı Yayınları, Ġstanbul 2007, s.449-451.  
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[34a-35a]Sadık kul Muhammed Rami Nabi Efendi‟nin bir tabibe 

gönderdiği mektup. 

KardeĢim Tabip Efendi hazretleri, sizin çalıĢmalarınız gün be gün takip 

edilmekte. Sizin varlığınız hekimlik üzerinde yetkin kılındıktan sonra padiĢahımızın 

isteği budur ki eğer sizin irfanınız hastalık üzerinde tatbik edilirse, Allah‟ın izniyle 

vücudu istila eden hastalıklar ciddi bir dereceye ulaĢtığında zayıf düĢmüĢ bedeni tüm 

gücüyle hücuma geçirip iyileĢtirecektir. Tedavi ve ilaçlarla geçen zamanda vücut tam 

manasıyla sıkıntıya düĢmüĢtür. ġayet sizin sıkıntıları dağıtan fikirleriniz ve 

iĢlerinizin sağladığı faydayla yüce padiĢahın yaĢadığı sıkıntıdan kurtulması yani 

vücudundaki idrarın küçük bağırsaklar yoluyla tahliyesinin sağlanması ve padiĢahın 

sağlığına kavuĢması sizin hünerli varlığınızla mümkündür. PadiĢahımıza derman 

olmanız beklentimiz ve temennimizdir.  

[35a-35b]Merhum Haverî Efendi‟nindir. 

Avlonya kazasındaki gayr-ı Müslimlerin piskoposu vefat etmiĢtir. Bölge 

halkının isteği Avlonya kazasında bir piskopos gönderilmesidir.  

[35b-36b]Sabit Efendi‟nindir. 

Nahiye hizmetkârınızın bir isteği vardır ki “Mekke ve Medine yoluna Allah‟ın 

izniyle düşelim ki Mekke‟de ve Medine‟de yerleşeyim” sözünden hareketle Hz. 

Peygamberin kerim olan bahçesinin her derde deva havasını, yüce Hicaz‟ın cennet 

gibi, peygamber hasletleriyle dolu, eskimiĢ hasırla kaplı toplantı yerlerini vacip olan 

ziyaret amacı ve gayreti hâsıl olmuĢtur. Hızla akıp geçen ömür dolayısıyla bu 

ziyaretin yüce saray nezdinde taltif görmesi, ihsanına mazhar olması ve yüce iznin 

çıkması arzuhaldir. 

[36b-41a]Belgrat tarafından gerçekleĢen büyük zaferi ilan etmek üzere 

Sadrazamlık Makamından Bosna Muhafızı Ali PaĢa Hazretlerine ve diğer 

Vezirlere yazılmıĢ kâimedir. 

6 Rebiü‟l-âhir Pazartesi günü düĢmandan intikam almak üzere harekete 

geçilmiĢtir. Semendere bölgesine varıldığında büyük topların ve bazı mühimmatın 

ulaĢması için bir gün dinlenilmiĢtir. Bu sırada Mora‟dan savaĢa iĢtirak eden Vezir 

Rumeli Valisi Ali PaĢa‟nın Hisarcık‟a 2,5 saat yakın mesafede düĢmanı hezimete 



 

52 

 

uğrattığı haberi ulaĢmıĢtır. Ayrıca Sofya‟dan eski Karaman Valisi Vezir MemiĢ PaĢa 

hazretlerinin de Ali PaĢa ile ittifak etmesi tavsiye olunmuĢtur. Dinlenilen günün 

akĢamı Yeniçeri birliklerinin ileriye doğru sevk edildiği bilgisi üzerine 

Semendere‟deki süvari birliği seher vakti Hisarcık‟a ulaĢmak niyetiyle harekete 

geçmiĢtir. Tahminen yolun yarısını geçmekteyken düĢman birlikleri Hisarcık‟a 

hareket edip Ali PaĢa ve MemiĢ PaĢa‟nın ordularına gece baskını amacı ile 30.000 

piyade ve süvari asker hücum için hazırken kaledeki Ġslam askerleri de karĢılık 

vermek ve Hisarcık‟ı müdafaa etmek için atıĢlara baĢlamıĢtır. Kâfirler de Hisarcık‟a 

çeyrek saat yakındaki mahalde siperlere sığınmıĢlar ve akabinde harbe tutuĢmuĢlar. 

Ġslam orduları tüm siperlere top atıĢına baĢlayıp ÇarĢamba gün batımından evvel 7 

saat taraflar arasındaki savaĢ top ve tüfek atıĢlarıyla ĢiddetlenmiĢtir Bu esnada kâfi 

miktarda küffar öldürülmüĢtür. Buna göre 12.000‟i ölü ve yaklaĢık 8.000 kadarı 

tutsaktır. DüĢman ordularının reisi BaĢ General Valisin dahi yaralı ya da ölmek üzere 

olduğu bazı deliller vasıtasıyla bilinmektedir. Kısaca 60.000‟den ibaret olan düĢman 

birliklerinin üçte bir kadarı helak olmuĢtur. Hayatta kalanlar ise destekten mahrum 

kaldıkları halde savaĢa devam etmiĢlerdir. Ancak sabah saatlerinde biçare durumları 

açığa çıkınca Rumeli Valisine bağlı birlikler düĢman kuvvetler üzerine yürümüĢ ve 

takibe baĢlamıĢlardır. DüĢman askerlerini Belgrat önlerindeki hendeklere kadar 

sürmüĢlerdir. Bu savaĢ sırasında Avlonya mutasarrıfı Tahir PaĢa‟ya bağlı 300 kiĢi 

Ģehit olmuĢtur. Ayrıca savaĢın 400‟de yaralısı vardır. Bu zafer Allah‟ın nasip ettiği 

nadir iĢlerdendir ki bu sevince sizinde iĢtirak etmeniz için kâime yazılmıĢtır. ĠnĢallah 

kâime elinize ulaĢtığında zaferin sevincini sizler de yaĢayasınız. 

[40b-41b]Hâlisâ Osman Kethûda merhûmun Pîrîzâde Efendi‟ye 

gönderdiği kâimedir. 

Kıymetli kaleminizle yazdığınız kitabınızda Hindkari üslup üzere olan bir 

kıta tecrübeniz ve sanatkârlığınızın göstergesidir. Fakat söz konusu kıta iki taraf 

içinde gerekli bütün sanatları içermekte ve iki taraftan da durumu göstermekle 

birlikte duruma uygun olmadığından tuhaftır. Bu bakıĢ açısıyla kabul gören görüĢlere 

göre mısradaki olayların meydana gelen olayları güzelce izah etmesi, okuyana 

ferahlık vermesi, felsefi görüĢlerden uzak olmaması apaçık ifadelere sahip olması 

gereklidir. Bu sözlerin heyecanla söylenmiĢ olmasını ve böylece kabul edilmesini 

temenni ederim. 
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[41b-42a]Mevlid-i Ģerif tezkîresi. 

Âlemlerin hürmetine yaratılan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi vesellem 

efendimizin pak vücudu ve âlemlere rahmet olarak doğmalarının sevincine hürmeten, 

adet olduğu üzere her sene olduğu gibi doğumlarına rastlayan günde seçkin ulema ve 

din âlimlerinin katılacakları bir mevlit merasimi düzenlenecektir. Sultan Ahmet 

camisinde insanların efendisi Muhammed (sav) için yapılacak mevlidde belirlenen 

günün seher vaktinde hazır bulunulması bildirilir. 

[42a-44a]Halisa Osman Efendi‟den Osman PaĢa Divân Efendisi 

Süleyman Efendi‟ye. 

Kıymetli Efendim. Dua ve hasbıhalden sonra, sizi görememekten dolayı 

muzdaribim. Size yakınlığım dolayısıyla bazı tanıdıkların ve memurların 

davranıĢlarında gözlemlediğim ve sizin bilmediğiniz bazı durumlar bizde bir takım 

tereddütlere sebep olmuĢtur. Sizden gördüğüm iltifatlara teĢekkür kabilinden bunları 

bildirmeyi bir vazife addettim. Osman Efendi kardeĢinize ulaĢan çok kıymetli ve 

beliğ beyitleriniz bizi fazlasıyla mutlu kıldı. Sizin tarafınızdan her kimi gördüysem 

hepsinin size müptela olduklarını gördüm. Bu nedenle bu yazıyı yazmaya cesaret 

ettim. Uzun Mustafa sizin yokluğunuzda gurura kapılarak kendini çok yükseklerde 

görmektedir. Zaten kendisi verilen rütbeleri hak eden bir kiĢilik de değildir. NiĢ 

defterdarlığına atanana dek bir sürü lüzumsuz iĢle meĢgul olmuĢsa da Ģimdi din için 

dünyadan el çekerek ve günahlardan sakınarak bazı kerametlere sahip olduğunu iddia 

ederek baĢka bir âleme geçmiĢ gibidir. Bendeniz bu konuda koğuculuk yapmamak 

için bir sürü gayretler gösterdim. Kıymetli efendim halk Uzun Mustafa‟dan 

muzdariptir. Onun bu ahvali ile ilgili kısa bilgi vermek isterim. 

[44a-45a]Ragıp PaĢa Reisü‟l-küttâp iken
26

 Pîrîzâde Efendi‟ye. 

PadiĢah hazretlerinin fazıl kiĢilere ve onların akranlarına davetiyle ilim ve 

yasakları incelemeleri için defalarca verilen hüküm gereği halis duygularla isteğimiz 

budur ki fazıl kiĢilerden istifade ederken onların sağlık ve sıhatleri hususunda 

herhangi bir malumat yokken bu defa gönderilen risalede dostluk ve muhabbet 

gereğince muamele edilecektir. Saadet verici minberlerinde iĢlerini icra ederken 
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 Ragıp PaĢa, ġubat 1741- Nisan 1744 yılları arasında Reisü‟l-küttâblık görevinde bulunmuĢtur. 
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Ģeriatın ortaya çıkarılmasından boĢ olmayalar. Bundan böyle de kendi ihtisasi 

bilgilerinde araĢtırma esnasında bunun halisler tarafından unutulmaması, eğilip 

bükülmemesi ve hatırlanması buyrulmuĢtur. Hayırlı davalardan bu sözümüz seçilmiĢ 

kitabın iĢaret ettiği üzere fazıl kiĢilerin afiyette olduğu haberleri için her türlü çaba ve 

gayret gösterileceğine delildir. 

[45a-46a]ÇavuĢbaĢı Süleyman Ağa‟dan Han Hazretleri Emin Bey‟e 

yazılmıĢ.  

Devletli Han Hazretlerine dua ve tazimden sonra benim arizam Ģöyledir ki; 

Bana buyrulan görevi tam bir teslimiyet ve ubudiyet üzere eda ederken Abdülgaffar 

Efendi kulu vasıtasıyla ihsan buyrulan yardım bizi hayli sevindirdi. Hak Teâlâ sizleri 

hatalardan korusun zatınızı yüceltsin. Hala, adı geçen kulunuz geri dönerken 

bağlılığımızı bildiren mektup kendisine takdim edilmiĢ olup, inĢâllah tarafınıza 

ulaĢtığında yazılanların dikkate alınması adet olduğu üzere inayet kılınması lütfunuz 

olacaktır. 

[46a-47a]Hâlisâ Osman Efendi‟den Defterdar Efendi‟ye tebrîknâmedir. 

Efendimiz hazretlerine bağlılığımızı ve onun sağlığına ve baĢarılarını 

temennimizi takdimden sonra, mektubun takdim edilmesinin sebebi Ģudur ki; 

dördüncü harem kabul edilen DımaĢk‟a Devletli efendimiz tarafından zatınızın bazı 

imtiyazlarla görevlendirilmeniz üzerine bu müsveddeyi karalamaya cesaret ettim. 

Allah mübarek etsin, yolunuzu daima aydınlatsın. Âmin. Bendeniz mültezimin 

iltifatlarının kabulü elbette mürüvvetli efendimindir. 
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[47a-48a]Pîrîzâde Efendi‟den
27

. 

Saadetli Efendim, kemal-i edeple gönderilen mektubunuz kerametlerle dolu 

olup, son sözü büyük bir kalemden çıkmıĢ deniz ferahlığındadır. Bağlılığınızı ifade 

eden sözleriniz bizleri memnun etmekten daha fazla gurur verir. Eğer kabul edilirse 

gece gündüz devlete duaya çalıĢmamız dolayısıyla mutluyuz. Sizin gibi dostlar 

bizleri takdir ettikçe hayra ve hizmete gayretimiz bayram Ģevkiyle olacaktır. Allah-ı 

Teâlâ hazretleri her iĢimizde bizleri baĢarılı kılsın. 

[48a-48b]Ġzzet PaĢa‟dan Sadrazam Ali PaĢa Hazretlerine gelen 

tezkîredir. 

Devletli Efendim. Allah Teâlâ devletinizi ve ikbalinizi devam ettirsin. Sizleri 

de inayetten uzak eylemesin. Öteden beri zatınıza olan bağlılığım malumlarınızdır. 

Ben hakir kulunuz inayetinizle Ģereflendim. Ancak benim hakkımdaki inayet 

nazarınız ve merhametle yaklaĢmanız beni bir takım kötülüklerden alıkoymaktadır. 

Ben de bu Ģekilde her daim sizin eteğinizin gölgesine sığınmaktayım. Sizden baĢka 

da sığınacak bir kimsem yoktur. Bu itibarla bütün hata ve kusurlarımın affedilmesini 

ve Ģefkatle bu aciz kulunuza muamele edilmesini buyurmanızı bu aciz kulunuzu 

yeniden hayata kavuĢturmanız hakkında emir ferman devletlimindir. 
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 Osmanlı ġeyhülislâmıdır. 1674 yılı baĢlarında Ġstanbul‟da doğmuĢtur. Yeniçeri ağalarından Pîrî 

Ağa‟nın oğludur. Babasından dolayı Pîrîağaoğlu olarak da bilinir. ġeyh Süleyman Efendi, Tâhir 

Efendi ve Bursalı Ġshak Efendi‟nin hocası Ahmed Efendi gibi âlimlerden ders almıĢtır. ġeyhülislâm 

Mirzazâde ġeyh Mehmed Efendi‟nin hizmetinde bulunmuĢtur. 1695‟da II. Mustafa‟nın cülûsu 

esnasında ve Fetva Emini Gelibolulu Mahmud Efendi‟nin Kudüs kadılığına gittiği sırada mülâzemete 

nâil olmuĢtur. Bir süre ġeyhülislâm Seyyid Feyzullah Efendi‟nin kitapçılık hizmetini yerine 

getirmiĢtir. Feyzullah Efendi‟nin tavsiyesiyle o esnada sadrazam olan Daltaban Mustafa PaĢa‟ya imam 

olarak Râmi Mehmed PaĢa‟ya da imamlık yapmıĢtır. Temmuz 1701‟de Âlicân Medresesi‟nde 

müderrisliğe baĢlamıĢtır. MenteĢzâde Abdürrahim Efendi Ģeyhülislâm olduğunda Pîrîzâde Evkāf-ı 

Haremeyn müfettiĢliği de yapmıĢ ve Süleymaniye Dârülhadisi‟nde reîsü‟l-müderrisîn ünvanını 

almıĢtır. Bir süre Mahmud PaĢa Mahkemesi‟nde nâiblik görevinde bulunmuĢtur. 1723‟de Selânik 

kadısı olmuĢ, ardından YeniĢehir-i Fenâr kazasına nakledilmiĢtir. I. Mahmud döneminde 1727-28‟de 

Ģehzade hocalığına getirilmiĢtir. Kendisine zengin arpalıklar verilerek 1729‟da Bursa kadılığına tayin 

edilmiĢtir. 1730‟da Arapzâde Abdurrahman Bâhir Efendi‟nin yerine birinci sultan imamlığına 

getirilmiĢ, bununla birlikte Ġstanbul kadılığı da kendisine verilmiĢtir. Ağustos 1733‟de fiilen Anadolu 

kazaskeri olmuĢtur. Daha sonra Rumeli kazaskerliğine yükselmiĢtir. 4 Mart 1745‟de vefat eden 

Feyzullah efendizâde Seyyid Mustafa Efendi‟nin yerine Ģeyhülislâmlığa tayin edilmiĢtir. Bkz. Tahsin 

Özcan, “Pirizade Mehmed Sahib Efendi”, DİA, C.34, Diyanet Vakfı Yayınları, Ġstanbul 2007, s.288-

290. 
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[48b-50a]Ġzzet Ali PaĢa‟dan
28

 ilk zamanlarında Reisülküttap El-hac 

Mustafa Efendi‟ye yazılmıĢtır. 

Benim devletli Efendim. Elbette kulların efendilerine boyun eğmeleri onların 

fıtratındandır. Ben Ģimdiye kadar sizin sayısız lütuf ve ihsanlarınıza nail oldum. 

Ancak öteden beri hayalim kitabet mührüne sahip olmaktır. Gafletimden dolayı 

utancım vücudumu Ģarap gibi kıpkırmızı ediyor. Üzüntülü halimi dostlarım görüp 

halime ĢaĢırmaktalar. Geceleri bile uykularım kaçmakta ve uyuyamamaktayım. Bu 

itibarla sarhoĢ gibi yani bilmeden de olsa kabahatimin durumunu izah etmek isterim. 

Allah‟ın verdiği nimetlere Ģükürler olsun. Yöneticiler gülerken ahalinin mesut 

değildir. Ahalinin durumu beni maksadımdan alıkoymaktadır. Allah bizleri 

hatalardan uzak eylesin. Biz görevimizden mahrum olduk. Eğer kereminiz olursa 

bendeniz görevime dönmem konusunu murat etmekteyim. Münasip görürseniz 

rızanızı talep etmekteyim. Elbette takdir zat-ı âlinizindir. 

[50a-51a]Osmanzâde‟nin
29

 arzuhâl sûretidir. 

Ey Allah‟a niyazlarını dile getirerek, yüzünü yere eğen ve onun bütün 

azametini idrak ederek güçsüzlüğünü eyleyen. Aylardan beri Kasım PaĢa 

Medresesi‟nde hizmet etmeye namzet olduğumu ifade ediyorum. Bu konuda 

merhametine ve mükâfatınıza talibim. Hala boĢ bulunan KasımpaĢa Medresesi‟nde 

görevlendirilmemi zat-ı Ģerifleriniz tarafından emir ve ferman buyrulmasını arzu 

etmekteyim. 
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 Divan Ģairi, hattat ve devlet adamıdır. Ġstanbul‟da veya Edirne‟de dünyaya gelmiĢtir. Doğum tarihi 

olarak 1692 yılı kabul edilmiĢtir. Asıl adı Ali olup Ġzzet onun mahlasıdır. Babası Defterdar Mehmet 

PaĢa‟nın aracılığıyla defterdar mektupçusu olmuĢtur. 1728-29‟da BaĢdefterdar vekilliğine 

getirilmiĢtir. 1730‟da defterdar olan Ġzzet Ali, Patrona Halil Ġsyanında asilerin zorlamasına rağmen 

görevinin baĢından ayrılmayarak, ayaklanmanın bastırılmasında rol almıĢtır. Bir süre defterdarlık 

uhdesinde kalmak üzere kendisine vezirlik payesi verilmiĢtir. 1742‟de sadaret kaymakamı olduysa da 

aynı yıl azledilmiĢtir. Ardından Anadolu Beylerbeyi olarak Bağdat cephesine gönderilerek Ġran‟a karĢı 

Revan Cephesi seraskeri ve muhafızı olmuĢtur. Genç yaĢta Revan‟da hayatını kaybetmiĢtir. Bkz. 
Nurettin Albayrak, “Ġzzet Ali PaĢa” , DİA, C.23, Diyanet Vakfı Yayınları, Ġstanbul 2001, s.556–557. 
29

 Muhtemelen bu kiĢi Osmanlı Ģairi ve biyografi yazarı olan Osmanzade Ahmet Tâib‟dir. 
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[51a-53a]Atıf Efendi tezkîresi
30

. 

Efendim. Dün akĢamüzeri Kazasker Hamamı civarında zat-ı âlinizin 

hizmetkârlarına tesadüf ettim. Onlar bana bazı Ģeyler söyledi ve bu sizden haber 

bekleyen kulunuza bir müjde oldu. Dediler ki efendimize bağlılığınızı defalarca ispat 

ettiniz. Bu söz beni hamamın ateĢi gibi yaktı. Efendimizin keremi boldur ancak 

ondan bir Ģey saklayanının da can düĢmanıdır. Onun dairesinden çıkanlar hakkında 

bunları defalarca gözlemiĢizdir. Aynı Ģekilde onun dairesinde kalanlar da bütün 

lütuflara mazhar olurlar. Bizde bütün bunlardan sizin muhabbetinizden epeydir ayrı 

kaldığımızı fark ettik. Efendim bilgisizlik ve cahillikten utanmaktayım. Sizleri 

görmeyeli hayli zaman oldu ve Sultanım görüĢmeyi dilemekteyim. 

[53a-54a]Merhûm Hâlisâ Osman Kethüdâ‟nın Pîrîzâde Efendi‟ye 

mektubunun müsveddesi. 

Saadetli Efendim. Selâm ve tazimden sonra, ayrılık ve özlem zaten benim için 

bir ıstırap olmuĢken bu defa has adamlarınız ile gönderdiğiniz emsalsiz ifadeleri 

içeren mektup bizleri ziyadesiyle sevindirdi. Muhabbetiniz ve dostluğunuz 

hakkındaki tatlı ifadeler bizi memnun etti. Halimizi ve hatırımızı sormanız bizim için 

mucize kabilindendir. Cenab-ı Hak düĢmanlarınızı mağlup etsin. Sizi devlete yakın 

eylesin. Sizi Ġslâm‟ın nuru ile aydınlatıp, saadetinizi ve afiyetinizi artırsın. 

[54a-55a]Bu dâhi Merhûmdan Alemî Ahmet Efendi‟ye. 

Kıymetli, kerametli ve muhabbetli sultanım Âlemi Ahmet Efendi‟ye. Silahtar 

Efendi hazretleri ile Ġran sefiri arasında yapılan toplantıda isteğinizin gerçekleĢmesi 

için kendilerinin muhalefetine rağmen ısrarla hamdolsun Kitabullah‟a (Kurân) ve 

Ģeriata uygun bir Ģekilde durum açıklığa kavuĢturulmuĢ olup bunca günden beridir 

ortalıkta dolaĢan baĢıbozukluk sulh ile neticelendirilmiĢ, raiyyetinizi olan fukara 

                                                 

 
30

 Âtıf Efendi Osmanlı Devleti‟nin değerli maliyecilerindendir. Onun zamanına kadar malî ödemeler 

hicrî takvim esasına göre yapıldığından her otuz üç yılda bir yıl fazla ödeme yapılıyor, bu ise hazine 

giderlerinin önemli miktarda artmasına yol açıyordu. Âtıf Efendi bu konuda sunduğu bir takrirle 

Osmanlı maliyesinde âdeta bir reform yapmıĢtır. Buna göre maaĢ ve ücretlerin 1740 yılı martından 

itibaren Ģemsî yıl hesabına göre verilmesi öngörülmüĢ ve uygulanmaya baĢlanmıĢtır. Böylece malî 

iĢlerde daha önceki yıllarda yetkilileri meĢkul eden ve devleti zarara sokan önemli bir mesele 

halledilmiĢtir. Aynı zamanda Ģair olan Âtıf Efendi genellikle Nâbî tarzında didaktik Ģiirler kaleme 

almıĢ, Türkçe, Arapça ve Farsça manzumeler yazmıĢtır. Türkçe Ģiirlerinin toplandığı bir divânı vardır 

Âtıf Efendi ayrıca hat sanatındaki maharetiyle de tanınmıĢtır. Bkz. Abdülkadir BalgalmıĢ,” Âtıf 

Efendi” DİA, C.4, Diyanet Vakfı Yayınları, Ġstanbul 1991, s.60. 
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asayiĢ ve huzurla müjdelenmiĢtir. Efendimiz sayesinde uzak beldelerde emniyet 

sağlanmıĢ, her daim onun bu türden baĢarıları methe Ģayandır. Hamdolsun. 

[55a-58b]Sadaret Makamından Nâdir ġah tarafına mektup. Sene H.1151 

(M.1739) 

Mademki siz yürüyen kuralların dıĢına çıkıp kefereler gibi bir takım diyarları 

iĢgal ederek kâfir gibi meydana dökülerek savaĢ meydanına gelirsiniz ve sultanımız 

hazretlerinin celalinden korkmayıp hırsızlık, zulüm yaparak dini bir tarafa bırakıp 

emniyet dairesinin dıĢına çıkarsınız, o zaman o tiksindirici ve sıfatsız vücudunuzun 

daimi olan toprağa bir heykel gibi gömülmesi lazımdır. Devletin devamlılığı için 

seçeceği yol ise elbette Allah‟ın ve Kitabın da emrettiği gibi hayır ve doğruluk 

üzeredir. Ve dahi cihana hâkim olan Osmanlı Hanedanı, âdeti üzere Ģeriatın 

hükümlerini bütün gazabıyla bütün Müslümanlar adına Ġslâm‟ın kurtuluĢ ve Ģeriatın 

yeryüzünde uygulanmasının devamlılığı adına eyalete memur edilen Mehmet Rahim 

Han‟a ve Nazar Alihan‟a gönderilen mektup tebliğ edilip, kendilerine gönderilen 

mühür, güven mektubu ve menĢurlar onların bağlılıklarını sağlamaktadır. Gerçek 

olan Ģudur ki kendilerinin tıynetleri üzere Ġslâm‟a hizmet etmelerinin gerekliliğidir. 

Devlet-i âliye dıĢarıdaki bütün olaylardan haberdardır ve aynı zamanda kendisi için 

yapılan her Ģeyi ödüllendirir. Bu iki mektup ve hediyeler kendilerine ulaĢtığında 

elçileri gereğince ağırlayalar ve bağlılıklarına devam edeler. Görevli bulundukları 

sıfat üzere doğru ve devamlı olalar. Gece ve gündüz kabul ettikleri yol üzere duralar. 

[58b-61b]Sadaret makamından Safevi Sadrazamı makamına yazılan 

mektuptur. 

Ġran tahtının meclis-i Ģerifine irade budur ki Devlet-i Aliye bundan önce kabul 

olunarak akde bağlanan birlik ve uyum anlaĢmasının elçilerimizle birlikte 

gönderildikleri sırada, bunlar Sivas‟a ulaĢtıkları zaman Lehistan beylerbeyi Ali 

Merdan Han‟ın vefatının duyulması üzerine Mirza Mehmet Muhsin Efendi ve Oğuz 

Alihan‟ın tahta talip olduklarını haber almıĢtır. Nadiri tahtına merhumun yerine adı 

geçenlerden birinin atanmalarına kadar elçilerimiz adı geçen mahalde bekleyecekler 

ve oluĢacak Devlet-i Aliye tarafından bu elçilere yeni bir mektup gönderilmesini 

bekleyecek ve duruma uygun merasim, hediyeler ve diğer lüzumlu Ģeyler de 

hazırlanarak sipahi ağası Mustafa Ağa misafirliğinde memleketinizde yapılacak 
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merasimde hazır bulunacaklardır. Bu durum elçilere de bildirilmiĢ olmakla beraber 

Devlet-i Osmaniye ve Devlet-i Nadiriyye arasında yapılacak olan merasimin ve barıĢ 

görüĢmelerinin gün gün takip edilmesi ve iki tarafında taleplerinin adı geçenler 

tarafından yerine getirilmesine yetki verildiği münasip görülmüĢtür. Bu mektup 

Bağdat ve Basra valisi Ahmet PaĢa tarafından gönderilmiĢtir. ĠnĢallah tarafınıza 

ulaĢtırıldığında dostluğun devamı ve barıĢın geliĢtirilmesi hususunda mutabakatın 

hayırlısıyla devamına karar kılınır. 

[61b-62b]Sultan Hazretlerine arzuhâldir.  

Devletlü Efendim. Bendeniz sarayınızda hizmet etmekte iken iyilik ve ikram 

ile hizmetlerimin karĢılığı olarak ihsan buyrulanlarla ilgili fermanınız bu hakir 

kulunuzu ziyadesiyle memnun ve mesut etti. Ömrünüze ve devletinizin devamına 

duacıyım. Ömrümün sonuna kadar size duacı olacağımın bilinmesini arzu 

etmekteyim. Lütuf ve kabul elbette devletlimindir. 

[62b-63a]Ahmet Efendi‟den Veziriazam Hazretine.  

Devletli hazretlerinin kapısında bağlılık ve ihlâsla duacı ve vazife etmek 

günlük iĢlerimizdendir. Daima ihlâs ve teslimiyetle emirlerine ve yol göstericilikleri 

temennisinde olduğumuz malumlarıdır. Efendimizin lütfuyla kitabetle Ģeref 

bulduğum bundan böyle de bazı hususlar için emrinizle Dersaadet‟te görevlendirilen 

Ahmet Efendi kulunuz görevinin baĢına gitmiĢtir. Kulunuzun size bağlılığı ve 

sadakatini açıklamaya bile gerek yoktur. Emir ve ferman efendimindir. 

[63a-63b]Kâime Sûreti. 

Sultanım Efendim, daime devletinize, sağlığınıza duacıyım ve Allah‟ın size 

fazilet ve iyilikler vermesini temenni etmekteyim. Sayenizde gerekli bütün saadetlere 

eriĢmiĢ iken efendimin yüce sadaret makamına ulaĢması ve benimde sorumluluğuma 

verilen kıĢ hazırlıkları kusursuz olarak devam ettiği ve bu konuda kusurlarıma 

rağmen bu görevin bana verildiğini bilmekteyim. ĠnĢallah bu vesileyle kusurlarımın 

affedileceğini ve hakkımda tekrar teveccühünüzün olacağını ümit etmekteyim. 

[63b-64a]Tezkîre sûreti. 

Yusuf Bey kulum. Dostların ahvali her daim baĢkalarının himmetini 

beklemekle birlikte çağırıldıktan sonra onların isteğine de uymaktır. Hakkındaki 
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teveccühlerden baĢka gizli YeniĢehir mukataasına haraç-güzar olman konusunda 

yüce emir çıkmıĢtır. ĠnĢallah dönüĢünde ara vermeden devam edeceğin memuriyetler 

ile sana gösterilen teveccühün yerine getirilmesinde özenle emirlere uyman 

konusunda tam bir teslimiyet içinde olursun. 

[64a-65b]Arzuhâl sûreti.  

Cenab-ı hak kıyamete kadar devletinizi baki kılsın, kötülerin bakıĢlarını 

toprağa yöneltsin. Bu aciz kulunuz devletinizin en acizlerinden olup gayesi veli 

nimetimin yüce devletinin kabul ederlerse devamına duacı ve yardımcı olmaktır. 

Halen sorumluluğumda bulunan rütbe ile zat-ı âlinize Ģükran duymaktayım. Buna 

rağmen edep dairesinin dıĢına çıkmaya cesaret ederek kapı kethüdası Ahmet Ağa 

kulunuz tarafından yazılan ve tarafıma verilen rütbe ömrünüzün uzun ve devletinizin 

daim olması için fazlasıyla duacı olmama sebep olmuĢtur. Fakat uzun zamandan beri 

görevimin yenilenmesi hakkındaki müjdenizi alamadığımdan ve dolayısıyla bu 

gurura mazhar olamadığımdan bu durum kulunuzu endiĢe ve karamsarlığa düĢürdü. 

Feryat eden bülbül gibi fakir halini arzetmekte bir zarar görmedi. Bu aciz bu sebeple 

verilecek fermannâme ile gururlanmak amacıyla bu arizayı yazdı. Teveccüh 

velinimetimindir. Sayenizde üçüncü defa görevimin yenilenmesi beni 

onurlandıracaktır
.
 

[65b-66b]Arzuhâl sûreti. 

Cenab-ı hak devletimizi daim etsin ve ikbalinizi mamur eylesin. Arzuhalin 

asıl maksadı zatınıza teĢekkürdür. Çünkü kulunuz çok zamandan beri tahrirat iĢi ile 

vakit geçirmekte ve kendimce hizmet etmekle iktidar idim. Fakat kulunuza mülk 

buyrulan yerde yakıcı Temmuz sıcağı ve soğuk ve yağmurlu kıĢ gibi kötü olaylar 

vukubulmaktadır. Fetihten beri her hangi bir temellük
31

de zatınızdan tarafımıza 

verilmedi. Bu nedenle çaresiz ve her sene çeĢitli yerlere taĢınarak Ebü‟d-Derda
32

 

misali halimi arzederek Allah‟ın da yardımıyla mutlaka merhametli efendimin zengin 

                                                 

 
31

 Mülk edinme. 
32

 Ebü‟d-Derda Uveymir b. Kays b. Zeyd el-Hazreci‟dir “Uveymir “ adı ile meĢhurdur. DımaĢk 

Kadılığı ve Kur‟an muallimliği yapan sahabedir. Peygamberimiz: “Uveymir, Ümmetimin 

hâkimlerindedir” buyurmuĢtur. Uhud‟dan itibaren bütün muharebelerde bulunmuĢtur. 179 hadis 

rivayet etmiĢtir. Hikmetli sözlerinden birisi Ģudur: “Âlim olmayınca insan mütakki olamaz, bir âlim 

âmil olmadığı halde ilim sahibi sayılamaz” Bkz. Abdullah Aydınlı, “Ebü‟d-Derda”, DİA, C.10, 

Diyanet Vakfı Yayınları, Ġstanbul 1994, s.310-311. 
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iltifatlarına muhatap olacağımı arzu etmekteyim. Evimin durumu ve içinde 

bulunduğu zaruret beni bunu yazmaya mecbur etmiĢtir. Zaruretimin giderilmesi 

himmet sahibi efendimin lütfüyle mümkün olacaktır. Emir ve ferman efendimindir. 

[66b-68b]Sadrazamdan Vezirlere kâime. 

Benim kardeĢim; memleketteki fakirlere padiĢahımızın adaleti ve keremini 

göstermek ve onun adına zulüm ve fazlalıklarda bulunmamak göreviniz olduğu halde 

adaletin icrası ve eyalet vilayetlerdeki muhitlerde iĢlerin düzenini sağlamakla görevli 

vali ve memurların da uhdesindedir ve bunların vezirlere karĢı sorumlu oldukları da 

aĢikârdır. Eğer Ģeriata aykırı ve yasak olduğu halde fakir fukaraya zülüm ve baskı 

edilirse adı geçenler dünyada ve ahirette mesuldürler. Öteden beri vezirlerin ve diğer 

memurların görevlerini bilerek ve idrak ederek adaleti sağlamaya gayret etmeleri 

memnuniyet vericidir. Ancak halife hazretinin daima ülke ahvaline hâkim valilerin 

ve memurların korkunç ve Ģiddetli hareketlerine ve ahalinin, fukaranın haklarına 

tecavüz ve hastalıklı davranıĢları gözlemlediği ve duyulduğundan padiĢah 

hazretlerinin söz konusu memurlar hakkındaki güzel düĢüncesi ve inancı olduğu, 

hakkınızdaki teveccühü bilinmelidir. Bunun aksine cihan hâkimi padiĢahın zulüm ve 

baskının bir zerre miktarı artmasına dahi müsaade göstermeyeceği, eğer böyle olursa 

himaye ve iltimas göstermeyeceği aĢikârdır. Bu defa Sivas eyaletinden daha sonra 

meydana gelecek adaletin hilafına olan hareketlerin duyulması ve ihbar edilmesi söz 

konusu olursa sizin hakkınızdaki hüsnü Ģahadetleri kalmayacağı ve sultan tarafından 

yapılanlardan mesul ve kusurlu görüleceğiniz sultanımızca nasihat ve uyarı 

mahiyetinde tahrir buyrulması emredilmiĢtir. ĠnĢallah bu uyarı zatınız tarafından 

dikkate alınır ve tarafınıza karĢı olan iyi niyet devam eder. 

[68b-71a]Sultanla görüĢtürüldüğü için Veziriazama teĢekkür için yazılan 

kâimedir. 

Efendim. Allah Sultanımızı yüce, çokça kudretli ve devletini daim eyle. 

Maruzatım Ģudur ki devletinize ve size olan kulluğuma duacıyım. Hizmetim ancak 

ömrünüze dua etmektir. PadiĢahımız efendimizin lütfuyla göndermiĢ olduğu 

keremnâme aciz kulunuzu bahtiyar kıldı. Allah devletlerini daim, ikballerini baki 

eylesin. Bu vesileyle teĢekkür ve kulluğumuzu bildirmek için bu mektubu yazmaya 

cesaret ettim. Bu mektupla tekrar görevlendirilmekle müjdelendiğim ve kulluğuma 
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devam edeceğimden gösterdiğiniz yardımlara müteĢekkirim. Bundan sonra bu aciz 

kulunuzu da her han inayet ve kereminizle hatırlamanızı dilerim. Emir ve ferman 

sultanımındır. 

[71a-72b]YeniĢehir Galos Ġskelesi gümrükçüsüne Nevrûz‟da yazılan 

muhabbetnâmedir. 

Kıymetli Ağa, Muhabbet dua ve kelamdan sonra bundan birkaç gün önce 

zatınıza misafir olup bir han köĢesinde ikramınıza mazhar olmuĢ, kereminizi ve hoĢ 

sohbetinizi tatmıĢtım. Bu ikramlarınızdan ziyadesiyle memnun kaldığımı ve size 

karĢı bir muhabbet ve hayranlık duyduğumu ifade etmek için bu mektubumu 

yazıyorum. Kıymetli sarayınızdaki mutluluğunuz daim olsun. ĠnĢallah bundan sonra 

dostluğumuz ve muhabbetimiz devam eder. Dualarımın kabul olunması dileğimdir. 

[72b-73b]Mes„ûd Giray Sultan Hazretlerine arzuhâl. 

Devletli Efendim. Sağlığınıza ve kereminize duacıyım. Bahçesaray‟daki 

saadetiniz ve sadık kullarınız hakkında çok farklı kiĢilerden övgü ve hayranlıkla gece 

ve gündüz devletinizin devamı için dua edildiğini bilirim. Bu kullarınız vasıtasıyla 

bendenize ihsan edilerek gönderilen inayetnâmeniz bendenizi gururlandırdı ve 

veliyyü‟n-nimetim sultanıma alaka ve muhabbetlerim için en uzak kulları dahi 

bağlılığıma ve meylime Ģahittir. Bu ihsanı ifade edecek her hangi bir kelime 

bulamıyorum. Bundan sonra dahi azicanemin yanlarından uzak tutulmamasını 

temenni etmekteyim. 

[74a-76b]Cennet Mekân Ragıb Muhammed PaĢa‟nın Aydın Muhassıllığı 

sırasında Kethüdası olan Ebubekir Ağa‟ya ve daha önce yine aynı görevdeki 

Salih Efendiye‟ye gönderdiği kâimedir. Mektubçu Ġbrahim Münib Efendi 

kaleme aldığı söz konusu kâimenin her satırı arasına bir satır daha ilave ederek 

ortaya koyduğu beliğ kâimedir. Siyah yazılar Salih Efendi‟nin diğer renkli olan 

ise Ġbrahim Münib Efendi‟nin kâimesidir. 

Benim saadetli Efendim. Rabbül âlemin ikbaliniz ve saadetinizi daim eylesin. 

Dua ve kelamdan sonra nurunuzdan ayrı olmam hasebiyle ciğerim yanmakta. 

Hasretinizle kulağım sizde iken Hacı Ali Ağa ile gönderdiğiniz gösteriĢli ve beliğ 

mektup, divân takımları, zatınızın yüceliğini yansıtmaktadır ve beni memnun 

etmiĢtir. Mektubun muhtevasında bulunan çeĢit çeĢit mana ve sözler beni ziyadesiyle 
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sevindirmiĢ, her bir sözde Ģevk ve sevince boğmuĢ ve hasretimi biraz daha 

artırmıĢtır. Gönderilen hediyelerin niceliğinden keyfiyeti daha önemlidir. Sizin 

hediyeniz de bunun çok üzerindedir. Öncelikli olan kalplerin ferahlığı ve 

mürüvvetinizin bizlerin gönlüne verdiği kerem ve güzel duygulardır. Yazılamayacak 

derecede bizleri memnun ettiniz. Sultanım, bütün iltifatınız eğer yetkili olan herkeste 

olsaydı ihsanlarınız yine de onlarınkinden fazla olurdu. Bu sebeple dahi ömrünüz ve 

devletiniz için gece gündüz duacı olduğumu biliniz. 

[76b-77b]Nağme yazmaya hevesli bir mühürcü ve mühür konusunda 

görüĢleri olan Efendi‟ye tezkîredir. 

Benim sultanım Efendim, nadide mektubunuzda mükemmel üslubunuzla 

sorduğunuzun sonucu Ģudur ki kalem erbabının güzel ve renkli üslubuyla yazılan 

sayfalarda bundan sonra imzanızın kullanılması münasip görülmüĢtür. Vakıa sizin 

gibi nüktedan ve güzel tabiatlı çocukları tanıyanların ve heves içinde olan çocukların 

hevesleriyle uğraĢmaları yakıĢık almaz. Lakin sizin gibi beliğ kiĢinin bu durum için 

tam bir dirayeti olacak zamanın hocası (?) Efendi‟den rica ediniz inĢâllah kabul 

ederler. 

[77b-78a]Saltanat muhasibi Ġsmail Ağa‟ya iki güftenin bestelenmesi için 

bir toplum olunması hakkında tezkîredir. 

Kıymetli ve saadetli Efendim. Dua iyi dileklerden sonra, ruhları ve duyguları 

tatmin amacıyla yazdığımız güftemizin okunuĢlarında üç güzel beste yapıldığı 

malumunuzdur. Uyandırdığı duygu ve güzelliğiyle bu iki gazel tarafınıza 

gönderilerek her nekadar ahenksiz olsa dahi okunuĢunda güzel bir saz ve nağme 

buyrulması sultanımın kerametine kalmıĢtır. Çagah makamına uygun olan bu zayıf 

sözlerimiz tür olarak Farabi meclislerine sunulamadı. Bu nedenle de yardıma 

muhtaçtırlar. 

[78a-78b]Fen ve kitap ehli topluluğundan birine mektup. 

Kıymetli kardeĢim sultanım. Ayrıca gösterilen edep ve kanun üzere bu tür 

güzel bağlılık ve gönülokĢayan bir sevinç vardır. Halis duyguların devamı dileği 

sözümüz iken gönderilen mektup da ziyadesiyle hikmeti ve muhtevasıyla bizde aynı 

duyguları uyandırdı. Ġyi dilekleriniz ve teĢvikiniz kurullar ve gereği gibi en üst 

seviyede övgüye layıktır. ĠnĢallah mektubum tarafınıza ulaĢtığında da benim aynı 
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Ģekilde üslubum sizde de aynı kanaati uyandırır. BaĢta belirttiğim gibi sizin 

himmetinize her zaman muhtacımdır. 

[79a-79b]Felekzede bir Mısırlı için tavsiyenâmedir. 

Gurur kaynağım Efendim. Bu satırlarda önce zatınızın sıhhat ve muhabbeti 

dilenmiĢ olup, Kahire ve Rakka Beyi Mustafa Bey‟in bir müddetten beri değiĢik 

rüzgârlarla periĢan olup sıkıntıyla velinimetlerini bilgilendirmek maksadıyla bu 

mektup yazılmıĢtır. Felakete uğramıĢ bu alçak kimseler Ģefkate ve merhamete 

muhtaçtırlar. Eğer uygunsa himmet ve hamiyetle hacetlerinin giderilmesinin 

buyrulması özellikle tabiatınıza sunulur. 

[79b-80b]Derbent nizamı için Rumeli Valisine muhabbetnâmedir. 

Saadetli Sultanım. Sultan hazretlerinin düsturu ile hem derbent vakfı olan 

arazilerin tertibi ve tüfekçi tayini, Ģeriata davet ve subay tayininin gerekli olduğu 

kuralı benim derbentlik makamım tarafından korunmaktadır. Bu durumu sonuca 

kavuĢturmaktan daha çok Rumeli‟nin geçmiĢteki nizamını sağlamlaĢtırmak ve 

yenilemek hususu ile Ģeref buyuran emirnâmeniz ile kulları PadiĢah hazretlerinin 

Nedimi Ġsmail Ağa ile gönderdiği korkusuzluk ile Ģeref bulunmuĢtur. Zikredilen 

nizamnâmeye itaat ve gereğiyle uygulama edeceğimi arz ederim. ĠnĢallah. 

Malumunuz olsun ki bundan böyle de emirlerinizi bekler olacağım. 

[80b-81b]Anadolu Eyaleti‟nden teĢekkür için Reis Efendi‟ye 

muhabbetnâmedir. 

Efendimiz hazretlerinin renkli kaleminden bizim ayımızı aydınlatan, 

davetlerine bizi icabet etmeye mecbur bırakan istisna bir mektup gelmiĢtir. 

Öncelerden beri aĢikâr olan sadakat ve halisane dostluğumuzun her Ģeyden daha 

fazla olduğu, her zaman dua beyanımız bilinmektedir. Bu defa Anadolu eyaletiyle 

sevincimiz hususunda himmetleriniz lütfünüzün büyüklüğünün göstergesidir. Dilimiz 

hayrınızı zikretmeye yetmez. Cenabı Allah zatınızı bütün kötülüklerden korusun. 

Ġkbalinizi yüce ve ziyade etsin. Bundan böyle sizin yüce makamınızdan gelecek 

hamiyetlerin daha da fazla ve farklı olacağı umulmaktadır. 
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[81b-82a]YeniĢehir‟deki yayıcılar için muhabbetnâme. 

Gece ve gündüz nimetlerinizden istifade ettiğimizi beyan etmekle birlikte 

tarafınızdan beklediklerimiz Ģudur ki bir kaç günden beri hoĢ sohbetinizi bekleyip, 

yardımlarınızı her zaman hissederek, daima sizin iltizamınıza mültezim olmakla 

zamanımızın çoğunu size dua etmekle geçirirken YeniĢehir‟deki yayıcılar hassı için 

gönderdiğiniz kâime büyük bir memnuniyetle karĢılandı. Derhal yayıcı haslarının 

iltizam verilmesine dair buyurduğunuz müsaade oldukça etkili olmuĢtur. ĠnĢallah 

elinize mektubumuz ulaĢtığında iltizam beledi de himmet buyrulup bundan sonra 

aynı Ģekilde tekrar himmet buyrulması mümkün olur. 

[82a-83b]Amedi Abdullah Efendi‟ye senanâmedir. 

Efendim Sultanım Hazretleri. Büyüklüğünüz ve mutluluğuz ebedi daim olsun. 

Gözlerimizi parlatan altın gibi sayfada karaladığınız resminiz gönlümüzü bir hayli 

hoĢ etti. Akla uygun ve gözlerdeki kirpik gibi zarif ve dizilmiĢ resminizin ifadesi 

henüz açılmamıĢ gül gibi parlamaktadır. Kusursuz maharetiniz hoĢa giden cezp edici 

tohumlar gibi hoĢ koku yaymaktadır. Güleryüzlü, usta ve iyi ahlaklı efendimize 

kalben bağlıyız. Kendisinden feyz alıp himmetlerinden tatmak arzusundayız. Bu 

türden taleplerimiz efendimizin güzel fıtratından feyzinden cesaret alınarak 

yapılmıĢtır. Bizleri heyecanlandıran sayısız himmetinizi bekledikçe daima size dua 

etmekteyim. Allah cc. Efendime karĢı sadakatime Ģahittir. ĠnĢallah evvelden olduğu 

gibi Ģimdi de devletin bize olan himmeti vaki olmuĢtur. ĠnĢallah bundan böyle de 

devam eder. 

[83b-85a]Nuri Efendi Hazretlerinin kâtibine senanâmedir.  

Ġnayetli Efendim. Kalemimizle karaladığımız bu biat adındaki kâğıt bizim 

tazim ve bağlılığımızı ve dualarımızı içermektedir. Efendimin mürüvvetli 

mektuplarıyla memnuniyetimizden sevince gark olduk. Bu periĢan durumda 

hatırımızı sormanız bizi sizlere yaĢadığım müddetçe duacı olduğumu bildirmeme 

sebep oldu. Uzun zamandan beri devletlerinin çokça ihsanı olmasına rağmen iki 

seneden beri sağa sola seyahat ve vaktimizin çoğunu yolda geçirmemiz nedeniyle bir 

yerde ikamet edemedik. Bu nedenle sonbahar yaprakları gibi sağa sola 

savrulduğumuz halde zatınızın keremi de devam etti. Bu da bizim sevinç 

kaynağımızdır. Sizinle görüĢmek ve yanınızda huzuru bulmak dileğiyle bu mektup 
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kaleme alınmıĢtır. ĠnĢallah o Ģerefe nail olurum. ĠnĢallah bundan böylede kulunuzu 

kaleminizin kereminden mahrum bırakmamak hususunda kerem efendimindir. 

[85a-85b]Efendi‟ye muhabbetnâmedir. 

Zatınızın bizi sevindiren dua ve güzel dileklerimize havi mektubunuz ve 

Tatar Ġbrahim ile gönderilen iki adet kalemtıraĢ hediyeniz bizi haylice sevindirdi. 

Güzel bir üslupla dile getirdiğiniz talebiniz inĢâllah uygun görülecektir. 

[85b-86b]ġeyhülislam‟a itizarnâmedir. 

Velinimetimin evladı Efendim. Devletiniz daima aydınlık olsun. Cenabı hak 

daima sizi hüzünlerden korusun ve devletinizi daim eylesin. Bu sayede köleleriniz 

sizlere dua etmeye devam eylesinler. Eğer efendimin devletinden uzak düĢmüĢ isem 

de devletlerine Ģükranlarım her halde ve her mekânda devam etmektedir. Allah 

ikballerinizi mamur eylesin. Rumeli‟de Hacı Osman kulunuz defalarca yüce 

makamınıza arzuhâl etmiĢti. Ancak Ģimdi gurur sebebim olan mektubunuz gelmiĢ 

olmakla sabrımım ve tevekkülümün karĢılığı alınmıĢtır. Bu yanınıza duacıyım ve 

sıkıntılarım da sayenizde teselli bulmuĢtur. Hayır, dua ve itizar senamızın kabulü 

hususunda emir ferman efendimindir. 

[86b-87b]Rumeli Valisinden Kırım Hanı‟na muhabbetnâme.  

Devletli Efendim. Daha önce zatınızdan gönderilen inayetnâme niĢanıyla 

Bahçesaray dıĢında olan hanedan ehlinden Akmirza‟nın bu havalide mutasarrıf 

olduğu zeametindeki iĢler ve gereklilikleri bildirmek için gönderilen aydınlatıcı 

emirnâmeye dikkat edilince her bir bölümünde ferahlık ve her kelimesinde ömrü 

rahatlatacak temkin olduğu icabet edileceği ve kabul edilmiĢ ve tarafınıza dua 

kılınmıĢtır. Allah cc. Ġktidarınızı günün tehlikelerinden korurun. Saadetinizi artırsın. 

Âmin. Adı geçen Mirza kulunuz sizin yol göstermeniz ve yetkilendirmenizle her 

zaman size vekâlet etmekte ve size kulluğumu sunmakla gönlüm sevinç içindedir. 

Bundan böyle emirlerinizi ve kıymetli görüĢlerinizi bizden esirgememeniz babında 

emir ve ferman efendimindir. 

[87b-88a]Adı geçen vezirin divan kâtibinden adı geçen han kâtibine.  

Saadetli KardeĢim. Efendimin buyurduğu Ģekilde icabet edilmesiyle değerli 

görüĢleriniz okunduğunda eskilerden beri görevinize devam etme isteğiniz 
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beklenirken Akmirza kardeĢimizin bazı ıslahatları tarafımızdan bilinmiĢ olup 

efendimin emsalsiz ileri görüĢlülüğü ile Bahçesaray‟a himmeti ve muhabbeti 

bilinmektedir. Bu durumu aklınızdan çıkarmayıp Varadin‟e
33

de himmet buyurmanız 

gereklidir. 

[88b-89b]Adı geçen vezirden Ģeyhülislam‟a.  

Zatınıza takdim ve tazimden sonra ömrünüze ve devletinize dualarımı 

bildiririm. Benim efendim, gece gündüz hizmetinizde devam ederken bundan önceki 

imamımız hakkında dileğimiz olan buyrulduysa ihsan edilen nimetler sınırsız bir 

memnuniyet vermiĢtir. Özellikle adı geçen kulunuz ve Abdülkerim ömrünüze ve 

devletlerinize dua etmekle birlikte gece ve gündüz medrese hizmetlerinde değiĢiklik 

olmuĢtur. Bu da bizi rahatsız etmektedir. Fakat bu durum zatınız tarafından bilindiği 

ve adamlarımızı o tarafa göndereceğiniz bildirilmiĢtir. Biz de gereğini yaparak haber 

vermeyi kulluğumuzun gereği olduğunu bildik ve hakkımızda inayetinizin devamı 

hususunda karar efendimindir. 

[89b-90b]BaĢlıksız 1 

Efendim. Kıymetli kardeĢim hazretlerinin mektubu ile daveti bizleri oldukça 

memnun etmiĢtir. Tebrik ve saygı ifadelerinden sonra efendimin güzel bir üslupla 

yazılmıĢ mektubu muhabbetinizin sadeliği üzere saadet vermekten daha çok güven 

verdi. Kendisinin içinde bulunduğu duyguları ve saadeti izhar eden bu mektup sevinç 

kaynağımız oldu. Bu duygular bu yazıyı kaleme almamıza sebep olmuĢtur. 

Sizin mutluluğunuz ile budan böyle yapacağımız iĢlerde himmet ve 

himayenizin kalbimizi ferahlatması dileğimizdir. Efendim. Size bağlılık ve 

sadakatimi arz etmem lazımdır. Ömrünüze ve iktidarınızın devamına halisane 

duacıyım. Tebrik ve saygıyla seçkin ifadeleriniz bizi duygulandırdı. Gece ve gündüz 

artırarak duacınız olmaya devam ederken kitabet makamı gibi yüce bir göreve 

rütbenizin yükseltilmesi bizi sevindirdi. Kıymetli çalıĢmalarınız Allah cc. tarafından 

ödüllendirilmiĢtir. Allah cc. Ġkbalinizi daim eylesin. Binlerce tebrik ve duamız kabul 

oluna. Bundan sonra uzaklarda olsam bile kulunuzun inayetinizle sevindirilmesi 

hususunda lütuf sultanımıdır. 
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 Bugünkü Sırbistan‟da bir Ģehirdir. 
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[90b-91b]BaĢlıksız 2 

Kıymetli KardeĢim sultanım. Tazim, saygı ve halinizin iyi olup olmadığını 

sorduktan sonra meramım odur ki birlik ve muhabbet duanızı memnuniyetle duyduk. 

Her daim sizin gözetiminizi beklemekle beraber Semendire
34

 tarafınıza teĢrifinizi 

arzu etmekteyiz. Tarafınızdan bir tebrik merasimine iĢtirak gereği lazım olduğundan 

izninizle vezir olduğunuz vakitte size iki adet Frenk tüfeği takdim etmek istiyorum. 

Size yakıĢmasa da eksikleriyle beraber size takdim edilen cephanenin de kabul 

edilmesini ve bundan böyle tarafınızdan bizlere hüsnü niyet beslenmesini bu sadık 

kulunuz arzu etmektedir. Her daim tüfeğiniz asumanda hedefini vursun. 

[91b-92b]BaĢlıksız 3 

Kıymetli Efendi Hazretlerinin, meclislerinden kütüphanemize kıymetli ve 

müzeyyen bir kitap göndermesi gönüllerinin yüceliğinin niĢanesidir. Tarafınızdan 

iletilen muhabbet ve icazet beklerken kapı kethüdanız Çukadari Ahmet kulunuz ile 

gönderilen mektup çok hoĢumuza gitti ve türlü hazine yerine geçti. Daima faziletli 

olsunlar. Bundan sonra da zaman zaman bizi hatırdan çıkarmayıp bizleri 

hatırlamalarını dileriz. Daima hüküm sizden yana olsun. Kıymetli kardeĢim. 

[92b-93a]BaĢlıksız 4 

Sultan Efendimin eflatunvari terkiplerle duygularını dile getirmeleri ve ihlâslı 

saygı ve hatır sormaları bizi sevindirdi. Kendileri bizim gönlümüzü ferahlatmaktan 

daha çok güzel sözlerle dimağımızı hoĢ etti. Bu defa kapı kethüdamız kulunuzun 

kendisiyle gönderilen mektupları geldi. Mektubun üzerinde mührünüzü görmekle 

türlü duygular bizi sardı. Ġkbaliniz daim olsun. Adı geçen Çukadar kulunuz geri 

gönderilirken bir arzumu da dile getirme fırsatı buldum. Mektup elinize geçtikten 

sonra bizleri de hatırınızdan çıkarmayınız. Sevginiz eksilmesin ve yazmaya devam 

edin. Ġkbaliniz daim olsun. 

[93a-94a]BaĢlıksız 5 

Saadetli pederim. Zatınızın önünde takdim edilecek merasime izninizle sizi 

davet etmek isterim. Yüce makamınızı görmeyi ummaktayız. Muradımız, 
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Mehmed Han tarafından katılmıĢtır.  
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vezirliğinizle bize olan muhabbet ve ikramınızın artmasıdır. Bütün nimetler sizin 

makamınızın elinde iken Çukadar kulunuzla gönderdiğiniz kıymetli mektupla Ģeref 

bulduk. Sandıkta ulaĢan türlü kıymetli hazineler de ulaĢtı. Daima devletiniz var 

olsun. Selefim vezir Mustafa PaĢa hazretlerinin tahtı talep edilmektedir. Adı geçen 

vezirin tahtı revanı ve tahtı yoktur. Burada Köroğlu Ali PaĢa adında bir kimseye 

satılmıĢ olan iki üç kadar katırı ve diğer eĢyaları satın alınmıĢtı. Zatınızın buyruğu 

neyse teklif edip kendi temellükümüz olan katırlardan iki üç taht-ı revan seçerek 

hediyem olarak adı geçen kulunuzla göndermek isteğim vardır. ĠnĢallah tarafınız 

ulaĢtığında eksikleriyle beraber bu katır kabul edilir ve hadsizlik kabul edilmez. 

Bundan böyle de hatırınızdan çıkarılmamamı dilerim. Zaten bütün mülk de 

devletimindir. 

[94a-95a]BaĢlıksız 6 

Saadetli kardeĢim sultanım hazretlerinin önünde yapılacak olarak merasime 

davet edildiniz. Bu siyakta efendimin iki tarafa olan meyli onun maneviyatının 

iĢaretidir. Sunullah Ağa ile gönderilen bir adet güzel tüfek ulaĢmıĢ, kabul edilmiĢ ve 

oldukça ilgimizi çekmiĢtir. Daima sıhhat ve afiyetinizi dilemekle size dualar 

edilmiĢtir. Adı geçen kulunun görevine iade edilmesine karar verilmiĢtir. Bundan 

sonra iyi davranıĢlarından vazgeçmeyip dileğimiz görevine devam etmesidir. Daima 

geleceğiniz aydınlık olsun. 

[95a-96a]BaĢlıksız 7 

Kıymetli KardeĢim Efendi hazretlerinin bize gönderdiği merasim daveti 

muhabbetini ifade ettiği mektup ulaĢtı. Benim elimdeki berat mühründe isimlerinin 

geçmesi bu defa gönderilen mektuptaki ifadeler bizleri gururlandırmıĢtır. Daima 

kalemizin müstahkem olduğu inĢâllah zatı âlilerinin lütfüne mazhar olmakla her 

daim bizlere himmet etmeleri arzumuzdur. Ġkballeri daim olsun. 

[96a-96b]BaĢlıksız 8 

Kıymetli Efendim KardeĢim. Teslimiyet ve bağlılığımı ifade etmek isterim. 

Benim size olan muhabbetim artarak devam etmekten ziyade çok zamandan beri 

sizin görevlendirmenizi beklerken daha önce Selami Ġbrahim ile kıymetli mührünüzü 

taĢıyan mektup muhabbetinizi iletmekten daha çok sizin bütün yeteneğinizi de 

yansıtmaktadır. Bundan böyle de böyle mektuplarla hatırlanmak dileğimizdir. 
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[96b-97b]BaĢlıksız 9 

Efendim. Daha önceden gösterilen muhabbetten daha çok her daim 

istikrarınızı arzu ederken bu defa velinimetime defterle birkaç güzel beygir 

göndermekle size teslimiyetimi dile getirmiĢ olmayı arzulamaktayım. Tarafınıza 

ulaĢınca defterin mütalaası devletinize arz ettiğim ve tebliğinize sunduğum Ģeylerin 

kusurları ile beraber kabul buyurup bundan sonda da sizi seven kulunuzun 

unutulmaması dileğimdir. 

[98a-99b] Arapça 

[100a-100b]BaĢlıksız 10 

Bismillahirrahmanirrahim. Nadir ġah‟ın Ġran ve Rum diyarlarında intikam ve 

düĢmanca hareket ve keyfiyetinin sözle ve fiille yok edilmesini emir buyurmasına 

binaen mazhar olduğu bu emirnâme ve hitabımızın kabul olunması ve duyurulması 

konusunda iltimas buyrulması bundan evvel hilafet makamınızdan buyrulan nâme-i 

hümayunun kabul edilmesi bu karıĢık durum konusunda mürüvvet kılınmıĢtı. Bu 

defa tarafınıza gönderilen Hacı Han Horasan adlı sefirin getirdiği mektubun kabulü 

ve yanındakilerin de devletimize Ģifahen söyleyeceklerinin dinlenmesi talep 

edilmektedir. Bu minval üzere icra ettiğiniz dini hizmet ve dünyevi faaliyetlerin 

tarafınızdan kabulü makbul iken mektubumuz sultanın kadirĢinaslığı Ģer‟i 

hükümlerden olmuĢtur. Çünkü Osmanlı devleti kuruluĢundan bu ana kadar Ģeriatın 

hükümlerini yerine getirmiĢtir. Ulemanın görüĢüne göre de devlet de hala bu minval 

üzeredir.  

Mirza Nasrullah ve ġeyhülislam ve müftümüz Mevlana Seyyid Mustafa‟nın 

getirmiĢ olduğu bu mektup bir cevap özelliği taĢımaktadır. MüĢarün-ileyh Mevlana 

tarafından kaleme alınmıĢ ve iki maddesinin Ģeriata uygun olduğu tasdik edilmiĢtir 

Ulema da bu konuda ittifak kılmıĢtır. Bu mektup bu ittifak üzeredir. Buna dayanarak 

bu maddeleri iletmelerinde bir mahzur görülmemiĢtir. Ancak bu maddeler görünüĢte 

kabul edilen iĢlerden olsalar da ulemanız tarafından nasıl kabul edilir. Hâsılı iki 

devlet arasında birliğin artırılması bundan böyle de bizim tarafımızdan ciddi bir 

Ģekilde takip edilecektir. Muhabbetten baĢka bir niyetimiz yoktur.  

Maddelerde zikredilen durum gönderilen elçiler tarafından hazırlıksız 

iletilecektir. Hükmünün tasdik edilmesini ve buyrulmasını devletinizden 
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beklemekteyiz. Bu maddelere iltimas edilmesine ve bunun gibi bu keyfiyeti tekrar 

edenlerin de iki devlet arasında sıkıntı yarattığı sefirlerimiz tarafından devletinizi 

ileri gelenlerine iletilmiĢtir. Daha önceki mektupta bildirilen maddelerden biri olan 

emir-i hac meselesi diğer Ġslâm devletleri ve Safevi ġahlarından birinin hakkı 

olmadığını açıktır. Rumeli‟deki Hacı Osman Kulunuzun bu konudaki fikri daha önce 

tarafınıza iletilmiĢ idi. Ancak Ģu anki mektubun inayetine sunulması ve hayır dua ve 

senamızdan öte bir Ģey değildir. Emir ve ferman zatınızındır. 

[107a-109a] Arapça 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ZEYNÎZÂDE HÜSEYĠN MÜNġE„ÂTI‟NIN TRANSKRĠPSĠYONU 

1. ESERĠN TRANSKRĠPSĠYONU 

[1b] 

Fuzelâ-i nahviyûndan müellif muarreb Güzelhisarî Zeynîzâde Hüseyin Efendiye 

yazılan muhabbetnâmedir. 

Hazretlerinin gıbta-i fermâ-yı ma zennî ve müberred olan meclis-i dershâne-i fezâ‟il-

i mü‟eyyidlerine temhîd-i kavâ„id husûs-ı hullet ve teĢyîd-i binâ-yı hulûs ve 

muhabbet birle usûl ve füru„ ta„zîm ve tekrîmi muhtevâ da‟vât-ı Ģâfiye icâbet-i efsâh 

ve tahiyyât kâfiye-i isâbet-i iftitâh berdâĢte-i mu„arrız ithâf ve ihdâ ve zû„-ı misbâh 

hâtır-ı pür-nûrları münevver sâz-ı meĢkûh-ı tefahhus ve istiksâ kılındığı siyâkda 

adâb-ı tilmizâne ve de‟b-i mute„allimâne ile te‟diyye-i tahiyye ve ter‟ziyeye 

te„aküben bugûne 

Derkenâr:  

Gıbta: aydınlık mânâsınadır 

Hullet: dostluk demektir. 

TeĢyîd: Mahkeme-i yüksek demektir.  

Tilmiz-âne: Ģakird 

MeĢkûh: Kandile konan yer demektir.  

[2a] 

izhâr-ı hûlasa-i ders ihlâs olunur ki müddet-i kalîlede ezderun müteĢevvik ilm ve 

kemâl ve müte„aĢĢık-ı nûr-ı diyânet ve efzâlleri olduğumuzdan nâĢi Ģirâze-i tederrüs-

i ülfet-i beride-i mikrâz firkat-ı evlâlden berü câziye-i hâlet-i Ģevk ü izam yevmen fe 

yevmen müterakki ve tahayyül-i meclis faziletleri ile müteselli olub hamden Allahu 

te„âla mukârenet-i hüsn-i teveccüh-i kerimâneleriyle ecza-yı rubâ„î terkîb 

vücudumuz harf-i illetten sahîh ve sâlim ve harekât-ı zebân-ı senâ-i alûdemiz irâb-ı 

midhat ve tahiyyetlerine mahsûr ve mülâzim iken seciyye-i râziyye-i tilmîz 

nevâzîleri üzere mukaddem ve muahhar firistâde buyrulan zebîre-i bedî„ü‟l- me„âni 

ve rakime-i adimü‟l-medâyinleri berahîn-i ferah rehinde Ģeref evzâ-yı vurûd ve 

mütezammın olduğu da‟vât-ı hayriyye-i icâbet ayât ve lâzıme-i hukuk ve muhabbete 

murâ„âtları bâ„is-i inĢirâh nâ-ma„dûd olub ezkâr-ı hamîdeleri nahbe-i efkâr u ziver-i 
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aĢiyy ve ebkâr kılınmıĢdır hemvâre-i masûn hirzu‟l–emân rabb-i müte‟âl ve nâĢir-i 

envâr ilm ü kemâl olmakdan hâlî olmayalar taraf-ı fezâ‟il etraflarına 

Derkenâr:  

Tederrüs: Ders almak 

ġevk: Arzudur.  

Ġrâb: Ġzhar mânâsına 

Midhat: Övünmekdir sitâyiĢ 

Seciyye: Huy ve adet mânâsına 

Nuhbe: Seçilmek mânâsına 

AĢiyy ve ebkâr: ġeb (Gece) ve Ruz (Gündüz) 

[2b] 

olan fart-ı incizâb u eĢvâk mıntıka-i mantık lisân u nitak-ı nutk ve beyândan birûn 

olub daima gerek nezd-i veliyü‟n ni„ama ve sâ‟ir mecâlis-i ulyâda lafzı ve takdîri ve 

yani suverî ve manevî i„râbât-ı midhat ve tahiyyetleri ziynet-i cümle mikâl ve misâl 

ecza-yı kaziyye-i lüzûmiyye lâzımü‟l-ittisâl ve mümtena„ü‟l-infisâl olduğu mehât-ı 

ilm faziletleri buyuruldukda bundan böyle dahî pervâne-i Ģem„-i cem muhabbetleri 

meskûh-ı mesâbîh fezâ‟il olan mübarek hatır lâmiü‟n-nûr-ı me„âlî mevkûrlarından 

mensi ve mehcûr buyrulmayub akab ders ve ifâde ve sâir evkât-ı feyz-i âsâde-i 

mahlas devr-i üftâdeleri hisse-i niyâb da‟vât-ı hayriyye ve sûd-mend teveccühât-ı 

kalbiyyeleri buyrulmak istid„â‟dır. 

Nevres Efendi 

Tâ ki mi„mâr-ı çîre-i dest-i kudret-i âmir-i mahzen harâb-ı abâd-ı emkanda izhâr-ı 

sanayi„ Sinimmâr pesend eyleye gıbta-i fermâ-yı kasr-ı müseddes esas â„lem-i 

sepenç olan vücûd-ı mes„ûd ve zât-ı Mahmûdları câr-i divâr-ı anâsır ile revnak-ı 

Ģiken sarây-ı müsemmen benâ-yı Firdevs 

Derkenâr: 

Fart: Ģiddet mânâsına 

Mensi ve mehcûr: Terk olunmuĢ ve unutulmuĢ 

Çîre: Yiğit ve keskin mânâsına 
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[3a] 

berîn olmak da„vât-ı takdimiyle ma„rûz-ı dâ„îleridir ki inâyetkârâ eğerçi dâ„îlerine 

nisbet bani-güzârı hod hod Ģenâsidir ve lakin malûf olduğum lutf her dem zuhûr ve 

kerem mevfûrlarından istid„â ederim ki yarınki gün cuma günü mahtube-i dilkeĢ-

hırâm âfitâb-ı kenare-i seccâde-i nilgün asmâne-i vaz„-ı Ģâne-i piĢânî yani banû-yı 

matar-ı iki suy serâperde-i Harezm gerdûne-i cihân-ı peymâ-yı gerdûn ile cânib-

ihacle-i nîm-rûzdan taraf-ı sevâd-ı magrib zemine-i sevk mutâyâ-yı azm edüb hudud-

ı kalemrev-i ġam‟a dört beĢ saat kala nasb-ı hayme-i mutalâ sütûn-ı sükûn etdiği 

vâkitlerde zulmet-i abâd-ı kaĢâne-i fakiranemizi manende mâh-ı çardeh-i Ģeb reĢk-

çah-ı NahĢeb buyurmaları bâbında lütf-u kerem efendim sultanım hazretlerinindir  

Velehû 

MeĢĢata-i çapek-dest hıyâl ve sime-i medâd ile ebruvân-ı mısrâ„-i iĢ„âra renk ve tâb 

verdikçe manzûme-i hatır karîb sâmân-ı izzetleri mustezâd 

Derkenâr: 

Mahtûm arûs ve gelin manasına 

Bânû-yı hatûn manasına 

Gerdûne araba yani koçi 

Hacle-i arûsa müheyya olan hâne 

[3b] 

mânâ-yı ikbâl olmak da„vâtıyla arıza-i mahlasıdır ki inâyetlü silahdar Ģehriyâr-ı 

gerdûn-ı iktidar efendimizin kalemrev dâ‟ire-i devletlerinde hoĢniĢîn siyah-hayme-i 

karar ve âsûde-i tekâlif-i rüzgâr olan bendegâne iltihâk yani tengnâ-yı zindan bî-

kesiden rehâyâb-u zât mülk-i sıfatlarına te„alluk ve intisâb dâ„iyesiyle bahariyye ber 

nice beyt-i bî-me‟âl vesâtat-ı himmetleriyle baharistan câh-u celâl olan bezm-i 

baykara pesendârem misâllerine arz olunmuĢidi âyan-ı nihâl Ģikeste-i Ģah ümidim 

kabul nâmiye rebe„-i inâyetleriyle bâr-âver olub çeĢme-i zülâl-i mekremet olan çeĢm-

i dakika-Ģinâsları cüyubâr beynü‟s-sütûruna ikâza-i ma‟ül-i hayât mütâla„a ettikde 

gülistân-ı itibârda hem-pehlevi nev-i nihâlân tâze-i mazmûn olmağa Ģâyân görüldü 

mü yoksa tond-bad dîmâh-nakamî iktizâsıyla haĢkide-i hâr-divâra hem-ser mi tutuldu 

iĢaret ve dil-arzûmend-i münĢerih nesîm-i beĢâret buyurmaları derhasttir. 
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[4a] 

Velehû 

Mâ-dâm ferman-ı fermâ-yı iklîm-i çehârım divân-hâne-i çar-sütûn darü‟l hükm-i 

kadirden ünvân-pezîr tuğra-yı garrâ-yı sadr olan menĢûr lâzımü‟l-imtisâl hikmet-i 

iĢtimâl ile gâh-ı tahtgâh hâverde-i murabba-ı neĢîn çâr-ı bâliĢ istiklâl ve câh-ı cânib 

bâhter u sevâd-ı ġam‟a sipeh-keĢ ikbâl-i vesâye-i endâz-ı iclâl ola devletlü inâyetlü 

atûfetlü efendim sultanım hazretlerinin mansıb-ı celîl‟ül kadr-i Ģân-ı ve devletleri 

muzâfât-ı nevâhî sü‟ûd ve zamîme-i kalemrev ve metâlib ü maksûd ile mü‟eyyed ve 

fermân-ı garrâ tuğra-yı câh u haĢmetleri niĢân-ı Ģerîf-i â„lîĢân te‟bîd ve teyîd ile 

muvaĢĢah ve mümecced olub erkân-ı erba„a-i devlet vücûd-u serâ-perde-i hârim 

ömrü azizlerinin nigehbân ve pâs-dârî-i müstevfiyân hamse-i vilâyât budur ki havâs-ı 

kar-kenân pâyitaht-ı Ģühûddur defterhâne-i mu„allâ-i kâĢâne-i hayâtlarının dâmen-i 

be-meyân fermân-ber ve hıdmet-güzâr olmak da„vât-ı bargâh-ı pâdiĢâh 

[4b] 

alîyyü‟d-devâm ve âstân-ı ĢehinĢâh-ı selâtîn-i gulâm cenâbına arz ve ibkâ-yı câh ve 

haĢmetleri istid‟âsı ber-nâme-i mukaddeme-i farz kılınmak zımnında südde-i sedere 

sâ-yı hıdivâne ve atabe-i felek-i kevkebe-i düstûrânelerine arz-ı hâl dâ„î bî-riyâlarıdır 

ki bu bâl ve pür-Ģikeste ben nahl-i nakâmî ki tengnây-ı beyza ketmü âdemden ber-

gûĢa-yı gülĢen vücûd-u aĢiyân-gir merg-zâr-ı Ģühûd olduğum günden gâh pençe 

feĢâr-ı ikab ciğer-Ģikâf-ı rüzgâr ile serâsime-i avihte-i fitrak ıztırâr ve gâh-sitîze-kârî 

seyyad tâli„ nâ-sâzkâr ile bâl-i rîhte-i pâdiyye-i inkisâr  

dil ez kayd ez laf der çâh-ı zenahdân Ģod esir  

Ģod rehâ ancâ ez dâm üftâd incâ der kafes  

halî tamam hasb-i halim olmağa bir nice gün sâye-i humâ ve aye-i nahl-i 

devletlerinde henüz piçide-i bâl lâne-i ârâm ve dâne-i çin harman-ı merâm ve darü‟l- 

ziyâfe-i ezeliyeden faiz-i merâtib-i revâtib olduğum nasip sohende henüz hemsafir-i 

mürgân-ı me„âna ve inâyet ve ihsân  

[5a] 

müteâkib-alü revedleriyle henüz fâriğü‟l bâl hoĢ-güzâr evkat-ı zendegânî iken 

müstezâd manzûme-i divân-ı Ģevket ve mefâd-ı sütûr darü‟l menĢur-ı devlet yani 
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dîbâce-i devlet-nâme-i kemâl ve Ģirâze-i mecmûa-i cemâl olan vücûd-ı mes„ûd ve 

zât-ı mahsûdlarının ber mübtegay  

Hemçu bud ez berg-i gol mahfi Ģodem ender sohen  

Meyl-i diden her ki dared der-sohen beyned mera 

Beynü‟l mısrâ„în köçe-bend darü‟l-hilâfeden misâl beyt müĢkil-mâl-i kenara gir-i 

sadrü‟s-sahife devri ve mısrâ„-i ber-cüste-i âsâ-i âdem râbıta-i mısrâ„-resâ ile elem-i 

efrâz semt-i mehcûru olduğu eğerçe zât-ı â„liĢânlarına göre  

Men„am yekuh ve deĢt-i beyâbân garib nist  

Her câ ki reft-i hayme ez dû bârgâh saht 

Ve tîresiyle bir mazmun dil-niĢine taze bir libâs diğer ilbâsı yahud bir Ģâhbâz bolend- 

pervâzın câ-yı diğerde asiyân-ı zed hevâ-yı tebdîl heva ile lâne-i diğerde tertîb-i berk 

ve sazmân ve âsi kabilindedir fe-emmâ bu bende-i mihnet-zede nisbet-imatlab 

[5b] 

mâ ez esirî sohbet-i seyyâd bud 

bî-mürüvvet-i rikkat ve mâ mândeyem tenhâ der kafes  

Sobh ve teyy-i Ģâm garibân vus‟et-saray-ı cihân tengnâ-yı zindân sine-i pür ızdırâb 

hançer-i zehr-âb-ı firâk ile çak-ı çak ve sahife-i serapay çeĢm-i bî-tâb terâkim dağü‟l-

elem ile numûne-i nümay mecmua-i hakkâk sevida-yı dil-belâ-keĢî sepend-i ateĢ-i 

ser-keĢ derd ve mâ sohen cân nâ-hoĢ nâ‟ire-i eĢk kerem ve ah-ı serd  

be-haddî periĢânem ez rüzgâr ki lezzet-i nemi yabem 

ez lütfu yâr aliyü‟l-husûs zamân-ı devlet-i istiklâllerinde revnak-ı Ģiken nizâm-ı 

pervîn olan manzûme-i umûr te„adâd ehrimen mizâcân bî-Ģu„ûr ile mû-yı zengiveĢ 

periĢan ve müĢevveĢ ve kâr-ı fermâyân-ı serkarîn her birinin yed istilâsında kalem-i 

câvidâne fenn-pürmarmunakkaĢ olmağla  

Her ni„met ve nevâl ki hadd-i kemâl yaft  

Daned zemâne kıymet-i o çun zevâl-yaft 

Afitâb-ı cihân-tâb zât-ı müstetâblarının burc-ı ahire meyli behre mendan-ı ni„met akl 

ve Ģu„ûr olanlara irâ‟et-i âfitab kıyamet etmiĢdir cenab-ı nesk-i bahĢ karhâne-i 
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[6a] 

hudûs-u kadem ve aferininde-i madde-i vücûd ve âdem-i vücud-ı mes„ûd kurub-i 

nejâd ve zât-ı mahmûd berme ki nihâdların mekân-ı ziynet-i bahĢ mesned-i fermân-râ 

ve fermân-fermâ-yı kalemrev-i kâmrânî eyleye âmin 

Sûret-i mektub Sadr-ı Âli Be Cânib-i Acem 

Ġnha olunur ki ahdi kadimden bu vakte gelince mülûk-u sütûde sülûk-u beyninde 

reayât-ı vacib olan resm u râh-ı mustahsine mugâyır devlet-i aliyye ebedi müddet 

zaptında olan memalik hududunu tecavüz ve elem-i efraz-ı udvân olarak 

Hemedân‟avürûdunuzdan sonra tarafımıza tahrîr eyledikleri mektub-ı mübâhât-ı 

üslubunuz vâsıl ve bi‟l-cümle fehvâ-yı nahvet ihtivasına vukuf ve Ģuur hâsıl olunub 

hulâsa-i mazmûnunda ibtida Horasandan hareket ve isfahan ile bazı mahal-ı haliye-i 

zapt eyledikleriniz kuvvet-i bazû-yı miknet ve iktidara nisbet eyleyerek bast-ı 

mukaddemât-ı müfaharet eyledikden sonra güya bu hareket-i nâmakulünüzü devlet-i 

ebedi‟l istimrârdan zabt eylediği memâlikin istirdâdı ricasıyla 

[6b] 

cânibe Ģah-ı mu„allâ destgâhdan ba„is olunan elçilerden henüz haber ve eser ve zuhûr 

etmediğine ve bazı halât-ı cüz‟iyye vukû„na isnad edüb eğer taraf-ı devleti âliyyeden 

istidâ„ınıza müsade olunur ise musalâha ve‟l-âsâkir-i Nusret- mü‟essir Mısır ve ġam 

ve Tatar-ı hizebr intikam ile tarh mükâfaha edeceğinizi izah ve beyan ve lâzıme-i 

vükelây-ı devlet olan tavr-ı ediyye mugayir-ı meydan lâf ugüzâfda hayli cevelân 

eylemiĢsiz tahrîr ettiğinizde telmihâ ve tesrihâ tazmin olunan ma‟ânânahvet 

mebâniden istidlâl olunduğu üzere da‟vâ-yı hod-ı fürûĢâneye tasaddi ve alel husûs 

elçinizin astane-i devlet-i aĢiyaneye vurûd-u esnasında kemin mekr u hafâdan 

bağteten zuhur ile bazı memalik gasb ihtilâsına itâle-i dest-itasaddi eylemeniz amme-

i ukâlâ-yı rüzgâr icab eylediğinden baĢka ve rey-i perde-i meĢiyyet-i ilâhiyede mestâr 

olan müstakbelât-ı umûrun kendü dilhâhınız üzere zuhur edeceği cezm eylemenüz 

ashâb-ı akıl 

[7a] 

ve dâniĢe-i medâr istiğrab olmuĢdur ancak öteden beri â‟det-ü-i ilahiyye cari olduğu 

üzere bu misillü hod pesendâne-i evzâ„ nâhemvâr husûsen Ģive-i nahvetve iğtirar-ı 

müheyyic gayret rabb-i samed ve müntec-i hizlân ebed-i evla geldiği mesmu„anız 
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olmuĢ olsa bugüne kelimât-ı nâ‟makûleden laf-ı lisan etmek mustefiz-i annü‟l-beyân 

edüb ve ġahan peĢinden bu devlet-i sermedü‟l-bekâ ile iddiayı mukavemet edenlerin 

hengâm-ı mukabelede kerrufiristize bedeli cüst ü-cû-yı kemin-i gürize derkar 

oldukları eğer malum değil ise rical-i Acâmdan sual eyleseniz tahsîl vukuf ederdiniz 

cenâb-ınız evvel emîr-i Horasandan hareket-i Afgan taifesinin teferruk halleri ve 

ilâhide es-sâ„at-i rütbe-i kuvvet ve miknetiniz ve medâr-ı iftiharınız olan Harezm 

askerlerinin bi‟l-cümle kemiyet ve keyfiyet-i malum ve aĢikâr ve ekser-i Tevarih-i 

mevsukada zabt ve tafsil olunduğu üzere Sultan MuhammedHarzemĢah asâkir-i be-

Ģomar Harezm‟e itina ve iğtirar ile alâ-vechü‟l-istisâl zevâl ve izmihlâl gibe nehallere 

[7b] 

giriftâr olduğu mazbût hafiza-i erbâb-ı basiret ve itibar olub el-hâsıl serâir-i ahvâl ve 

hebâyân-ı hareket ve ef„âlinizden mektum ve mechul bir Ģey kalmamıĢdır ki hatta 

tarif-i zat etmek tekellüfâtına giriftar olasız gaile-i Afganı bertaraf eyledikden sonra 

derbâr-ı azamet-i medâra elçi ba„s olunduğu serhad muhafızları taraflarından ilâm ve 

islâh zatü‟l beyne me‟muriyeti ifhâm olundukda canib-i selim ve musafat tercih 

olunmağla eyyam-ı asayiĢde serhadlerimizde olan muhafazacılar ile iktifa ve 

muharebe ve mukatele tedârükünde teenni olunub elçinizin vurûdu ile vuzuh-u 

müdde„ânıza tevakkuf üzere iken henüz elçiniz südde-i devlet-i medâra rumâl 

eylemezden mukaddem adab-ı meriyye-i kadimeye muhalif hareket ile hudud-u 

devlet-i âliyyeye tecavûz eylediğiniz istima olundukda eğer kendüleri merâsim-i 

devletten agâh değilsede beher hal ma„iyyetinde kardanan-ı Acemden kavâi„d-i 

devletden haber adamlar olmak gerekdir deyü bu misillü yine bî-edâbâne hareketiniz 

vuku„nu akl-ı 

[8a] 

dürbîn tecviz etmemekle o taraflara tesyîr-i asakir-i zafer-i rehbere musâra„at 

olunmamıĢdı vaktâki alicâh Rıza Kuluhan der devlet-i medâr-ı pâdiĢâhîye gelub 

nâme-i sâmiyye-i Ģahîve mektub meveddet-i mashûbunuzu teslim ve matlab ve 

müdde„ânızı e„azz ve tefhîm eyledikde fi‟l-hakika mukaddema hücum-u nâgâhgîr 

Afganiyandan devlet-i Safevîye bir hemzede ihtilâl olmayub hudutlarımıza ecânib ve 

ağyar-ı takarrübü ile hudûs-ı fetre(t) ve âĢûb-ı dağdağası rû nümâ olmasa cânibe 

Ġrana tevcih-i nigâh-ı iltifat mutassavır olmadığı cümlenin malumudur ama çünkü 
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meĢiyyet-i bî-illet ilâhiye ile daru‟s-saltana-i Ġsfahan vârisi kadîmine avd ve rücu„ 

edüb nihâl-ı nev resîde-i hadîka-i saltanat olan Tahmasb Hazretleri âyâ ve ecdâdları 

mesleğine sülûk ile ahd-i kadîm-i tecdîd ve esas-ı ülfet ve istinâsı teĢyîd eylemek 

murad etmeleriyle matlab ve iltimâsları rikâb-ı â„lem-me‟ab ġehinĢâh-ı azamet-i 

destgâha e„azz ve niyâz olundukda avâtıf-ı aliyye-i Ģevkat-i mülûkâneleri mânâssa 

zuhûrda cilveger olub kendülere lüzûmu 

[8b] 

olan bazı mahalleri ihsân ve in„âm buyurmalarıyla tecdîd-i esas sulh-u salâh kılınıb 

â„det-i me‟lûfe üzere tarafeynin murahhasları temessükât-ı memhûra ahzu i„tâ edüb 

bundan akdem tarafınıza gönderilmiĢ idi lakin bu esnâlarda vuku„ bulan harekât-ı 

gayr-ı ma„hûd muceb teĢebbüt hazm ve ihtiyat olmağla avn ve inayet hazret-i zil 

celâl itimâd ve itikâl ile iĢbu mâh-ı Muharemü‟l-haramın on sekizinci günü sahra-yı 

Üsküdara nasb olunan otağ-u mu„alâ-yı revak-ı hüsrevaniye kemâl-i debdebe-i izz ü 

ikbâl ve nihayet kevkebe-i übbehet ve iclâl ile teĢrif-i hümâyûn buyrulmuĢtur eğer 

elçileriniz vesâtatlarıyla akd olunan musâllahayı ni„met bilub kabul ve tenfîz eder ise 

ne güzel vallah bundan sonra dahi girîve-girattu ve istikbâr olur iseniz vaktinize hazır 

olasız inĢâ„allah-ı te„âlâ inâyet-i hak ve nusret feyyâz-ı mutlak ile bereket-i rumuzu 

asker cerâr mur-ı Ģomar-u add u Ģikâr ile iklim-i Ġranı harab ve sükkânını hem-hâl 

bûm 

[9a] 

ve gurâb ederek avn ve inâyet-i sübhân ve lütfu kerem-i rabbani birle saha-yı Ġsfahan 

naks-i pezîr semm-i semend gâziyân mansûr olmak fazlullahiden mutevâki„ ve 

mes‟ûldür lakin Ģahbaz-ı hümâpervaz tahrîk-i cenâhın eyledikden sonra Ģikârın 

olmadıkça heveslâne eylemek mahal ve ĢimĢir-i cihângîr bir kürre meslûl oldukdan 

sonra izhâr-ı muhâsama edenlere zahm-ı ur olmadıkça der-niyâm olmak meslubü‟l-

ihtimâl olmağla kabl-i hulûlü‟l-esef harb ve sulhden ehed tarafını tercih ile hâdis olan 

gavâ‟ilî bertaraf eylemeleri matlûbdur 

Sûret-i kâ„ime an cânib-i Mısır 

Benim sa„âdetlü, mekremetlü, mürüvvetlü, re‟fetlü karîndaĢ-ı e„azz ü ekremim 

sultânım hazretleri sabıkan sipâh ağası izzetlû Mustafa Ağa senâverleri 

mübâĢeretiyle bundan akdem firistâde buyrulan hutut-u hümâyun Ģevket-makrûn-ı 
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hüdâvendigârı ol emirde divân-ı Mısırda cümle muvâcehelerinde kır‟ât olundukta 

teveccühle mu„âmele-i müĢâhede olunduğu ve salifü‟z-zikr 

[9b] 

hutût-u humâyûn muhabbet-makrûnlarına muhtevâ oldukları mevâdda ol esnada ne 

güne cevab verdikleri mukaddemâ hazine kâtibemiz kullarıyla mâ„ruz hâk-pây 

evliyayü‟n-ne‟am kılınan evrakta tefâsilhâ tâhrîr ve cümlesi hey‟et-i melfûfeleriyle 

tarafı sa„âdetlerine teblîğ ve teslim olunması tenbih ve te„kîd olunmağla mefâhimî 

ma„lûm sa„âdet-i mersûm-ı kerîmâneleri olmuĢdur ol-vâkitden beri tenfîz-i evâmir-i 

hümâyûn ve tanzim-i umûr-u matlûbe-i devlet-i ebed-i makrûnu müstelzim olacak 

harekâtda teĢmîr-i bazû-yı ikdâm ve Ģedd-i azad dikkat ve ihtimâm olunmakda terk-i 

hâb ve arâm olunmuĢiken ba„d küllü‟l-cihed husûsât-ı merkûmede cümlenin bi‟l-

ittifâk netice-i kelâmlarına derecelerde karar eylediği ve sa„ir bazı umûr-ı 

â„cizânemiz kavâ‟im-i müte„âddidede derc ve testîr ve mevâd-ı matlûbenin 

cevablarını mutazammın ve Osman Bey maddesinde vâki olan cerâyim ve 

zelâletlerinin karîn-i afv ve safh mülükhâne olmak ricasını havi Mısırlı tarafından 

dahi mahzar-ı tahrîr ve cümlesi kapıcılar ve bölükbaĢımız Mustafa  

[10a] 

Ağa kullarıyla irsâl ve tesyîr ve yine tahrîrât-ı merkûme be-ecmahim savb-ı vâlâ-yı 

mürüvvet-i me‟vâlarına teslim olunmak husûsu tavsiye ve tenbih olunmakla be-

minnet-i sübhâne vusûllerinde mahzar-ı merkûm ve tahrîrât-ı mahlas-ı ihlâs 

mersumelerinden her keyfiyet-i karîn zihn-i dakika-i zâtları oldukdan sonra 

mahallerine irâ‟et ve muhtevâ oldukları murâdın hüsn-i terbiye-i muĢfikâneleriyle 

tefhîm ve ifâdetleri zât-ı sa„âdet ayâtlarında merkûz ve mevdû„ olan madde-i 

mürüvvet-i cibilliyetlerine ihâle olunmuĢdur cenâb-ı atûfet nisâb-ı vâlâ-câhlarıyla bu 

sadakat gösterileri beyninde mer„î ve mahfûz olan madde-i uhuvvet ve muhâdenet 

beyanı iĢbâ„ ile pezîrâ-yı halel ve noksandan müberrâ ve umûr-ı â„cizânemizde 

tavsiye ve tezkîr-i tekellüfâtını ihtiyâ dahi emr-i bî-ma„nâ olmakla bu ana dek vâki„ 

olan umûrumuzda cilve-ger mahlâ-yı zuhûr olan zulâl-i ikdâm ve ihtimâmları kemâ-

kân mecârî umûru vakı„amıza cârî olmak meczûm-ı halisânemizdir eğerçe bu 

esnâlarda kapı-kethudamız Ali Ağa kulları hakkında sünûh eden vakı„ana ki zuhûr 

bir mikdar mahlasınızı bî-huzûr etmiĢtir 
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[10b] 

ancaksa„âdetlü sultanım hazretlerinin bîdâr-ı umûr bulunması umûr-ı â„cizânemizde 

kapı- kethüdası i„ânetine ihtiyacdan mahlasların müstagni etmekle her vechle 

mütesellim hakk-ı sübhâne u teâlâ hazretleri her emirlerinde tevfikât-ı âlliyesi karîn 

hâl ve teyyidât-ı semdâniyesi rehin-i amâlları edüb herhalde muayyen ve destgîrleri 

ola amîn gerek mukaddemâ ve gerek bu defa irsâl olunan tahrîrât-ı muhlisânemizin 

havi oldukları mevâdın husûlleri cenâb-ı sa„âdetlerinin hüsn-i terbiye ve i„ânetlerine 

muhtaç olmakla husûsat-ı markûmede dahi sarf-ı himem bî-hemtâlarıyla bu ana dek 

vâki„ olan hüsn-i ihtimâm ve mürüvvetlerin tezyîl ve tekmîl buyurmaları 

temennasıyla kâ„ime-i muhâlasat ilâma-i tahrîr-i firistâde-i nâdî sa„âdet-i masîrleri 

kılınmıĢdır inĢâ‟allah-ı te„âlâ ledâ Ģerefü‟l-vusûl ber-vech muharrer-i sabıkan ve-

lâhakkan vâki olan mevâdın husûlleri cenâb-ı mürüvet-i nisâblarının himmet ve 

ihtimâmlarına mevkûf olmağla bu bâbda dahi kemâ-fi‟l-evvel ifâ-yı levâzım-ı 

mürüvvet buyurmaları hâssa-i me‟mûl ve mütemennâdır 

[11a] 

Cevâb-ı an cânib-i Kethuda Bey Bâ-tesvîd-i Mahmud Efendi 

Benim devletlü sa„âdetlü mekremetlü atûfetlü efendim sultanım hazretleri bu defa 

kapıcılar bölükbaĢıları Mustafa Ağa kullarıyla irsâl buyrulan tahrîrât-ı aliyyeleri ve 

bi‟l-husûs cânib-i bende-i hayr-endiĢlerine olan kâ„ime -i seniyye-i mekremet 

mansûsları ve Mısırlı‟nın arz ve mahzarları vârid ve vâsıl ve mezâmîn-i tahrîrât-ı 

sâmiyelerine ve mefâhim-i arz ve mahzarlara bi‟l-cümle ittilâ veliyü‟n-ne„âmî Ģâmil 

olmuĢdur cânib-i câlibü‟l-ikbâl-i âsafânelerine olan mahâsin-i teveccühât evliyayü‟n-

neâmî ve kemâl-i sıdk ve ihlâs-ı bendegî muktezâsınca ma„rûzât-ı sâmiyeleri resîde-i 

hayyız-ı is‟âf ve mültemesât-ı âliyyelerinin temĢiyet ve hitâmıyla adamları kulları 

vakt-i yesîrde savb-ı vâlâ-yı destûrânelerine Ģirâ-güĢâ-yı avd ve insırâf olmak hâlât-ı 

nuhbe-i eĢgali ve herhalde âfitâb-ı itibarları üç sepehr ikbâlde rahĢân olmak keyfiyâtı 

aksâ-yı âmâl olmağla tıbk tahrîrât-ı aliyyeleri üzere iktizâ eden evâmir-i Ģerife ısdâr 

ve mû„ma ileyhum kullarıyla  

[11b] 

irsâl olunmuĢdur taraf-ı vâzihü‟l-Ģeref-i asafânelerine olan hablü‟l-metin ihlâs-ı 

dîrînem muktezâsınca umûr-ı destûrânelerin raiyyet-i senâver-i hulûs-ı kosterlerine 



 

82 

 

müstevcib sürûr u behcet u temĢiyet mültemesât müĢirâneleri ikbâl-hâh bî-

iĢtibâhlarına müstetî„ envâ-i ibtihac ve ferhat olub ve bi‟l-cümle mes‟ûlât-ı 

aliyyelerinin sâha-i husûlde cilveger olması nezd-i bendegîde cenâb-ı devletlerinin 

murâd-ı âlîlerinden ziyâde matlûbter olduğu zamîr-i ilhâm pezîr-i asafânelerine zâhir 

ve hüveydâ olmakdan nâĢi tavsiye ve sipariĢde averde-i zebân-hâr olan te‟kîdât 

mahzen bende-i ihlâsgârlarının hâ‟iz derece-i hubûr olmasına tahrîz ve iğrâ 

mülâhazasına mebnî olduğu kâ„ime-i aliyye-i nevâziĢ halleri mezâyilesinden 

müstefâd olmağla du„â-yı bekâ-yı ömr ü ikbâlleri tekrar olduğu iĢ‟ârâ kâ„ime-i 

âlame-i tahrîr 

Sûret-i kâ„ime  

Bu defa hazine katibleri ve mehterbaĢıları kullarıyla irsâl buyrulan tahrîrât-ı seniyye-

i sa„âdet-i iĢtimâl 

[12a] 

ve be-tahsîs bende-i bî-merâlarına olan iki kıt„a kâ„ime-i âliyye-i belâgat-ı me‟alleri 

resîde-i râhe vusûl olub mezâmîn-i mekârim-i rehin ve mefâhîm-i sa„âdet-karînî bi‟l-

cümle sahîfe-i ârâ-yı ittilâ„ ve yakin olmuĢdur bir kıt‟a-i kâ„ime iltifât alâmelerinde 

cânib-i bendegîye olan teveccühât-ı asafâne ve hüsn-i itikâd-ı müĢirâneleri bâliğ 

derece-i i‟câz olmağla merâ fevkî mutasavvir değildir ki bazı esbâb ve vesâ‟il ile 

terakki ve tezâyîd-i da‟vâ oluna deyü izhâr telâttufât ve nevâzîĢ zımnında umûr-ı 

müĢirâneler tavsiye ve sipariĢ buyrulmuĢ hakk-ı sübhane u te„âlâ kâffe-i umûr-ı 

âliyyelerin tevfîkât-ı ilahiyesine makrûn ve gevher-i nâ-yâbgân imkân olan zât-ı 

mekârim ünvanların derc-i vekâyesinde mahfûz ve masûn eyleye âmin cenâb-ı 

devlet-me‟âb asafânelerinin taltîfen ve tekerrümen hakk-ı â„cizânemde hüsn-i 

teveccüh-i müĢirâneleri resîde-i rütbe-i i‟câz olduğu gibe her bir husûslarında yek-

rân ihlâs-ı inân ihtimâm-ı âcîzânem sâha-i aksâü‟l-gaye imkânda cilve-sâz olmağla tâ 

zebane-i Ģevk ve tahrîs ile Ģitâbân olunduğu inhâniye 

[12b] 

hareket-i tabe„î ve kutrisini enbâ ve hâsılı tahsîl gibebir mânâdır hemen cenâb-ı 

rabbü‟l-izzet zât-ı me„âlî menkıbetlerin ilâ yevmü‟l-kıyâm erîke pirâ-yı ikbâl ve 

sa„âdet ve bende-i hâlisü‟l-taviyyetlerin dahi nezd-i â„lîlerinde meĢkûrü‟l-hidmet 

eyleye merkûmân kullarının avihte kerden emanetleri kılınan marûzât ve 
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mültemesâtları be avni‟l-lah-i te„âlâ kâtıbe-i karîn müsa„âde ve husûl ve inĢâllah-ı 

teâlâ kariben itmâm-ı umûr-ı me‟mure ile merkûmân kulları cânib-i seniyyü‟l 

menâkıb-ı müĢirânelerine rehberde avd ve kufûl olacakları melhûz ve me‟mûl 

olmağla ilâm-ı keyfiyyet zımnında kâ„ime-i ihlâs-ı ilâma testîr ve hâk-pây-ı 

devletlerine bu defa neĢr-i Ģirâ„ azîmet eden adamları âlî-kullarıyla merfû„ pay-gâh-ı 

devlet- masîrleri kılınmıĢdır inĢâllah-ı teâlâ karîn-i ilm-i â„lîleri buyuruldukda emri 

ferman  

Aydın Muhassılı Vezir-i atûfet semîr-i adîmü‟n-nazîr devletlü sa„âdetlü Ragıp 

Mehmed PaĢa Hazretleri taraf-ı devlet-i aliyyeye alî tarîkü‟l- hediyye esbler 

irsâl buyurduklarında cânib-i Kethüda-yı Sadrazamiye tahrîr buyurdukları 

mektub belâgat-ı mashûblarıdır 

[13a] 

Sa„âdetlü mekremetlü mürüvvetlü ref„etlü karîndaĢ izz ü ekremim sultanım ağa-yı 

cellilü‟Ģ-Ģân hazretlerinin nadî-i sa„âdet-i iĢtimâllerine mezid-i iğrâz ve ikrâm ve 

medîd-i tevkîr ve ihtirâm ile neĢide-i da„vât-ı sâfiyât-ı muhabbet füzûn-nüma ve 

manzûme teslîmât ve afiyât-ı meveddet intimâ-i ithâf ve ihdâ ve merâsim-i istinbâ 

tab„-ı â„lîleri âlâ vechü‟l tekrîm-i tetmîm ve edâ olundukdan sonra zamîr-i 

münîrlerine nümayende-i mahlası bî-riyâlarıdır ki benim hazretleri bud emcedîleri 

devletlü inayetlü velîü‟n-ni„am sahib-i devlet ve kesirü‟l-mürüvvet efendimiz 

hazretlerinin kendi çırağ-ı has ve bende-i kerem Ģermende-i bâhirü‟l-ihtisâslarından 

olub nihâl-i amâlim ebyâri-i terbiyye velîü‟n-ni„amâneleriyle haiz-i nisâb-ı neĢved ve 

numa ve fa‟iz-i Ģeref merâtib-i isnâ olmağla her çend bu diyarda tedârik ve tahsîli 

müte„asır ise dahi mala yedrük külle la yetrük külle müeddesi üzere ifâ-yı merâsim-i 

ubûdiyyet zımnında çend esb-i hoĢ-hirâm tedârik ve takdîmi vazife-i zimmet-i 

âcîzânem idi lakin zât-ı atûfet ayât-ı veliü‟n-ni„amânelerinin zirdan-ı sa„âdet-i 

iktirânlarına Ģâyân esb-i sebk cevelânın 

[13b] 

tedârikine ber-vechle dest-res mümkün olmadığından bu husûsda zarûri vâki„ olan 

taksir ve te‟ehhürümüz afv buyrulmak ümidiyle el-abdû mâ yemleke gâne limevlâh 

musadıkınca bu defa merbût tavile-i iktidarım olan esbânın ıslâh-ı mevcûdlarından 

olmak üzere cânib-i Mısır‟dan mahsûsen müntecimiz olan bir re„s Mısır‟ı ve bu 
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cânibde dahi ba‟d küllü cihed tedârikimiz olan birmûceb-i defter üç re„s-i esb-i 

türkemânın hezâr Ģerm ile takdimine ictisâr olunmağla her nekadar Ģâyân-ı rekûb 

velîü‟n-ni„am değil ise dahi bir vakt feyz ve neĢâtlarında huzûr-ı â„lîlerine arz ile 

merbût ıstabl kabul buyrulmakda tahrik-i Ģifâh-ı himmet ve mürüvvet 

buyrulduğundan mâ„adâ cenâb-ı mürüvet-i nisâb-ı vâlâcâhlarına dahi bir mûceb 

defter mahsûsen irsâl olunan iki re„s-i sebk karîn-i hüsn-ü kabul buyrulması vesile-i 

arz hulûsumuz olmuĢdur inĢâllah-ı teâlâ lede‟l-vusûl bundan böyle dahi cânib-i riyâ 

mecânîlerin hâtır-ı enverlerinden ihraç buyurmayub hemvâre-i mufâvaza-i sâmiyeleri 

[14a] 

eb‟âsıyla yâd ve dilĢâd buyurmaları izz ü metâlib hâlisânemizdir 

Cânib-i Hazret-i Sadrâzamdan Vüzerâ-yı etrafa kâ„ime sûretidir 

Benim izzetlû sa„âdetlü karındaĢım hazretleri memâlik mahrusâtü‟l-mesâlik-i 

hâkâniyye olan fukarâ-yı raiyyet ve ahâlî-i vilâyet ve dây-ı hâlikü‟l-berâyâ ve 

mahlûk ve mübdi„ü‟l-arz-ı vessemâ-i olduklarına binâ-i mezraa ahvâllerine cûyu-bâr-

ı adl ü dâd pâdiĢâh-ı dâimü‟l cereyân olmak ile goĢtezâr-ı taayyüĢ ve zendekâneleri 

pezirâ-yı neĢv ü nemâ olub hermen cem‟iyet hâtırları dâ„ima avâsıf-ı mezâlim ve 

taâddiyatdan hıfz-ı vakâyit olunmak lâzıme-i uhde-i mu‟adelet-i cihâniyanî 

olmakdan nâĢî iĢbu râtıbe-i hasenenin îfâsı yani muktezâ-yı adâlet-i sa„âdet-i 

menkıbetin icrâsı tarafı fa„izü‟Ģ-Ģeref-i hüsrevâneden eyalet ve evliya-i memâlik-i 

mahrusa-i nâzım-ı umûr olan vüzarâ-yı izâm ve vükelâ-yı nısfet-i ettesâmın uhde-i 

diyânet ve iffetlerine havâle ve tefvîz olunmağla bu suredde zu‟âfa-yı 

[14b] 

sükkân-ı memleket haklarında min küllü‟l-vücûh levâzım adl ü dâdın icrâsına riayet 

ve kâffe-i mezâlim ve taaddiyatdan kendileri himâyet ve siyânet hâletleri vüzarâ-yı 

izâm hazerâtının vâcibe-i zimmetleri olmak lazım geldiği âĢikâr ve eğer Ģer„-i Ģerife 

ve rızâ-yı yümn-ü iktizâ-yı hüsrevâneye mugâyır ve menâfî fukarâ-yı raiyete zulm ve 

ta„add-i olunur ise müĢârü‟l ileyhim dünyevî ve uhrevî mes„ü‟l ve me„ânet olmak 

iktizâ eylediği be-didâr olub ve öteden berü rüĢd ü reviyyet ve hakkâniyyet ve dirâyet 

ile mevsûf olan vüzerâ-yı izâm ve sâir hükkâm-ı kirâm-ı merâtib-i mezbûreyi fehm 

ve derk ile lâzıme-i adl ü dâdı edâya sarf-ı tâb ve tevân eyledikleri cihetten müĢâr-ı 

bi‟l-benân oldukları mâlûm-ı sa„âdetleri olmağla cenâbınızdan dahi melhûz olan 
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agâh ve kıyâset-i muktezâsı üzere sâlik-i tarika-i inkâ„ hakkâniyyet ve re„âyâ perverî 

olacakları eğerçi me„muldur ancak Ģime-i kerime-i hazret-i hilâfet-penâhi da„ima 

tahsil-i 

[15a] 

vukûf ahvâl-i âlime mâ„il ve bu takrib ile valâh ve hükkâmın hafî ve celîl-i rûĢen ve 

hareketlerine vezir-i destân-ı vilâyetin çoğuna ki zâf-ı kuvvetlerine ittilâ 

mülûkaneleri hâsıl ve Ģâmil olmakdan nâĢi cenâbgir tarafından ahâlî-i memleket ve 

fukarâ-yı raiyyete hilâf-ı melhûzu ta„addi ve tecâvür-i hâlât-ı gayr-ı marzîyesi tecvîz 

ve tesvî olunduğu vâsıl semî hümâyûn olmağla hakk-ı müĢîrânelerinden asâr-ı ateĢ-

bâr atab-ı pâdiĢâh hayyiz zuhûr ve bürûze karîb olmuĢken cânib-i müĢîrânelerine 

olan hüsn-i zân ve îtikâdımıza binâen hakkınızda irâd-ı mukaddemât hüsn-ü Ģehâdet 

ile teveccühât-ı seniyye-i hüsrevânenin tarafınıza kemâ fi-l-evvel sarf ve imâlesine 

bezl-i ihtimâm olunmağla fi-mabâ‟d hilâf-ı rızâ-yı hümâyûn cihândar-ı mezâlim-i 

ta„addiyanın mikdarı zerre-i vukû‟una cevaz gösterilmeyub himâyet ve siyânet ahâlî-

i memleket taraf-ı iktidar eylemeleri Ģartıyla bu defa avâtıf-ı âliyye-i mülûkaneden 

Sivas eyaleti cenâb-ı sa„âdetlerine ibkâ ve mukarrer kılıb lakin bundan 

[15b] 

sonra tarika adl ve insâfa mugâyır hareketleri zuhûr-ı vâsıl semî hümâyûn cihân bâni 

olmak lâzım gelir ise hüsn-ü Ģahâdet-i hâletleri kârgir olmayub taraf-ı hümâyûn-ı 

tâcidaridan mes„ul ve muâteb olacakları bî iĢtibâh olmakla cânib-i müĢîranelerine 

olan alâka-i derûn valâ-yı makrûnumuzun muktezâsı olan emârât-ı nush ve pendi 

izhâr ve ibrâz siyâkında hâssa-i kâ„ime -i meveddet alâme-i tahrîr firistâde-i nâdî-i 

sa„âdet-masîrleri kılınmıĢdır inĢâllah-ı teâlâ ledel vusûl keyfîyet-i mersûm-u sahife-i 

zihn-i tâbnâkları oldukda zâtınıza olan agâh-ı ve raiyet-i muktezâsı üzere bundan 

böyle cenâb-ı sa„âdetleri meslek-i raiyyet-i perverî ve hakkâniyet gösteride izhâr-ı 

harekât-ı müstahsineye kemâl-i îtinâ ve dikkat ve sükkân memleket ve kıt„ân-ı 

vilâyet-i âsûde-i niĢîn zıll-i zelîl himâyet ve siyânet ve gunûde-i pister âsâyiĢ ve rahat 

etmekle tarafı müĢirânelerine valâ bu cihât-ı seniyye-i hüsrevânenin 
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[16a] 

yevmâ fetûma terakki pezir olunmasına bezl-i miknet ve ferd-i vahid tarafından 

fukârâ-yı raiyyete zulm ve ta„addi vukû„nu tecvizden mübâ„adet buyurmaları 

me‟mûldur 

 

Canîb-i Hazret-i Sadrâzamdan Vüzerâ-yı etrafa gönderilen muhabbetnâme 

sûretidir 

Benim izzetlû sa„âdetlü karındaĢım hazretleri muktezâ-yı hikmet hâfiye-i 

semedâniyye ile her asrın âhiri bir seyr-i azîm-i mûceb ve her târikî-i te„abın encâmı 

bir inkiĢâf-ı medîd-i safâ ve rahatı müstelcib olageldiği mânend rûz-ı rûĢen zâhîr ve 

hüveydâ olub ve husûsen hulûl-ı fasl-ı baharda emzice-i beĢerîyye hareket-i ahlât 

sebebeyle bazen hadd-i îtidâlden münharif ve bâdehû meded-kâri-i inâyet-i 

sübhaniyye ile derece-i îtidâle me„il ve münâtif olageldiği mücerrebât-ı umûrdan 

olmak hasebiyle iĢ bu fasl-ı baharda mâye-i hayât-ı âlemiyân ve bâ„is-i zendegâni-i 

edmiyân olan Ģevketlû kerametlû 

[16b] 

mehâbetlû kudretlü veli ni‟metimiz pâdiĢâh-ı eyyâm ve Ģehriyâr sipehr-i ihtiĢâm 

efendimiz hazretlerinin mübârek mizâc-ı letâfet semîr-i hümâyunlarına mukaddime-i 

ten-dürüstî-i câvidânî olmak üzere eğerçi bir mikdâr inhirâf-ı ârz olub ancak Allahü‟l 

hamd ve‟l-minne çend-rûz mürûrunda Ģifâ-bahĢa-yı hekîm-i mutlak ile golzâr hemîĢe 

bahâr-ı tab‟-ı hümâyûnları rûy-i ikbâl-i mülûkhâneleri misillü karîn envâ‟-i terâvet ve 

behcet ve vücûd-ı mekârim nemûd tâc-dârileri bâzû-yı baht-ı â„li-i hüsrevâneleri gibe 

rehin esnâf-ı iktidâr ve kuvvet olmağla â„rıza-i inhirâf külliyen nâ-yâb ve mübârek 

zât-ı mevâhib-i ayât-ı mülûkâneleri ülkenden ziyâde behcet-yâb olduğu ecelden 

hassa ve â„mme-i bendegân sadâkat niĢânları mâlik-i cenâb-yâra ve zafer-yâb-ı 

meserrât-ı bî-endâze olub umûr-u müntezim-i devlet-i âlîyyeleri medâr-ı mu„adelat 

asâr-ı aslîyyesi üzere da„ir ve hutûb-ı müntesika saltanat-ı seniyyeleri müĢîr-i nısf-ı 

semîr-i kadîmesinden sâir olmuĢdur fehmden summe hamden hemân cenâb-ı nizâm-ı 

bahĢâ-yı ka„inât-ı cell-i Ģâne hazretleri o tir-i sipehr-i 
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[17a] 

sâltanat ve ol hümâ-yı uc-ı hilâfet hazretleri âliyü‟l-eyd züyûr-ı efzâ-yı burcu sıhhat 

ve ikbâl ve sâ„ir goster-erike-i Ģevket ve iclâl edüb envâr-ı zât-ı mülûkhâneleri ile 

çeĢm-i âlem-i kemâl-i rûĢeniye-i makrûn ve zıll-u zelîl hilâfet penâhilerinden 

bendegân-ı ihlâs-ı niĢânların nihâyet rahat ve âsâyiĢe merhûn eyleye âmin iĢbu 

beĢâret-i azîmenin fermân-ı fermâyân memâlik-i mahrûsa-i hâkâniyyeye ilân ve izhâr 

umûr-u câriye-i vilâyetin mecâr-ı asliyyesinde cerayân misillü nice fevâ„ide bâd-i ve 

tahsis hayr-ı hâhân-ı sâltanat-ı seniyyenin sürûr-ı bâllerin icâb ile her emrin bir vakf-ı 

matlûb tanzîmi için hüsn-i kıyâmlârına mü‟eddî olduğuna binâ-yı zât-ı sütûde-i 

sıfâtlarına dahi tebĢîr hâli meserret iĢtimâl siyâkında kâ„ime-i mü‟eddet âllâme-i 

tahrîr ve firistâde-i nadî-i sa„âdet-masîrleri kılınmıĢdır inĢâllah-ı teâlâ lede‟l-vusûl 

hakikat beĢaret-i sa„âdet menkıbet-i mersûm sahife-i zihn tâb-nâkları oldukda 

müfevvez 

[17b] 

uhde-i müĢirâneleri olan kâffe-i umûrun matlûb-ı humâyûn-ı cihandarî olduğu üzere 

tesviye ve tanzîmlerinde müessir-i mebrure ve mesâ„î-i meĢkure irâdına bezl-i cell-i 

himmet buyurmaları me‟mûl ve mütemannâdır 

Müvedde-i Muhassılı Vezir-i celilü‟Ģ-Ģân iken Ali PaĢa Hazretlerinden Kethüda-

yı Hazret-i Sadr-ı Â„zamiye tebriknâmedir Bâ-tesvîd Besim Efendi  

Sa„âdetlü mekremetlü mezîd-i meveddetlü karındaĢ izz ü ekremüm sultanım ağâyı 

celilü‟Ģ-Ģân hazretlerinin nadî-i be-meydanî sa„âdet-i iĢtimâllerine tevkîr-i tevfîr ve 

tevfîr-i tevkîr ile cevâhir-i da‟vât-ı sâfîyât mü‟eddet-i edâ ve gevher-i teslimât ve 

afiyât-ı muhabbet-pirâ ithâf ve ihdâ ve merâsim-i pürsiĢ hâtır-ı sa„âdet mezâhirleri 

ber-vech âhir-i mer‟î ve me„veddî kılındığı siyâkında nemude muhlis-âne oldur ki 

benim sultânım hazretleri bir muktezâ-yı dil-bestegi-i râsıha tevkîr-i mehâmid-i 

seniyyeleriyle ziyâ resân ezmân iken sitâre-i zât-ı sa„d alâmetleri burc-ı pîĢîne tahvîl 

yani izz ü ikbâl ile mükerrer ısdâr-ı âli kethüdalığı 

[18a] 

rütbe„-i vâlâsıyla tes‟îd ve tebcîl buyurdukları sâma„-i zîb-i mahlası olmağla bâis-i 

inĢirâh-ı vâfî olub nakĢ-i mübârek bâd-nigâĢte-i sahîfe-i fevâ‟id kılındığı îrâd 

zımnında mahsûs tebrik-nâme-i muhabbet mefâd-ı tahrîr ve firistâde-i nadî-i sa„âdet-
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masîrleri kılınmıĢdır inĢâllah-ı teâlâ ledâ Ģerefü‟l vusûl bundan böyle dahi cânib-i 

hulûskârları hâtır-ı Ģerîf ve sâ„idlerinden imâhe ve teb„îd buyrulmayub bâis füzûni 

mühürdar olan rakıme-i dil-güĢâlarıyla yâd ve es„âd buyrulmak me‟mûl ve 

mültemesdir bâkî hemîĢe sa„âdet ve ikbâl bâd yarabbü‟l-âbâd 

Seyyid Vehbi merhûmun 

Bûse-cây-ı ashâb câh u celâl olan nadî-i behĢet-i ayâdlarına ekseri eyyâmda elfâz 

rekik nâdir beraber mektûb ile sedâ‟ verilmediği takdim-i vezâif-i ubûdiyetde 

muktezâ-yı dâiye-i ihmâl olmayub belki bir vakit safâ-bahĢlarına meks-vâr tanîn dil-

hırâĢ niyâzıyla görüverilmekden kaçılmıĢ idi yohsa nevruz-ı dilfrûz-ı Ģebâbdan  

[18b] 

zemher bir kühûlete gelince bî-sâbıka-i hizmet mu„tâd ola geldiğimiz mekârim-i 

celîlü‟Ģ-Ģân ihsânları fersûde-i nisyân olup bendegân-ı dergâh menî„ü‟l cenâb ile 

meyânemizde ki asâr-ı sahîfe-i tırâz hukuk-ı mahkûk kalemtırâĢ-ı akûk olmak ne 

ihtimaldir ol asitân-ı felek-i sa„âdet nice nice âfitâb-ı emânî sütû ann-i temennâ 

ederiz hemân cenâb-ı rabbü‟l izzete çehre-sâ-yı niyâz iz ki vücûd-ı Ģeriflerin 

meddîü‟l eyyâm mesned-i niĢîn afiyet-i devlet edüb hablü‟l metin izz ü ikbâlinizi bî-

endâze mümetted eyleye âmîn 

Seyyid Vehbi Efendi 

Ebâ ann-i hadd-i hayr-hâh din ve dünya-yı gamhâr kâffe-i fukarâ olan lütfu çok 

sultânıma arz olunur ki hamden allah-ı teâlâ zât-ı ömrîü‟l adilleri mesned-i niĢîn 

sadâret-i evlâlı âsâr adl u insaflârı kalem ve hıtta-i Rum‟a ber-veçhle Ģâmil olmuĢdur 

ki eryâb-ı izz ü devlet değil belki etfâl-i zir-i destân raiyyet-i sükkân 

[19a] 

Ģehr ü Ģâyân belki etfâl-ı debestân hergün envâ„-i menâkıb mu„adeletleriyle ratibü‟l 

lisân olub günegüne nevâdir adl ü insâfları nakli ile dualar ederler fil-hakika menî„ 

vedûd ahkâm olan deryâ-yı adl u insâfları pîrâye-i nizâfet ile musaffa olacak etrafa 

münĢa„ib olan cedd-i evvel-i inhâr dahi kedûrât-ı zulm ve ittîsâfdan müberrâ olur el-

hâsıl sultânım hakkında müĢâhede eylediğim teveccüh kılub duâ-yı pey-der-pey 

müddetü‟l ömr kimesne hakkında ne görülmüĢ ne iĢidilmiĢtir bir kûĢe-i tâziyâne-i 

te‟dib ile gûĢmal olunub dil-gir olan gürûh-ı bî-insâf dahi medh ve senânızda bî-

ihtiyâr ancak mısra„elfasl-ı mâ Ģehdetiyyeü‟l-edâ inĢâllahü‟l-âzîz bu devlet-i ehl-i 
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perver müstehak-ı nevâze ve sevkimiz vâriddir ki hâsset-i çerâğ kûĢe-i ferâğ buyurup 

tahdîd-i ni‟met ile muğtenim olayız bu mânâ-i bâdîyye-i safâ-bahĢ-ü ihsândan rîzân 

olan kutrât-ı nâçizden olmağın temennâsına cür‟et 

[19b] 

olunmuĢdur mısra„ ve‟l-arz min-ke‟sü‟l kirâm nasib-i ol serîredân-ı kulûb olan 

padiĢâh-ı lâ-yezâl dergâhına rû-yı niyâz fersûdedir ki ol nahl-i celîlü‟l-zıll-i devleti 

fürûğ-berde-i kirâm ile be-tahsîs ol sâbık olur denilen ikbâl olan mahdûm lâzımü‟l 

ihtirâm ile hemvâre seraser ve hürrem ve her berîn hil‟at-ı sebz-i hayât ile muazzez 

ve mükerrem edüb meddiü‟l dehher destzerde-i hadisân â„lem etmeye bâkî 

nemândân ki ne-hâhed bekâ-yı tu 

Nergisizâde merhumun bir nekbet-meab hakkında mecalis 

Ashâb-ı hümem ve mehâfil-i erbâb-ı kerem savbına mevsil sütûr pür-kusûr olan 

Jajhây ve Herze-kâr veya köy-i periĢân etvârın gılzet ve ibrâmıyla hasb-i hali bu vech 

üzere ilâm olunur ki merkum-ı mezbûr kendi kavli üzere serhâdd-i Ġslâmiyede ifnâ-yı 

ömr ü tazyî„-i evkât ve cem„-i me‟âyib ve tahsil-i seyyi‟at ederken asker ma‟âsi 

hüsn-i hasîn vücûdun muhâtara edüb bi‟l-cümle mahsûl mezâri„-i dil ve cânı olan 

[20a] 

hûĢe-i salâh ve iman-ı pâmâl olduğundan gayr-ı har-sûy hilkatınde olan erzâk ahlâkı 

dahi ni‟amâ ve zevâyâ-yı dükkânca-i dimâğında olan zehâir akl ve idrâki târâc gerde-

i tâtâr sipâ-Ģekâ olmağla keff-i iktidârında def„-i muzayaka iflâs ve tahsîl vech-i kefâf 

içün nukûd-ı durûğ-lâf ve kezâfdan gayri sermâye kalmayub bir müddet kûĢe-i 

dükkân-ı fenâda bâd-fürûĢ ve bâzâr-ı inâda delâl hiç berdûĢ olub ve ahyânen kenâr-ı 

bâhr naktide Ģebeke-i sa‟i-yi sevdâyla seyd-i mâhî hasret ve gâh-bâdîye-i mihnetde 

dâm kûĢeĢ ve ikdâm ile Ģikâr-ı nehcîr felâket etmekle kana„ât edüb bi‟l-ahire 

mutâlebe-i husûmet baht-ı nâ-hemvârdan kılel cibâl-i gumûma gürizân ve gencgâr-ı 

humûmda pinhân oldukda bazı hayâl-i fâsideye refîk olub onların sevk ve ilkâsıyla 

rehzenlik fikrine düĢüb kâfile-i ihtimâl mahâlli târâc etdiklerinde bir miktâr sevdâ-yı 

hâma nâ„il olub mahzâ leannu‟llahü‟r râĢi ve‟l-merkaĢi manasından hissedâr 

olmak içün anı dahi 
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[20b] 

asitâne emîrü‟l ümerâ-i ifnâya ihdâ edüb ol bâbda hayli tekarrüb kesb etmekle cezîre-

i âdem abâdda vâkî nâ-bûdiye mukâta„âsı emânet-i ber-vechü‟l nizâm kendüye 

tevcîh olunub zabtına gider iken bahr-ı siyâh teng-desti-yi ubûrver içün geĢti-niĢîn-i 

hayret oldukda mısra„ tâ mübârek kademi Nil ve Fırât‟ı kûrıdır mefhûmunca sarsar-ı 

edbâr-ı sefîne sinn-i seng belâya râst getürüb Ģikeste etdikden sonra firâvun vâr garg 

olmak mertebesine varûb derekât-ı dûzah-hırmânda makâm ve mesva ve karârgah ve 

mevâsın müĢâhede eder iken Ģikeste-i felek vucûdu telâtum emvâc kazâ ve kader 

endâhte-i sâhil keder kılub hâlâ destâri-i rezdî ve âyârı ve muavenet-i kallâĢi ve cerâr 

ile tahsîl semere-i piyâz ve seyr u tedârik-i behâyınân ve payîz kaydında olmak hâl-i 

pür-melâlü‟l-neseb ve evfakdır deyü cân habbesîne seddi ramâk olacak Ģeyi yesîr 

peydâsı temennâsıyla bazı erbâb-ı düvelî tasdî„ etmekle tasaddî edüb çehre-i abûsuna 

benzer 

[21a] 

bir vakit teng ve târda bu fukara gelüb mecâlis-i ashâb-ı ihvân ve ihsâna vusûle 

bahane olmak içün bir varaka tahrîr ile dîvanı takrîb hayli tasdi„ etmeğin bu sahîfe-i 

latîfe-i âsâr ile ahvâlinden haber verildi muhassıl-ı kelâm el fakr-ı sevâdü‟l vech 

fi‟d-dâriz fehvâsınca mazhar ve sahra-yı ma„nayü‟l-kezzâb leys men ümmetide 

sergerdân ve hâyr derbederdir vardığı yerlerde bast-ı hasîr pâre-i naklet edüb 

sergüzeĢtimdir deyü beyt cihân-ı dîde besyâr gûyed durûğ ki du gece abit bin gece 

dûğ vezni üzere nice ekâzîb ve ebâtîl hikâyet etmesi mukarrerdir Allah-ı teâlâ habîs-i 

mezbûru söyletmeyüb seng pâre-i i„tâ-yı fi‟l-cümle ile dendân-ı tam‟an Ģikest ve 

deste-çûb ihsân-ı mâ ile çehre-i arzûsunu ifkâr ve pest etmeğe mürüvvet buyuralar bu 

mahlâslarına mûceb-i münezzer bâkî ne demek lâzım mazmun-ı varakadan istinbât 

olunmaya 

Cennet-mekân Ragıb PaĢa merhumun Aydın‟a 

[21b] 

vürûdları hilalinde Rakka Valisi Vezir Mustafa PaĢa merhuma tahrîr ve irsâl 

buyurdukları kâ„ime sûretidir bâ-tesvîd-i hod 

Benim devletlü sa„âdetlü mekremetlü karındaĢ-ı e„azzım sultânım hazretleri cenâb-ı 

mekremet nisâblarıyla müddet-i vâfîreden beri sâdıkâne ve bî-tekellüfâne miyânede 
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mer„î ve mün„akid olan merâ‟ir-i hab ve vâlâ ve evâmîr-i sıdk ve safâ-fîmâ beyn 

ebnâü‟z-zamân ma„na ve hakikiden mu„arrâ sadece lafzı murâd olan tahâb ve tevâd 

kabilinden olmayub mânend hirmân-ı rasisü‟l-bünyân hubûb-ı tündbâd devri ve 

sademât kavâri„ mehcûr ile mütezelzilü‟l-erkân olmak ihtimalinden masûn ve belki 

tahallül mutâvel-i nifâk ve Ģikâk ihlalinden mahfûz ve me„mun sûrî ve manevî metîn 

ve mustahkem müvâlefet ve musâdekattan olmağla iktizâ gerdiĢ çerh devvâr ve icâb-

ı tegallübât-ı rüzgâr ile vuku„ bulan devri sûrî ve tebâ„üd zarûrî hasbiyle ebnâ-i 

[22a] 

nisbet tarafından melhûz ve muhtemel olan resm-i nisyân ve ferâmûĢi beynimizde 

münĢî-i ferâmûĢ ve daima zikr ve fikrimiz zikr ve fikirleriyle zânû be zânû dûĢ 

berdûĢ olmağla pey-der-pey mekâtibât ve müraselât misillü bazı merâsim-i zâhîreye 

murâ„âtında kusûr-ı zarûri dahi vâkî olmuĢ ise dûrî menzil hicâb-ı ittihâd-ı mâ nûr 

daĢtim ez hem habir der her kocâ bûdîm ma müveddâsınca dûrî-i menzîl ve 

mekân perde-i hicâb dil ve cân olmadığına binâen herhalde ve her mahalde ve her 

zamân ve her mekânda istihbâr-ı peyâm-ı sıhhat ve selâmet ve istiĢmâm-ı nefha-i 

rûh-bâhĢâ-yı dil-hûĢi ve afiyetlerinden tesvîğ ihmâl ve ferâğ ve tahliye-i ġam‟a ve 

dimâğ olunmak değil valâ tekellümat-ı mahzûnâ vâlâ ferhâ illâ ve 91irken 

makrûn bâ-nifâs gâhice âlem-i menâm ve hıyâlde meĢhûdumuz olan Ģâhid-i hoĢ 

endâm sürûr mülâkâtda ve her bâr ve her diyârda enîs celîsimiz olan kâbus-ı girân-

sâye-i ekdâr ile kâs-ı merü‟l-mezâk-gumûm 

[22b] 

me„âtâtında zikr ve senâları vâsıtaü‟l-akd cevâhir-i enfâs ve nemek mânde-i tesliyet 

ve istinâsımız olmak mültezim uhde-i ihlâs ve râtibe-i zimmet ihtisâsımız iken bu 

mikdâr ile dahi iktifâ meĢreb-i ehl-i vefada muvâffak mezheb ve fetvâ olmamağla 

vâlâ himmet be-Ģerbü‟l mâ-i min ataĢ âlâ râyet hayâlâ mink fi‟l-keskifâ-yı 

kâ„imetü‟l-ercâ-yı endûh ve ilâm ki delil ser-çeĢme-i ab-ı rendegâni olan hafr-i 

haceste-i pâ-yı himmet tefsîde leb-i hâcere hayratıdır ol pehnâ-yı bî-pâyânda 

sergerdân ve Ģiddet-i ciğersûz mesmûm-ı hemû-mendenü‟l-ataĢ-ı giryân iken mesâfe-

i dûr-ı edvârdan seyrâb-ı tahayyülü olduğum kes-dehhâk berrâkda dahi müĢâhede 

hayalleriyle reyyân ve ab u tâb tasavvurlarıyla terzeyân ve ratibü‟l-lisân iddiğim 
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mesmûl zaika-i irfânları olmak gerekdir Ģikâyet-i ilâm hecr ve ferâk ve hikâyet-i 

istihkâm esbâb-ı muvâlefet ve vifâk-ı hûsule-i evrâk 

[23a] 

derûnun leyl ü nehârda goncâyiĢ-i pezîr olmamağla inĢâllahü‟r-rahmân bir takrîb dil-

firîb ile vukû„ intizârında olduğumuz hengâm mülâkata tahîr edelim rec„anâ ila mâ 

nahn-i fiyemesmû„ müĢîrâneleri olduğu üzere dört sene müddetde giriftâr ser-pençe-

i kahr ve tesellütü olduğumuz fâcire-i kâhire-i lisâm dünyanın Ģive-i dilgüzâr-ı Ģatr-ı 

kurbesinden ba„de‟l-letta ve‟l-leti bin belâ ile necât ve rehâ müyesser galâl geldi 

tasarrufdan ümm-i dünyayı tir-iĢuherenin kahrı azm-i rûm eyleyelim diyerek 

avâtıf-ı âlîye-i hüsrevâneden inâyet ve ihsân buyrulan Aydın muhassallığının 

mukarer hükûmeti olan ilde Güzelhisâr Ģehri rebiü‟l evvelinin dördüncü günü 

vusûlumuz mukarrer oldukda hakk-ı âlîmdir ki cümle umûru âcizâneme takdîm ile 

mücerred pürsiĢ hâtır-ı âtırların müĢîr ve bu câniblere vurûd ve vusûlumuzun 

mahyere bir kıt„a hulûs-nâme terkim olunûb mahsûs bir bendeleriyle arz ve tesyîr-i 

tasmîm olunmuĢ iken be hükmü‟llah u 

[23b] 

tealâ belde-i merkûmeye duhûlümüzden olan bu aktârda vuku„ bulan Ģiddet-i senâ ve 

kesret-i emtâr erbâb-ı sinn-i tecrübenin ahbârlarına göre karîbü‟l-ahdda misli 

mesbûkü‟l âsârdan olmamağla bu keyfiyet-i garibenin tahtında elbette bir hikmet-i 

hafîyye der-kârdır fe-emmâne yüzden rû-nümâ ve ne sûretde hüveydâ olur fikrinde 

iken mahz-ı Ģîme-i kerîme-i dil-nüvâzânelerinden nâĢî firistâde buyrulan nemîka-i 

dil-gûĢâ ve rakime-i ömrüvânelerîn ni„met gayr-ı müterakkiye mesâsında nûr-ı 

bâsire-i sürûr ve tahlîye-i ceyyid hubûr ede düĢmekle dil ezneĢât nâme-i lütfetçû 

gerdegân sadyâr-ı hevâda ve dergar sergirifte-i est sedbâr zîr ve bilâ-mağz ve 

manâsına imrâr dîde-i hasret ve intizâr ve idâre-i hırfe-i itinâ ve itibâr esnâsında zikr 

olunan hâlet-i acîbe tahtında melhuz-ı dakîka-i hikmet mücerredü‟l-fazlu‟l- 

mütekaddim mefâdı üzere cenâb-ı devletlerinin her hasletinde cümleye tekaddümleri 

misillü bu husûsda dahî 

[24a] 

tekadüm menkıbeti ihrâza mebnî nakte-i hafîye olduğu tahkîk ve ikân olunmağla 

tekerrümâ ve tefazzülâ tahrîr ve inhâ buyurdukları vâdî-i mühr ve vefâda katarât-ı 
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emtârdan efzûn ecmâ„-i udûl ile isbât-ı müddeâ buyurdular cenâb-ı hudâ-yı ekber her 

umûrlarında tevfîk ve teyîdine mazhar ve herhalde muazzez ve muhterem ve 

mükerrem ve muvakkâr eyleye amîn mahlâslarının fi‟l-asl kitâbet-i înĢâ vadîsinde 

itinâya Ģâyân mâye-i resâmanemiz yoğ iken fi‟l-zevâyâ-i habâyâ makûlesinden 

olmak üzere bendegân-ı mütehayyilenin köĢe ve bûcağında bulunan bizâ„atamezcât-ı 

kesmimiz dahî senin çendînden beri sâha-ı râhat ve ârâmımıza nuzûl eden çeĢm-i 

havâdis ve allâme-i masrûf ve alîü‟d-devam mürûr ve ubûr üzere olan herze ebnâ-yı 

sebîl-i ekdâra mevkûf olmağla Ģahid tâvus-ı hirâm Ģevk ve garamımıza sûret ve 

ziynet verecek kumâĢ sebest yâf rakime-i bî-insicâmımız herçend elvân istiâ„râtdan 

sâde ve nükûĢ-ı reĢahâtden 

[24b] 

âzâde-i libâs-ı takva-yı zînde bir libâce-i kem-bahâ ise dahîlibâsı köhne-i kadar 

merdomu râ nemisâzed eğer cevher-i Ģenâsi niğra aryân temâĢâ kon çû hüsn-i 

lâbesini temâĢâ ile kem kadarı libâs-ı kabâsından iğmâz çeĢm-i intikâd buyurmaları 

metâ„ rûy-i dest niyâz hâlisü‟l-fevâidleridir 

Sûret-i kâ„ime-i Ragıb PaĢa Be-cânib-i Defterdâr Behçet Efendi bâ-tesvîd 

müĢâr-ileyh Ģîr-i nigâri kalem-i belâgat-ı nigârî dilfirib ve letâif-ı i„tizâr 

fedâkârisi bâdiü‟n-nâzîr i„timâda karîb olan  

Sa„âdetlü mekremetlü meveddetlü karındaĢım izzem sultânım hazretlerinin nakĢ-ı 

gül gonca-i nihâl hayâ bâ-nizâr-ı devlet ve reĢk nîze-i elmâs gülĢen-i izz ü ref„at olan 

imzâ-yı dilâra ve nergis-i hâmme-i i„câz nemâları hemvâre zebûr-ı ser-levha-i defâtîr 

ve ikbâl ve pîrâye-i nebât sa„âdet ve iclâl olmak da„vât-ı ba„de‟l-edâ münhâ-yı 

hâlisü‟l vâlâları  

[25a] 

budur ki bu def‟a eser-i hâmme-i belâgat ve semerbâğ mahîyetleri olan kâ„ime-i 

me„ahız eda ve mültefa-i beĢâret fermâlarının bilâ ümîd ve emel ni„met-i gayrı 

müterakkibe mesâbesinde vusûl ve vurûdu âĢık-ı mehcûre müjde-i vuslât ve bîmâr-ı 

me„yûse ifâde-i afîyet mertebelerinde efzûn bâ„is incibâr dil-i meksûr ve mevrûs 

anbesât-ı hâtır-ı mahzûnumuz olduğundan gayrisinin çendînden berû hasretkeĢ neyli 

i„tinâmı olduğumuz muhâtebât dil-firîbâne ve mücâverât-ı nâzikânelerinden iktisâb 

olunan lezzât-ı rûhâniyye ve keyfîyyât-ı vahdânîyye-i hak budur ki inzimâm-ı hüsn-i 
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himmetiyle merhûn kisse-i tâhîr buyrulan meblağ hakîr vedûn değil mahlâsların belki 

mâlik-i gencîne-i kârûn olmuĢ kadar muğtenim ve mesrûr ve memnûn etmiĢdir 

hemîĢe-i mûceb ser-efrâzi-i âlemîyan olan dil-nüvaz-ı muhlisân ile müĢâr ve mümtâz 

olmakdan hali olmayalar çünkü ez kadîm-i miyânemizde mesbûk ve meslûk biraz 

müddetten berü nesâyic-i enâkib 

[25b] 

nisyân ile mestûr olan ebvâb-ı letâif mutâyebâtı miftâh-ı hâmme-i müĢkil-

igüĢâlarıyla feth ve güĢâde-i cenâb-ı sa„âdetleri tâhrîk-i bünyân-ı himmet 

buyurmuĢlar iktizâ etdi ki mahlâsları dahi ezdûst yek iĢâret ve ez ma yesîr daviden 

mefhûmu delâletiyle bu bâbdan duhûl ve yine bu bâbdan kufûl zemininde kemîyyet-i 

selaset endâm kılma bir mikdar erhâ-yı inân ve imâ-yı cevelân edeyim hulâsa-i teĢyîb 

budur ki sa„âdetlü kethüdâ bey karındaĢımız hazretleriyle cenâb-ı mekremet nisâbları 

haklarında mücerred hâl-i dil-figârân-ı rüzgârdan agâhi ve haberdarı içün rütbe-i 

vâlâ-yı vüzârata irtikâlleri duâmızdan izhâr nevi„ renciĢ ve ızdırâb ile taraf-ı 

sa„âdetlerinden istihlâle muhtâç olduğumuz iĢrâb buyrulmuĢ lakin öteden berü 

meslûk ve mevrûs-ı eslâfları olan tarika-i a„vâm-ı firîbeden nukûl ve inhirâf ve edna 

mertebe meyl-i vâdî-i hakîkat ve insâf buyrulur ise 

[26a] 

mahlâslarından Aydın Sancağı mâlikânesinin muacelesi olmak üzere tertîb ve 

metâlibe buyrulan meblağın fi‟l-hâkika ve fi nefsün emir edâsında meslûbü‟l kudre(t) 

ve adîmü‟l mikne(t) olduğumuzdan baĢka müddet kitâbet veya beynimizde islâf-ı 

kirâmlarıyla hem-Ģirket-i âmâl ve tedbirî ve bazı mevâdda mürtekib külfet-i tertîb ve 

tahrîr olduğumuz letâyifü‟l hayl tahsîli ki sebkat-ı emsâl ile hâbîde-i zemîn humka 

karîb olmuĢdur Azîm oğlu Süleyman PaĢa felânzâde felân misillü mahlâsların 

dostâvîz eylemek seleflerinden müsteb„id olduğu sûretde sultânımdan istib„âd 

olunmazmı ve Aydın Sancağın malikâne-i keyfiyyetinden ibâret idû iken ve bu 

sûretde tevcîhîden garaz ve maksûdu ne olduğu bu hakîre göre fehm ve idrâk 

eylemez itikâdında olmak istiğrâb-ı garîbân derende-i hande-i fermâ ile istiğrâb 

olunmazmı mukaddemâ bu husûsun tafsîlini hâvi ve mukaddemât ve müsellemâtdan 
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[26b] 

müretteb berâhîn-i haka-yı muhteva cenâb-ı sa„âdetlerine baĢka bir kâ„ime hak tahrîr 

etmiĢ idim lakin letâfet ve nâzik mizâclarının âdem-i tahammülü mülâhazası rehzen 

irsâl tesyîr olmağla sa„âdetlü kethüda bey karındaĢımız hazretlerinin kâ„imelerinden 

âli vechü‟l-istitrâd çend kelime lâtîfü‟l-mefâd ile iktifâ olunmuĢidi bu mikdar ile 

tarafımızdan istihlâl-i dâiyesinde olduklarına göre galiba mevkuf-i mahfûza-i tahîr 

etdiğimiz kâ„ime-i manzûr-ısa„âdetiniz olmak lazım geleydi zâhîren da„vâyı kısâsa 

teĢebbüs buyurursanız mâ„hazâ tarafınızdan istihlâl ve istirzâ mukaddemesi bezm-i 

hakk sarîhimiz olub ve mahlasatlarının lâ-ann-i ihtiyâr mecbûr olduğumuz meserret-i 

istiğnâ muktezâsınca irzâmız dahi eshel vechle sûret-nemâ olmayacağı melhûzuna 

binâ-i kâribân serây-ı emnîyemiz mâl-emâl emta„-i mâl-i hûlyâ iken sutûde-i zîr-

destâne ile sûs-ı reĢte-i ümîdi dahi dest-i sıhhat-gîr tahayyülümüzden hâh 

[27a] 

ve nâ-hâh ihtilâs ve iğtisâb ve dîbâce-i pür-zelâl emâlimizi hem-nakĢ serâb buyurmak 

vazʽ-ı sâbıklarına ilâve ve lâhık olmağla bir kâd dahi mahlâsların irzâ ve âʽyâne 

ihtiyaçları bî-irtiyâb olmuĢ olur benim sultânım bu ta„bîrâtdan garz ve maksûd-ı 

cenâblarına izhâr-ı renciĢ ve i„tâb olmayub bir mikdarı beyân-ı vâki„ ve hakîkat ise 

dahi nemâ lâtîfeden ibaretdir ancak lezzet-i muhâtabât-ı hıyâliyeden i„nân-ı 

ĢebdîzKalemi ihtîyârdan reyûde etmekle beynü‟l-ahibbâ mücellâ-yı na-güvâr mührü 

vefâ olan nâz ve niyâz zemîninde ricâ-yı affınız takdîmiyle bir mikdar cevelâne ağaz 

olunmuĢdur beyt lezîz budur hikâyet derâzter goftem çenân ki harf-i asâgoft 

mûsa endertûr hemvâr-ı mesned-i ikbâl ve kâmrânîde müstedâm ve husûl hergüne 

emâni ve âmâlleriyle bekâm olalar 

Sûret-i kâ„ime -i Ragıb PaĢa be-cânib-i Kethüdâ-yı Sadr-ı Âli Abid Ağa 

[27b] 

Benim sa„âdetlü mekremetlü mürüvetlü ref„etlü karındaĢ izz ü ekremüm sultânım 

âğa-yı celîl‟üĢ-Ģan hazretleri hemvâre-i gülĢen-i âmâl mafi‟l bâlleri eyâdî-i inâyet-i 

perverdegârı ile ser-sebz ve ziyân ve hebâyâ serâr-ı maksûd fevâ„id-i hulûs-ı 

itibârları reĢhe bâdi sehâb-ı ikbâl ile terâvet-yâb ve hirâman olmak da‟vâtı takdîmiyle 

ma„rûz-ı senâver-i bî-merâlarıdır ki cenâb-ı mürüvvet-i nisâb-ı vâlâcâhlarına müddet-

i çendînden beri miyânede tâze beste olan alâka-i kaviye ihlâs ve muhâdenet 
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muktezâsı üzere terâvet-yâb-ı gülĢen ikbâlleri vesîle-i tefrîh-i fevâ„id ve tezâyîd 

derecât ve iclâlleri zürri„ye(t)-ı meserret derûn vâlâ-i i„tiyâdları olmakdan nâĢi 

bundan akdem rütbe-i vâlâ-yı kethüda-yı sadâret-i azmî zât-ı bî-hemtâlarıyla iktisâb 

Ģeref-i ûfi eyledikde gerdûn-i gerdânın tıbk hâtr-hâh mahlâsı üzere devrânîbevâ„is 

bîdârî-i bahs ve ikbâlden add olunduğundan mâ„dâ 

[28a] 

rütbe-i sâmîye-i merkûme zât-ı mürüvvet-i semâtlarıyla teĢerrüf eylediği hengâmda 

hakk-ı muhlisânemizde müĢahede olunan muamele-i dil-nüvâzâne ve umûru 

âcîzânemizde tavr-ı niyâb zuhûr olan müsâde-i kerîmâneleri rütbe-i sâmîye-i 

merkûmeden infisallerinden berü tekerrür mansıb-ı âlileriyle bekâm olmaları 

da„vâtına iĢtigâl ve ikdâma zürriye(t)-i ihtimâm olmakdan nâĢi ol vâkitden 

berükandîl duâ-yı samiyemizin âvize-i mihrâb icâbet olmasına dîde-i guĢâ-yı intizâr 

iken lillâh-hamdü ve‟l minne bu defa haklarında afitâb-ı âlem-tâb inâyet-i evlîyâ-yı 

ni„âm-i Ģule rîz olub mükerer rütbe-i merkûmeye irtikâ buyurdukları haber-i meserret 

bahĢâsı kapû kethüdâmız bendeleri tarafından hâssa-i tahrîr ve tebĢîr olunmağla bu 

beĢâret-i mevrusü‟l meserret-i mücerred tesîrât da„vât-ı muhâleset ayâtımızdan add 

olunub her tarafdan kavâfîl-i ferhat ve sürûr Ģâhe-i derûn nemûne-i nemâ-yı kâĢâne-i 

sûd etmiĢdir cenâb-ı hak u feyyâz-ı mutlâk hazretleri 

[28b] 

tekerrür rütbe-i sâmiyelerin makrûn yemnu suûd tezâyüd-i eyyâm ve ikbâllerin 

mülâzim-i devam ve sütûr edib rızâ-yı yemn iktizâ-yı evliyâ-yı ni„âmiye muvâffak 

hıdemât-ı âliyyeye mazhar u zât-ı âlîlerin mezkûrü‟l seniye-i eyyâm olacak umûr-ı 

hayriyeye masdar eyleye âmîn yâ-benîyyü‟l-âmîn cenâb-ı mürüvvet nisâblarının 

umûr-ı âcîzânemizde teveccühle murât-ı rüsûm himmet ü gayret buyurdukları defa 

olanlarında meĢhûd-ı bâsara-i yakınımız olmakdan nâĢi bu bâbda best-i mebâhis ve 

mesâil-itatvîl bilâ-tâ‟îl kabîlinden ma„dûd idi ki mersûm sahîfe-i yakînimiz olduğuna 

binâ-i kemiyet hâme-i süst-cevelâne o vâdîlerde irhâ-yı înân olmayub mücerred icrâ-

yı rüsûm tebrîk ve tehnîyeleri zımnında kâ„ime-i ihlâs-ı ilâma tahrîr ve firistâde-i 

bâde-i sa„âdet -masîrleri kılınmıĢdır inĢâllah u teâlâ ledâ Ģerefü‟l vusûl fi-mâba„d 

dahi vâki„ olan umûrumuzda kemâ fi‟l-evvel himmet-i samimiyeleri mebzûl ve ahbâr 

sâre-i âfiyetleriyle tebĢît-i fevâ„id muhâlasat-ı mevsûl buyurmaları 
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[29a] 

mütemennâ ve me‟mûldur 

HekîmbaĢızâde Âli PaĢa merhûmun Tebrîz Muhâfazalığı hilâlinde Nadîr ġâh‟a 

irsâl eyledikleri kâ„ime‟nin sûretidir bâ-tesvîd merhûm Ragıb Muhammed PaĢa 

Mâdemki aferininde-i kârhâne-i mümkünât-ı ümmet-i nimâvi ve ümmet-i Alevi-

iġirâza dûzi-ieczâ-yı nizâm-ı umûr ve târ-ıbendi-i evrâkmecmua-i mesâlih-i enâm 

içün bir bende-i sa„âdetmend-i bahtiyârın hazâne-i kâbiliyyet ve istihâline cevher-i 

isti„dâd izz ü câh edâ„ ve tertîb revâbıt âsyâb ve müsebbeb muktezâsınca hulûl vakti 

merhûnda hükm muallâk temĢîyet ve meĢîn ebkâ„ ile havme-i hemânîn asâyiĢ-nâh 

mestemandan ve hûze-i heyâzîn penâh zîr-i destân eyleye ol mühr-ü sa„âdet ve iclâl 

kâmkârî ve sipehr-i devlet ve ikbâl bahtîyâr-ı ahter tâbende-i burc-i itibâr gevher-i zî-

bende-i derc-i iftihâr serîr-i arâ-yı tahtgâh hüsrevî Ģeref-i bahĢâ-yı dîhîm ve gâh-ı 

kisrevî dirîgâ-yı serbülendî gare-i garrây cebîn-i ercümend-i hayrü‟l muhalif ve renk 

neĢînân kesr ve cem 

[29b] 

ni„mü‟l bedel serîre arâyân-ı mülk-ü acem nemîme bazû-yı celâlet ve kâmrânî 

yetîme-i kılâde übbehat ve kiĢver-sitâni zîbende-i sazariki saltanat ve dâver-i âlem-i 

efrâz arsa-i fermân rânî-i hıtta mâveri bâlâ niĢîn mesned-i dârâ-yı vâlâ-niĢân serîr-i 

memleket ârâ-yı âli hazret sâmî zîynet-i gerdûn besatet kamer-i til„at mealî menkıbet 

sipehr-i menzilet müĢîr-i sîret atred-i serîret vâlâ-makâm süreya-i ihtiĢâm revnak-ı 

efzâ-yı dîhîm dergâh Ģâh vâlâcâh muallâ-i destgâh saltanat penâh lâzâlet-i teberruât 

devlete Ģarka min müĢarikü‟l izz ü vâlâ ikbâl ve kevâib rif„at lemeat min mutala„ü‟l 

mecd vel-iclâl hazretlerinin esnâ-yı medârîc mecd ü kemâl-i kâmkârî ve erkâ-yı 

muariç izz ü iclâl sa„âdet ve bahtiyarı olan me„vâ-yı nefîr mültesiü‟l nettâk alû ve 

irtikâ ve maknâ-yı hatır murtefiür refesma ve itilâları hemvâre-i müvred envâ„ mesâ-i 

ve müessir ve masdarı esnâf beĢâyir ve mefâhîr olmak adiyye-i müstecabe zâhîretü‟l 

tesyîr ve esniye-i müsteta-yı 

[30a] 

bahîretü‟l tevkîr edâsı mevkûl uhde-i temehhuz ve ibtihâl ve saporde-izimmet 

istikânet ve ibticâl kılındığı merât merâsim-i i„zâz ve iclâl ile âyâne ve inbâ ve 

hakîkat mâl-i hâl zamîr-i münîr âfitâb-ı Ģah ve hâtır-ı hatîr mühr tenvîr cemcâhlarına 
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bu vech üzere arz ve inhâ olunurki râzdâne-i hâkâyık irâ„det-i ezeliyye ve esrâr-ı 

Ģinâs dekâyık hikmet-i ameliyye olan ukalâ-yı bârîk beyn ve nübela-yı basîret ayîn-i 

andında zâhîr ve hüveydâ Ģevâyibe rîb ve hafâdan müberrâdır ki bergüzîdegân beni 

nevü‟l nisân ve medâr-i intizâm kâru bâr âlem-i ve alemîyân olan bâlâ niĢinân eserre-

i adl ü dâd ve hûdâvendân mesayendi nısfet iktizâdan mutâraha-i meveddet ve vedâd 

ve ma„kede-i tehâbîb ve itihâdları sermâye-i salâh ahvâl-i ibâd ve vâsıta-i emn u 

emân emsâru bilâd olub husûsen afitâb-ı âlem-tâb devlet-i kâhire-i hûrĢîd-i cihân 

efrûz azimet bâhire nûr bâsra Ģevket ve Ģehriyâr-ı örre-i nâsîye-i saltanat ve cihândarı 

mazhar âyât inna câ„illa‟ lannâs imâme râfi„ 

[30b] 

râiyyet ve kelimatullah hiyel ulya tahmini meydân-ı gâr-zâr sahibe kıran ve Ġskender 

rûzgâr-ı kiĢver sitânî hüdâvendigâr sahib tâc ve dîhîm fermân fermâ-yı heft iklîm 

mümhed-i kavâim Ģeri„ mübîn Ahmed-i duâyem-i din-i mübîn Muhammed-i 

malükü‟l emân el-uzma fil-afâk vârisü‟l hilâfetü‟l keber illaü‟l i‟tilâk mustahdem 

âzimü‟l mülûk ve selâtîn muste‟ad efâhimü‟l ikbâl vel havâkîn nâsirü‟l hakk ved-

devle veddîn giyâsü‟l Ġslâm vel-müslimîn vazi„ kavânînü‟l adl ü vel-iktizâr tilâl 

memdûd âli mefârikü‟l ibâd müessesinin bünyân-üd devletü‟l müeyyide mesdûd 

erkânüs saltanatü‟l müeyyîde kâsir-i anâkü‟l kefere vel müĢrikîn kahîrü‟l esnâfür 

fazîyye vel-mülhedîn kehfü‟l müĢrikîn melâzü‟l hâfkîn sultanü‟l berrîn vel-bahreyn 

hâdimü harameyîn Ģerrifîn basitbesâtmen vel-emân nâsibe nisâbü‟l adl ü vel-ihsânü‟l 

müeyyîd be tebayidullahü‟l azîzür müsteân asumân-ı ferr u Ģevket-i afitâb-ı saltanat-ı 

tevemân feth u nusret 

[31a] 

kahr-ı mân-u mevtîn pâdiĢâh himmet kiĢver-ü Ģehriyâr bâhr ve bir mâlik-i mülkü 

Ġskender ve hüsrevi rûy-i zemîn gevher-igân celâlet-i nahl-i bâğ ma„delet kevkebe 

burc sa„âdet merkezi dünya ve din Ģevketlü kudretlü azametlü muhabbetlü kerametlü 

efendim pâdiĢâh azmet-ü dest-gâh-a eyye dehû Allah ve kavâh hazretleriyle 

muvâfakat kîĢ ve itikâd gibe ürvetü‟l ve veskâ-yı yek cihet-i ve ittihâd derd-dest 

i„tisâm ve i„tizân iken izâce-i buzâ„i muhabbet vurûd etmek mugâyir kânûn âkıl ve 

reĢâd muhâlif düstûr sedk ve sedât olduğu melhûz hâtr-ı diyânet kîĢ ve tab„ nasfet 

endiĢeleri olub vesîle-i insidâr bâb-ı fitne u fesâd ve zarîye-i istidâr emr muvâkafat 
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ve ittihâd olur vech üzere sedd-i ebvâb mukâfaha-i ve menazi ve sedd-i arnâb 

musalâha ve muvâdaya-yı ruhsat kâmile ile nâmezd-i ba„s ve irsâl buyrulan mela-i 

nusretin mesnâ-yı sipâh zafer-i penâh Osman olan kermân Ģâhâne vurûdu serâsker 

sa„âdetlü vezîr Ahmet PâĢâ hazretleri 

[31b] 

tarafından arz ve ilâm ve bu bâbda rızâ-yı devlet-i âliye-yi ebed-i bünyân istilâm 

olundukda bu maslahat hayr encâm mâdde-i meymenet fercâm sermâye asâyîĢ-i 

enâm olmağın bu(?) musâdekat irtisâm kablinden ibâret lâyıka-i hikmet (?) u iĢâret 

zaîka-i hullet engiz ile istirzâ-yı tab„ bülendî hıdîvâne ve istizafâ-yı zamîr istiğnâ 

pesend-i mülûkânede bezl-i mâhasal sai ve ihtimâm be avnullah-ı teâlâ tahsîl rızâ-yı 

meymenet iktizâ-yı hazret-i Ģehn-i Ģâh dâr-ı eylâm kılındıkdan sonra merhas mûma-

ileyh Molla Nusret ile ahvâli sulh ve salâh mukâleme ve (?) vecih istihkâm ve 

istikrâr üzere teĢyîd kavâid-i musalime içün kıbel-i devlet-i âliyye-i ebed-i bünyân 

Osmâniyeden dahi serasker müĢâr ileyh hazretlerine ruhsat humâyûn Ģevket-ü 

mekrûn cihânbâni kılınmağın mazreb hiyâm asâkir-i zafer fercâm olan zâhîr-i 

Hemedân‟da bast mukaddemât mukâtemeye i„âz ve mahzûn senâdîk sudûrvükalâ-yı 

sulh olan hafâyâ-yı kazâyâ 

[32a] 

ibrâz olunub be minnet-i sübhân u teâlâ dürre olunan tedayün leyâl-i ve eyyâm ve 

vasıta-i el-akd tekâsîr Ģühûr ve avâm olan bir vâkit feyrûz-i ferhûnde fercâm ve bir 

revz meymenet endûz hayz-i encâmdan on iki mevâd ve Ģerût üzere maslâhat 

mustahsine musâfât nizâm ve cerîde mûafakat ve ithâde hüsn-ü hitâm verilmekle 

tarafından tahrîr vesâyik-i mastûra ve terkîm müstem sekât memhûre kılınıb 

mûceblerince tastîknâme-i humâyûn Ģehîn Ģahisdâr olunmak üzere kavl ve karar 

olunduğu murahhas mezbûr Molla Nusretin memhûr temessük ile serâsker müĢâr 

ileyh tarafından arz ve ilâm ihbâr olunmağın ir minvâl muharrer insidâd dice-i karâ„ 

ve kifâh ve in„ikad mirâr sulh ve salâh cânib-i nîgâh cenâb-ı Ģâhlarından mübârek 

rikâb kâmyâb mülûkâneye arz ve tehlîs olunub mukarar mazmûn temessükât olan 

tasdîknâme mukafat a„lâme-i hıdîvâne Ģeref-i bah Ģürûd ve firistâde-i huzûr fâiz 

olunur olmağın sûb sevâb cûy-ü müsâdekat hûlarından dahi tessy 
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[32b] 

esâ muâlefet ve istînâs ve teĢyîd kavâid-i musâlime mümteni„ elenderâs içün iĢbu 

mahlâsat (?) tenmîk ve tahrîr ve merfû„ arza-i gâh-ikbâl masîrleri kılınmıĢdır be-

tevfîkullah-i teâlâ minvâl muharrer üzere ebvab müsalemet ve muhadenet meftûh ve 

südûr muâlefet ve muhânedet meĢrû„ olub tâkid vesâik ahd u pimân ve temehhüd 

savâik hilfu imân ile medâhil tebâyun ve teĢâkuk mesdûd ve menâhil tehâbeb ve 

tevâfik mevrûd olmağla vedâ-yı hâlif elberâya olan (?) reâya humûd tevâiriyle ve 

mihen ve sükûn sevâir Ģahnâ ve ahneden nâĢi mütenafis süadâ-yı nevâib ve mutenis 

rıfkâ-yı mekâsib olub bu mesâlehe-i müessese el-ahkâm ve musâleme-i müseddetü‟l 

mehâm ki mübnâ-yı esâs ve sâkat ve mesâs metânet ve istihkâm yek cîhet-i mûahât 

din-i islâm ve pâdiĢâh-ı etbâ„ sünnet seyidü‟l enâm aleyhi (?) inĢâllahu teâlâ medel 

eyyâm pâydâr-i zemin bekâ ve devam ve mahrûs tavârık ithidâm ve infisâm olması 

akvâm-ı esbâb marâzi-i mülk-ü elâm 

[33a] 

olmağla bâ„is-i hasânet mâ„kıl vedât ve vifâk ve resânet mebâni-i ahd ü nisâk olan 

daim Ģurût ve kuyûd ve kavâim rüsûm ve uhûdun innel uhûd ledâ ehlil nehi zimem 

muktezâsınca cânibe devlet-i âliyye-i ebed-i bünyân osmân kablinden merât-ı ahkâm 

devam ve istimrâr ve muâteb esbâb vesâkat istikrâr-ı muhakak ve mukarrer olub 

mütemmi bekâ-yı mevâd ve mekavem kazâyâ-yı hûb u vedât olan büyükelçi dahi 

kararzâde-i ve teysîr ve temîme-i bâzû-yı sefâret kılınacak nâme-i humâyûn 

musâdekat-ı meĢhûn Ģehîn Ģâh-ı dahi rakamamızda kütüb ve tahrîr olmağla taraf-ı 

bahûrĢerraf Ģâhlarından dahi müekkedullahu hıllet ve mûahât ve mümehhed revâsî-i 

meveddet ve mûvalat olur hasâil mahmûde-imusâdakat ve desti kânun ve mahlûl 

maksûde-i muâkafat ve mühr-übânî ile istifâ-yı mahâsin emnû emân ve istimnâ-yı 

meyâmin-i raht ve itmînân buyurmaları derhavest nîkhûaf bî-iĢtibâhlarıdır bâkî 

hemîĢe-i afitâb-ı âlem-i bâb ervâh-ı saltanat ve Ģâh-ı tâbende ve sâye-i mevhubat ve 

efzâl ve cemcâhu (?) 

[33b] 

zîr-i destân payînde bâd-irabbü‟l i„bâd 

Rami PâĢâ Reisülküttâb iken zübdeü‟l meĢayih Sivasizâde‟ye gönderdiği 

mektûb 
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Hîn bahr-u lâhût siyâh-ı ibret beyn melik-i melikût olan sa„âdetlü diyânetlü inâyetlü 

kerâmetlü efendim sultânım hazretlerinin asitâne-i mekârim ittihâd hidâyet 

resâtlarına rûy-i ubûdiyyet ve iftikâr ve resûde-i utbe-i tevfîk sedâdlarına cebîn-i 

tezellül ve inhisâr fersude kılınmak siyâkında sad-ı hezâr adâb-ı birle nazırgâh hazır 

feyz-i mezâhîrları sîrâb-ı gerde-i Ģebnem tefakkud ve istiksâ olunur hemvâre sıhat 

birle müstağrik nûrzü‟l celâl olub hevâ ve nefs-i teğallüb ile vâdi-yi fırkadda 

sergerdân ve tarîk aretîde çâr ü hayrân olan erbâb-ı tarîkat-ı râh-ı hakikate irĢâd ve 

irsâl ile dilĢâd bir murâd etmekden hali olmayanlar benim merhametlü kerametlü 

efendim sultanım hazretleri elem tebâüdleri ilâve mîsâk-ı sefer olmuĢdur arzuyu hâk 

bûse-i asiyân âlileri olmertebede değildir ki kabl ilâm ola dergâh-ı  

[34a] 

vâhibü‟l emâle dest bir uruda niyâz ki bu asîb dîde-i revz-i hicranlarına bir dahi hilâl 

nûd mîde-i idd vuslatları ile ibtihâç mâiye-i bâsire-i cân edüb bu akît cihân-tâb 

takrîrât feyz-i perverlerin fırtabenâ kûĢ sâmia kılmak müyesser ve mukadder eyleye 

vemâ zalike allahu bazîz niyaz mendem meclis-i vâz ve tevhîdde halha-i sûz 

muhammed nasihat ve zemzeme-i sây-i kânun tilâvet olduklarınca bu meĢnâk çâr ve 

bekĢî-i asitân melâk bâs-ı bânları olan bende-i rây-i nâ-tevâtların kûĢe-i hâtr-ı sefâ 

mezâhîrlerinden devr ve mehcûr buyurmayalar 

Abed-i kadîm Muhammed Rami Nabi Efendi bir talebeye gönderdiği mektûb 

Biraderim tabîb Efendi hazretlerinin pîĢgâh-ı nazar hâl Ģenâsları mevrûd âĢâb 

günegün senâ kılınûbbir seĢ-i semîr munîr-i feyl-i sûfâneleri bir üslub hekîmhân 

müeddi kılındıkdan sonra bir destane devam cûyı cenâblarıdır ki eğer sitâbe-i 

serireden irfânları nabz-ı gîri hatr bî-mare mütaharrik olursa bi hamdi 

[34b] 

sübhan ü teâla mizâc-ı illet-zede iftirâk eğerçe Ģerbet Ģirinî-güvâr afiyetle istilâ-yı 

maraz-ı cân feĢâranda ve (?) selîmü‟l bâl olmak derecesine mütekâribdir amma 

bahren sehangîr hücûm berçîde-i firâĢ hârgûĢe-i beden olan tabiat (?) hücûm üzere 

olub kârûra-i galîz attab„ rüzgâr bâsâf ve icrâ-yı evzâ bâride-i eyyâm girifte-i hâvan-ı 

hilâf olmağın dil ve câna müstetbâ infebâz olmada der-ân neĢîr gamze-i dil-dûz 

iltifatları nevâziĢ sereyân bir imtilâ-yı âlâma dergâr ve asâkîr meftaha hasiyyet dâr-

teveccühleri urûk ucûnda vesîle-i idrâr olmazsa ne sedde-i em„â-yı ikbâl menhel ve 
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ne sevdâ-yı hançer ankîr-i amâl muhâllil olmak müesserdir hemîĢe-i tahlîye-i sadr-ı 

selâmet cenâb-ı Ģerîflerinin macûn mefrah kuvâ-yı bahĢâ-yı iltifatları ve tedbir 

medâvâ-yı best keĢâlarına manût ettiği zamîr-i hizâfet refîklerine hüveydâdır isâl-i 

cân direv-i ifâkat buyurmaz dest-i tevekkü„ ve tezarrumuzdur bâkiye hemîĢe derd-

ikân-ı tabâbet 

[35a] 

keĢide-i esbâb-ı hezâfet amâdebâd bir rabbü‟l ibâd 

Merhûm Haver Efendinindir 

Sebeb-i tahrîr sahîfe-i sahîha essedûr ve bâ„is testîr ve Ģika-i almasıdır oldur ki nice 

eyyâm ve sene kazâ-i oluna keferesire peskipûs olan nâm-ı keĢîĢ bed keĢîĢdir 

cihândan seyrân nirâne devân ve margiruh be fetuhu aĢiyân-ı beden habâset niĢândan 

cinân-ı cahîme teyrân etmeyin peskipu selefe mütâllik olan umûr-u hâtırları bâtil 

olub ayîn-i batılıların icrâ ve tarîk-i zelâlete ilkâ eder zâl ve mazil ve müfsid ve 

mübtil merdûd ve meyûs bir peskipûs lazimedir deyu âme-i kefere ve cümle-i fecere 

ve sâ„ir revâhib ve pâpâs muktedâ-yı Ģekâvet ve sivas ve henmâ-yı tarîk-i ibâdet ve 

hannâsı nâm metrelide âlih makâni„ münennar ve hadîd yevmen kul cehennem hal 

melit ve takil hilman mezîd tarafından iltimas olmağın hâmil-i kitâb müzekkerel hâl 

ve nâklü‟l hitâb masadakü‟l mâkâl dîn-i bîdâyetlerini 

[35b] 

üzere filannam mecâl müddet-i medîde dîninde inâd ve Ģeyâtîn-i mütemessil ve habl 

fesâd ve mel„âneti mütevessil olub kûlb Ģeyatini inkisârına bâis ef„âlden perhîz ve 

ictinâb ve riyâset be menf„âti rakıbe-i pür nikbasına icâb etmiĢ vâhibbîma vâhib 

vesâlik-i meslek-i meâkib olmağla müĢâr-ı ileyh setre pelîd sakin bimâü‟l hadîd 

veasîdid füyûmü‟l ikâb velûid dahi mârız zikr pâpâsın baĢına kisvet Ģeytân-ı ve 

eknuna libâsı katarât-ı giydirûb kâfe-i küffâra bâĢbûğ ve âmme-i füccâra peskepûs 

vemuğ nâsb etmekle  

Sabit Efendinindir 

Hazretlerinin mağbûz hilâl asmân olan nakĢ-i neâlçelerine vaz„ nâhîye-i 

hizmetkârları siyâkında arza-i dâĢt niyâz-ı mendân sitâkâr oldur beyt gibe bu 

deyyarib ki rûd-i yesrib ve bathâ kemki bi mekke-i menzil ve ki dermendîne cânım 
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neĢîdesiyle bûse câ-yı sedne-i serdak (?) ceberût ve mu„tekif murtâzâdan sevâmü‟l 

izz 

[36a] 

melkûb olub çâr ve keĢîde-i kîsvân hûr-i âyin ve mahfûf kâsirâtü‟l taraf behĢet-i 

berîn yani arâmgâh kadü‟l izzü‟l mücellîn olan meĢhed murteç-i be füyûzât-ı yakîn 

beyt revzeke emdiz riyâz-ı behşet tîynet-i heşt haş himme-i anber serest masdûkası 

olan ravza-i mukarremenibüvvetin gubâr eksîr havâsına ve cenât-ı rûy-i ihlâs ve 

safahât-i rahsâr-i sıdk ve ihtisâs sûde ve mife-i mehâfil (?) efzâl ona emâkin Ģerîfe-i 

hicâzın mevâtın hatir-i izz ü iclâline ferĢ bûriyâ pâre-i cebîn fersûde kılınıb 

lâsiyyemâ meĢhûn feyz inâyet feyz-i kibriyâ masdûka-i ve men dahalehu kâne 

aminen mehabet lemât fazlı ilâhi mukassem reĢehât feyz-i na-mütenâhi vecih-i âmâl 

berde-i kirâm ve dugâh amân-i hâs ve âlem olan mehdare-i kahlî revâh haram-ı celîl 

Ģerîfe-i mu„teber ve sâç henvâre-i halîl yani mekke-i mükerreme vâcibü‟l tebcîlen 

ziyaret Ģerîfesine kasd ve ihtimâm olmağın beyt ihrâm bedûş haram kâbe-i câiz 

lebbeyk zen bâdiye-i rikrevanız bussed 

[36b] 

ricâl ü hât ve terhâl hilâlinde Ģehbe mirz kessenâm eyyâm edhem meĢkîne keçîm 

leyâl-i takibeyle bedir ve dehiyât müstear ve cûdiden ömr devâsına sari„ seyrîn 

zaman ve mikdarı asitâne-i âliyye-i mülâzamatından mâ„dûd ve itibâr buyrulmak 

içün mahsûsa izni Ģerîflerin muĢîr bir meltafa-i kirâm-ı ihsânıyla penâzına hâk-ü pây 

merkâd-i firsa-yı arzuhâl kılındı felekü‟l fazlı ve afû ve kabul bâki fermân hazreti 

fermân fermânındır. 

Belgrâd cânibinde vukû„ bulan nusret-i uzema-yı maĢir tarafı sadr-ı âliyeden 

Bosna Muhafızı Ali PaĢa Hazretlerine gönderilen kâ„imedir sâir Vüzerâ-yı dahi 

yazılmıĢtır 

Benim sa„âdetlü meveddetlü mekremetlü karındaĢ e„azz ü ekremüm sultânım 

hazretleri rehberi tevfîk bâr ve pîĢeri baht-ı fîrûz hazreti cihândarı ile mâh-ı mübârek 

rebiü‟l ahîrin altıncı isney günü sahrâ-yı niĢînden henfet ve kıyâm ve avn-i inâyet 

mülk-ü âlem ile düĢman haybet itisâmdan ahz-ı sor 

[37a] 
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ve intikâm tevcîh ilâm nusret harâm olunmuĢdur delâlet inâyet rabbü‟l izzet ile tay-i 

menâzil ve kıt„â merahil olunarak yevmi hareketimizin sekizinci isney günü 

semendere havâlisine zarb-ı hiyâm ve mücerred-i kebîr topların ve bazı mühimmâtın 

eriĢmelerine intizâr ve birgün mahâl-i merkûnda meks ve arâm esnâsında düĢman 

hilâlinden karînin mağrûratına reftâr ve zâimlerince arz kâlâ-yı kuvvet ve iktidâr ile 

hisârcığa ikibuçuk saat karîb mahalde tertîb tâbûr meksûr ve nasb orduyu hizmetçu 

eylediği çârha ünvanı ve asâkir-i mansûrenin bir mikdâr habbe ve Ģücân ile muradın 

ileri ve tesyîr olunan vezîri sa„âdet semîr Rumeli valisi izzetlü Ali paĢa hazretleri 

tarafından ihbâr olunmağla bundan akdem Sofyadan takdîm olunan sâbıka Karamân 

valisi vezîri mükerrem izzetlü MemiĢ paĢa hazretleri dahi müĢârü‟l ileyh ile bil 

ittifâk tâvin ve tâzud etmek üzere tavsiye ve tenbih ve yevm arâmın ahĢâmı ki leyle-i 

mübâreke-i erbâdır li-eclil ihtiyât dergâh muâllâ yeniçerileri 

[37b] 

ocâğı dahi kablü‟l aĢailleri ve tahrîk ve tesrîb olunub ve çünkü tâbûr makhûrların bu 

makûle füzûlâne cünbüs ve mağrûrane nümayuĢ ile gûyâ asâkir-i nusret masîr-i 

islâm-ı istikbâl dâiye-i fâsidesinden oldukları muktezâ-yı hareketlerinden istidlâl 

olunmağla muhlisleri dahi infilâk-ı tecere-i tevakuf etmeyüb hemen saat altında iken 

semendereden sûvari ve bi‟l-cümle ahmâl ve eĢkâli gir ve tâhîr ile sâlet ve sebk-i 

kibâr seher-i hisârcığa eriĢmek üzere mahrek-i rikâb ılgâr olub tahminen nısf tarîki 

kezerân olduğumuzdan küffâr-ı hâksâr dahi selâse günü vakt-i asırda tâbûrları olduğu 

mahalden berü hisârcığa doğru hareket ve ol fecirde mahalli merkûmada olan 

müĢarü'l ileyhinin ordûlarına Ģebhûn kasd-ı fesidiyle otûz bin miktarı piyâde ve 

sûvari asker hezimet yekberi ile hücûm ve iktihâm ve ondan mevcûd asâkiri islâm 

hezîr-i ittikâm dahi mukabele ve müdafalarında açıkdan 

[38a] 

sel-i süyûf sâika-fâm edüb iĢbâli nare-i gâr-zâr ve ileri ikdâm eden sûvarileri kontar-i 

tığ abdârdan imrârdar oldukları bâkûre-i hedâik fevz ve nazret olan külle-i nev 

berîde-i küfâr ile esnâ-yı tarîkimizde ihbâr olundukda bir an ikdam-ı lahûk imda da 

erhâ-yı inân-ı musârat ve doğru cânibe neberdgâha tevcîh irâyet-i celâlet olunub 

kenâre-i orduyu islâmdan tard ve tebîd olunan bakîye-yi süvaf küfâr hisârcığa çeyrek 

saat karîb mahalde olunan bakiye tâbûr ve metreslerîne tahsîn ve iltihâk ve zâm 
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fâside verâyı kâsidelerince mısrâ„bâserdahum bâstânem külah iddiasıyla 

mutecildane ifâd nâire harb ve kıt‟ale teĢmîr sâk-u vifâk etmeleriyle vecîh muharer 

geceden takdîm olunub ileri periĢân yeniçeryân dilâverleri taraf taraf ve saf ve saf 

metreslere tâbîye ve tertîb vurullarına fersân hayli halîye-i heyecân ile tesdîd ve tâkîb 

ve cümleye kûve-i azar celâdet ve mâiye-i fevz ve nusret olan levaü‟l 

[38b] 

hazerâ-yı hazret-i sultân risâlet-i âliye-i ekmel tahîyeden sonra metreslerine tob 

menzili miktârı mesâfe-i takrîb sûbesû metreslere olan humât dîn ve güzât 

muvahhidin envâ nevâzîĢ ve mevâtid ile tâlif ve terîb olunarak el kıssa be tulliha 

leyle-i hebâl-i fevz ve nusret olan çehâr sani gecesinin yedinci saatinde yevm-i 

merkumun vâkt grûbundan on yedi saat nücumu tarafından asâre-i kıtâm harb ve 

cenk ve nâre-i Ģerâre tob tüfenk ile düĢman dîne izâka-i zehra-i kahr ve intikâm ve 

kürh bâd-i ahîri açıkdan çârik feleklerine be mahâyâ hücûm ve iktihâm ederek arsa-i 

hicâde beyt zessum sütûrân der-ânpehn dest-i zemîn ĢeĢ Ģed asûmân keĢt-i heĢt 

mazmûn hüveydâ yani çû hüveydâ bir semâ diğer dahi peydâ olub keszare zenden 

kâfi küfâr bir günedir dînde-i dost diyor ve bir tarikiyle sûhte-i berk-i ĢemĢîr sâika-i 

gerdâr olmuĢdur ki beyt fekallü karar be cemceme telkah ve küllü müfîz bel-dima 

musîl 

[39a] 

meveddesince her hazra„ keĢteden peĢte ve haridara mecrâ-yı çuhûn hûn olmağla 

âhâd ve zâbitânından serb-i sâmânları galatada meydân hezelân ve kûy çûkân 

semsemend gâziyân olan melâin-i hâsirîn on iki bin mikdârına kezerân ve hebâkar 

fetâr-ı kayd âsâr olan küfâr dahi sekiz bîne bâliğ olduğu karar dâde-i tahmin erbâb-ı 

ihtiyâdır bunlardan baĢka re„sâ-yı namarundan dört nefer cenerâl mu„teberlerînin 

Ģual-i ĢemĢîr-i gâziyân ile de neverdbe„isü‟l mükerrer oldukları da„vâ-yı merdî ve 

tecellüd ile pâ-nihâde-i meydân âceb gurûr olan velles bâĢ cenerâllerinin dahi bir 

kavlde mecrûh ve kavl diğerinde hâk-u helâka matrûh olmak üzere ettiği bazı 

muhazallardan merûye ve muhbirdir velhâsıl atmıĢ binden ibâret olan tâbûr 

makhûrlarının selâsûn mikdârı kahrı ve esiri resîde-i kahru damâr olub sipehr-i kehli 

fânbâm fesahat Serây gabrâye ve yahte-i perde-i zalâm edinceye dek zebûn keĢmekeĢ 

kahru hizlan oldukları halde cân birdendâne hareket 
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[39b] 

med-i buhuyelerine fâsıla veremeyub bi‟l-âhire (?) cennetü‟l hârib mehvâsı 

kendülere reh-nümâ oldukda iftida ve hîzân ve menkus verĢân be seyîr-i vâdî-i hazî 

ve hazalân olduklar fîtîl seherde zâhîr ve temâyân oldukda Rûmelî vâlîsi vezîr müĢâr 

ileyh kapûsu halkı ve eyâleti askeri ve sâ„ir pür-dilân ve Ģec„ândan kuvvetine 

güvenen ve (?) dayanatları ile mahazîl meĢrikinin takiblerine tayîn ve tesrîb 

olunmalarıyla dâr-ı ikab (?) Ģetâbân ve manend yâz ve rân devân ve pûyân 

olmalarıyla eriĢdiklerin amaç sehem kahr ve damâr ve beste-i kayd zincîr âsâ ve 

hayme ve hargâh ve ihmâl ve iskâllerin dest-i rade-i iğtinâm ve intisâr ederek belgrâd 

piĢegahında olan handakların yedan tard ve tesyirlerine serf-i himmet ve esnâ-yı 

tahrîrde mansûr o müft-nümââvdet etmiĢdir bu melhame-i nusret rehnide (?) 

mûvahhidane (?) 

[40a] 

üçyüz neferden devk ve ra„semakûlesinden ve levtiye mutasarrufu tâhir PaĢa bu 

tâ„ife-i celîleyle sergerde ve rehtemûn olub zümre-i zahmdârın dahi dört yüz mikdâr 

Ģece„ân zafer girdâr olmak vakâyı nâd-i reden idi kizîver kıt„âbe-i iĢtihâr olmağla 

layık ve ser-i evaridir muhammede süme-i hamden süme-i hamd (?) fazlullah yetiye 

min yeĢe-i vallahu (?) fazıl âzîm el-hâk (?) mûvahhidane ve kemâtedin id karînin 

itĢiyâzlık ilk Ģöhret-i Ģiâr olan tâbûr küffâr piĢgâhında on yedi saat miktarı yele fâsıla 

verûce keremîyyet açtıkdan sepr-keĢ sîtte-i sebât ve istibâr (?) feĢâr metânet ve karar 

almaları (?) sahayıf âsâr ve ma„hûd tevârih-i Ģinâsân rûzgar olmayub mücerred-i 

hasîsa eyyâm-ı kûz ve encâm hazret-i zıll ilahîden ma„hûd tevâdür mâsirden olmağla 

bu messerretden cenâbınızın dahi hissedâr müĢareket olmanız içün kâ„ime -i 

meveddet-i tahrîr olunduk inĢâllah teâli vusûlunde bu nusret-i mûrisü‟l meserreti 

[40b] 

bi‟l-cümle kantân ve ahâli ve esâfil ve e„âlîye izhâr ve iĢâ„at ve rağmâü‟l-enfü‟l-

a„dâtop ve ve tüfenk Ģenlikleriyle îfâ-yı merâsim-i meserret ve Ģâdîye-i mübâderet ve 

lâzımü‟l-inhâ olan ahvâli  

Ġ„lâm ve iĢâret eyleyesiz  
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Hâlisâ Osman Kethüdâ merhûmun Pîrîzâde Efendi‟ye gönderdiği kâimedir  

Benim sa„âdetlü fazîletlü mükerremetlü karındaĢ-ı emcedim sultanım efendi 

hazretleri müntedâ-yı fazîlet-i intimâlarına mehâzir-i kelâl-i âver-i atnâb ve ashâbdan 

masûn âdât-ı muhâtabe-i tekrîm-i nümûn-ı dilkeĢ-i mazmûn takdîmi ve râsende-i 

arîza-i ikbâl-i hâh-ı sıddîk ezmâları budur ki bu def„a techîz-i kerde-i kalem-i yâkutî 

rakamları olan kitâb-ı meĢkin nikâb-ı harîrîü‟t-tertîb ve kâime-i sâlimetü‟t-terkîb-i 

dilfirîbleri beray-ı nirû ziyyü‟s-safâda behcet-i aver ve reved mâye-i perver ikrâr-ı 

çeĢm-i Ģuhûd olup ihdâ buyrulan gûze-i revândûd-ı âfitâb-nümûd ve bir kıt„a 

hindkârî puĢîde-i sûzenî ile devân-ı musanna„ ve mikrâz-ı 

[41a] 

sîmin-i müĢa„Ģa„ lede‟l-vusûl eğerçi â„det-i nehârı ve bâ„zısı infisâm-ı aver ser-reĢte-i 

tehâb olduğu azmûde-i tecrübe sencân-ı rüzgâr olmak üzere mânende misl-i sâir 

zebânzed âsâgir ve ekâbirdir lakin tarafeyne baz-beste olan târ-ı memdûd dûrî-i sûrî-i 

farz ve kat„ ile hâlet-nümâ-yı kasr u vasl olmakdan gayri hâlete mahmûl 

olmadığından lemha ba„dlemha i„âde-i nikâh tehâfüt ve‟t-tefâvüt ve nihâde-i 

nazargâh-ı müvâhât kılındıktan sonra arz ve iblâğı saporde-i uhde-i velâ-

perverânemiz olan kelle-i mülemma„ târtında ve asâ-i muĢâ-yı berend keĢîde ki 

vekâye-i hecemât-ı peĢe ve be„avzadan kitâbe perde-i bârik müfâziü‟t-teĢbîk-i 

sengsayedirsâir etrûfe-i girân kadarlarıyla perdaĢte-i ma„rûz-ı vâlâ-yı veliyyü‟n-

ni„ama kılındıkda fevkü‟l-me‟mûl Ģeref-pezîr-i misâs enmile-i kabûl olub vâkı„en 

mısrâ„ ilâc-ı vâkı„a bîş ezvukû„ yâbed-kerd mübtegâsınca istihsâr-ı ehâb-ı musîf-i 

ferâhî vakt-i ferâğ meĢtâ olmak misillü mukaddemât-ı sâmân-ı umûr-ı dîdne kîĢ-i 

feylesofân  

[41.b] 

dûr-endîĢ olduğu bâriz-i mücellâ-yı zuhûr olduğundan baĢka zerî„a-i istihsâl hazz-ı 

mevfûrları olmuĢdur fîmâba„d dahi muvâlât olur elûke-i güĢâ cemâ„ne-i 

muhteremleri ile bu mahlas-ı râsihdemleri mübehhic ve hürrem buyrulmak me‟mûl 

ve mütevakkidir  

Tezkire-i mevlîd-i Ģerîf  

Tırâz-ı hil„at-i hilkat-i â„lem Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem cenâblarının 

ziynet-i gehvâre-i vücûd ve pür-tevândâz-ı arsa-i â„lem-Ģuhûd oldukları ihbâr-ı 
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meserret-âsârı kırta-i benâgûĢ-ı müstem„în olmak içün her sâl meymenet-i iĢtimâlde 

ulemâ-i güzîn-i kesr hümullah-ı te„âlâ ilâ yevmi‟d-dîn ile akd-i meclis-i mevlüd-i 

sa„âdet-nümûd olmak â„det-i müstahsene-i Ģehriyârî inĢâallahü‟l-melikü‟l-kerîm 

üslûb-ı mer„ûb-ı kadîm üzere yarınki günü Sultan Ahmed Hân câmi„inde râyiha-i 

fâyiha-i misk ez-fercerr-i hazret-i seyyidü‟l-beĢer ile dimâğ-ı âlemyân-ı mu„attar 

olmak üzere karar verilmekle  

[42a] 

yevm-i ma„hûdda seherî sa„at iken ol meclis-i sa„âdet-i insîde hâzır bulunmağa 

himmet buyrula  

Hâlisâ Osman Efendi‟den Osman PaĢa Dîvân Efendisi Süleyman Efendi‟ye  

Sa„âdetlü mükerremetlü mürüvvetlü meveddetlü efendim sultânım hazretlerinin 

e„anne-i zülâl-i fazl ve kemâl olan nâdî-i ma„rifet-me‟alleri ki münehhilü‟l-

ma„iyyü‟z-zaman mevrüdlü zi„yyü‟d-devrân mukaddemât-ı hasret ve iĢvâk-ı du„â ile 

intâc-ı kazâyâ-yı senâ kılınmak hilâlinde ma„rûz-ı bende-i dil-Ģifte ahlâk-ı 

maraziyyeleri budur ki be-hamdillâh-ı te„âlâ gerçi reĢâĢe-i hazne rebî„-i hayat ile 

izâle-i gamet ve galet olunmakdadır lakin tenevvür-ı kayser sudûrundan gâibâne 

iltihâb eden evâr-ı iĢtiyâk ve Ģirâre-i fırâkınız ile bir rütbede harîkzede olmuĢdur ki 

beyteğer su sepmiyeydi dem be dem endîşe-i vuslat ne cân kordu ne ten yandırmadık 

nâr-ı gam-ı hasret mazmûnu mâ-sadak hâlimdir gerçi Cenâb-ı utârid-nisâblarıyla 

sahâyif-i mutâli„-i 

[42b] 

mülâkâtta sebt-i hutût-ı müĢâfehe bulmadığı beyt fevallah mâ farakatküm 

kâleyâleküm ve lakin mâ yakzâ fesûf yekûnmuktezâsınca Ģîve-i hafiyedebîr-itakdirdir 

ancak misgâh-ı îtilâf muhâveratlarıyla sû-i ĢümûĢmukârenetlerinden fetîle-i fürûz-ı 

Ģem„-i meclisleri olan bazı ahbâb ve ihvânın iĢ„a-i takrîr ve tenevvürlerinden iktibâs 

eylediğim envâr-ı ma„ârif-i fehmeü‟l-iĢâ-yı deycûr-ı cehâlete necm-i Hüdâ misillü 

pür-teveffükün olup leb ber leb zânû ber zânu sohbet eden ashâb kadar beynimizde 

alaka ve hullet hâsıl olmuĢdur gâibâne tarafından zuhûr eden ahvâl-i Ģağaf-i mâl 

ta„ârüf-i â„lem-i ervâha dal bir ma„na olmağla be-meĢiyyetullah-ı te„âlâ telâkî-i 

â„lem-i iĢbâha misâl olduğu dahi ma„lûm-ı ehl-i kemâldir bir vakit olur ki hadîka-i 

iltifâtlarından ictinâ-yı bakûre-i kelâm ile halvü‟l-mizâk merâm oluruz evâilde kâh 
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Mostârî Uzun Mustafa‟ya ve kâh Tayyî efendimize tevârüd eden rakîme-i kerîme-i 

Kür kenârında  

[43a] 

nâvidân-ı berâ„a-i berâ„adan isâle-i selâfetü‟s-sahbâ-yı selâm ve tezkâr ile neĢvedâr 

buyurur diğer sonralarda âdem-i icrâsıyla mübtelâ-yı humâr buyurduğunuzu miynâ-

yı dilârâ-yı muhabbet-i sebükpâre-i nisyân ile Ģikest olduğuna haml etmiĢ idim bu 

esnâlarda nevede-i mütesannıfât-ı divançe divân-ı revnakı Osman Efendi 

karındaĢımıza ib„âs olunan belâğâtnâme-i güzide mısrâ„ hâşân tiz ber dil-i deryâ 

güzâr koned fehvâsınca nâm-ı mahlasıbî tekrar ve tezkîr buyurdukları izâle-i zenk 

derûne rah-nemûn olmuĢdur dâhil behre-i halka-i meclisiniz olanlardan her kimi 

gördüm ise halka be-gûĢunuz olmuĢ buldum min cümletehim revnakî Osman Efendi 

karındaĢımız muhassenât-ı esvâr-ı dilrübânızı hüsn-i bu sıfat-ı kuvvet-i nâmiye-i 

hayâliyyesinden tecessüm edüp ezyâf-ı relîha gibi enâmil-i akl ve idrâki berîde-i 

sekîn-i hayret eylediğine evsâf-ı cemîlenizde bilâ-fâsıla medîha-i serâ olduğuna 

mütefattın oldum hele  

[43b] 

Uzun Mustafa ise midhet ve tehiyyetinizde olmağı baĢının arĢa eriĢmesine delil-i 

ittihâz etmekle çemensıfat vasfınızda serv gibi ser çekmiĢdir Uzun Mustafa‟nın relf-i 

hubândan tûl-dırâz-ı müddet behcet ve ihtizâr olur hâlâtı arz ve ibrâz olunacak 

rütbelerde değildir i„timâd olunmayacak kerâmâta dâir iĢleri vardır meselâ NiĢ 

defterdarlığından infisâli vaktine dek süvâr-ı cerîde-i i„mâli olan evzârı süyûl-i 

istiğfârıyla Ģoste ve Ģû edüp Ģimdi âsetin zühd ve verâ„dan izhâr-ı bazu-yı velâyetle 

ibrâz-ı hâdika-i kerâmet ederek rûy-yı behârda best-ı seccâde-i nebâhat birle sütûn-ı 

küĢtî ve erkâmet ve‟l-esen izhâr edüp baĢka yüzden bir boy çekmiĢdir olki Uzun 

Mustafa değildir görseniz i„timâd etmezsiz i„timâd olunmayacak kadar vardır 

bendeniz dahi vâreste-i zunûn olmadığından beyt ez-sihkârân-ı hadîs-i tevbe cürmü 

diğerest câme-i hod râ ez ân bihter 

[44a] 

neşevîd gülhanî mazmûnu ile mukâbele etdikce onlar çin- i cebîn-i hilâl ile beyt 

cihân halkı Ģu denlü münker olmuĢdur kerâmâta nedir bu fi„il-i münkerdir eğer 

mevtâyı söyletsin tevbîhile müdâfa„a ederler hele efendim sultânım Uzun 
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Mustafa‟nın ahvâli medd-i reĢte-i iĢtiyâkımızdan mümettid bir ma„nî olmağla rak„a-i 

resânın yâder-i rikâb olduğu vakitde revnakı efendi haber verdiğinden kasr olundu 

fîmâ ba„d dahi bende dildâdelerin kenâre-i evrâk-ı mânend berîde-i mikrâs nisyân 

buyurmaları mütemennîdir  

Râgıb PaĢa Reisü‟l-Küttâb iken Pîrîzâde Efendi‟ye  

Hazretlerinin kıblegâh-ı sunûf-ı efâzıl ve veche-i teveccüh-i sufûf-ı emâsil olan 

mahfil-i lâhûtîyyü‟l-müĢkât ve nâdî-i melekûtîyyü‟s-semâtları mesâbih-i da„vât-ı 

sufûf zücâc-ı icâbet ile tenvîr ve meclis-i tahiyyât-ı anber-i imtizâc-ı isabet tebhîr ve 

taktîr olunup mütâlaü‟l envâr-ı ilm  

[44b] 

ve nehy ve tavâli„-i esrâr-ı fazl ve takîolan nüsha-i hâtır-ı hükm-i mâsirleri kerreten 

ba„de uhrâ mütefahhıs ve müstekassî kılındıkdan sonra mehâ-yı muhlisânemiz budur 

ki câmi„ü‟l-usûl mihr ü vefâ ve hâvî-ü‟l-fürû„ hubb ve velî olan nüsha-i zât-ı fezâil-

simâtlarından istifâde mes‟ele-i sıhhat ve âfiyetleri zımnında varak-ı gerdânî leyl ü 

nehâr iken bu def„a irsâl buyrulan risâle icâbet-i takrîz-i duâ ve kabâile-i meveddet 

imzâ-yı vedd ve vilâlarınız merr‟ât-ı usûl-i muhabbet ve müĢkât-ı envâr-ı 

muhâllisatdır nahiyye-i ezmân-ı sa„d-iktirânda resîde-i dest-i hâlisü‟l-cenânları olup 

keĢîde-i silk-i sütûr ve vâsıtü‟l-akd-i semât belâğat-ı tesvirîkılınan dürer-i elfâz-ı 

fesâhat tırâz-ı subhâniyü‟l-edâ ve gurer-i ta„birât-ı belâğat-ı perdâz-ı kassiyyü‟l-

imlâları ki reĢk-i mürekkebât sâhib ve revnak-ı Ģiken-i müfredât râğıbdır her fıkra-i 

rengini sahîfe-i dilde musavver sûr-ı müĢakak ve garâmı bir gûne telvîh ve her secî„ 

temkîni levha-i  

[45a] 

hayalde nekt ve devvârâmi bir vechle tevsîh etmekle bir müddet mütâla„asıyla tenvîr-

i bâsıra-i iĢtiyâk ve bürhete mine‟z-zamân müzâkeresiyle teĢnîf-i sâmi„a-i eĢvâk 

kılınup ta„lîkât-ı kemâl-i tahkîkât ile metn-i hulâsa-i muhabbetleri tahsiyesine sarf-ı 

evkât olunmakdadır hemvâr-ı sâ„id menâbir-i sa„âdetvar iĢde sadırü‟Ģ-Ģerî„a-i âfiyet 

olmakdan hâlî olmayalar amîn bundan böyle dahi nazar-ı dakâyık-ı ihlâs olan hâtır-ı 

feyz-i ihtisâsdan bahs-ı istifhâs-ı canib-i muhlisleri matvî ve mensî buyrulmayup 

da„vât-ı hayriyyeleriyle yâd ve tezkâr ve kitâb-ı muhtâr-ı muhabbet-Ģi„ârlarıyla ihbâr-

ı âfiyet zât-ı fezâil-i semâtlarından külfet-i iltizâm ihtiyârî vâbeste-i himmet hâme-i  
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Belâğat âsârlarıdır  

ÇavuĢbaĢı Süleyman Ağa‟dan Han Hazretlerine bâ-tesvîd Emin Beğ  

Devletlü Ģehâmetlü Ģecâ„atlü celâdetlü efendim hidîv-i celîlü‟Ģ-Ģânım hazretlerinin  

[45b] 

hem-rif„at-i eyvân-ı sipehr olan divânhane-i bolend-i erkân-ı ilhânları reft-i rûb-ı 

çarup müjgân kılınup merâsim-i sadâkat ve levâzım-ı hulûs ve istikânet birle 

istidâme-i eyyâm-ı ömr ü devletleri da„vâtına ziyân ve cenânımız vakf idüği arz ve 

beyân kılınur feyyâz-ı bî-enbâz zât-ı bî-hemâllerin pîrâye-i devâm-ı ikbâl ve iclâl ile 

hemvâre-i beyne‟l-imtiyâz edüp de„âim-i serîr-i izzet-masîrlerin mânend ve tedâhinin 

sipehr-i esir sebât-gîr ve esbâb-ı mecdevâhetlerin hâric-i hayta-i hesâb-ı a„dâd olan 

merâtib-i a„dâdûĢ terakkî-pezîr eyleye amin ba„de‟d-du„â arîza-i bende-i bîryâları 

budur ki benim hazretleri kılâde-ı ceyd emânımız elân halka-i ubûdiyet ve ihlâslarına 

merbût olup Ģi„âr-ı cism-i i„tibâr ve sermâye-i kâr-ı iftihârım olan hizmet-i ed„iyye-i 

hayriyyeler ile evkât-güzâr iken Abdülgaffar Efendi bendeleriyle kerem ve ihsân 

buyurdukları inâyet-nâme-i celîlü‟l-kadrleri erken evkâtda  

[46a] 

meserret-res-i vusûl olup keĢîde-i sahife-i nüvâziĢ olan sütûr-ı iltifât mestûrları 

manzûr-ı ayn-ı rağbet oldukda hâsıl olan du„âyı tezâyüd-i ömr ü devletleri tekrarına 

sarf-ı makdûr olunmuĢdur Hak-ı Sübhânehû ve te„âlâ vücûd-ı cûd-ı menkıbetlerin 

hatâlardan emîn edüp alîü‟d-devâm erîke-i pîrâ-yı izz ve ihtiĢâm eyleye âmin hâlâ 

mûmâ ileyh bendeleri mütemmemü‟l-mehâm semt-i rücû„a emâletü‟l-câm etmekle 

tecdîd-i sakk-i ubûdiyetimize ikdâm olunmuĢdur inĢâallahu te„âlâ resîde-i hâkfertleri 

oldukda bundan böyle dahi abd-i müstehâmların nazar-ı iltifâta Ģâyân ve ayân inâyet-

i mu„tâdlarından ta„dâd ile mümtâz-ı akrân buyurmaları bâbında lütf ü merhamet 

efendimindir  

Hâlisâ Osman Efendi‟den Defterdâr Efendi‟ye tebrîknâmedir  

Hazretlerinin riyâz-ı rak„a-i menâli unsura ve ervâye-i sehâb dîme ve hutalâ olan 

eyâdî-i sa„îde-i merâm-ı fermâları leb-i âdâb ve hayâ birle  

[46b] 

takbîl ve lâzıme-i zimmet-i ihlâsımız olan fâtiha-i nefes-i devlet ve saadetleri celî 

ecyâd-ı tarûs tevfîk ve meymenet olmak da„vâtı nâtıka-i hak edâ birle tertîl kılındığı 
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zeylinde ma„rûz-ı dâ„î-i kadîm ihlâs-ı adîlleri budur ki harem-i râbi„a menzilesinde 

olan DımaĢk-ı pür-Ģevkde devletlü Evliyâ-yı ni„am efendilerimizin hizmet-i 

duâlarıyla imrâr-ı eyyâm ederken bi‟l-istihkâk ve‟l-imtiyâz zât-ı mehâsin-pervâzları 

çemen-sıfat devlet olan mesned-i Ģıkk-ı evvelîde tebehhür ve ihtizâz eyledikleri 

beĢâreti zeyb-i bahĢ-ı samâh-ı dâ„î-i kadîmleri oldukda ufk-ı Ģen tabaka-i mislini irâd 

ederek te‟emmül-i meserret izz-i reh behcet-i evfere mazhar olduğuma binâen 

varakpâre-i bendegî tesvîdine tecâsür olundu Hakk-ı Sübhânehû ve te„âlâ mübarek 

ve mes„ûd ve zaman ve sa„âdetlerin memdûd edüp hemvâre-i kalem-i mekârim 

teve‟ümleriyle arz-ı hâl-i ashâb-ı emâlî mahlîle-i mahalli ve berevât-ı erbâb-ı niyâz 

ve suâli müzeyyen ve mümzî  

[47a] 

eylemekden hâlî eylemeye âmin bu bende-i dîrîneleri mîrîden matlûbu olan 

mültezimîn ve ümenâ misillü nazar-ı i„tibâr ve iltifât âsârlarından ıskât buyrulmamak 

bâbında mürüvvet ve kerem efendim sultânım hazretlerininidir  

Pîrîzâde Efendi‟den  

Sa„âdetlü semâhatlü inâyetlü efendim sultânım hazretlerinindir muttali„-i kevkeb izz 

ü ikbâl olan sâha-i fesîhatü‟l-ircâ-yı izzet-serâ-yı âlîleri savbına ki kelmîh-i tâk zer 

endûdi reĢk Uruz Samsa kubbe-i pîrûze renk-i âsumândır kemâl-i âdâb ile ibrâz ve 

güldeste-i fâtiha-i dest-i kerem peyvestleri Ģifâh-ı tekrîmle takbîl olunur hemvâre-i 

ünvân-ı Ģeref-nâme-i izz ü ikbâlleri ser-levha-i zer-sûre-i tevfîk ile mahallî olup 

dîbâce-i nüsha-i bâhirü‟l-i„tibâr câh ve celâlleri rakkımızda kalemü‟l-a„lâ-yı izz ü 

i„tilâ ola âmin kerem-i perver âyende-i nevâz muktezâ-yı kâide-i keremkâran üzere 

mürâ„ât  

[47b] 

resm-i bende-nevâzî buyrulup âfitâb-ı âlem-tâb inâyetleri manzara-i bi‟l-ıtâk beytü‟Ģ-

Ģeref sa„dü‟s-su„ûddan tâli„ ve ravzene-i pür-jenk külliye-i ahrân hâtıra lâmi„ü‟l-

envâr olmak tesvîg buyrulur ise el-hamdülillâhi‟l-aliyyü‟l-kebîr imdâd-ı nîrü‟t-tevbe-

i takdîr ile kevkeb idi el-hufâ-yı vücûd mukâbele-i evzâ„ menhûsa-i i„râzdan sâlim 

olup Ģeb ve rûz mukârenet-i enzâr-ı Ģerîfe mes„ûdü‟l-âsâr ikbâl-i evliyâ-yı te„mî ile 

makrûn-ı sehemü‟s-sa„âdet olmağla bi‟l-gadr ve‟l-isâl duâ-yı devletleriyle mes„ûl 

olduğumuz mehât-ı ilm-i âlem-ârâ buyrulacak alîm ve dânâdır ki kevkeb-i dürrî 
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tâbdâr-ı vücûd seref-mûeddleriyle tâli„-i eyyâm mes„ûd olup sahîfe-i sipehr-esîr 

üzere sarîr-i neĢîd-i teĢrîfleriyle hâme-i demîr-i utârid mesâmi„-i sükkân melâ a„lâ-yı 

teĢnîf ve ol hatîra-i mukaddes cenâbdan nev-nağme-i dilniĢîn-i sâmi„a-i katân sâhire-

i gabrâni taltîf etdikde sabâhü‟l-hayr sürur-i câvid-i pîĢânî-i  

[48a] 

eyyâmı reĢk âver gurre-i îd eylemiĢdir allâhü -tebârük ve te„âlâ hazretleri zât-ı bî-

hemâllerin ârâyîde-i sadr-ı ikbâl edüp ve her halde hâme-i tevfîk-i pîrâye-i dest-i 

sa„âdet-i peyvest ar ve iclâlleri ola  

Ġzzet PaĢa‟dan Sadr-ı A„zam Ali PaĢa Hazretlerine gelen tezkiredir  

Devletlü inâyetlü atûfetlü re‟fetlü velî-ni„metim efendim sultânım hazretleri Bârî 

te„âlâ izz-i Ģâne hazretleri ber güzîde-i dûdmân ve devlet ve ikbâl olan zât-ı kerr ve 

bî-sıfât ve mülki semâtların cemî„ ekdâr ve ahtârdan emîn ve sâlim edüp sâye-i 

inâyetlerin â„mme-i ibâd ile bu bende-i kerem mu„tâdları üzerinden devr eyleye âmin 

be-hürmeti seyyidi‟l-mürselîn keremkârâ merhamet-i Ģi„arâ öteden berü taraf-ı 

bâhirü‟Ģ-Ģeref-i dâverânelerine olan râbıta-i ubûdiyyetim ta„rîfden müstağnî olup 

âbad-ı kadîm ve bende-i müstedîmleri olduğum ma„lûm-ı devletleridir ve ben hâk-i 

siyâhdan  

[48b] 

ahkar-ı ber-çâker-i kemter olup fallahu‟l-hamd müzlim ile mükerrem oldum amâ 

fîmâ ba„d hakkımda lehâza-i inâyet ve nazar-ı merhametleriyle mu„âmele buyrulmak 

aksâ-yı âmâl-i bende-i kesîrü‟l-bâlleri olmağla inâyetlü efendime dahîl düĢdüm ve 

dâmen-i devletlerine teĢebbüs ile sâye-i inâyetlerine ilticâ etdim efendimden gayrı 

kimsem yokdur lütf ü inâyet merhamet ve Ģefkat me‟mûl ederim eltâf-ı seniyye-i 

hâtimânelerinden niyâz ederim ki her ne kadar cürm ve kusûrum dahi var ise afv-ı 

kerîm-i müĢfikâne ve safh-i cemîl-i bende-perverâneleriyle mu„âmele buyrulup bu 

kulları müceddeden ihyâ buyrulmak bâbında emr ü fermân devletlü inâyetlü 

merhametlü Ģefkatlü re‟fetlü veliyyü‟n-ni„am cezîlü‟l-kerem efendim sultânım 

hazretlerinindir  

Ġzzet Ali PaĢa‟dan evâil-i hâlinde reisü‟l-küttâb el-hâc Mustafa Efendi‟ye  

Benim devletlü mürüvetlü veliyyü‟n-ni„am efendim sultanım hazretleri bu kulları 

veliyyü‟n-ni„am efendimin sağr-ı  
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[49a] 

siğnemden berü gerdan-ı be-tavk-ı ubûdiyyet olan bende-i derm-i harîdelerinden olup 

Ģimdiye dek istihkâk ve istîhâlden efzûn-ı nevâziĢ-i Ģefîkâne ve eltâf-ı bî-

nihâyelerine mazhar olmuĢumdur ancak her bâr-ı cilve-nümâ-yı mücellâ-yı hayâlim 

olan Ģâhid-i merdom-keĢ emîne ki menâsıb-ı kalemiyyeden ibâretdir cûyân-ı nigah-

gûĢe-i iltifâtı oldukça çîn-i cebîn mücânebet izhâr edüp kemân-ı Rüstem pesend 

ebruvânından güĢâd bulan tîr-i ciğer-dûz-ı tegâfül derûn-ı elem-i meĢhûnumu dağdâr 

eder yâhud def„-i ateĢ-i harmân içün zülâl cemâlinden benim raĢha-i merhamet-haheĢ 

eylesem mânend-i serâb-ı derûn-ı mu„âmelesi vücûd-ı hûn-ı alûdumu endahte-i 

ateĢden bevâr eyler bu takdîrce cân-ı hazînin tonknâ-yı hasret ve harmanda enîs-i 

hüzn ve keder olduğun görüp yârân-ı ta„accüb-i kenân aciben mimmen yahzenü ve 

lehu sıddîk-ı fâzıl mislini îrâd ederler mekârim-perver-i ebher hâl-i beĢeriyet 

sebebiyle emniyye-i ma„hûdeye dildâre olup beyt  

[49b] 

geceler encüm-i şomârım sabaha dek ey şeb-i hicrin bana rûz-ı hesab malı üzere Ģeb-

i zendedâr intizâr olmamıĢ yokdur ale‟l-husûs hamîr fıtratında cevher gayret-i 

muzmir olanlar emsâlini sebkat eylemek mülâhazasın etmediği halde tesâvî hâtırası 

emr-i mukarrerdir bu kadar tatvîl ile sermâyanınızı tasdîkden garazım elhamdülillâh 

ite„âlâ celâil-i ni„am-i Ġlâhiyye‟den fütûhât-ı kesîretü‟l-berekât ile mecmû„-ı nâs ser-

Ģâd zevk ve sürûr iken kullarının mağmûm olması revâ buyrulmayup beni 

maksûduma nâil buyurmaları mercûdur Hak-ı Sübhâne ve te„âlâ vücûdunu 

hatâlardan emîn eyleye iki def„a murâd-ı aliyyeleri olup kuvvet-i karîbe gelmiĢken 

baht-ı sihkârîn mümâna„atı sebebiyle mahrûm olduk inĢâallahu te„âlâ bu def„a bekâm 

oluruz eğer rızâ-yı bedr-vâlâ göher mülâhaza buyrulur ise istimzâc içün hâmil-i 

ubûdiyet-i nâme-i kullarının avdetinde lisânen Ģöyle murâd etdik münâsib görürler 

ise  

[50a] 

Göndersinler deyu sipâriĢ buyrulmak bâbında lütf u kerem inâyetlü efendim sultânım 

hazretlerinidir  
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Osmanzâde‟nin arz-ı hâl sûretidir  

Ey sadr-ı kâmûr ki duâ„-destâyiĢin sekbân-ı arĢ ved-i gudât ve leyâl eder yüz yerde 

izzete nâib yüzün sürüp eĢk niyâzı ferĢ-i harîm-i celâl eder etme derîğ-i reĢha-i lütf u 

inâyetin bin sûziĢ ile dergâh ki arz-ı hâl eder bağ-ı niyâza rûzene-i Ģıkk-ı hâmeden 

sarf-ı taleb bu vechle arz-ı cemâil eder bu dâ„î-i berkoĢte-i hâl-i iskeste bâl-i tarîk-i 

sa„bü‟l-mesâlik-i tedrîs-i sâlik olalı medrese-i mihr ü mâh-ı eflâkde telvîh-i hakâyık-i 

tevâli„ ve meĢârık ve tevzîh-i dekâyık mutâla„ ve mübârek ile sebk-i âmuz ehl-i be-

nîĢ ve idrâk olan hurĢîd-i tâbnâk sî-bâr tekmîl devre-i hucerât-ı bürûc eyleyüp bu 

abd-ı nâ-tevân henüz mirkât-ı reh-i pâye-i maksûdun derece-i âĢiresine kadem ne 

urûc olamayup müddet-i çil mâhadan berü mevsala ile medrese-i Kâsım  

[50b] 

PâĢâda servî-keĢ zemher-i ber-tâkat-ı Ģiken ve çille-i güzîn-i zâviye-i mahn olub 

kavâfil-i merâhil-i tarîkden hem-inân-ı mürâfakat ve pîĢ-i âhenk katar-ı müsâra„at 

olanlar ile beynimizde takdîm-ı zamânı mer„î olsa mukaddem haber-i mu„ahhar 

mübtedâ misâli hevâ iken her biri tey-kerde-i kıyâfî-i amâl ve merâtib-i bilâd-ı 

selâseye zafer-i menĢûr-i istîhâl olmalarıyla kerîbân câme-i himmet hâk horde-i dest-

i gayret iken tarîk-i gâlibi ce„alallah âhürü‟l-mesâib dahi hânemân-ı sâmâtımı 

hâkister ve sümûm ve hümûn ile pehlûzen koster etmeğin dâru-yı müferrehü‟z-zât 

telâkî-i mâ fânî vakf-ı dârü‟Ģ-Ģifâ-yı mükâfât eyleyen âlî hazret-i Çâr‟a âciz-nevâzın 

dergâh-ı merhametlerine ilticâ ve merhem-i beriyyü‟sâ‟a-i Süleymânî‟den ümîdvârî 

tedâvi-i zahm-ı âzer ile reh-niĢîn-i serkûçe-i ricâl eylediğim i„lâma ictirâ olundu beyt 

derîn-i eyyâm eğer şevkat-i niyâbım be-ümîd-i kodâm eyyâm-ı yaşım hüdâ yegâm râ 

merâhim-i perver-i arâfat binâha mürâ„at-ı merâsim-i kadem tarîkden kat„-ı nazar 

[51a] 

hâlâ KasımpaĢa muzrib-i hayyâm-ı nusret ve matmah-ı inzâr-ı âtıfetleri olmağla 

medrese-i mezbûre Ģeref-i cû-civârî ile tarîk-i ittisâlde takdîm ve tercîhe illet-i sâni 

olduğu hüsn-i Ģehâdet sudûr-ı kirâm ile muhât huze-i ilm-i Ģerîf-i âlem-Ģümûlleri 

oldukda emr ü fermân ve merhamet ü ihsân merhametlü inâyetlü efendim sultânım 

hazretlerinindir kıt„a mâlik-i hâkister oldu kendisi kul-ı öksüzü tâibin kaldı işi eltâf-ı 

Rahmâniyy‟ye hânemân sözü edüp îrâs-ı sevdâ-yı cünûn şimdi esa„dâd-ı kesb etdi 

Süleymâniye‟ye  
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Tezkire-i Atıf Efendi  

Benim efendim dünkü gün vakt-i gurûbe karîb kadıasker hemmamı piĢgâhında keyfe 

mâ ittifak cenâbınızın dâye ve hâdimine tesâdüf olduğundan zât-ı sütûde-i sıfâtlarının 

böyle vakt-i ba-hengâmde-i illet-i teĢrîfleri tefahhusuna tesaddî olundukda hâdim-i 

cihandîde 

[51b] 

bendeleri vâsıta-i ketûme gibi siterrâz-ı setîreye Ģoğl ile bazı kelimât bimâle tûğul 

eyledi ammâ dâye-i bîçâre devr-i ebvâb-ı kirmâyeleriyle mânende-i Gülhan-ı ateĢ-

dehn olmağla lisân-ı hal ile keĢf-i me‟lâ bu vechle mübâĢeret eyledi ki bizim 

efendimizin öteden berü tab„-ı müteĢeyyi-hâne-i mevzû„âneleri ki kerâren 

meĢhûdunuz olduğundan mâ„adâ nazm hammâm ki âyine-i simîn bed-nândır uĢĢâk-ı 

sıfat-ateĢi kalbinde nihândır keremiyyeti erbâb-ı bahiredledir ancak câme ile duhûl 

eyleyene düĢmen-i cândır uryânî dede tekiyyesidir feyzi müselsel ağzı (?) taĢlarının 

vecdi ayândır heb ânde olur nâil-i vasl ehl-i tecerrüd halvetleri nefs öldürecek tarafa 

mekândır tathîrine nâpâklerin dîde-i nezle mânend-i pîrân-ı tarîkât negirândır 

zemzemesi pîrâye-i terâneleri olup sofiler hammamını halvetinde uzlet ihtiyâr 

eyledikleri mukaddemâ mesmû„anız olmuĢidi ba„de nühufete ser-muvâsalet borde-i  

[52a] 

ber-endâz-ı mükâĢefet olduğundan fazıla hicret-i tongnâ-yı sayyikası bi‟z-zarûre 

Yenibağce hammamına rağbete illet-i müstakille oldu lakin lâle rûyân-ı rengîn 

azâratından bûy-ı vefâ tâ peydâ olmağla andan dahi vefâ hammamına nakl-i seccâde-

i müdâvemet olmuĢidi ancak beyt görürken goncasın fersûde-i dest diğer bülbül yine 

bûy-ı vefâ ümîd eyler gülistanından terânesi mûceb-i celâyı vatanmız olup çâr-ı tak 

merâm-ı istiharetde müttekâ-yı bâlin-i kâm olamadık gitti denilerek çartelli 

hamamında murabba„-niĢîn ser-sıfat ikâmet kılınmıĢ idi sonra beyt (?) gâile-i 

zelzeleden kasr u sâl-i çâr-esâs üzere yapılmazsa metânet gelmez noktası müstedil 

olmağın efsâr-ı semend tonde‟l-câm haheşi halka-i satbül merâma rabt ede bileydik 

deyu Mîr Ahûr hamamına atf-ı inân-i azîmet etmiĢidik beyt semend-i cere boşanur 

eylesin erhâ-yı inân köhne pâyend-i tevekkülde durur mu  
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[52b] 

hayvan netice hasb-i hâlimiz olmağla mısrâ„ bû-sengi kırdı boşandı süpürü tutdu 

hemen sahasıyla meydan hamamına kademe cinniyân-i azîmet olduk anın dahi 

peymûre keyy-i ümid ve Ģiddetenden Ģikeste-i fütûr-ı vüfûr hâsıl olmağla kemâ sebok 

fi‟s-sâbık ammâ bir kerecik dahi sebû-i Ģiken-i niĢangâh-ı maksûd olmağla rehyâb-ı 

fırsat olur muyuz hülyâsıyla Vezneciler hamamında mütevârî-i verâ-yı metres inzivâ 

olmuĢidik lakin bedel-i musâlaha-i muvâsaladan ibaret bu sehâ-yı hûnhâ netîce-i 

mukaddime-i hülyâ-yı müsted„âya müveddî olmağla münâkaĢası münâfeseyi 

müstelzim olduğu haysiyet ile bi‟l-âhire ümîd-i faysal-ı da„vâ-yı muhabbet ile Ģimdi 

Kadıasker hammamına geldik Efendimizin da„vâ-yı haheĢi bugün pedîrâ-yı infisâl 

olmağa sizin dahi himmet-i derûniyyeniz müste„âmızdır eğer bugün dahi olmaz ise 

müdâvemet-i mütevâliye mûceb olur deyu mahlasınızdan lisân-ı hâl ile istimdâd 

eyledi sonra kulunuz dahi behey hayvan  

[53a] 

himmet-i infisâli vaktin tenhâlığından istimdâd eyledik bizim himmetimizin ne 

fâidesi vardır zirâ kadıasker hamamında böyle grûba karîb vakit tenhâ nerde fasl 

olmayan da„vâ-yı muhabbet ne vakitde fasl olsa gerekdir deyu bazı edevât-ı tesliyet 

ile bîçâreye tesliyet verildi efendim pâdiĢâhım rakîmim maksad-ı latÎfedir hemen 

zevkde ol ancak lisâ-ı hal ile gûyâ-yı resâyis olan yerden yeter iki dana hayvanı 

mahrem-râz etmeden hazer gerekdir Cenâbınızı görmeyeli vâfir-i zaman oldu 

Sultânım görüĢelim zehrâbe-keĢ sâğır-ı firkat-ı âtıfet  

Merhûm Hâlisâ Osman Kethüdâ Pîrîzâde Efendi‟ye Bi‟t-tesvîd Hattı  

Sa„âdetlü semâhatlü mükerremetlü mezîd-i muhabbetlü sultânım efendi hazretlerinin 

fazl ve kemâl olan nâdî-i hatîr-i hakîkat ihtifâllerine rehîn-i ta„zîm ve iclâl ve gayret-

Ģekn râik olan tab„-ı sâf meâli ittisâf müĢkâfları vücûh-ı tevkîr  

[53b] 

ile dîbâce-pîrâ-yı sahâyif suâl kılındıktan sonra nümâyende-i muhlis-i dil-i rebûdeleri 

budur ki ilhâb-ı ateĢ-i mufârakatleri kânun-ı derûnumuzu sûzân ve ızdırâb Ģevk 

mülâkâtları bünyân-ı ızdıbâr ve aramımızı vîrân etmekde iken bu def„a mahsûs 

adamları yediyle irsâl buyrulan kitâb-ı müstetâb-ı bedî„ü‟l-elkâb-ı belîğâneleri Ġsakcı 

menzilinde râhe pîrâ-yı ta„zîm ve iclâl olup âb-ı hayat ta„bîrât-ı bî-meâlleri mânend-i 
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Ģu„le-i cevâle bâlârû olan nâr-ı iĢtiyâka nev„ummâ sayt-kelâb-ı tesliyet ve aliü‟l-

husûs numûne-nümâ-yı sahr-ı hilâl olan dîbâce-i hasân-pesend-i sanâyi„ iĢtimâlleri 

eğerçi dil-i firkat kesîdeye îrâs-ı envâ„-ı behcet eylemiĢdir lakin zahm-ı horde-i 

nâsûr-ı firakları olan deliyi ârâm-ı merhem-i mülâkâtlarından gayrı ile kabul-i iltiyâm 

etmeyeceği bî-irtiyâbdır taraf-ı eĢreflerine olan Ģiddet-i alakâ ve muhabbet ve vefret-i 

incizâb ve meveddet muktezâsınca an-gayr-ı münkasim halvethâne-i hâtırımız Ģâhid-

i fikr ve hayallerinden  

[54a] 

hâlî olmayup beyt hayalin dinden nakşın dil-i bî-kemîneden çıkmaz bu bir mu„cize-

nümâ-yı tasvîrdir âyineden çıkmaz mazmûnu mâ-sadak hâlimiz olmuĢdur Cenâb-ı 

Hak adüvv-i ahd-i Ģiken olan düĢman-ı din ve devleti karîben makhûr ve müdmir-i 

kitâb-ı nusret-i menâkıb-ı Ġslâm‟ı envâ„-ı kuvvet ve nusrete mazhar eyleyüp itmâm-ı 

me‟mûriyet ile avdet-i ihsân ve nüsha-i kâmiyâb olan cemâl-i Ferruh-fâlleri 

mütâla„asıyla muhlis-i dildâdelerin mübehhic ve hazan eylemek da„vâtı pîrâye-i 

zebân-ı hâlisü‟l-cinânları olduğumuz ma„lûm-ı sa„âdetleri olmak içün mektûb-ı 

muhabbet-üslûb tahrîrine mübâderet olunmuĢdur inĢâllahu te„âlâ ledâ Ģerefi‟l-vüsûl 

bundan böyle dahi senâkâr-ı ihlâs-ı Ģi„ârları zamîr-i münî-i feyz-i pezîrlerinden 

mehcûr buyrulmayup mühibb-i Ģimâl-vedd ve hakîkat olan savb-ı meâli 

menkıbetlerinden hübûb-ı riyâh ahsâr-ı âfiyetleriyle sekme-i harâret fırsat 

buyrulmağa himmet buyurmaları mes‟ûl  

Bu dahi merhûmdan ilmî Ahmed Efendi‟ye  

[54b] 

Budur ki benim sa„âdetlü semâhatlü mükerremetlü mezîd-i muhabbetlü sultânım 

Efendi hazretleri bu def„a silahdâr-ı âli-kadr hazret-i Ģehriyârî sa„âdetlü mîr-i 

celîlü‟Ģ-Ģân hazretleriyle vârid olan nümîka-enîka-i bedâyi„-i tekâr ve râkime-i 

kerîme-i fezâil nisârlarında süferâ-yı Ġran ile tarh olunan mecâlis-i mükâlemede 

maksûd-ı nâ-meĢra„larının husûliçün sürûr-ı hevâ-yı te„annüd ve ısrâr ve müdde„âsı 

matbû„alarının hilâfını kendilere kabul etdirilmek emrü-düĢvâr iken be-hamdillâhi 

te„âlâ Kitâbullâh‟a mebnî celâil-i delâil-i dilpezîr-i Ģer„iyye ve hüsn-i ta„bîr 

adîmün‟n-nazîr-i mer„iyye ile mülzem-i müfham olup bu kadar eyyâmdan berü 

meyânede memdûd olan reĢte-i keĢmekeĢ hüssâm-ı tesîr baht-ı hümâyûn ile karîn-i 
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infisâm ve emr-i musâlaha resîde-i derece-i hitâm olmağla sarfîde olan fukarâ-yı 

ra„iyyet ganûde-i mehd-i âsâyiĢ ve ârâm olduğu iĢâret ve tebĢîr buyrulmuĢ hazret-i 

Hâlik-i kevn ve mekân inâyetlü evliyâ-yı ni„am efendilerimiz hazretlerinin sâye-i 

râhat-ı bahĢâların  

[55a] 

ibâd ve bilâd üzerine sâyebân-ı emn ü emân eyleyüp zât-ı ber-güzîde-i sıfâtların dahi 

hemîĢe bu makûle âsâr-ı mendûbe ve bu gûne umûr-ı merûbeye muvaffak etmek 

da„vâtı zîver-i zibân-ı hâlisü‟l-cinânları olduğu muhît-i ilm-i dakîkadânları 

buyrulmağ içün tecdîd-i kabâle-i ihlâsa ictisâr kılındı  

Cânib-i Hazret-i Sadr-ı A„zamîden NâdirĢah Cânibine tahrîr olunan mektûb-ı 

Âlî Fî- sene ġaban 1151  

Mâdem ki merî„-i niĢîn mesned-i pîrûze-renk târim-i çârmin ve fermân-fermâ-yı 

hıtta-ı münevver-behnâ-yı hâver-zemîn-i ilm-i firûzî tev‟em sobh-ı tâbidâr-ı zerrîn 

kabâ-yı eĢ„a ve envâr ile fezâ-yı vesî„ü‟l-ircâ-yı âlem-i ulvîde cevelân ve türktâz ve 

zabt ve teshîr-i memleket nîm-rûze ser-ağaz edüp fırka-i siyah-kârân keĢver-i Ģam ve 

Ģerr-i zimmet-i zulmet-i Ģi„arân-ı memleket tulâmî mânend-ı kefere-i leâm miyân-ı 

meydân-ı girûdârda pâmâl ve sahan-ı arsa-i cenk ve peykârda bergeĢte hâl eyleye ol 

mâh sipehr-i saltanat ve tâcdârı neyirr-i hayr-ı baht ve kâmkârî-i âli hazret ve mu„allâ  

[55b] 

bârgâh-ı refî„-i menzilet ve çemĢîd-i destgâh-ı bolend-i himmet ve celîlü‟l-i„tibâr-ı 

sâmî rütbet ve‟l-i„tibâr gerdûn-ı rif„at ve keyvân-ı gulâm-ı meâlî menkıbet ve 

feridûn-ı ihtiĢâm isfendiyâr-ı diyâr-ı ser-bolendî Ģehriyâr-ı bâ-iktidâr-ı mülk-i 

ercümendî tâbende-i ahter-i burc-ı sa„âdet-zibende-i gevher-i derc-i ricâcet Ferhunde 

fâl-i huceste-i hisâl-i hidîv-i keĢver-i câh ve celâl revnak-ı efzâ-yı ürenk kesrî ve 

cem-i dâver-i dâd âver memâlik-i acem râ dâr-ı dâraĢîm-i hurĢîd ilm-i tensîk fermâ-yı 

nizâm-ı âlem avnen li‟l-hamâset ve‟l-celâlet ve‟l-hırâset ve‟l-adâlet saften lil safavet 

ve‟d-diyânet ve‟l-nekâvet ve‟l-emânet gerdûn bârgâh-ı tâc ve dihîm-i penâh-ı Ģâh-ı 

kâ ancâh keyân-ı destgâh-ı lâ-zâlet nîrât devlete Ģârikat min müĢârıkü‟l-izz ve‟l-ikbâl 

ve mâ berahat Ģümûs-ı sa„âdete tâli„at min mütâla„aü‟l-mecd ve‟l-iclâl hazretlerinin 

zât-ı haceste-simât ve vücûd-ı kerr ve bî-sıfatları pîrâye-bahĢ-ı ürenk ilhânî ve 

revnak-ı efrûz efser-keyânî olup hemîĢe heykel ĢemĢîr-i zafer  
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[56a] 

tesirleri sobh-ı haceste-i tulû„-ı âlem-i iclâl ve sepor-i zerrîn-i nusret karînleri mühr-i 

cihantâb-ı sipehr-i ikbâl olmak da„vât-ı müstetâbe-i icâzet meâl ve (?) müstecâbe-i 

muhâlesat iĢtimâline müsâberet ve iĢtigâl-i lâzıme-i zimmet-i devlet hah  bî-

iĢtibâhları idüği merfû„-i piĢgâh-ı mecd ü ikbâl ve ma„rûz-ı destgâh-ı kerden-i hemâl 

kılındıkdan sonra mütâla„-aü‟l-hâmât-ı Rabbânî ve menba„-ı füyûzât-ı Samadânî olan 

tab„-ı bân-ı safvet-i hemhahilerine ifâde-i mahlas-ı sadâkat-mâl ve ebnâ-i hayr-endîĢ-

i hâlisü‟l-bâl bu minvâl üzere icmâl olunur ki efham-i selâtin-i izâm a„zam-ı havâkin-

i fihâm râfi„ü ra‟yât-ı cihandârî câmi„-i âyât-ı nısfet ve dindârî-i muvattad-kavâ„id-i 

Ģer„-i kadîm-i Muhammedî müĢîd-i de„âyim-i kânun-ı müstedîm-i Ahmedî kuvvet-i 

kâhire-i serpençe-i adl-i ve dâd nirû-yı bâzû-yı rüĢd ve isti„dâd-ı sepiydî rûy-ı millet-i 

beyzâ seyahat-ı vech-i Ģeri„at-ı garrâ-i nekâveti dûdmân-ı selâtîn-i Osmânî hândâde-i  

[56b] 

sadr-ı niĢînân-ı mesned-i gitî-sitânî muhisü‟l-Ġslâm ve‟l-müslimîn mu„înü‟l-millet 

ve‟d-dîn mücehhizü‟l-guzât ve‟l-mücâhidîn mürgimü‟l-(?) el-kefere ve‟l-müĢrikîn 

Sultânü‟l-berreyn ve hâkânü‟l-bahreyn hâdimü‟l-haremeynü‟l-muhteremeyn Ģevketlü 

kudretlü inâyetlü azametlü mehâbetlü efendim pâdiĢâh-ı Ġslâm penâh ve ĢehinĢâh-ı 

nusret-i destgâh-ı lâ-zâlet nîrât ikbâle-i munsarıfa eani‟z-zevâl ve mâ berahat lem„ât 

iclâlehû tâli„at an mutâla„ü‟l-kemâl hazretlerinin deryâ ve atûfet medâr-ı hüsrevâne 

ve atiyye-i sipehr-iktidâr mülûkâneleri kabiline tarafı-ı zâhirü‟Ģ-Ģeref kâ-anni ve 

cânib-i sa„âdet-i megâtib Ġlhânîlerinden te‟diye-i levâzım-ı sefâret ve temĢiye-i 

merâsim-i gayret kiĢi ve diyânete me‟mûr-ı eyâlet ve haĢmet penâhân izz ü sa„âdet-i 

destgâhân nizâmen li‟l-eyâle Mehmed Rahim Han-ı Sadlu Hâkim zemîndâver ve 

Nazar-ı Alihan hâkim-i Maruçak vesâtatlarıyla firistâde-i Ģâneleri buyrulan nâme-i 

nâmî-i anberîn nükâb-ı latîfü‟l-fehvâ ve kalemî-i sâmî-i rengîn elkâb Ģerîfü‟l-

mezâyâları beyt besâ„ati ki sa„âdet 

[57a] 

ez ve berd ahter-i betâli„i ki tûlâ bed ve koned takvîm-i eĢrefterîn-i ezmine ve 

saâdterîn Adana‟da behcet-i efzâ-yı vürûd ve feyz-i bahĢâ-yı su„ûd olup bir vakt-i 

meymenet-karîn ve ber hengâm-ı sa„âdet rehînde-i müĢârun ileyhümâ yedlerinden 

huzûr-ı lâmi„ü‟n-nûr-ı cihandârîye teblîğ olunup derc-i derûn-ı fütüvvet-meĢhûnunda 
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mevzû„ ve meknûn olan mervârid-i ma„ânî-i mühr ve muhabbet ve deĢte-i sutûr-ı 

hıllet sudûrunda manzûm ve mersûm olan fevâid-i mezâmin-i gayret ve diyânet ki 

enmûzec-i tîynet-i hamiyyet âyet ve ünvân-ı menĢûr-ı yekciheti ve uhuvvetdir taraf-ı 

eĢref-ı a„lâlarına bâ„is-i incizâb-ı hâtır-ı hümâyûn ve müheyyic-i dâ„iyye-i meveddet-

rûz-ı efzûn olduğundan baĢka Hak Cenâb-ı mekârim-nisâb-ı Ģâhânelerinde derkâr 

olan zünûn-ı hasene-i sıgâr ve kibârı tasdîk ve te‟yîd ve gayret kiĢi-i din-i mübîn 

melhûz olan niyet-i sâdıkane ve himmet-i gayûrânelerin tahkîk ve te‟kîd eylemiĢdir 

Hakkâ ki zât-ı übbühet-simât-ı Ģâhî ve terkîb-i nısfet âyât-ı cemcâhîlerinde merkûz 

ve muhammer olan mâye-i  

[57b] 

hamiyyet ve dindârî ve cevher-i mürüvvet ve ihlaskârî muktezâsı dahi her halde 

cânib-i Ġslâm‟a hüsn-i incizâb ve safâ-yı niyet ve îfâ-yı levâzım-ı hıllet ve diyânet 

olmağla bu vaz„-ı gayûrâne ve tavr-ı münessifâneleri Devlet-i Aliyye-i dâimü‟l-

karârî ne mertebe mahzûz ve minnetdâr eylediği birûn-ı hıtta-i tahrîr ve tezkârdır 

Cenâb-ı te‟lîf-bahĢâ-yı kulûb-ı Ġslâm ve tefrîk-i fermâ-yı seml-i a„dâ-yı le‟âm zât-ı 

kuvvet-i ittisâm-ı mekârim-i iltiyâmların mukârenet-i tevfîk ve te‟yîd ile ser-übbehet 

masîr-i fermandânîlerinde ber-devâm ve erîke-i sipehr-i nazîr-i kâmurânîlerinde 

mü‟eyyed ve müstedâm eyleye âmin sefîrân-ı müĢârun ileyhimâ bendeleri merâsim-i 

sefâret ve resâleti tarîka-i marziyye hüsn-i âdâb üzere ikmâl ve itmâm ve takbîl-i 

bisât-ı sa„âdet-i hazret-i Zıllullâhî ile ihrâz-ı dest-i mâye-i teĢerrüf ve iğtinâm edüp 

mazhar-ı iltifât ve nevâziĢ-i hilâfet-penâhî ve manzûr-ı enzâr-ı mekârim-âsâr-ı 

ĢehinĢâhî oldukdan sonra taraf-ı zâhirü‟Ģ-Ģeref-i cihanbânîden cevâb-ı bâhirü‟s-

savâbnâme-i  

[58a] 

sadâkat-allâmelerin müĢe„arnâme-i hümâyûn-ı mülâtefet-makrûn-ı hüsrevâne ve 

mufâveza-i meymûn-ı hillet-meĢhûn-ı mülûkâne ile savb-ı übbehet-edeb-i haĢmet-

füzûnlarına avd ü insırâfa murahhas ve mâdûn olmalarıyla cânib-i ihlâskârîden dahi 

te‟yîd-i mebânî-i vifâk ve ittihâd ve teĢekkür-i mevâyid-i hulüvvü‟l-mezâk tehâbb ve 

tevâdd zımnında iĢbu rakîme muhâlasat intimâ keĢîde silk-i imlâ ve müĢar ileyhüma 

ile dergâh-ı sipehr-iĢtibâh-ı Ģâhânelerine arz ve isrâ olunmuĢdur fîmâ ba„d mühîb-i 

ittihâd canibinden (?) dilkeĢhubûb yekcihet-i ve ittifâk-ı hayâbân ahvâl ve gülistân-ı 
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amâle vezân olup dest-i kudret-i memâlik-i zimâm-ı kâmurânî ve pây-ı himmet 

mâlide-i çeĢm-i rikâb-ı zendkânî oldukça mânî-i yegânegi ve ittihâd ve merâir-i 

tevâfuk ve i„tisâr ber sarfla muhkem ve mübrem ve ber üslûb-ı mergûb üzere 

mü‟ekked müstahkem olalar kürûd-ı duhûr ve a„vâm ve mürûr-ı leyâlî ve eyyâm ile 

pezîrrâ-yı inhidâm ve karîn-i infisâm olmayup tarafeynden vesâil-i zerâyi„-i hillet ve 

mevâhât  

[58b] 

vesâil ve Ģerâfi„-i meveddet ve mevâlât-ı mütetâbi„ ve mütevâlî ve müte„âkib ve 

mütenâlî olmak husûsları muktezâ-yı Ģime-i kerîme-i Ģâhî ve mübteğâ-yı Ģeciyye-i 

marziyye-i fütüvvet penâhîleri idüği müsteğannî-i tahrîr ve ta„bîr ve vareste-i kayd-ı 

ta„rîf ve tahbîrdir bâkî hemîĢe-i nirr-i cihan-tâb-ı ikbâl ve ahter-i âlem-efrûz-ı iclâl 

meĢrık-ı devlet-i lâ-yezâl vâfik-i haĢmet-i bî-zevâlden tâli„ ve tâbân ve lâmü„ ve 

derhıĢân-ı bâd-ı bi‟n-nebî vâllahü‟l-emcâdü‟l-mu„temed alallâhü‟l-melükü‟l-ekrem 

Muhammedü‟l-vezîrü‟l-a„zam  

Cânib-i sadr-ı a„zamîden ġâh‟ın i„timâdü‟d-devlesine yazılan mektuptur 

Cenâb-ı vezâret meʻâb neyâbet-i nisâb vekâlet-i intisâb sa„âdet-i iktisâb sâhib-i sâib 

re‟y-i âʻlî menzilet-i müĢîr-i müĢterî tedbîr-i âsaf menkıbet-i müstahkem erkân-ı 

memleket müstecmi„-i Ģitâb-ı saltanat nâzım-ı umûr-ı cumhûrî-i memâlik-i Ġran 

nâsık-ı mühâm-ı tahtgâh-ı keyân vâsıta-i emniyet-i cihân râbıta-i salah-i âlemyân 

düstûr-ı er-sütûr-ı Ģu„ûr-ı âsaf-niĢân  

[59a] 

hân-ı hânân celîlü‟Ģ-Ģân hazretlerinin meclis-i Ģerîf-i sa„âdet-nakĢ ve mahfil-i münîf 

dilkeĢleri savbına revnak-ı efzâ-yı serîr-i vedâd ve mesned-i ârâ-yı câr-ı bâliĢ ittihâd 

olan tuhaf-ı tahiyyât-ı âliyât muhâlesât nümâ ve nütaf teslîmât-ı gâliyât-ı musâdakat 

intimâ ittihâf ve ihdâsı siyâkında zamîr-i münîrmir‟at-ı nazîr ve hâtır-ı âtır safâ-

pezîrlerine sadr-ı ebkâr muhâdenet bu gûne ibâne ve irâet olunur ki Devlet-i Aliyye-i 

ebediü‟l-istimrâr ile devlet-i behiyye-i Nâdiriyye meyânında bundan akdem pezîrâ-yı 

in„ikâd olan revâbıt-ı vifâk ve ittihâd ve zevâbit-i tehâb ve tevâdın tekmîl ve itmâm 

ve te‟kîd ve ahkâmı içün bundan akdem cânib-i Devlet-i aliyye-i ebed-i kıyâmdan 

ba„is ve tesyîr olunan elçilerimiz refâkatleriyle âʻlî hazret ve mu„allâ ve bârgâh-ı 

refî„-i menzilet ve HurĢid külâh ferhunde fal haceste hisâl hidîv-i keĢver câh ve celâl-
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i revnak-ı efzâ-yı ürenk kisrâ rahm-i dâver-dâd-ı âver-i memâlik-i Acem tâc-ı ve 

dîhim penâh-ı Ģâh-ı kâ ancâh ve kiyân destgâh hazretlerinin taraf-ı zâhirü‟Ģ-Ģeref Ģâhı 

ve cânib-i übbehet mukâbet 

[59b] 

hemhâhîlerinden der yâd-ı azametdâr-ı hüsrevâneye meb„ûs süferâ-yı sedâd ârâları 

kat„-ı menâzil ve tayy-i merâhil birle memâlik-i mahrûsetü‟l-mesâlik-i hâkâniyeden 

belde-i Sivas‟a vâsıl olduklarında Luristan beğlerbeğisi Ali Merdan Han delâlet-i 

ecel-i müsemmâ ile âzim-i ser-menzil-i bekâ olup ve müteveffâ-yı müĢâr ileyh ve 

rüfekâ-yı necibeʻleri olan Cenâb-ı Fezâil ve ma„ârif simât müfti-i herat fazîletlü 

nebâhetlü Mirza Mehmed Muhsin Efendi ve Cenâb-ı imâret ve hükûmet-i nisâb-ı 

eyâlet ve haĢmet-i intisâb-ı hâkim-i guryân izzetlü Oğuz Alihan nâmzed oldukları 

sefâretde herarcı ma„iyyet ve refâkat ve ittifâk ve Ģerâket ile me‟mûr olduklarından 

nâĢî merhûm-ı müĢâr ileyhin ümenâ-yı devlet-i Nâdiriyye‟ye haber-i vefâtını iĢ„âr ve 

tekrar vürûd edecek emr ü iĢârete intizâr eylemek zâbıta-i nizâm-ı devlet ve vâcibe-i 

zimmet-i sefâretimizdendir deyu bir münâsib mahalde temkîs ve tevfîklerine taraf-ı 

Devlet-i Aliyye‟den izin ve ruhsat iltimâsını müĢa„ar sefîrân-ı mûmâ ileyhümâ 

taraflarından bu hâlisü‟l- 

[60a] 

fevâde iki kıt„a mektûb-ı valâ-ı mahsûbları vârid ve vâsıl olup her çend hitâm ve 

itmâmı akdem-i merâm olan mevâlât ve musâfâtın ber an akdem pezîrâ-yı hüsn-i 

encâm olması melhûzuyla mûmâ ileyhümânın Asitâne-i sa„âdet-i âĢiyâneye icâle-i 

vedûdları çeĢm-daĢt intizârımızolduğuna binâen meks-i tevkîfleri muvâfık-ı 

dilhâhımız olmadığı vâreste-i kayd-i iĢtibâhdır lakin çünkü mûmâ ileyhümânın 

fehvâ-yı tahrîrleri üzere emr-i sefâretde muvâfakat ve müĢâreketlerine binâen tecdîr-i 

ruhsat ve te‟kîd-i levâzım-ı sefâreti mutazammın taraf-ı râhirü‟Ģ-Ģeref hazret-i 

ġâhî‟den tekrar emr ve iĢâret vürûduna intizârları iktizâ-yı kavâid-i mer„iyye-i düvele 

mutâbık keyfiyetlerden olmağla Asitâne-i sa„âdet-medâra çent merhale karîbyolu 

nâm Ģehirde meks ve tevkifleri tasvîb ve beyne‟d-devleteyn mer„î ve manzûr olan 

merâsim-i hıllet ve müsâdakâta lâyık vechle zâd ve zahîre ve levâzım-ı sâireleri  
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[60b] 

tertîb ve iftihârü‟l-emâcid ve‟l-ekârim sâbıkan sipâhiyân ağası olup mûmâ 

ileyhümâya mihmandâr ta„yîn olunan Mustafa ağa dâme mecduhû ma„rifetiyle her 

gûne levâzım ve mihmânları ru‟iyyet ve her bâbda refâh-ı hal ve inĢirâh-ı bâllerine 

mübâderet olunmak husûsları ve emr-i âliĢân ile tenbîh ve te‟kîd ve çünkü süferâ-yı 

Devlet-i Osmaniye dahi mûmâ ileyhümânın sahâbet ve refâkatlerinde azîmete 

me‟mûr olmalarıyla re„âyetü‟l-merâsimü‟l-refâka mûmâ ileyhimâdan âdem-i 

mufârakat birle gerek vezîr-i mükerrem izzetlü sa„âdetlü elçi paĢa hazretleri ve gerek 

rüfekâsı olan izzetlü fazîletlü efendiler hazerâtı dahi mahall-i mezbûrda meks ve 

ikâmet ve levâzım-ı refâkat ve muvâlefete ri„âyet etmeleri husûsu dahi tavsiye ve 

tahrîr olunmuĢdur eğerçi sefîrân-ı mûmâ ileyhümânın ma„mûre-i mezbûrede temkîs 

ve tevkîfleri müteveffâ-yı müĢâr ileyhin vefâtı keyfiyetine binâen kendi tahrîr ve 

iltimâslarından  

[61a] 

neĢ‟et ve heyet-i vâkı„a mektûblarında iĢ„âr olunduğu üzere taraflarından dahi arz ve 

i„lâm olunmağla bu husûsun bir mahall-i âhire hamli ve ma„nâ-yı garîbe nisbeti her 

çend mülâhaza vetakrîb olunmaz lâkin Devlet-i Osmaniye-i dârü‟l-karar ile Devlet-i 

Nâdiriye beyninde derkâr olan merâsim-i tecâb ve tevvâb ve levâzım-ı vifâk ve 

ittihâdın yevmen fi-yevmen müterakkî ve müzdâd olması matlûb-ı tarafeyn ve 

dilhâh-ı cânibeyn olmakdan nâĢî keyfiyet-i merkûmenin taraf-ı muhlisânemizden 

dahi i„lâmı münâsib-i mülâhaza olunmağla iĢbu mektûb-ı müsâdakat üslûb-ı tahrîr ve 

hâlâ Bağdad ve Basra vâlisi vezîr-i mükerrem izzetlü sa„âdetlü Ahmed PaĢa 

hazretleri tarafından îsâl ve teblîğ olunmak üzere firistâde-i nâdî-i meâli mesîrleri 

inĢâallahu te„âlâ lede‟l-vüsûl keyfiyet ma„lûm-ı übbhet-mersûm-ı hânîleri oldukda 

fîmâ ba„d dahi ebyârî-i zülâl saf-ı ender  

[61b] 

sâf-ı mesâfât ve katre-i bârî-i feyyâza-i mihr ve mevâlâtdan hıyâbân-ı serâser 

gülistân-ı dustî sârâb ve reyyân ve küll-i sûrî-i dust-kâmî ve hulûskârî Ģekofte ve 

handân olup hemvâre-i meyânede mün„akid merâir-i hıllet ve müsâdakatin masûn-ı 

infisâm ve mebânî-i müsâlemet ve muvâfakatin mahfûz-i tezelzül ve inhidâm olması 

bu cânibin aksâ-yı emâni ve emâlî olduğu gibi cânib-i sütûde-i menâkib-ı 



 

125 

 

hânilerinden dahi te‟kîd-i mevâd itthâd ve te‟yîd-i levâzım-ı vifâk ve vedâd-ı hemîĢe 

mürâ„ât buyrulmak vâbeste-i seciyye-i mekârim-nejâdlarıdır bâkî hemîĢe eyyâm-ı 

sa„âdet ve kâmrânı mütemâdî ve ber-devâm-bâd  

Sultan-ı Aliyyetü‟Ģ-Ģân Hazretlerine arz-ı hâldir 

Devletlü inâyetlü iffetlü ismetlü veliye-i ni„metim efendim Sultanım aliyyetü‟Ģ-Ģân 

hazretlerinin mübârek paĢmâkları turâbı  

[62a] 

sürme-i çeĢm-i ubûdiyetim kılınup lâzıme-i zimmet-i bendegânem olduğu üzere 

Hakk-ı Sübhâne ü te„âlâ hazretleri dürre-i sedef-i ismet olan cevher-i vücûd-ı 

mes„ûdların zîb-i efzâ-yı harem saray-ı devlet eylemek da„vâtıyla meĢgûl iken lütfen 

ve keremen taraf-ı devletlerine dâir husûslarda vâki„ olan hizmet-i âcizânemizin 

karîn-i kabûl ve tahsîn olduğun mübîn-i ihsân ve irsâl buyrulan fermannâme-i 

nâmîleri vâsıl-ı dest-i ta„zîm olup kemâl-i keremlerinden abd-i hakîrleri hakkında 

zuhur eden hüsn-i zann ve teveccühleri bende-i kadîmlerin memnûn ve mesrûr ve 

du„â-yı ömr ü devletleri tekrâr be-tekrâr edâ olunmuĢdur bende-i nâçizleri bundan 

böyle dahi hizmet-i aliyyelerinde vas„-i âcizânemi sarf edüp duâ-yı bekâ-yı ömr ü 

devletlerinden münfekk olmayacağım ma„lûm-ı devletleri buyruldukda fîmâ ba„d 

dahi sâye-i inâyet ve eltâfları üzerinden devr buyrulmamak bâbında emr ü fermân  

[62b] 

ve lütf ve ihsân devletlü inâyetlü iffetlü ismetlü veliye-i ni„metim efendim 

hazretlerinindir  

Vüzerâ-yı izâm huzerâtına 

Hazretlerinin mecma„-i sipâh-ı ikbâl olan piĢgâh-ı sa„âdet-penâhlarına rehber-i sıdk 

ve ihlâs ile sevk-i ketîbe-i duâ ve vazîfe-i nazîfe-i yevmiyyemiz olduğu üzere hemîĢe 

hazretivefîk-i cünûd umûrlarına delîl ve rehnümâ olmak temennâsı nâtıka-i ihlâs ile 

tetmîm ve edâ olduğu ki hilâlde ma„rûz-ı senâ-hân-ı hâlisü‟l cinânlarıdır benim 

hazretleri dîvân-ı mekârim ünvân-ı müĢîrânelerinde hizmet-i kitâbet ile Ģeref-yâb 

olup bundan böyle savb-ı vâlâ-yı düstûrlarından bazı husûs için Dersa„âdet‟e 

ruhsatyâb-ı aver ve eyâb olan el-hac Ahmed Efendi kulları yine cânib-i mekârim 

meâb-ı âsafânelerine mutiyyedân-ı azm ve zehâb olmağla tecdîd-i kabâle-i ihlâsa 
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vesîle olmuĢdur mûmâ ileyh kullarının saha-i ubûdiyetlerinde ser-keĢîde olan ravza-i 

sadâkat  

[63a] 

ve ihlâsı cûybâr-ı ta„rîf ve tavsîfden istifâzaya muhtâc olmamağla isâle-i cedâvil 

tavsiye ve sipâriĢe havâle-i yetîĢe-i hâme olunmadığı ma„lûm-ı devletleri 

buyruldukda emr ü fermân devletlü inâyetlü veliyyü‟n-ni„am efendim sultânım 

hazretlerinindir  

Sûret-i kâime  

Benim sa„âdetlü semâhatlü mükerremetlü sultânım hazretlerinin hemîĢe nüsha-i 

nefîse-i fazl ve kemâl olan zât-ı bî-hemâlleri rehîn-i mahfaza-i vekâye-i Hüdâ-yı 

müte„âl ve kitâb-ı müstetâb bir ve efzâl olan vücûd-ı sa„d-ı endûdları zîver-i dest-i 

ikbâl olmak da„vâtı edâsıyla arîza-i senâkâr rast-ı mekâlleridir ki taraf-ı fezâil-i 

meâb-ı eĢreflerine olan kadem-i temahhus ve ihtisâsım muktezâsınca her bâr hall-i 

sed berg tab„-ı mekârim âsârların zîver-i sertâc-ı suâl ve istifsâr ve senâ ve derûdları 

pîrâye zebân-ı tezkârım olduğu inhâ ve iĢ„âr-ı lâzıme-i zimmetim iken devletlü  

[63b] 

inâyetlü veliyyü‟n-ni„am efendimiz hazretlerinin mesned-i vâlâ-yı sadâreti teĢrîfleri 

ve muhavvel uhde-i âcizânem kılınan umûr-ı Ģitânın meĢâğil-i arz-ı ihlâs ve duâya 

bi‟z-zarûr müstelzim-i kusûr olmağla bu bâbda sûret-nümâ olan cünha ve kusûrumu 

istiğzâ ve mahzen hatır-ı fezaʻilmâsir-i kerimanelerin tefekkud ve istiksâ zımnında 

rakîme-i hulûs-ı intimâ tastîr ve imlâ ve firistâde-i savb-ı sa„âdet-i pîrâyeleri kılındı 

inĢâallahu te„âlâ karîn-i ilm-i sa„âdet-iĢtimâlleri oldukda ber-vech muharrer bu 

husûsda vukû„ bulan taksîrâtım karîn-i afv ve safh buyrulup hüsn-i teveccüh-i 

kerîmâneleri kemâgân hakkımda derkâr buyrulmak aksâ-yı niyâz-ı 

müstemendânemizdir  

Sûret-i tezkire 

HemîĢe beriyyü‟s-sâ„a himmetleri Ģifâ-bahĢâ-yı hisse-i dilân-ı ahbâb olmakdan hâlî 

olmamaları da„vâtı edâsından sonra arîza-i ikbâl-i hâh bî meralarıdır ki Yusuf beğ 

bendeleri  

[64a] 
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hakkında inâyet buyrulan tezkire-i sâmiyeleri vârid ve münharit-i silkü‟l-lâl-i sutûrî 

olan cevâhir iĢâretleri pîrâye-i nigîn-i kabul olmakdan nâĢî mûmâ ileyh bendelerine 

YeniĢehir mukâta„ası isti„câl-i harc râhına medâr olmak üzere hitâben bir emr-i âlî 

isdâr olunmuĢdur inĢâallahu te„âlâ ba„de‟l-avde bilâ-fâsıla müntefi„ye hizmetlerde 

me‟mûriyet ile Ģecere-i himmetlerinin esmârına ihtimâm ve emr-i mezkûr yedâ-bîd 

cânib-i necîb-i kerîmânelerinden teslîm ve isticlâb-ı da„vât-ı hayriyyeleriçün huzûr-ı 

sa„âdete irsâl olunmağla bundan böyle dahi  

Sûret-i arz-ı hâl  

Cenâb-ı tarh-ı efken-i kâĢâne-i çâr-ı rükne kubâb-ı celle annü‟Ģ-Ģebih ve‟l-irtiyâb 

revnak Ģüken-i kasr vâlâ-tak gerdûn olan gurfe-i bâlâ-revâk ikbâllerin ilâ yevmi‟l-

kıyâm destyârî-i mi„mâr-ı çîre-i dest-i tevfîk ile meĢiyyedü‟l-erkân ve keyvân-ı 

sipehr-kerdânı astân-ı devlet sarây iclâllerinde derbân eyleyüp zulmethâne-i kulûb  

[64b] 

a„dâ-yı mümmer-silâb-ı umûm ve hânümân-ı bed-hâhî cilvegâh-ı gurâb ve bûm 

eyleye âmin bu abd-ı kemterleri âsitân-ı devlet-saray-ı veliyyü‟n-ni„amâneleri 

bendesi ve der devlet-me‟âb-ı dâverâneleri çâker-i derm-i harîdesi olup dâr-ı 

i„tibârım meded-kârî-i mihnetter dest-i inâyet-i veliyyü‟n-ni„amânelerine bünyân-ı 

bolend-i erkân-ı gerdûne hem esâs ve kulübe-i iftihârım mi„mâr-i senmâr-pesend-i 

lütf-ı mükerremetleriyle eyvân-ı âsmâne mümâs olup sem„-i emâlim âfitâb-ı cihan-

tâb-ı inâyetleriyle fürûzân ve her halde niyâbi„-i mekârim ve eltâfları hakk-ı 

çâkerânemde cuĢiĢ-nümâ-yı inficâr-ı ve feverân olmağla müstağrik olduğum eltâf-ı 

bî-girân ve merâhim-i bî-pâyânlarının îfâ-yı mürâhim-i teĢekkürüyle iĢtigâlimi i„lâm 

zımnında tesvîd-i arz-ı hâl-i vâcibe-i zimmet-i ubûdiyetim iken her bâr tahrîk-i halka-

i yâb ve‟l-ecnâb merâhim-i meʻablarına tasdî„-i ser-devlet-i efserlerine cesâret hâric-i 

dâire-i edeb bir hâlet olmakdan nâĢî tahdîĢ-i sâmi„a-i devletlerinden hâkipây-i  

[65a] 

devletlerine tahrîre Ģâyân bazı hâlât dahi her bâr kapu kethüdâları Ahmed ağa kulları 

tarafından tahrîr ve iĢ„âr olunmağla tekrîr-i mevâd ve teksîr-i sevâd ile birûn-ı de‟b-i 

edeb hareketden tehâĢî olunup râtibe-i uhde-i âcizânem olan duâ-yı bekâ-yı ömr ü 

devletlerine iĢtigâl ve müvâzabet olunmuĢidi lâkin müddet-i medîdeden berü menĢûr-

ı i„tibâr ve berât-ı meskîn-i sütûr-i iftihârım tecdîd buyrulmadığından bu keyfiyet 
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abd-i bî-mecâllerini ilkâ-yı bahr-endîĢe ve fikret edüp gamkîn-i nüşûr-ı tab„-ı küll-i 

ez nâle-i bülbül-i feryad-gedâ revnak-ı bazâr-ı kerîmest mefhûmu dahi ref„-i rak„a-i 

arz-ı hâle bâ„is-i harâret olmağla tasdî„-i ser-mübâreklerine ictisâr olundu merâhim-i 

aliyye-i bendegân-ı Ģümûllerinden müsted„âdır ki harz-ı gerîbân-ı iftihâr ve temîme-i 

bâzu-yı mübâhât ve i„tibârım olan fermânnâme-i nâmî ve nevâziĢnâme-i sâmîleri 

ihsânıyla abd-ı Ģâkirü‟n-ni„metlerine ifâza-i tesliyet ve hüsn-i teveccüh-i veliyyü‟n-

ni„amâlarıyla 

[65b] 

sertâc-ı mefâharatim sâyîde-i üç sipehr-i ref„at buyrulmak bâbında  

Sûret-i arz-ı hâl be istidâʻ-yı hâne behâ  

Cenâb-ı bânî-i sa„bânî-i kevn ve mekân celli sâne hemîĢe bâb-ı bolend-i i„tâb-ı 

devletlerin mülâzim-i bî-kesân ve handân-ı ikbâllerin hemvâre-i ma„mûr ve âbâdan 

eyleye âmin arz-ı hâl-i abd-i Ģâkirü‟n-ni„amîleridir ki bu kulları müddet-i vâfireden 

berü hizmet-i tahrîrât ile evkât-güzâr ve vas„-i âcizâne mertebesi hizmet-i lâzımemde 

bezl-i iktidâr edüp lâkin bi-hikmetillâhi te„âlâ bu vakte dek arsa-i tengnâ-yı 

temellükde harâret-i temmuz mu„az-ı sûzhâne berdûĢiye haylûlet edecek rütbede 

berde-raht zıll-ı efkun ve beriye-i temekkünde berk ü bârân herze tâziden vekâye 

eder bir mesken tedârikine tevfîk-i Rabb-i celîl-i rehber ve delîl olmayup ve be emr-i 

hüdâ hinn-i fetihden berü harf-i temellükü dâhil-i sütûr-ı sukûn-ı mübâya„a olmayan 

hâneler dahi taraf-ı kullarından istihbâr  

[66a] 

olunduğu gibi mezkûr lisân-ı delâl olmağla nâçâr avâre-i tîh-i zecrin ve infi„âl ve 

beher sâl emâkin-i müte„addeye nakl-i portâl ile kasaba-i hayret-efzâ-yı hazret-i 

Ebu‟d-Derdâ-i hasbihâl-i abd-i bî nevâ olmuĢiken kıt„abir ukdenin ederse Hüdâ 

hallini murâd takdîr eder müsâ„ade geldikde saati mazmûnu üzere Cenâb-ı Feyyâz-ı 

mutlak kârgâh-ı ihlâsda mensûc-ı gârik mülemme„-i târ-ı duâ-yı kasr-ı vâlâ-tak 

icâbete elyak ve merhametlü efendim gibi bir zât-ı üftâde nevâzın hizmet-i 

bâhiretü‟l-meymenetine muvaffak edüp bu esnâda sâkin olduğum hâne dahi sâbıkları 

gibi pîrâye-i zebân-ı mebâdî olmağla böyle hemgâm-ı Ģitâda mahall-i ahret-dârında 

kemâl-i usret ve su„ûbet ve me‟unet asâs nakli dahi bu gûne mûcib-i zarar ve hisâret 
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olunacağı zâhir olmağla bi‟z-zarûre iĢtirâ dâ„iyyesiyle kat„-i bazâr olunup lâkin vadi-

i muzîk tonk-ı destîde-i dûçâr olduğum düĢman amân-ı nedân  

[66b] 

hâneye-i berdûĢîden tahlîs-i gerîbân-ı bolend himmetlü efendimin himmet-i berâmike 

sened-i kerîmâneleri inzimâmına mevkûf olduğun vâkıf-ı abd-ı müstehâm olan 

bendegân ifâde ve efhâm etmeleriyle arz-ı hâle cesâret olundu ma„lûm devletleri 

buyruldukda emr ü fermân devletlü merhametlü efendim sultânım hazretlerinindir. 

 Cânib-i Hazret-i Sadr-ı A„zamîden Vüzerâ-yı etrâfa kâimedir 

Benim izzetlü sa„âdetlü karındaĢım hazretleri memâlik-i mahrûsatü‟l-mesâlik-i 

hâkâniye‟de olan fukarâ-yı ra„iyyet ve ahali-i vilâyet vedâyi„-i hâlikü‟l-berâyâ ve 

mahlûk-ı mebda„ü‟l-arz ve‟s-semâ‟ oldukları ne binâ-i mezâz„ ahvâllerine cuyubâr-ı 

adl-i vedâd-i pâdiĢâhı dâimü‟l-cereyân olmak ile geĢt-güzâr-ı teʻayyüĢ ve 

zendegânîleri pedîrâ-yı neĢv ü nümâ olup harman-ı cem„iyyet-i hâtırları dâimâ 

avâsıf-ı mezâlim ve te„addiyâtdan hıfz ve vekâyet olunmak lâzıme-i uhde-i 

mu„âdelet-i cihanbânî olmakdan  

[67a] 

nâĢî iĢbu râtıbe-i hasenenin îfâsı yani muktezâ-yı adâlet-i sa„âdet-menkıbetin icrâsı 

taraf-ı fâizü‟Ģ-Ģeref-i hüsrevâneden eyâlât ve elviye-i memâlik-i mahrûsa‟da nâzım-ı 

umûr olan vüzerâ-yı izâm ve vükelâ-yı nısfet-i ittisâmın uhde-i diyânet ve iffetlerine 

havâle ve tefvîz olunmağla bu sûretde zu„afâ-yı sükkân-ı memleket haklarında min 

külli‟l-vücûh levâzım-ı adl-i vedâdın icrâsına ri„âyet ve kâffe-i mezâlim ve 

te„addiyâtdan kendüleri himâyet ve siyânet hâletleri vüzerâ-yı izâm huzerâtının 

vâcibe-i zimmetleri olmak lâzım geldiği âĢikâr ve eğer Ģer„-i Ģerîfe ve rızâ-yı yümn-i 

iktizâ-yı hüsrevâneye mugâyir ve menâfî fukarâ-yı ra„iyyete zulm ve te„addî olunur 

ise müĢâr ileyhim dünyevî ve uhrevî mes‟ûl ve mu„âteb olmak iktizâ eylediği bedîdâr 

olup öteden berü rüĢd ve reviyyet ve hakkâniyet ve dirâyet ile mevsûf olan vüzerâ-yı 

izâm ve sâir hükkâm-ı kirâm merâtib-i mezbûreyi fehm ve derk ile  

[67b] 

lâzıme-i adl-i vedâdı edâya sarf-ı tâb ve tevân eyledikleri cihetden müĢâr bi‟l-benân 

oldukları ma„lûm-ı sa„âdetleri olmağla cenâbınızdan dahi melhûz olan âgâhî ve 

keyâset muktezâsı üzere sâlik-i tarîka-i anîka-i hakkâniyet ve re„âyâ perverî 
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olacakları eğerçi me‟mûldür ancak Ģeyme-i kerîme-i hazret-i hilâfetpenâhî dâimâ 

tahsîl-i vukûf ahvâl-i âleme mâil ve bu takrîb ile vülât ve hükkâmın hafî ve cellî 

ruĢen ve hareketlerine vezîr-i destân-ı vilâyâtın çegûnegi-i za„af ve kuvvetlerine itlâ„-

ı mülûkâneleri hâsıl ve Ģâmil olmakdan nâĢî-i cenâbınız tarafından ahali-i memleket 

ve fukarâ-yı ra„iyyete hilâf-ı melhûz te„addî ve tecâvüz hâlât-ı gayr-ı marziyyesi 

tecvîz ve tesvîğ olunduğu vâsıl-ı semm„-i hümâyûn olmağla hakk-ı müĢîrânelerinde 

âsâr-ı ateĢbâr-ı itâb-ı pâdiĢâhî hayr-ı zuhûr ve be rûze-i karîb olmuĢiken cânib-i 

müĢîrânelerine olan hüsn ü zan ve i„tikâdımıza binâ-i hakkınızda îrâd-ı mukaddemât 

hüsn-i Ģehâdet ile  

[68a] 

teveccühât-ı seniyye-i hüsrevânenin tarafınıza kemâ fi‟l-evvel sarf ve imâlesine bezl-

i ihtimâm olunmağla fîmâ ba„d hilâf-ı rızâ-yı hümâyûn-ı cihandârî mezâlim ve 

te„addiyâtın mikdarı zerre vukû„una cevâz gösterilmeyüp himâyet ve siyânet-i ahali-i 

memlekete sarf-ı iktidâr eylemeleri Ģartıyla bu def„a avâtıf-ı aliyye-i mülûkâneden 

Sivas eyâleti cenâb-ı sa„âdetlerine ibkâ ve mukarrer kılınup lakin bundan sonra 

tarîka-i anîka-i adl ve insâfa mugâyir hareketleri zuhûru vâsıl-ı sem„-i hümâyûn-ı 

hazret-i cihanbânî olmak lâzım gelir ise hüsn-i Ģehâdet hâletleri kârger olmayup 

taraf-ı hümâyûn-ı tâcdârîden mes‟ûl ve mu„âteb olacakları bî-iĢtibâh olmağla cânib-i 

müĢîrânelerine olan alâka-i derûn vilâ makrûnumuzun muktezâsı olan emâret-i nush 

ve pendi ibrâz ve izhâr-ı siyâkında hâsset-i kâime-i meveddet allâme tahrîr ve 

firstâde-i nâdî-i sa„âdet-masîrleri kılınmıĢdır inĢâallahu te„âlâ lede‟l-vusûl keyf-i 

mersûm sahîfe-i zihn 

[68b] 

tâbnâkları oldukda zâtınızda olan âgâhî ve ru‟iyet muktezâsı üzere bundan böyle 

cânib-i sa„âdetleri meslek-i ra„iyyet-perverî ve hakkâniyet gösteride izhâr-ı harekât-ı 

müstahseneye kemâl-i i„tinâ ve dikkat ve sükkân-ı memleket ve kıtân-ı vilâyeti 

âsûde-niĢîn-ı zıll-ı zelîl-i himâyet ve sıyânet ve ganûde-i pister-i âsâyiĢ ve rahat 

etmekle taraf-ı müĢîrânelerine olan teveccühât-ı seniyye-i hüsrevânenin yevmen fe-

yevmen terakkî pezîr olmasına bezl-i miknet ve ferd-i vâhid tarafından fukarâ-yı 

ra„iyyete zulm ve te„addî vukû„unu tecvîzden mübâ„adet buyurmalarına ihtimâm-ı 

te‟âmmulleri me‟mûldür  
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TeĢekkür-i sohbet-i hümâyûn içün Sâhib-i Devlet Hazretlerine yazılan kâimedir 

Cenâb-ı Rabbü‟l-erbâb celle Ģâne ann-i tekallübü‟l-aruz ve arûzü‟l-inkılâb devletlü 

inâyetlü mürüvvetlü veliyyü‟n-ni„am efendim sultanım hazretlerinin vesîle-i salah ve 

tabâyi„-i umûr-ı enâm ve zerî„a (?) ve hutûb-ı ahkâm olan vücûd-ı cihan-sûdların  

[69a] 

avârız ilâm ve istikâmdan masûn ve me‟mûn ve pertev-mühr-i münîr-i devlet ve 

ikbâllerin yevmen fi-yevmen mütezâyid ve efzûn eyleyüp sâye-i Ģefîkâne-yi 

âsafânelerin mefârık ibâd-ı mekârim-mu„tâdları üzerinden bir an devr ve münfek 

eylemeye âmin ma„rûz-ı kullarıdır ki farîza-i zimmet-i ubûdiyetim olan hizmet-i 

du„â-yı ömr ve devletleri (?) kisbete muvâzebet iken bu esnâda mahvilü‟l-ahvâl ve 

mukallibü‟l-eyyâm ve‟l-leyâl iktizâ-yı hulûl-i mevsim-i bahar ve mübteğâ-yı 

hareket-i ahlât-ı muhtelifeü‟l-etvâr ile cism-i cihâna can ve beden âlemyâna rûh-ı 

revân mesâbesinde olan Ģevketlü kerâmetlü kudretlü mehâbetlü velî ni„metimiz 

pâdiĢâh-ı âlempenâh ve Ģehriyâr-ı ârıza-i inhırâf-dârı ve âfitâb-ı cemâl-i bâhirü‟l-

iclâlleri çend-rûz ve re‟y-i serâdakât-ı Ģevket-câh ve celâlde mütevârî olduğu bundan 

mukaddemce tahdîĢ-i sâmi„a-i dil ve cân etmekle avârız-ı ahzân-ı cism-i nâtevâna 

seriân ve leylâ ve nehâra Ģifâhâne-i eltâf-ı yezdâniye‟den devâ‟  

[69b] 

berü‟s-sâ„e niyâzıyla inâfeten secde güzâr-ı dergâh-ı Cenâb-ı hakîm-i müste„ân ve 

eĢk-rîz-i tazarr„u ve ibtihâl-i bî-pâyân olup husûsan muktezâ-yı hikmet-i bâliğa-i 

Samadâniye ve lâzıme-i âdet-i ezel-i Ġlâhiye ile nüsha-i kübrâ-yı kitabhâne-i imkân 

olan çâryâb-ı hılkat-ı beĢeriye icrâ-yı muhtelifetü‟l-terkîb ile Ģirâze-bend-i Ģuhûd ve 

mücellâ-yı celâl‟il-i evsâf-ı nâ-ma„dûd olup câycâr-ı rû-nümâ-yı mir‟at-ı tâbdâr-ı 

sıhhat olan nakĢ-ı sûret-i illet vesîle-i tasfiye-i tabi„at ve zerî„a-i imtidâd sıhhat ve 

âfiyet ve mûcib-i nüzûl-i Ģifâ ve rahmet olduğundan gayrı evân-ı fasl-ı bahâr-ı 

hengâm-ı cünbüĢ-i ahuya mütenevvi„atü‟l-âsâr olmakdan nâĢî bi-emr-i hüdâ emzice 

ve tabâ„-ı beĢeriye mütem‟eil-i semt-i inhırâf ve der-akab te‟sîr-i tedmîr-i hakîm-i 

kadîr ile bi‟l-külliyye ârıza-i sakam ve kelâl-i karîn-i inhilâl ve kalâvvel âyine-i 

asâfâ-ı ender-sâf ola geldiği meĢhûrât-ı umûrdan olmağla sûret-nümâ olan inhırâf-ı 

mizâc-ı hümâyûn bâ-inâyet-i kâdir  
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[70a] 

be içün mukaddime-i sıhhat ve âfiyet ebed-i merhûn ve mûcib-i behcet ve inĢirâh-ı 

gûnâ gûn olmak emniyyesiyle tesliyet-bahĢ-ı dil bî-karar ve zuhûr-ı âsâr-ı beĢârete 

çeĢm-i güĢâ-yı intizâr iken Mehmed ismi hamden destyârî-i avn-i Bârî ve mededkârî-

i cenâb-ı hakîm-i Ģânî ile hurĢîd-i nürpaĢ-ı tab„-ı hümâyûnları külliyen sehâb-ı ârıza-i 

inhırâfdan rehâyâb ve mühr-i münîr-i Ģevket ve iclâlleri misillü evvelkiden ziyâde 

âlemtâb ve beder-i müstedîr-i Ģükûh ve ikbâlleri gibi rûĢen-i asân bâsire-i iĢtiyâk ve 

teĢîh ve Ģâb olduğu beĢâret-i uzemâsını hâvî çukadâr kulları yediyle lütfen ve 

keremen firistâde buyrulan keremnâme-i dilârâ ve kâime-i inâyet dâime-i rûh-ı 

efzâlları es„ad-ı sâ„at ve eĢref-i evkâtda resîde-i dest-i ta„zîm ve iclâl ve pûsîde-i 

Ģifâh-ı tefhîm ve iclâl olunup mazmûn-ı beĢâret-nümûnî pejmürde-i hazân-ı ahzân 

olan cism-i nâtevâna müceddeden hayat-ı tâze ve îsâl-i sürûr-ı bî-endâze etmekle 

hezâr-ı Ģükür bi intihâ vilâ ba„ad vilâ yuhsâ hayûr ve safâ ile der-akab secde-i güzâr-ı 

bârgâh-ı 

[70b] 

bârgâh-ı hüdâ ve takrîb-i karâbîn hamd ve senâ olunup duâ„-yı ömr ve devlet cenâb-ı 

zıllullâhî ve kıyâm-ı hengâm-ı fürû-haĢmet-i hazret-i hilâfet-i penâhî zîver-i nâtıka-i 

tekrâr be-tekrâr ve bir mertebe-i meserret-cihân-ı cihânî izhâr olunmuĢdur ki 

kelbânın hamd ve tehiyyet ve zümre-i irtibâh ve meserret resîde-i mesâmi„-i 

kudsiyyân-ı mollâ‟-i a„lâ olmak mertebeleri rû-nümâ olmuĢdur cenâb-ı terkîb fermâ-

yı anâsır ve usûl ve imtizâc-bahĢâ-yı ezmine ve fusûl-i celle Ģâne ve beher burhâna 

Ģevketlü kudretlü kerâmetlü mehâbetlü velî-ni„metimiz pâdiĢâh-ı Ġslâm ve Ģehriyâr-ı 

dâr-ı i„lâm Efendi hazretlerinin ser u serfirâz-ı çâr-bâğ-ı emken velîr-i hayr-ı âsmân-ı 

Ģevket ve Ģân olan mübârek vücûd-ı hümâyûnların avârız-ı tetverât-ı künye ve 

kavâri„ ve tavârık-ı felekiyyeden masûn ve me‟mûn ve pertev-i envâr-ı Ģevket-i baht 

ve ihlâllerin yevmen fi-yevmen müzdât ve efzûn eyleyüp ilâü‟l ebed revnak-ı firûz-ı 

serîr ve Ģân ve sâye-i goster-i mufârık-ı bendegân-ı sadâkat-niĢân ve inâyetlü 

efendimizi dahi irtikâ-yı nâm  

[71a] 

ve Ģân ile sadr-ı vâlâda ber-devâm eyleye amîn bu ni„met-i tebĢîr-i adîmü‟n-nazîrle 

edâ-yı teĢekkürü hâric-i hûsule-i iktidâr olmağla hemân duâ-yı ömr ü devlet-i 
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pâdiĢâhî ve kıyâmımız ferru ve haĢmet-i veliyyü‟l-ni„emîye nükûd-ı infâs-ı hayat-ı 

müste„ar ile evkât-güzâr-ı leyl ve nehâr olduğumu iĢ„âr zımnında kâime-i ubûdiyet 

dâime-i tahrîr ve mûmâ ileyh kulları itmâm-ı hizmet müstelzimü‟l-beĢâretiyle iâde ve 

tesyîr olunmağla vesîle-i tevkîr-i du„â-yı ömr ve devletleri olmuĢdur inĢâllahu te„âlâ 

resîde-i hâkpây-ı âlem-ârâ-yı âsafâneleri ve muhât-ı ilm-i devlet-pîrâ-yı veliyyü‟n-

ni„amâneleri buyrulda bundan böyle dahi çâker-i kadîm ve bende-i müstedimleri 

kemâgân lahza-i ayn-i inâyetlerine sülüsân ve ser-fezâ-yı kefâ ve Ģâdumân 

buyrulmak bâbında emr ü fermân devletlü inâyetlü mürüvvetlü veliyyü‟n-ni„am 

efendim sultânım hazretlerinindir  

YeniĢehir ve Galos Ġskelesi gümrükcüsü Ağaya nevrûzda yazılan 

muhabbetnâmedir  

[71b] 

Sa„âdetlü mükerremetlü meveddetlü ârifetlü sultânım ağa-yı celîlü‟Ģ-Ģân hazretleri 

feyz-i nevrûz-ı firûz-ı ta„zîm ve nefs-i nesîm anber-i Ģemîm-i tekrîm ile nûĢ-güfte-i 

hadîka-i derûn olan ezhâr-ı dilcû-yı duâ ve envâr-ı meĢkbâr-ı senâ vaz„-ı ĢîĢe-i ittihâf 

ve ihdâ ve nihâde-i pîĢtahte meclis-i vâlâları kılınup istikĢâf-ı gülfence-i tab„-i 

selîmleri zımnında bu gûne tefrit kilk-i nağmekâr muhabbet ve bu tarh-ı nûzmîn 

üzere tezyîn-i Ģükûfezâr-ı muhâdenet olunur ki güzîde-i göherî-emkârim-sîmâ 

bundan esbak çend rûz devlet-hâne behcet-lânelerinde mihmân olup kenâra niĢîn-

hân-ı iğrâz ve ikrâm ve nevâle-mend-i nefâyis ni„am-ı ihtirâmları olduğumuzdan 

sünûh eden taltîfât-ı hâtırı-sâzı ve mücâmelât-ı dilnüvâzîleri kand-ı mükerrer gibi 

Ģirin-i sâz-zâyika-i hayal olup husûsan min külli‟l-vücûh memnûn-ı ahlâk-ı hamîde 

ve mahzûz-ı etvâr-ı pesendîdeleri olduğuma binâen cilve-gir-mevki„-i husûl olan 

alâka-i derûn ve muhabbet ve incizâb gûnâ gün  

[72a] 

cû-ĢeĢ-meyâh-ı enhâr ve katarât-ı bârân-ı nevbahârdan efzûn olmağla hemvâre-i tâli„ 

mecd ve ikbâlleri firûz ve her rûz sa„âdet-i be rûzları reĢk-i nevrûz olmak da„vâtı 

zîver-i terennümât-ı bilâ-bil reyyân-ı ve pîrâye-i gülĢen-i mesâmi„-i kudsiyyân iken 

bu esnada firistâde buyrulan mektûb-ı Ģerîfleri misâl-i gülgonca-i nevbahâr serzede-i 

sâha-i zuhûr olup nesâim-i enâmil îkân ile güĢâde ve ĢîĢe-i tarriyyü‟s-sâk enzâra 

nihâde olundukda revâyic-i anberiye mefhûm-ı dilâra ve fevâyih-i miskîyemiz 
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müzâyâ-yı muhabbet efzâsı ıtır-ı pâĢ meĢâm ibtihâc-ı bî-intihâ olmağla taraf-ı 

âlîlerine alâka-i fevâd müterâkkî ve müzdâd ve meyl ve incizâb vedâd-ı ziyâd ber 

riyâd olup hemvâre-i kârbânsarây-ı âmâlleri mânend-ı kıtâr-ı mürgân bahâr 

peyderpey kavâfil-i tüccâr mütetâbi„ olur ve deh cây-ı karâr ve tenâkâtının güĢâ-yı 

akmeĢe-i hezâr renk ile nemûne-nümâ-yı Ģükûfe-zâr olmak nemâları zîver-i defter 

evrâd-ı îrâd ve manzûme-i bahâriye-i tahiyyetleriyle müstezâd kılınmıĢdır hemîĢe 

iskele-i sâhi-saray-ı emânileri mersâ-yı felek  

[72b] 

meĢhûn gûnâ-gün olmakdan hâlî olmayasız destyârî-i câzibe-i cânibeyn ile sübût-

yâfte-i sahîfe-i zamîr tarafeyn olan mevâlât-ı külliye ve mevâhât-ı ma„neviye isbâtına 

mine‟l-kalb ilaü‟l-kalb sünbül-i vâsıh-ı delîl ve burhân-ı celîl olduğuna binâen 

mu„âmelât-ı ma„neviye mürâselât-ı tafziyyeden müstağnî-i deryâ-ı fürûĢân misillü 

irâdât-ı mekâtib-i müdâhane amiz ile tasdî„-i asâ-mugâyir-i meslek-i muhlis-i bî 

merâları ise dahi gâh ve gâh nağme-i serîr bülbül-hâme-i ümrân gülistân-ı muhabbete 

allâme olmağla bu def„a ihrâz-ı kilk ve dâr ve tematturumuzdan vedâd ile tahfîd-ı 

çemenistân-ı muhabbete mübâderet kılındı inĢâallahu te„âlâ lede‟l-vusûl bundan 

böyle dahi cânib-i senâvî matrûh-ı tonknâ-yı târik ferâmûĢî buyrulmayup gâhice-i 

rakîme-i seniyye ferh-i pertevleriyle mânend-i gurre-i Ģehr-i cedîd-i nûz-ı nisâr-ı 

sürûr olmağa zîr-i sabûr buyrulmak tevki„-i dâĢte-i ihlâs-ı efrâĢteleridir  

Mes„ûd Giray Sultan Hazretlerine mektûb-ı arz-ı hâl-i üslûbdur  

[73a] 

Devletlü sehâmetlü besâletlü penâhetlü efendim sultânım hazretleri sağ olsun cenâb-ı 

nûr-ı bahĢ-ı zemîn ve âsmân-ı cillet-i âzamete mühr-i zât-ı meâlî-semîr-i sultanîlerin 

dem be dem derecât-ı âmâl ve mütesâ„id-i zirve-i uvc-i übbehet ve iclâl eyleyüp 

pertev-inâyet ve levâmi„-i lütf ve mükerremetlerin üzerimizden zâil eylemeye 

bolend-i câhâ Ģehâmet-i destgâhâ bu kulları öteden beri handân-ı âlüvvü‟Ģ-Ģânlarına 

Ģeref-i teʻalluk ve intisâb ile müftehiz ve mebâhî husûsen bundan esbak bağçesaray-ı 

dülgüĢâda hâssa-i dest-i bûs-ı sa„âdet-i me‟nûslarıyla iktisâb-ı rif„at nâ-mütenâhî 

eden kendi kulları ve çâker-i sâdıkü‟l kulları olduğum iktizâsı her an hâme-i zebânım 

medâd-ı midhat ve tahiyyetleriyle müraĢĢah ve rûz ve Ģebân sahîfe-i cinânım nükûĢ-ı 

du„â-yı ömr ü devletleriyle müveĢĢah iken bu esnâda berâ-yı arz-ı hulûs devletlü 
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veliyyü‟n-ni„am efendimiz muhlislerine ihlâsnâmeleriyle meb„ûs kulları yediyle bu 

bendelerine dahi ihsân ve irsâl  

[73b] 

buyrulan inâyet-nâme bende-nevâzîleri mânend-hümâ-yı hümâyûn bâl-i fark-ı 

mübâhâtime sâye-endâz-ı iclâl olmağla kadr-ı vazî„im dâric-i medâric- rif„at ve ikbâl 

olup du„â-yı devletleri sebt-i cerîde-i tekrar ve peyderpey neĢren râhber-i evsâf-ı 

âlem-i pesendleriyle meclis-i veliyyü‟n-ni„amî numûne-i gülzâr kılınmağın taraf-ı 

sultânîlerine derkâr olan alâka ve muhabbet bi-Ģomârları hâric-i husule-i tahrîr ve 

iĢ„ârdır bu kulları dahi meyl ve incizâb-ı ubûdiyetim hıte-i erkâmdan bîrûn ise dahi 

galebe-i Ģevk-i bî-intihâ inân-ı ribâ-yı kilk güyâ olmakdan nâĢî nihâl-i dilcû harâm-

hâme-i gayr-ı er-sâha-i du„âma gülĢen-i ârâ-yı kâime-i ubûdiyet allâme olmağla 

inĢâallahu te„âlâ taraf-ı çâkerîden vekâle-i rahsâ-yı hâkipây-ı âlîleri buyruldukda 

bundan böyle dahi çâker-i hâlisü‟l-cinânları lehâza-i ayn-ı inâyetlerine ve ser-i sürûr 

ve mübâhâtim beraber fark ve firakdan buyrulmak bâbında emr ü fermân devletlü 

Ģehâmetlü efendim sultânım hazretlerinindir  

[74a] 

Cennet-Mekân hold-i iĢiyân Ragıb Muhammed PaĢa merhûmun Aydın 

Muhassıllığı hilâlinde Kethüdâları El-hac Ebubekir Ağaya Sâbıkan merhûm-ı 

müĢârul ileyhin Divan Kâtibi olan Rûznâmçe-i Sânî Sâlih Efendi‟den vürûd 

eden kâimedir ki erbâb-ı hünerden müĢâr ileyhin ol esnâda mektûbculuk 

hizmetlerinde olan Ġbrahim Münib Efendi‟nin eser-i ma„rifeti olmak üzere 

kâime-i mezkûrun her bir satırı meyânına birer satır dahi vaz„ ve ilâve 

eyledikleri kâime-i belâğat-ı allâmedir mürekkeb ile terkîm olunan Salih Efendi 

merhûmun asl-ı kâimesi ve Ģerh ile muharrer olan mûmâ ileyh Ġbrahim Münib 

Efendi‟nin eser-i hâmesidir  

Benim sa„âdetlü mürüvvetlü âtıfetlü re‟fetlü sultânım hazretleri  

Ġnâyet-i bî-gâyet-i hazret-i mülk-i allâm ve füyûzât-ı nâ-mütenâhî-i cenâb-ı 

rabbü‟l-enâm ile hemvâre-i eĢheb-i ikbâl ve merâm-ı zeyrân-ı sa„âdet ve 

iktirânlarında râm ve cenâyib-i dilkeĢhırâm mecd ü sa„âdet ve iclâl-i cilve-nümâ-

yı sâha-i devlet-i irtisâmları olmağla  
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[74b] 

metâyâ-yı rif„at menâkıb-ı esnâf hâhiĢ ve kâm keĢîde-i piĢgâh-ı maksûdları olmak 

tazarru„âtı ve hemîĢe-i zât-ı melekiyyü‟s-sıfât-ı kerîmâneleri tevfîkât-ı aliyye-i 

sübhânî‟ye mazhariyet zımnında hâiz-i rehîne-i envâ„-ı i„tinâm olmak da„vâtı 

takdîmiyle ma„rûz-ı dâ„î-i sadâkatkâr-ı hâlisü‟l-vilâ ve berdaĢte-i hulûs-ı efraĢte-i 

senâver bî-meralarıdır ki tef-i tâb-ı devrî-i sûrîleriyle tefsîde-i dehân-ı deĢt-i be-

pâyân ve Ģiddet-i harâret iktirân-ı mehcûrî ile serâseme-i nevred bâdiyye-i 

hicrân olduğum hasebiyle vesîle-i fürû-niĢînî-i zebâne-i iĢtiyâk ve bâ„is-i etfâl ve 

sükûn-ı ateĢ-ı ciğer-sûz-ı hasret ve iftirâk olacak zülâl-i ihbâr-ı âfiyetlerine dehn-

güĢâ-yı intizâr iken Çukadâr veliyyü‟n-ni„am ile bundan akdem reĢide-i dest-i 

müfârehetim olan keremnâmelerinden baĢka bu esnâda dahi Çukadârkethüdâ-

yı bâb el-hac Ali yediyle firistâde buyrulan mufâvaza-i sâhibü‟l-edâları ki tasvîrât-ı 

me„ânî-i bedâyi„-i intimâ sahîfe-i latîfesinde çehre-nümâdır ve mültefa-i sicilli 

annîü‟l 

[75a] 

imlâları ve divan takımından hisse âletlerine ve Ģeyme-i kerîme bende-i 

perverâneleri muktezâsınca zât-ı atûfet-simât-ı mekârim-i intimâlarınaisâbet 

eden hûĢ endâmın bedel-i külli minel küllî es„ad-ı sıbyân ve irk evân olan bir dem-i 

ferh-iktirânın ve reĢk-i fermâ-yı abd-ı nevrûz-ı behcet-endâz-ı lütfez mânde-i 

resîde-i dest-i ta„zîm ve pîrâye-i râha tekrîm olup mufâvaza-i bedî„âne-i harîriü‟l-

inĢâ ve eser-i hâme-i belâğat-ı allâmeleri olan sahîfe-i kirâmîlerinin Ģahsâr-ı sutûr-

ı belâğat-ı mestûrunda müterennim olan anâdil-i hûĢ-ı zemzeme ve hezâr-ı berâ„a-i 

terâne perdâz meserret-bahĢâlarından peyâm-ı âfiyetleri sâmi„a-re‟s-iejef 

emniyyesiyle nevâht dilkeĢ-i livâ-yı me„ânî ve Ģehârîr-i matbû„atü‟l-edâ-yı 

mezâmînin her birine yegân yegân derîce-i güĢâ-yı sâmi„a-i dil ve can ve kemâl-i 

Ģevk ve hasret ilehavâle-i kûĢ-i iz„ân olunduğundan mâ„adâ bedel-i merkûm dahi ber 

esb münâsib ile ki meyân-ı akrân ve emsâlde tesâbik-i mizmâr iftihâr olmağla 

uhrâ ve sezâ olatebdîle  

[75b] 

intizâren ehdahte-i kîse-i tevkîf olunmağla cenâb-ı Hafîz-i dest-hûĢ tekâzâ-yı 

havâdis-i muhâlif ve çep-endâzî-i Ģîvi-i nâ-me‟mûl rüzgâr ile arza pençe-i 
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yağma-girânmüsârif olmakdan sıyânet eder ise bir kemiyet-mevzûn-ı hirâm ile 

tebdîl olunup cenâb-ı mürüvvet-nisâb-ı kerîmânelerinin hediye-i behiyye-i 

celîleleri olduğu iftihâr edereksüvâriye muvaffak olunur vâlâ-ı felâhık budur ki 

hakkımızda bu âna dek cilveger-i menassa-i sudûr ber-muktezâ-yı Ģeyme-i kerîme 

bîrûn dâire-i ad ve hesâb-ı mu„âkabar ve nümâ-yımücellâ-yı zuhûr olan lütf ve 

mürüvvetlerinin sermendesi iken bu def„a dahi vesîle-i tatyîb-i hâtır-ı hazîn-i 

bendegî ve bâ„is-i inciyâr-ı dil-i meksûr-ı çâkerî olmak üzere lütfen ve 

keremenbu vechle sûret-nümâ-yı vukû„ olan hüsn-i mu„âmele-i dil-nevâzâneleri 

muhlis-i hayran-diĢlerin vâsıl-ı derecât-ı sabûr ve beĢâĢet-i hâme-i hâlisâne ile 

vasf tahrîrolunmayacak mertebegarîk-i gark hıcâlet etmiĢdir cenâb-ı mükâfât-

dehende-i i„mâl  

[76a] 

telâkkîsed-hezâr ile mürüvvetlü sultânım hazretlerini hâiz-i re‟sü‟l-mâl 

meserret-i o bi‟l-cümle dâ„iyân-ı devletlerine lütf-ı keremleriiz„âfıyla mecâzât 

edüp müterakkî-i derecât-ı ikbâl ve sâ„id-i merâtib vâlâ-câhî ve devlet-mendi 

olmalarıyla sâye-i atûfet-i gosterlerinde her bir bendeleri fâiz-i rehine-imecd ve 

iclâl olalar inâyetlü veliyyü‟n-ni„am efendimiz hazretlerinin bu vakitlerine nazaran 

gerek sâir-i hâkirân-ı dâire-i devlet ve emekdârân-ı bâb inâyetleri haklarında ve 

gerekhakkımızda zuhûr eden keremleri ilmullâhi te„âlâ sâir bu halde olanlardan 

sudûr etmek ihtimâli ma„dûm ve muktezâ-yı tabî„atleri üzere bezl-i eltâf ve 

ihsânlarına himmet-i eyyâm-ı müsâ„adeetmeyeceği mahrûm olmağla hamiyet-i 

veliyyü‟n-ni„amânelerine istihsân olunarak duâ-yı terakkî-hengâm-ı ferr ve haĢmet 

ve iclâlleri kemâl-i ihlâs ile zîver-i nâtıka-i tezkâr ve senâ-yıdevâmî-i ömr ve 

devletleri tekrâr olunup semere-i hüsn-i terbiye-i kerîmâneleri  

[76b] 

olmağla tezâyüd-i eyyâm-ı sa„âdet-i iĢtimâlleri tazarru„âtına be-samîmü‟l-kalb 

müdâvemet leylen ve nehâren tezâ„uf-ı esbâb-ıikbâlleri da„vâtına muvâzebet üzere 

olduğum ma„lûm-ı sa„âdetleri buyruldukda öteden berü hakkımızda ve sâir ve 

a„yân-ı zîrîneleri hakkında mebzûl-i keremlerinden mercûdur kifîmâ ba„d dahi 

mütereddeyn vukû„unda ahbâr-ı âfiyetleriyle bu devlet-hâh-ı hâlisü‟l-cinânların 



 

138 

 

mesrûr ve dilĢâd ve hemvâre me‟lûf olduğum lütf ve mürüvvetleriyle bende-ibî-

merâların münĢerrihü‟l-fevâid buyurmaları azm-i bâğî-i ihlâskâr-ı sadâkat Ģi„ârlarıdır  

Hatt-ı dîvâniye heveskâr bir mühürdâr ve mühürdîdâr Çelebi‟ye tezkiredir  

Benim nezâketlü nezâfetlü ma„rifetlü elmas-pâre-i hâtem-i cânım mühürkâr-ı mühür-

dîdârım sultânım nümûne-nümâ-yı feyz-nigîn-i hüsn-i zân olan nâdî-i melâhat-

niĢânları benefĢe-zâr-ı la„l-i azâr-ı hûbâne mümâsil ve seldâr-ı hatt-ı yâkût ve 

reyhâne meĢâkil-i nakĢ-ı 

[77a] 

dilkeĢ-senâ ile adem-i nümâ kılındığı siyâkında sahîfe-i dilcû-yı merâm bu vechle 

meskiyyü‟l-hitâm olunur ki reĢk-i tarh-ı Ģükûfe-zâr olan levh-i meĢk-i nezâket-

Ģi„ârlarının cilve ve Ģîvesini temâĢâ eden erbâb-ı kemâl hatt-ı müĢekkefâm-ıcûyân ve 

kelâle-i anberîn-i mahbûbân kader-i dîre-i dûz-ı tahsîn ve rik efĢân-ı sitâyiĢ ve âferîn 

olmalarıyla fîmâ ba„d sahîfe-i meĢk-i dilkeĢ rüsûmunuz imzâ-yı (?) coff be-kalem ile 

mahtûm kılınmak münâsib görülmüĢdür vâkı„â cenâbınız gibi nokta-i Ģinâs-ı dilârâ 

ve zekiü‟l-tab„ ve rumuz-ı âĢinâ mânend-i sıbyân ve bostân-ı heves nakĢ-ı meĢk ile 

itlâf-ı vakt ve zaman etmek Ģân-ı ma„ârif-niĢânlarına Ģâyân olmayup hatt-ı dilbend-i 

cihân-ı pesendiniz misillü münĢa„ât-ı belîğa iktisâbına sarf-ı destmâye-i ihtimâm ve 

bezl-i nakdîne-i tekayyüd-i tâm eyleyüp ser-defter-i inĢâ-perdâzân-ı zamân ve hace-i 

cihân-ı irfân olan efendi-i müĢâr bi‟l-benâna ale‟t-tevâlî ilticâ ve senâr-ı gevher-niyâz 

ve ricâ eyleyesiz inĢâallahu te„âlâ pertev-terbiye-i mühr-i ma„ârifleriyle karîben bedr-

i  

[77b] 

tamâm ve mahbûb ve Müslim-i enâm olmaları ümîdimizdir 

Musâhib-i Ģehriyârî hânende Ġsmâil Ağaya iki güfte beste olunması içün 

cem„iyyet-i makâmât ile tezkiredir  

Sa„âdetlü letâfetlü Ģetâretlü dâder-i safâ perverim sultânım pür-nakĢ ve nigâr-ı behcet 

bî-Ģomâr olan makâm-ı vâlâ pâye-i meserret-vâyelerine nağamât-ı rengîn du„â ve 

terennümât-ı dilniĢîn-i senâ ihdâsıyla tây-i hoĢ-nevâ-yı hâme bu zemînde perde-güĢâ-

yı usûl ihlâs-ı nâme olur ki du-yek sâ„at sohbet-i dilgüĢâları râheü‟l-ervâh-ı devr-i 

revân-ı a„nâ neĢât-ı efzâ-yı dil ve can olmağla gofte-i zibânımız zikr-i cemîllerine 

beste ve zemzeme-i senâları evkât-ı penç-gâhîde uç a„lâya peyveste kılındığı bî-
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iĢtibâhdır Ģevk ve muhabbetleriyle meyânhâne-i derunda nühufete olan mânend-i dû-

gâh-ı dû-gazel güĢâde-i vesâtat-ı hâme-i rast-ı rû sabâr-ı reftâr ile savb-ı vâlâlarına 

firistâde kılınmağla ağaz ve karar ve usûl ve fürû„u her ne kadar bî-âhenk ise dahi 

setîri-serâ-perde-i  

[78a] 

terennümât-ı hüsn-i inzâr ve müĢerref-sâz-ı nağamât-ı iltifâtı ve iʻtibârları buyrulmak 

bâbında kerem sultânımındır çârgâh-ı mîzâc za„îf terkîbimize nev„an Ģa„ibe-i inhirâf-

târî olmağla meclis-i fârâbî pesendleriyle teĢrife imkân olmadı hemvâre-i hisâr-ı 

üstüvâr hıfz-ı Hüdâda müstedâm ve meyân-ı bend-i Ģâhid-i reybân hirâm-ı merâm 

olalar  

Esmâ-i kütüb ve esâmî-i fünûn-ı ilmiye cem„iyyetiyle asbâbdan birine 

mektûbdur  

Sa„âdetlü dirâyetlü ârifetlü dâder-i hamîde-i etvârım sultânım efendi hazretlerinin 

nâdî-i maksûd-ı revâ vezîrim bâhirü‟l-izz ve‟l-a„lâlarına emîle-i muhtelife-i ta„zîm ve 

tekrîm üzere binâ-yı tahiyyât-ı vâfiye-i meveddet-nümâ ve temhîd-i da„vât-ı kâfiye-i 

merâh-efzâları ehem-i âmâl-i avâmil-i efkâr ve miftâh-ı iftitâh-ı ezkârımız olduğu 

izhâr zeylinde kânun ve âdâb-ı vedâd üzere bu gûne mantık-ı zîb-i mezâyâ-yı 

meveddet ve tehzîb-i mukaddemât-ı dilgüĢâ-yı muhabbet olunur ki ber-muktezâ-yı 

hulûs-ı  

[78b] 

taviyyet alîü‟d-devâm mütâla„a-i me„ânî mühr ü mevâlâtları aksâ-yı merâm ve tekrîr-

i mesâil-i tahiyetleri zîver-i kelâmımız iken irsâl buyrulan mektûb-ı dil-feribleri râha-

pîrâ-yı emânî ve mefâhim-i münîfesi hikmetü‟l-ayn meveddet ve ayn-ı hikmet-i 

hılletden ibâret olmağla dirîğa-i inĢirâh-ı bî-nihâyet olup ferâiz-i zimmet-i 

hulûsânemiz olan sitâyiĢ ve senâları kavâid-i usûl-i ihlâs ve Ģekl-i heyet-i ihtisâs 

üzere zîver-zebân-ı telvîh ve tevzî„ kılındığı beyân zımnında tehzîr-i kilk güyaya 

Ģitâbân olmuĢdur inĢâallahu te„âlâ lede‟l-vusûl ulûm-ı cüz‟iyye ve külliye ve dâr-ı 

fünûn-ı ileyh ve erbih mevâlâtlarında tekmîl-i nüsh-ı kemâl-i muhlis-i hâlisü‟-l 

bâllerinden olduğum vâreste-i burhân annî ve lemî ve aks-i endâz-ı mir‟ât-ı zamîr-i 

nûrânîleri olmağla bundan böyle dahi senâkâr-ı bi-merâları mübârek tab„-ı ma„ârif-i 
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(?)larından devr ve ihlâs buyrulmayup câ-be-câ mukaddime-i mülâkât olan rakîme-i 

füruht-nümâlarıyla tenĢît-ı fevâide-i himmet buyrulmak me‟mûldür  

[79a] 

Felekzede bir Mısırlı içün tavsiyenâmedir 

Sa„âdetlü mükerremetlü recâcetlü ârifetlü dâder-i me„ârif-medârım Efendi hazretleri 

hemvâre-i hâme-i hoĢhiram erkâmları reĢha-i rîz beru nevâl ve seyrü‟s-sâz-ı goĢterâr-

ı âmâl olmak da„vât-ı kemâliyle bugüne terĢîh-ı medâd ve dâd ve tezyîn-i sahîfe-i 

tevâdd olunur ki muktezâ-yı câzibe-i cinsiye ve mübteğâ-yı te„ârüf-i kalbiyye üzere 

gâibâna Dilbeste-i evsâf-ı hamîdeleri olup Ģâhid-i fürûzende dîdâr-ı muhabbet-i 

ma„neviye cilvegir-i mücellâ-yı sahîfe-i sûriyye olmak arzusu matmah-ı enzâr-ı 

dürbin kilk intizâr iken ümerâ-yı Mısır-ı Kâhire‟den Rak„a bir senâverî izzetlü 

Mustafa Beğ ikbâlcûları tekâlib-i rüzgârıyla perîĢân-ı sâmân-ı mehcûr hânümân- bir 

müddetden berü avâre-i biyâbân-ı heybet ve harmânolup bu hilâlde çeĢm-i alîel-i 

mihnet-sarînini tûtiyâ-yı hâkipây-ı veliyyü‟n-ni„amî ile karîr etmek nümâsıyla ol 

cânib meâlî merâtibe Ģod zîr-i teng azîmet etmekle tehzîr-i kilk muhabbete 

mübâderet kılınmıĢdır mûmâ ileyh senâ-pîĢeleri  

[79b] 

felekzede-i felâket dîde-i mihnet keĢîde-i Ģefkat ve merhamete Ģâyeste olduğu muhât-

ı ilm-i mekârim-amîmleri buyruldukda merâsim-i mücâmelât-i dilnüvâzîleriyle 

meĢmûl ve hakkında hüsn-i himmet ve hamiyyet-i hâcetrûları mebzûl buyrulmak 

hâsse tab„-ı kerîmânelerine menût ve mahmûldür 

Derbend nizâmı içün derbend ıstılâhâtıyla Rum Ġli Vâlisine muhabbetnâmedir  

Sa„âdetlü mükerremetlü mürüvvetlü âtıfetlü dâder vâlâcâhım sultânım düstûr-ı 

celîlü‟Ģ-Ģân hazretlerinin hem-fesahat derbend-i afâk olan piĢgâh-ı bolend-câh 

âsmân-ı vifâkları tertîb-i yekcinân ta„zîm ve tekrîm ve ta„yîn-i tüfenkciyan tevkîr ve 

tefhîm ile tezyîn ve Ģerâit-i da„vât-ı icâbet nizâm ve zevâbit-i tehiyyât-ı isâbet-i 

intizâm ile müstahkem ve metîn kılındığı siyâkda bu vechle tebyîn-i Ģürût-ı ihlâs ve 

riâyet-i kavâid-i ihtisâs olunur ki benim hazretleri ez-kadîm derbend-i hulûs derûn-ı 

seleme-i hılel ve ihtilâl tatarrukundan  
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[80a] 

masûn ve hem-resânet sedd-i sedîd-i gerdûn olmakdan nâĢî amed-Ģodegân kavâfil-i 

mütetâbi„ü‟l-vürûd mehâmid-i ve derûdları gezend-i hayatyed tehâvün ve tekâsülden 

me‟mûl iken eyâlet-i Rum ili‟nin nizâm-ı sâbıkını te‟kîd ve te‟yîd ve tevsîk ve tecdîd 

husûsunu hâvî Ģeref-yâfte-i sudûr olan emr-i âlî ile me‟mûr-ı nüdemâ-yı hâlisü‟l-hâs 

hazret-i Ģehriyârîden izzetlü Ġsmail ağa bendeleriyle firistâde buyrulan debîre-i 

mekârim ve tîre-i adîmü‟n-nazîreleri mânend gülgonca-i teh beste-i nevbahâr zîver-i 

bahĢ-i enâmil enzâr ve nesîm-i im„ân ile istikĢâf olundukda ıtr-ı fiĢân-ı behcet bî 

Ģomâr olmağla hezâr-ı hâme hezâr zâr-ı terennümât midhat ve tahiyyetleriyle Ģîve-i 

negâr-ı tekrar olmuĢdur nizâm-ı mezkûru muhtevî emr-i âlî sicil-i mahfûza kayd ve 

mazmûn-ı itâ„at-makrûnuyla amel ve hareket ve mûmâ ileyh bendeleri itmâm-ı 

hizmet me‟mûriyetiyle avdet etmekle vesîle-i arz ve hulûsum olmuĢdur inĢâallahu 

te„âlâ ledâ Ģerefi‟l-vusûl muhât-ı  

[80b] 

ilm-i âfâk Ģümûlleri oldukda bundan böyle dahi cânib-i mahlas-ı bî merâları tab„-ı 

tâbnâk âsafîlerinden mezhûl ve müsennî buyrulmak me‟mûl ve der-hâstdır  

Anadolu Eyâleti teĢekküri zımnında Reis Efendi‟ye muhabbetnâmedir  

Hazretlerinin gıbta-i dârü‟l-inĢâ-yı bir ceys mülemmi„-i kalem ve reĢk debiristan 

utârid-i münevver rakam olan nâdî-i beyzâ ziyâ ve bezm-i kamer incilâlarına mezîd-i 

ta„zîm ve ihtirâm-ı azîm ile ma„nûn ve münâĢir-i da„vât-ı icâbet-âyât ve berevât-ı 

tahiyyât-ı isâbet-gâyât mu„rız inhırâf ve ihdâ ve cerîde-i fünûn Ģettî olan tab„-ı meâlî 

intimâları alâ vechü‟t-tebcîl ruhsâ-yı kilk istînâ kılındığı siyâkda bu vechle reĢha-i rîz 

ve tehiyyet ve senâ olunur ki ez-kadîm meyânede olan mevâlât-ı sâdıkâne ve 

mevâhât-ı hâlisâne i„dâd-ı erkâm ve kutrât-ı medâd aklâmdan efzûn olmakdan nâĢî 

dem-be-dem menĢûr evkâtımız zikr-i cemîleleriyle müzeyyen ve berevât-ı ihlâs-ı 

bünyânımız mehâmid-i celîleleriyle  

[81a] 

ma„nûn olup be-tahsîs bu def„a mahlas-ı müstehâmları tongnâ-yı Ģevârîden rehâyâb-ı 

vüs„at ve serâmid-i menâsıb ulyâ olan Anadolu eyâletiyle mesrûriyetimiz husûsunda 

sünûh eden hüsn-i himmet ve mezîd-i lütf ve mükerremetleri mâye-i Ģevk-i cedîd ve 

berât-ı muhabbeti tecdîd etmekle cünbüĢ-i zibânım zikr-i bi‟l-hayrlarına mahsûr ve 
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sahîfe-i düzenin ezmânımızda bi‟l-cümle mevâd-ı midhat ve tahiyyetleri mestûr 

kılınmıĢdır cenâb-ı Rabb-i Müste„ân yektâ gühergân-ı ma„ârif olan zât-ı nâ-yâb-ı 

me„âlî-nisâbların nevâ„üb-i künyeden masûn harzü‟l-emân eyleyüp pertev-ikbâllerin 

(?) mezîd ve numûne nümâ-yı ziyâ-yı hurĢîd eyleye âmin ümîdvarım ki bundan 

böyle cânib-i muhlisleri mübârek tab„-ı mefâhir-i mevfûrlarından mehcûr 

buyrulmayıp vâki„ olan umûr ve husûsumuzda hüsn-i himmet ve himâyet-i celîleleri 

mebzûl ve lehâza-i lütf ve mükerremetleriyle meĢmûl buyrulup aliü‟t-tevâlî ilâ mâye-

i inĢirâhımız olan mültafa-ı dilgüĢâlarıyla rehîn  

[81b] 

Ġbtihâc ve Ģâdmân buyrulmak me‟mûldür  

YeniĢehir‟de yayıcılar hâssı Husûsu içün muhabbetnâme  

Hemvâre-i katarât mevâdd-ı anber-nihâdları hâl-i ruhsâr Ģâhid-i ikbâl ve nihâl-i 

hâme-i hoĢhirâmları pîrâye çemenistan sahîfe-i kemâl olmak da„vâtı nigâĢte-i 

sehâyif-i düzenin evrak-dûz ve leyâl kılındığı terĢîh ve telmîh olunmak siyâkında 

nemâyende mahlas-ı hâlisleri oldur ki cenâb-ı Ģerîfleriyle çend rûz abyârî-i zülâl-i 

sohbet-i hoĢgüvârlarıyla rû-nümâ-yı sâha-i derûn olan Ģecere-i sâbitü‟l-asıl 

meveddetleri dem-be-dem barûz terakkî olup mahlas-ı hâssü‟l-hâsları olduğumuzdan 

nâĢî hemîĢe iltizâm-ı hâs-ı husûsları mültezim ve îrâd-ı havâss-ı evkâtımız medâyih-i 

zât-ı muhteremleri iken YeniĢehir‟de vâki„ yayıcılar hâssı hususi içün irsâl buyrulan 

kâime-i bedî„ü‟l-üstâde ve latîfü‟l-ibâreleri mânend-i gurre-i Ģehr-i cedîd-i pertev-

ifürûz dîre vürûd ve zerî„a-i huzûz-ı nâ-mahdûd olup derhal yayıcıları hususi içün 

best-i bisât-ı kemâlât-ı 

[82a] 

Ģevk âmiz ile arz-ı ubûdiyet ve iltimâsınız hâkipâ-yı veliyyü‟n-ni„amîye ifâde ve 

rehîn-i müsâ„ade buyrulmağla temessükü tahrîr ve ademiniz ile irsâl ve tesyîr 

kılınmıĢdır inĢâallahu te„âlâ lede‟l-vusûl havâs-ı mezkûrun din temessükü irsâl vakt 

ve zamanıyla bedel-i iltizâmı dahi îsâle himmet buyurup bundan böyle elf-hâme ve 

nûn-ı müĢedde edevât-ı an„nî ve i„mâl-i edevât-ı mürâselât ile te‟kîd-i cümle-i 

mevâlâta himmet buyurmaları me‟mûldür  
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Amedî Abdullah Efendi‟ye senânâmedir 

Efendim sultânım hazretlerinin hâkipâ-yı serâmid-i sa„âdet-i sermedleri kuhl celâ-yı 

çeĢm-i ta„zîm ve rîk-zerrîn-i sahîfe-i cebîn tekrîm klınup nakĢ-ı dilkeĢ du„â-yı ömr ve 

devletleri sevâd-ı makule-i dîde ve kilk müjgân-ı nezâket-i keĢîde ile elvâh-ı sabah 

ve revâha terkîm ve tersîm olunduğu siyâkda gülgonca-i tab„-ı selîm-i ma„ârif-i 

Ģemîmleri nesîm-i dilkeĢ-i hübûb-ı duâ ve senâ ile  

[82b] 

bu gûne Ģekofte ve besîm olunur ki yektâ-hüneren güzîde-i göher ebû bendeleri 

sa„âdetlü devletlü kemâliyle mürüvvetlü melik-haslet küruv-ı bî-sîret efendimin 

dilbeste-i hüsn-i Ģeym ve feyzyâb-ı terbiye uluvv-i himemleri olan telmîz-i inâyet-

dîde ve bende-nevâziĢ-i Ģermendeleri olup fıtarat-ı medâd-ı mekârim sevâdlarıyla 

mezra„a-i hoĢkîde emâlim tarâvet-pezîr ve reĢhât-ı aklâm-ı meyâmin erkâmları 

GülĢen-i hazândîde-i sâmânım ârâm-ı nazîr olmakdan nâĢî dîde-i iĢtiyâkımda her 

nokta hatt-ı dilârâmları nümâne-i hâl-i mühr ve yân ve her satr-ı dilpezîr müselsel 

nizâmları reĢk-i kâkül hûyân olmağla hırz-ı hayat ve temîme-i mübâhatım kılınan 

eser-i kalem-i mu„ciz-i rakamlarına her bâr Ģevk-i bî Ģomâr ile nazâra olundukça 

mütâla„a-i kâide-i burhân annî ve lemî ile nîr-i zât-ı ma„ârif-enverleri gûyâ burc-ı 

dîde-i hayalimde cilveger-nümâyân ve münevver sâz-dîde-i dil ve cân olmağla 

destârî-i hâme-i zebân ve mededkârî sevîdâ-yı cinân ile satr-ı satr-ı  

[83a] 

midhat ve tahiyyet ve sarf-ı sarf duâ„ ve ömr-i devletleri zîver-i sahîfe-i nâtıka-i 

ihlâs-beyânım kılındığı Cenâb-ı dânende-i serâ‟iren ve‟l-kalem ve mâye-satrûn hâllü 

Ģânehû ani‟Ģ-Ģebih ve‟z-zünûn hazretlerine ayân ve sultânım hazretlerinin dahi ayine-

i kalb-i âlem-nümâlarına müstağin-i annü‟l-beyân olduğuna irdâf-ı resâil-i sûriye ile 

telvîh ve tevzîh Ģems-i tâbâna kevâh ve reh-nümâ-yı cihân peymâye irâet-i râh 

misillü hâlet olmak mülâhazası zaman-ı vâfireden berü akde zebân kilk-i zirâ„at ve 

hâil-i tasdî„-i ser-devletleri lakin ki ve bîgâh-ı terĢîh-i mezen medâr-ı ihlâs süvâr ve 

tevĢih-i sahîfe-i ubûdiyet mefâd-ı lâzıme-i zimmet ibâd-ı mu„tâd ve savâb-ı dîde-i 

kânun Ģinâsân nüsha-i hikmet âbâr olmağla hezâr sad-hezâr-ı grâm bî Ģomâr ile 

tefrîd-i andelîb-i dilkeĢ sarîr-i hâme ve istikĢâf ve gülgonca-i ser-beste senânâmeye 
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mübâderet kılınmıĢdır inĢâallahu te„âlâ ıtr-pâĢ meclis-i bî-kurâ pâdaĢları buyruldukda 

bundan böyle bu bende-i dilteĢneleri kenâr  

[83b] 

cuyubâr-ı tab„ feyz âsârlarından devr ve mehcûr buyrulmayup mâhiye-i mübâhâtim 

reĢha-i kalem-i hayat efzâları ile irvâ ve ihyâ buyrulmak bâbında lütf u kerem 

sultânım hazretlerinindir  

 

Ser-hulefâ-i Kâtib-i Kethüdâ-yı Sûrâlî Nuri Efendi hazretlerine senânâmedir  

Ġnâyetlü devletlü ârifetlü mürüvvetlü nûr-ı hadîka-i hubûr ve nûr hadıka-i sürûrum 

sultânım hazretleri gıbta-i dârü‟l-inĢâ-yı bir habis-i mülemmi„-i kalem ve reĢk-fermâ-

yı debiristan utârid münevver-i rakam olan nâdî-i beyzâ ziyâ ve bezm-i kamran 

celâlerine destyârî levâmi„-i ta„zîm ve tekrîm ve ebyârı zülâl-i selsâl tevkîr ve tefhîm 

ile her dem bahâr-ı riyâz-ı Rıdvan ve behcet nisâr-ı hadâyık-ı ihtisâs olan ezhâr-ı 

tâbdâr-ı du„â ve envâr-ı meĢkbâr-ı senâ deste deste reĢte-i beste ittihâf ve ihdâ ve 

gülberk-i tab„-ı zîbâları ibcâl-ı hezâr ve iclâl-ı bî-Ģomâr ile zîver-i nevk münkâd-ı 

andelîb istinbâ kılındığı siyâkda  

[84a] 

bu tarh-i nev-zemîn üzere vasf-ı nev-nehâr arz-ı hulûs olunur ki yektâ göheren 

pesendîde-i hünerâ bu esnâ-yı gûy-ı devâmcûyları inâyetlü devletlü ser-tançe 

mürüvvetlü nûr-ı mahz ve mahz-ı nûr efendimin pertev mühr-i münîr-i hüsn-i 

himmet ve feyz-i nev-bahâr-ı inâyet ve mürüvvetleriyle nümâyâb-ı iltifât ve rağbet 

olmağa tâb-ı ibtihâc ve meserret olan bende inâyet-dîde ve çâker-i kerem Ģerminde 

giri olduğumdan baĢka eyyâmı ilâm ve ahzân ve hengâm-ı perîĢânî-i samânimde 

lütfen ve keremen hakkımda sünûh eden alûf-ı telattufât-ı dilnüvâz ve sınûf-ı 

teslîmât-ı hâtır-sâzîleri illet-i sevdâ-yı habb-ı nûr-ı server ve zahm-ı nâsûre hemûme-i 

merhem-i kâfûr-ı hubûr olmağla cerîde-i câra eczâ-yı vucûd-ı Ģirâze beste-i kayd-ı 

hayat ve Ģühûd oldukça bi‟l-cümle hâl-i takrîrât ihlâs-ı beyânım medh ve senâlarına 

menût ve bi‟l-külliyye hulâsa-i tahrîrât sahâyif-i ezmânım hayr duâlarına merbût 

kılındığı mir‟ât-ı münevver ma„ârif-i kemâl olan tab„-ı tâbnâk  
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[84b] 

bâhirü‟l-iclâllerine rûs ve celî olmağın tekrar izâh-ı bedîhiyyât-ı ihlâs zımnında irsâl-

i resâil-i mesâbe-i tahsîl hâsıl olmak mülâhazası zaman-ı vâfireden berü serme-i 

kelvî-i hâmme-i zirâ„at ve mâni„-i tasdî„-i ser-devletleri olup husûsen bir iki seneden 

berü kesret-i nakl ve sefer ile ekser-i evkâtımız esnâ-yı râhde güzâr ve bir yerde 

kerem-sâz-ı pester-karâr olmadığımızdan baĢka nihâl-i bâğ-ı emel eliü‟l-ânn sersebz-

i bahar-ı edvâr olmamağla hûz-bî-muğaz asâk Ģerr-i Ģekkîde ve berk-i hazan zir-i 

üftâde gibi varaka-i sâde ile tasdî„-i ser-sa„âdetden hicâb ve mücânebet duhân-ı herân 

dûha-i zeviü‟l-efnân zât-ı âliĢânları bir ve mend ve nihâ-hâme hoĢhiramları aliü‟d-

devâm gülsen-ârâ-yı devlet ve ikbâl ve rakam-tırâz-ı sehâyif-i mecd ve iclâl olmak 

da„vâtı vazîfe-i zimmet-i ubûdiyet kılınmıĢidi lakin galebe sûriĢ iĢtiyâk ile be-hâr-ı 

tahassur kubbe-i âsmâna hem sürûr çetr-i sehâb nevbahâra  

[85a] 

beraber olmakdan nâĢî hâme ebr-i fâm sîne çâk-ı ârâm ve reĢha rîz-i erkâm olmağla 

tahzîr-i çemenistan duâ ve tazyir-i gülistan-ı senâ annî tezyîn-i sahîfe-i vilâ imlâya 

mübâderet kılınmıĢdır inĢâallahu te„âlâ senânâme-i bendegânım dest-i mekârim-

menûslarıyla müĢerref buyruldukda bundan böyle bende-i Dilbesteleri mübârek tab„-

ı pür-nûr meâli zuhurlarından devr ve mehcûr buyrulmayup kah ve gâh reĢhe-i 

kalem-i münevver rakamlarıyla karîrü‟l-ayn Ģâdmânî buyrulmak bâbında lütf u 

kerem kerîmü‟l-Ģiyem sultânımındır  

Efendî-i mûmâ ileyh mektûb-ı muhabbetnâmedir  

Hazretlerinin bezm-i gülĢen-i misallerine Ģekofte-i nevbahâr-ı derûn olan ezhâr-ı 

tâbdâr-ı duâ ve envâr-ı meĢkbâr-ı senâ ihdâsıyla bülbül-hâme-i hoĢ nağme bu gûne 

ömrnemsâz-ı gülzâr-ı muhabbet-i tâm olunur ki tatar veliyyü‟n-ni„amî Ġbrahim ile 

selâm dürer nizâm ve iki aded kalemtraĢ hilâl-endâm hediye-i dilârâmları behcet-

efzâ-yı vürûd olup raĢha-i kalem meĢkfâmları  

[85b] 

dahi mütâlebe olundukda vedî„a-i hâfıza-i takrîri kılınan i„tizâr ve nevâziĢ-i âsarların 

ifâde eyleyüp eğerçe mahlasleri kesîrü‟l-izâ„a adîmü‟l-bezâha sevâd-ı hân peymâye 

makûlesi olduğumuz ma„lûmumuz ise dahi hakkımızda rütbe-i hüsn-i kemâlde 

i„tikâd ve sitâyiĢ gûne i„tizâr-ı dilpezîr irâden buyurduklarında cevher-i ademiyetleri 
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olan ahlâk-ı hamîde ve hısâl-i pesendîdeleri istidlâl olunmağla zerî„a-i alaka-i külliye 

olmakdan nâĢî teksîr-i lezzet hitâb-ı muhabbet zımnında hâmme-i fünûn sâz-ı 

gâibâne mektûbdan baĢka kâime perdâz olmuĢdur inĢâallahu te„âlâ manzûr-ı 

dilnüvâzî ve mefhûm-ı hâtır-sâzîleri buyruldukda kusûr ve kesverî afv ve ma„zûr 

buyrulmak mütevakki„dir  

Veliyyü‟n-ni„am zâdesine i„tizârnâmedir  

Devletlü inâyetlü besâletlü atâfetlü mezîd mürüvvetlü veliyyü‟n-ni„am zâde 

veliyyü‟n-ni„am kesîrü‟l-kerem efendim sultânım hazretleri devlet ve ikbâl ile sağ ve 

kibrit-i ahmer nazar-ı iksir eserleri fitile fürûz  

[86a] 

hezâr-ı çerâğ olsun Cenâb-ı nezâret-bahĢ riyâz-ı imkân ve mürîb-sâz-ı usûl-i fusûl-i 

ezmân celle Ģâne behr-i burhâne zînet-i efzâ-yı ruha zâr-ı mecd ve iclâl olan gülnihâl-

i zât-ı bi-misâlleri hemîĢe masûn-ı hazân-ı hüzn ve melâl ve Ģükûfe güĢâ-yı devlet ve 

ikbâl eyleyüp ale‟d-devâm sâye-bahĢ-i mefârık bendegân-ı hâlisü‟l-bâl eylemek 

da„vâtı ile bülbül-i dilkeĢ-nüvâ-yı hâme bu gûne nağme perdâz-ı ubûdiyet nâme 

olunur ki iktizâ-yı takdîr mümteni„ü‟t-tağyîr ile bu kulları eğerçi inâyetlü efendimin 

hâkipâ-yı devletlerinden devr-i üftâde isem dahi ta„bîr ve beyân-ı vahd ve Ģükrândan 

hâric-i mazhar-ı inâyet ve ihsân-ı bîpâyânları olan bendelerinden olup fakr-i 

izâmımda hakları muhakkak olmağla hayatta oldukça her halde ve her mahalde du„â-

yı ömr ve devletleri lisânımdan ve dîdâr-ı münevver-i melik sıfatları hayalimden 

münfek olmak muhal-i ender muhâldir Cenâb-ı Bârî hemvâre sem„-i hândân-ı 

devletlerin rûĢen ve bezm-i dilniĢîn ikbâllerin  

[86b] 

gülĢen eyleyüp zât-ı âlîleriyle tekiyye-zede-i vüsâde-i kâmurânî ve mesned-i ârâ-yı 

devlet-i câvidânî eyleye âmin Rumili‟nde Hacı Osman kullarıyla ve ba„dehû kirâren 

hâkipây-ı âlîlerine arz-ı hâl-i fakîrâne itâre olunmuĢ idi eliüʻl-ânn bâ„is-i iftihârım 

olan varakpâre-i inâyetleri zuhûr etmemekle Ģu„le-nümâ-yı derûn olan tâb-ı 

tahassürden zerre beyânı sûriĢ fermâ-yı sabr ve ârâm ve bâ„is-i ihtirâk kağıd ve 

aklâm olmak mertebesine resîde olmağla lekallahu râ„ haysü küntü ve lâ yezâl 

eyâdiye minhâ zâid ve nüzûl duâsıyla tesliyet bahĢ-ı kalb-i hazîn olup leylâ ve nehâr 

esirrâ ve cehâr-ı asbah ve mesâ anâfanen hayr duâ ve medh ve senâları vürûd-ı zebân 
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ve harcân kılındığı muhât-ı ilm-i âlîleri buyruldukda bâkî emr ü fermân efendim 

sultânımındır  

Kırım Hânına Rumeli Vâlisinden muhabbetnâmedir  

Devletlü Ģehâmetlü besâletlü übbehetlü hıdivv-i celîlü‟Ģ-Ģân hazretleri mukaddemâ 

destiyârî-i  

[87a] 

enmele-i inâyetnâmeleriyle niĢanda Bağçesaray derûn olan gülnihâl sıdk ve ihlâs-ı bî 

Ģomâr riĢegîr-i zemîn-i istikrâr ve gonca-i güĢâ-yı mezîd ihtisâs-ı bî-inhisâr 

olmakdan nâĢî leyl ve nehâr enâdil-i dil-i bî-karar terennüm-sâz-ı medâyih-i 

celîletü‟l-âsârları iken müntesibân-ı hândân asl-ı Ģâmihü‟l-erkân-ı Ġlhânî ve minnet-i 

millîyân-ı dûdmân tebsîl-i fâ ayinlerinden bâ„is-i duânâme Akmirza kullarının bu 

havâlide vâki„ mutasarrıf olduğu ze„âmetine dair umûr ve husûsların tavsiye 

zımnında firistâde buyrulan mültefa-i sâmiye-i hidîvâneleri mânend-i neyr-i hayr-ı 

lâmi„ü‟l-envâr pertev-pâĢ râha-i iftihâr ve dîde-i iĢtiyâk dîde ile nigâh olundukça her 

fıkra-i rengîni gül reĢtâr-ı Ģâdmânı ve her kelime-i temkîni dîbâce-i ömr-i câvidânî 

olmağla goĢtezâr-ı derûn müceddeden seyr-i sebz-i tarâvet ve deraht-ı emel perîr-i 

behcet olup zemîn-i icâbet üzere bu resmle tarh-i Ģukûfe-zâr duâya ibtidâr 

olunmuĢdur ki Cenâb-ı terkîb-i fermâ-yı enâsir ve usûl ve imtizâc  

[87b] 

bahĢâ-yı ezmine ve fusûl-i celle Ģânehû gül-i gülbin-i hadîka-i devlet ve ikbâl ve 

revnak-- efzâ-yı ravza-i câh ve celâl olan zât-ı mes„ûd-ı hidîvânelerin asîb-i hazân-ı 

ahzân-ı rüzgârdan masûn ve sitâye bahĢ-i sa„âdet rûz-ı efzûn eyleye âmin Mirzâ Rey 

mûmâ ileyh kulları temĢiyyet mesâlihiyle her tâzyâne-i avd ve kufûl etmekle vesîle-i 

arz-ı ubûdiyyetim olmuĢdur inĢâallahu te„âlâ ledâ Ģerefi‟l-vusûl bundan böyle 

devâm-cûy-ı bî merâları be vech-i levh-i âĢinâ olan mübârek tab„-ı pürnuv-cihân-ı 

nümâlarından imâhe buyrulmamak bâbında lütf u kerem sultânımındır  

Vezîr-i müĢâr ileyhin Divan Kâtibinden Hân-ı müĢâr ileyhin Divan Kâtibine  

Sa„âdetlü ma„rifetlü karındaĢ-ı i„zam sultânım efendi hazretlerinin nâdî-i irem-semîr-

i adîmü‟n-nazîrlerine hâl-i adâr-ı Ģâhid-i icâbet olmağa sezâkatarât-ı medâr-ı ihlâs 

celâ mecde ittihâf-ı ve ihdâ ve sâhe dilgüĢâ-yı hâtır-ı ma„ârif nümâları  
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[88a] 

haramgâh-ı Nihal kilk istinbâ kılındığı siyâkda bu gûne tahrîk berâ„a-i vâlâ imlâ 

olunur ki ez-kadîm beyn-nâda merbût olan ser-reĢte-i saht-ı peyvend mühr ü mevâlât 

ve hablü‟l-metîn hulûs ve mevâhât iktizâsı karâid-i mehâmid-i seniyyeleri zîver-i 

silk-i ezkâr ve istiĢmâm-ı hâk anber-nîr-i vatan me‟lûfumuza meĢâmm-güĢâ-yı 

intizâr iken mîrzâyân-ı kadîmden Ak Mirza biraderimiz bazı musâlaha ile bu tarafa 

gelüp tenvîr-i bâsıra-i telâkî ve sultânımın isticlâb-ı peyâm sâre-i âfiyetleriyle 

iktisâb-ı mesâr-ı nâ-mütenâhî olunmağla taraf-ı sa„âdetlerinden varakpâre ve bir 

selâm-ı sâre matrûh-ı himmet-i ferâmûĢi ve bezm dahi ne kadar vaktimiz dahi târâc-

kerde-i pençe-i iĢgâl ise dahi mizâb-ı hâme ile (?) Çemenistan ve tahsîr-i 

Bahçesaray-ı muhabbete mübâderet kılındı inĢâallahu te„âlâ ledâ Ģerefi‟l-vusûl 

bundan böyle dahi cânib-i muhlis-i hâtır-ı Ģerîflerinden mezhûl ve mensî 

buyrulmayıp Varadin vukû„unda zübde-i dilpezîrimin ta„bîrleriyle ta„tîr-i fevâde 

himmet buyurmaları me‟mûl ve mültemisdir  

[88b] 

Vezîr-i müĢârun ileyhden ġeyhülislâm Efendi‟ye 

Hâk-i pây-i iksir-sâ-yı tûtiyâ-nümâları ta„zîm ve tekrîm ve mükehhal tebcîl ve tefhîm 

ile keĢide-i dîde-i iftihâr ve farîza-i zimmet-i ubûdiyetim olan dimûme-i eyyâm-ı ömr 

ve devlet ve ikbâl ve kaymûme-i hengâm-ı ferr ve fazîlet amîmü‟l-bereketleri da„vâtı 

bi‟l-aĢîyy ve‟l-ebkâr hulâsa-i ezkâr kılındığı arz olunmak eserinde ma„rûz-ı abd-i 

kadîm-i sadâkatkârları oldur ki benim devletlü inâyetlü semâhatlü âtıfetlü veliyyü‟n-

ni„am kerîmü‟Ģ-Ģeym efendim sultânım hazretleri hâkipâ-yı merâm-bahĢlarına olan 

kadem-intimâ-yı ubûdiyet-i hâlisâne ve kemâl-i sıdk ve husûsiyet-i sâdıkânem 

iktizâsı leyl ve nehâr hizmet-i müstelzimü‟l-izzet da„vât-ı ömr ve devletleriyle evkât-

güzâr iken bundan esbak imamımız kulları hakkında niyâz-kerdimiz olan husûs-ı rabt 

silsile-i mevâ„id-i seniyye buyrulduğun hâvî ihsân buyrulan inâyetnâme-i veliyyü‟n-

ni„amâneleri râhe-pîrâ-yı çâker bî-mirâr ve zerî„a-i memnûniyyet-i bî-ihsâ olup 

husâsa merkûm kulları ve Abdülkerim  

[89a] 

dinmeselesi tekrîr ve du„â-yı ömr ve devletlerini tevkîr ile revnak-efrûz-ı mecâlis-i 

tılsa-i mollâ a„lî ve mülâzim-i medrese-i sobh ve mesâ olmakda Ģebdâr ra inâyetkâr 
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bu esnâda iktizâ-yı takdîr mümteni„ü‟t-tegayyür ile vâki„ olan harîk-i tâkatdârın 

istimâ„ı dil-i bî-kararımızı kerâhte-i bâb-ı ızdırâb eylemiĢdir lakin tenevvür-i kazâdan 

hasta olan Ģerâre-i kemter ra reĢhabaĢı teslim ve rızâdan gayrı hâre olmadığı 

nümâyân ve bu makûle nükûĢ-i kazâyâ-yı sûriyye niçe eltâf-ı hafiye-i Yezdâniye‟yi 

müstelzim olduğu kalb-i ilhâm âĢinâlarına hüveydâ ve ayân olmağla hemen Cenâb-ı 

Rabb-i müste„ân vücûd-ı Ģerîflerin hatâsız eyleyüp hemvâre revnak-efzâ-yı sadr-izz 

ve Ģân eylemek da„vâtı ile tezyîn-i sahâyif rûz ve Ģebân olunduğun bünyâne-i behâne 

hahân iken bazı husûs ile ademimiz kulları ol tarafa irsâl olunmağla vesîle-i arz-ı 

ubûdiyetim olmuĢdur inĢâallahu te„âlâ resîde-i hâkipây-i kerîmâne ve muhât-ı ilm-i 

mekârim-pîrâ-yı bende-nevâzâneleri  

[89b] 

buyruldukda bundan böyle dahi hakkımızda enzâr-ı inâyet-âsârları bî-derîğ ve irzânî 

buyrulmak bâbında lütf ü ihsân efendim sultânımındır  

BaĢlıksız 1 

Sa„âdetlü mükerremetlü meveddetlü karındaĢ-ı e„az ve erkemim sultânım ağa-yı 

celîlü‟Ģ-Ģân hazretlerinin nâdî-i ferhunde-i tâli„-i meâli mutâla„larına tevkîr-i vafîr ve 

tevfîr-i tevkîr ile ta„tîr-i müĢâm KureĢiyân ve tahbîr dimâğı gerû beyâna sezâ anber-i 

da„vât-ı icâbet-nefhât ve buhûr-ı tahiyyât isâbet-nevhât-ı mecmere zîb-i ittihâf ve 

ihdâ ve asr-sây-i tehnîtgâh-ı meclis-i vâlâ ve gülgonca-i tab„-i zibâları Ģeytim zerre 

külâb-ı hoĢ-bûy-ı istinbâ ve istiksâ kılındığı siyâkında bu vechle terĢîh-i hâme-i 

muhabbet ve tevĢîh-i sahîfe-i tebrîk ve tehniyet olunur ki benim hazretleri merkûz 

terkîb-i müntehab-ı hilkat ve mektûb-ı tertîb-i mühezzeb katrabları olan cevher-i rüĢd 

ve dirâyet ve mâye-i fehm ve fetânet yevmen fe-yevmen terakkî-i câh ve sa„âdet ve 

füzûnî-i pertev-mecd ve menziletlerine delîl-i cellî ve burhân-ı ânnî ve lemmî 

olmakdan nâĢî lâzıme-i  

[90a] 

hulûs ve muhabbetimiz üzere emânî-i celîle-i mecd ve ikbâlleri mümkün kuvvetden 

mertebe-i kal„a-i resîde olmak da„vâtı zîver-i zebân ve zuhur-ı âsâr-ı icâbete negirân 

iken be-inâyetü‟l-meliküʻl-müte„âl sa„âdet ve ikbâl ile kethüdâ-yı sadr-ı âlî mesned-i 

vâlâsına su„ûd ve pertev-nümâ-yı mecd ve su„ûd oldukları müĢtakk-sâz-ı sâmi„a-i 

sürûr ve revnak-tırâz-ı meĢâğir-i havâs ve Ģu„ûr olmağla vesîle-i inĢirâh ve derûn ve 
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zerî„a-i huzûz gûnâ gûn olup da„vât-ı mübârek-bâd-pîrâye-i nâtıka-i fuâd ve nakĢ-ı 

kitâbe-i seb„ ve Ģidâd kılınmıĢdır cenâb-ı hüdâvend be içün mübârek ve mes„ûd ve 

her umûr-ı devlet zuhûrların tevfîkât-ı Samadâniyesine makrûn eyleyüp anâfânen 

dâric-i medâric-i arûsân ve feyz-i resân-ı muhalisân-ı hâlisât eyleye amin ber-

muktezâ-yı hulûs ve muhabbet-i peyâm sâre-i sa„âdetleri fevk mâ-tebcîl bâ„is-i efrâh 

ve meserretimiz olmağla kâide-i ihlâs ve zâbıta-i ihtisâs üzere tebrîk-i mansıb-ı âlî ve 

tefahhus-ı hâtır-ı sâmîleri zımnında hulûsnâme tahrîrine müsâra„at olunmuĢdur  

[90b] 

lede‟l-vusûl nezdik ve devr-i ikbâl-cûy-ı muhabbet-maktûrları olduğum ma„lûm-ı 

sa„âdet-mevfûrları buyruldukda bundan böyle dahi muhlis-i tab„-ı mefâhir-i 

medlûllerinden mezhûl ve münsî buyrulmayup vâki„ olan umûr ve husûslarımızda 

hüsn-i himmet ve himâyet-i cemîleleri bî-derîğ ve irzânî ve mâye-i inĢirâhımız olan 

rakîme-i ferah-fezâlarıyla hâiz-i rehîne hubûr ve Ģâdmânî buyrulmak me‟mûl ve 

mültesimdir  

BaĢlıksız 2 

Sa„âdetlü devletlü mürüvvetlü ârifetlü efendim sultânım hazretlerinin muttali„-i 

envâr-ı mecd ve iclâl ve mecma„-i ezhâr-ı ma„ârif ve kemâl olan meclis-i tehniyetgah 

münîr-i misâllerine kilâb-ı nâĢî tevkîr ve ta„zîm ve anber-i sûzî-i tekrîm ve tefhîm ile 

merâsim-i arz-ı sıdk ve hulûs-ı takdîm ve lâzıme-i zimmet-i hâlisânem du„â-yı ömr-i 

devletleri be-hulûsü‟l-bâl edâ ve tetmîm kılındığı siyâkda bu gûne misk-i rîz-i medâr-

ı tebrîk ve tehniyyet ve ta„tîr-i sahîfe-i arz-ı  

[91a] 

ubûdiyet olunur ki güzide-i göherân pesendîde-i hünerân hâkipâ-yı âlîlerine olan 

husûs-ı bendegâne ve mezîd-i ihtisâs-ı çâkerânem iktizâsı leyl ve nehâr tezâyüd-i 

pertev-câh ve icâlleri da„vâtıyla evkât-güzâr iken fe-hamden sümme hamd inĢâbe-i 

duâ-yı bendegân-i bî-riyâ niĢâne-res icâbet-i kibriyâ olup cebîn-i Enverlerinde 

lem„ân eden nûr-ı rüĢt ve Ģidâd ve pertev-istîhâl-i hadâd erziyâ-pâĢ ufk-ı mecd ve 

ikbâl ve rûĢenâ-sâz-dîde-i sa„âdet ve iclâl bi‟l-izz ve‟s-sa„âde matmah-ı enzâr-ı 

hulefâ ve kirâm olan kitâbet-i kethüdâ-yı sadr-ı âlî rütbe-i vâlâsına irtifâ-veĢ fi bahĢ 

ar ve alâ oldukları behcet-i resân-ı samâh-ı dil ve cân olmağla envâr-ı envâ„-ı sürûr 

ile dîde-i iftihârım rûĢen ve izhâr-ı hubûr-ı nâ-mahsûr ile külliye-i ahzân-ı cinânım 
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GülĢen olup duâ-yı mübârek-bâd zîver-i imzâ-yı sahîfe-i fevâd ve dimûme-i eyyâm-ı 

ömr ve devletleri da„vâtıyla secde-güzîndir ki Rabbü‟l-ibâd olmuĢdur Cenâb-ı Hayy-ı 

vedûd mübârek ve mes„ûd eyleyüp yevmen  

[91] 

fe-yevmen râĢha-i medâr-ı meskiyyü‟l-hitâmların zîver-i sahîfe-i mecd ve iclâl ve 

nihâl-i hâme-i hoĢhirâmların pîrâye-i GülĢen-i ikbâl eyleye galebe-i Ģevk-i bî-intihâ 

ayân-ı riyâ-yı kilk-i güyâ olmağla sed hezâr hezâr iĢtiyâk-ı bî-Ģomâr ile tebrîk-nâme-i 

duâ imlâ tahrîrine ictirâ kılındı inĢâallahu te„âlâ resîde-i hâkipây-i kerîmâne ve 

muhât-ı ilm-i dakîka-Ģinâs-ı çâker-i nevâzâneleri buyruldukda ba„d-ezîn dahi bende-i 

dûr-ı üftâdeleri lehâza-i ayn-ı inâyetleriyle mesrûr ve mübâhî buyrulmak bâbında lütf 

u kerem sultânımındır  

BaĢlıksız 3 

Sa„âdetlü mürüvvetlü âtıfetlü karındaĢ-ı e„azz ü erkemim sultanım düstûr-ı celîlü‟Ģ-

Ģân hazretlerinin piĢgâh-ı vâlâ-makâmmet venizâmlarına zîver-i zamîr-i gülberk-i 

ta„zîm ve tekrîm ve mukadderatla nabıktebcîl ve tefhîm olan külâb-ı hoĢ-bûy-ı 

da„vâtı istitâbet sezâ pâĢîde-i meclis-i tehniyetgâh-ı ithâf-ı ve ihdâverd-i mutarrâ-yı 

çâr-ı bâğ-ı izz  

[92a] 

ve alâ olan hâtır-ı âtır-ı behcet-nümâları arâyiĢ-i hadîka-i zâtü‟n-nazire-i istînâ ve 

istiksâ kılındığı siyâkında nemâyende-i senâ ve bî-merâları oldur ki benim hazretleri 

hemvâre-i tüfenk zer-niĢân-ı hulûs ve muhabbetleri dest-i ârâ-yı fevâid ve sadâ-yı 

vilâ edâ-yı muhimm-i medet ve senâları tanîn-endâz-ı sâmi„a-i nihâd olmakdan nâĢî 

dem-be-dem müterassıd niĢangâh-ı mühr ve mevâlât ve çeĢm-i dûz-niĢâne-i nevîd-i 

sârre-i zât-ı asfiyyet sıfâtları iken sahîl-i semendre nevered-i peyâm-ı teĢrîf ve 

iclâlleri lebrîr-i stabl-ı mesâmi„-i mesâr ve tefrîh-i semâh gûĢ-ı hûĢ-ı istîsâr etmekle 

taraf-ı senâverîden dahi edâ-yı merâsim tebrîk-i kudûm-i meyâmin-lüzûm-ı 

müĢîrîleri ehemm emâlî ve lâzıme-i zimmet-i hulûskârî olmağın beĢâret-i mukaddem 

Ģeref teva‟em-i düstûrîleriyle îrâd-ı zenâd ve sürûr-ı âbâd vaktiyle Ģevk ve hubûr 

olduğunu bil-muʻaccen destaviz-i kudûmiyye vezîrleri zımnında bendeleri yediyle 

Ģikeste ve beste  
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[92b] 

iki aded tüfenk-i hoĢ-âhenk merfû„-ı piĢgâh-ı meâlî ferhenkleri kılınmağla vesîle-i 

arz-ı hulûsum olmuĢdur Ģeref-yâb-ı râha-i vusûl oldukda sezâ-yı dest-i mefâhir-i 

peyveste dâverîleri değil ise dahi ma„a‟l-kusûr âvîze-i cebehâne-i hüsn-i kabul ve 

ma„zûr buyrulup bundan böyle dahi senâverî tab„-i tâbnâk ve Enver-i mübârek kalb-i 

pâk ve pür-cevherlerinden imâme ve irmâ buyrulmamak e„azz-ı mültemesât-ı 

mahlas-ı sâdıkü‟l-vilâlarıdır bâkî hemîĢe gülbânın tüfenk-i der-niĢân-ı izz ve Ģân 

velvele-endâz-ı kubbe-i âsmân olalar  

BaĢlıksız 4 

Sa„âdetlü fazîletlü meveddetlü ahh-i e„azz ü erkemim efendi hazretlerinin meclis-i 

fezâil-i elyaklarına ta„lîkât-ı efhâm ve ihtirâm ile müzeyyen nüsh-ı da„vât-ı mefâd ve 

muhâlesat-ı sevâd ki pîrâye-i kütübhâne-i icâbet olmağla sezâ ve revnak-efzûn-ı 

muhâfaza-i ithâf ve ihdâ ve dürer-i gurer-i hâtır-ı vâlâları keĢîde-i silk-i istînbâ 

kılındığı siyâkda nemûde-i muhlis-i bî-meraları oldur ki  

[93a] 

taraf-ı fezâil-i etrâflarına dilbestegî-i muhabbet-i râsıhamız iktizâsı bünyân-ı mühr ve 

mevâlâtları tezkiye-kerde-i kadî-i ihlâs olmağla istimâ„-ı du„âvî-i ihlâs-ı fehâvîlerine 

der-güĢâ-yı mahkeme-i intizâr iken kapu kethüdâmız Çukadârî Ahmed bendeleriyle 

irsâl olunan rakîme-i belîğa-i dilgüĢâları râha-pîrâ-yı vürûd olup cevâhir-i zevâhir-i 

meânî-i ihlâs-ı mebânîsi sencide-i neyrân yakîn ve pesendîde-i cevherî hırde beyn 

olmağın hizâne-i pîrâ-yı derûn ve manzûn-ı silk-i huzûz gûnâ gûn olmuĢdur 

hemvâre-i imzâ kesr-i hüccec-i izz ve efzâl olalar bundan böyle dahi cânib-i muhlisî 

derûndan hak buyrulmayup kâh ve gâh tahrîk-i yerâ„a-i berâ„a-i bedâyi„ü‟l-edâları ile 

rehîn-i ferhat-ı bî-intihâ buyurmaları me‟mûl ve mütevakki„dir bâkî hemîĢe 

mahkeme-i izz ve iclâl-i küĢâd-bâd 

BaĢlıksız 5 

Sa„âdetlü semâhatlü mükerremetlü karındaĢ emcedim  

[93b] 

sultanım efendi hazretlerinin nâdî felâtun hüddâm ve meâlî-teve‟ümlerine terkîb 

yâfte-i icrâ-yı tekrîm ve tefhîm olan ma„âcin-i da„vât-ı sâfiyât-ı ihlâs-ı nümûde-i 

derc-i ithâf ve ihdâ ve süreyyân-ı hâtır-ı hikmet-niĢânları pîrâye-i enmile-i nabz-gîr 
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istînbâ ve istiksâ kılındığı siyâkda nemûde-i muhlis-i bî-merâları oldur ki ad„iyye-i 

behiyye-i derûn-ı edeviye Ģehbeyt-i halâs rûz-ı efzûnları ile meĢhûn olmakdan nâĢî 

dem-be-dem Ģehbeyt-i hoĢgüvâr-ı ezkâr-ı hamîdeleriyle serbest-sâz-ı dimâğ-ı ezmân 

iken bu def„a kapukethüdâmız bendelerinin ademisiyle firistâde buyrulan mültafa-i 

dilâvizleri râha-i pîrâ-yı vürûd olup mevzû„-ı zurûf-ı hurûf-ı olan süfûf-ı sünûf-ı 

mühr ve mevâlâtları bir rütbe-i Ģifâ-bahĢ-ı derûn ve müstevcib-i ferhat-inĢirâh gûnâ 

gûn olmuĢdur ki kânun-ı beyândan bîrûndur hemvâre-i revnak-efzûn-ı merkez-i 

âfiyet ve ikbâl olalar çukadar-ı merkûm bendeleri avdet etdirilmekle vesîle-i arz-ı 

hulûsum olmuĢdur lede‟l- 

[94a] 

vusûl bundan böyle cânib-i muhlis-i matrûh-ı mutarrah ferâmûĢî buyrulmayup 

numûne-nümâ-yı hubb-ı hubb-ı hubûr-efzâ olan raĢhât-ı kalem anberîn rakamlarıyla 

tenĢît-i nihâd ve tefrîh-i fevâ‟id buyurmaları me‟mûl ve mültemisdir bâkî hemîĢe 

derc-i emânî lebrîz-i cevâhir ikbâl ve kâmurânî-bâd  

BaĢlıksız 6 

Sa„âdetlü devletlü mezîd-i mürüvvetlü peder-i vâlâ-câhım sultânım düstûr-ı celîlü‟Ģ-

Ģân hazretlerinin piĢgâh-ı mefâhir-i destgâh-ı müĢîrânelerine takdîm-i merâsim ve 

tefhîm ve tekrîm ile revnak-efzâ-yı fezâ-yı mühr ve vilâ olan katâr-ı da„vât-ı sâfiyât-ı 

icâbet intimâ-keĢîde-i sâha-i ittihâf-ı ve ihdâ ve Ģürût-ı tefahhus-ı hâtır-ı vâlâ-yı 

vezîrâneleri vücûh-ı ehhâmıyla mer„î ve mü‟eddî kılındığı siyâkda nümûde-i ihlâs-

kâr-ı bî-merâları oldur ki taraf-ı pür-Ģeref-i vezîrânelerine olan mezîd-i hulûs-ı 

taviyyet ve sıdk-ı serîretim iktizâsı dem-be-dem taht-ı devân-ı midhat ve tahtîleri 

zîver-i dûĢ-i ezmân ve Ģuʻul-i hulûs-ı muhabbetleri  

[94b] 

Ģu„le-rîz-i piĢgâh-ı taht-ı revân iken çukadâr kulları yediyle irsâl buyrulan mülâtafa-i 

meâli-meĢhûnları Ģeref-Ģân-ı vürûd olup pîçîde-i zurûf ve hurûfu kılınan kâlâ-yı vâlâ-

yı mevâlât ve mücâmelâtları sanduka-i pîrâ-yı derûn ve zînet-i hizâne-i hubûr gûnâ 

gûn olmuĢdur hemvâre mesned-i ârâ-yı bendegâh-ı devlet ve ikbâl olalar âmin 

selefimiz vezîr-i mükerrem sa„âdetlü Mustafa PaĢa hazretlerinin taht-ı revân katırları 

mütâlebe buyrulmuĢ vezîr-i müĢâr ileyhin taht-ı revân katırları ve taht-ı revânları 

dahi olmayup bu tarafda Köroğlu Ali BeĢe nâm kimesneye füruht olunan iki üç katar 
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mikdarı katırları lâ-ir nâtevân kurada makûlesi her ne ise taraf-ı senâverîden berâ-yı 

iktizâ mübâya„a olunmuĢidi cenâb-ı vâlâ Ģânlarına teklîf ve tekellüf ber-taraf 

olmakdan nâĢî ziver-i katar temellükümüz olan katarlarımızdan üç re‟s ester taht-ı 

revân ikrâz ve intihâb ve hediye-i muhlisânem olmak üzere merkûm kulları yediyle  

[95a] 

tesyîr-i savb-ı mefâhir-i me‟abları kılınmağla vesîle-i arz-ı hulûsum olmuĢdur 

inĢâallahu te„âlâ resîde-i sâha-i ulyâ-yı âsafâneleri buyruldukda ma„a‟l-kusûr 

zamîme-i katar kabul ve beste-i tavîle-i Ģi„âr-ı mesmûl ve ma„zûr buyrulup bundan 

böyle dahi cânib-i senâverî tab„-ı tabnâk-ı âsafâne ve hâtır-ı revân vezîrânelerinden 

mehcûr ve mensî buyrulmamak me‟mûl mültemistir bâkî hemîĢe katar devlet ve 

ikbâl ale‟d-devâm bi-intizâm-bâd  

BaĢlıksız 7 

Sa„âdetlü nebâhetlü recâhatlü übbehetlü karındaĢ-ı e„azz-ı emcedim sultânım 

celîlü‟Ģ-Ģân hazretlerinin piĢgâh-ı nebâhet-i destgâhîlerine merâsim-i ibcâl ve tekrîm 

ve levâzım-ı iclâl ve tefhîm ile cevâhir-i da„vât-ı sâfiyât-ı Ģemsiyyetü‟l-lem„ât ve 

zevâhir-i tahiyyât-ı vâfiyât meskiyyetü‟t-tefahât ıtr-ı sây-ı bezm ve ithâf ve ihdâ ve 

istiknâ-yı tab„-ı lâmi„ü‟n-nûr-ı sultânîleri alî vetîretü‟t-tevkîr mer„î ve mü‟eddî 

kılındığı siyâkda nümûde-i hâlisü‟l 

[95b] 

-vilâları oldur ki benim hazretleri ber-muktezâ-yı incizâb-ı hüdâdâd-ı cânibeyn 

sübût-ı yâfte-i zamîr tarafeyn olan alâka-i külliye ve mevâlât-ı ma„neviye mânendidir 

pür-nûr-ı cilvegir-i mir‟ât zuhûr olmağla ittibâ„-ı kirâmlarından Sun„ullah ağa 

yediyle firistâde buyrulan mültafa-i behcet-âmiz ve bir aded tüfenk-i hoĢ-âhenk 

destâvizleri müĢerref sâz-ı enâmil-i vüsûl vusûl-i niĢâne-res hüsn-i kabûl olup dûĢ-i 

dikleĢ-i hulûsânelerinden savb-ı sâmîlerine alaka-i fevâidimiz mizdâd ve derecât-ı 

vedâd ziyâd ber-ziyâd olmuĢdur hemvâre-i mesned-i ârâ-yı sıhhat ve âfiyet ve erîke-

pîrâ-yı mecd ve sa„âdet olalar mûmâ ileyh kulları itmâm-ı hizmet me‟mûresiyle 

avdet etmekle istiksâ-yı tab„-ı selîmleri zımnında rakîme-i muhabbet-efzâ tahrîrine 

mübâderet kılınmıĢdır lede‟l-vusûl bundan böyle dahi cânib-i muhlisi tab„-ı 

Enverlerinden mezhûl buyrulmayup mâye-i inbisâtımız olan meĢrıka-i dilgüĢâlarıyla 

yâd ve es„âd buyurmaları me‟mûldür bâkî  
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[96a] 

hemîĢe erîke-ârâ-yı mecd ve kâmurânî-bâd  

BaĢlıksız 8 

Sa„âdetlü mükerremetlü meveddetlü karındaĢ-ı e„azzım sultânım Efendi hazretlerinin 

bizim ma„ârif-i tev‟em ve utârid-i çeĢmelerine takdîm-i merâsim tekrîm ve tefhim ile 

çekide silkdîr-i vedâd olan berevât-ı da„vât-ı sâfiyât muhabbet-i mefâd ve menâĢir-i 

tahiyyât-ı vâfiyât meveddet-i sevâd-kese nihâde ithâf ve ihdâ ve sahîfe-i latîfe-i hâtır-

ı ihlâs-ı edâları mevki„-i resîde sefîd-i istinbâ kılındığı siyâkda nümûde-i ihlâskâr-ı 

bî-merâları oldur ki benim hazretleri mesbût-ı cerîde-i fevâidimiz olan berât-ı mühr 

ve vedâdları devrî-i sûrî ve ba„d ve zarûrî ile kâbil-i tahvîl olmadığından nâĢî dem-

be-dem menĢûr-ı zikr-i cemîlleri merkûm sahâyif-i ezmân iken bu def„a irsâl 

buyrulan mufâvaza-i telâkî mufâvazaları râha-pîrâ-yı vürûd olup münderic-i derc-i 

derc-i hurûfî kılınan cevâhir-i zevâhir-i ihlâsları sencîde-i mizân-ı iz„ân ve yakîn-i 

pesendîde-i cevherî  

[96b] 

hıred hırde beyn olmağla nihâde-i sertâc-ı ibtihâc derûn ve zîver-i temkîn hutût gûnâ 

gûn kılınmıĢdır hemvâre-i kalemzen menâĢir-i izz ve ikbâl olalar meyânede merbût 

olan ser-reĢte-i mevâlât ve hablü‟l-metîn hulûs ve müvâhât-ı masûn gâile-i infisâl ve 

mütevâliyâ girende terakkî-i istihkâm olduğu inĢâallahu te„âlâ secencel-i tab„-ı 

seniyyelerine mütecellî olmağla fîmâ ba„d taraf-ı muhibbî hâtır-ı sâmîlerinden münsî 

buyrulmayıp her bâr tehzîz-i berâ„a-i muhâzenete himmet buyurmaları der-hâstdır 

bâkî hemîĢe lûle-i hâme-i ikbâl mütetâbi„ü‟l-feyzân-bâd  

BaĢlıksız 9 

Ġzzetlü sa„âdetlü mevededlü karındaĢım efendi hazretlerinin mecma„-ı mükâtibât-ı 

izz ve ikbâl olan nâdî-i mekârim ihtifâllerine tehzîz kilk i„zâz ve ihtirâm ile rakîme-i 

bedî„ü‟l-insicâm da„vât-ı icâbet-i vezîre meskîyyü‟l-hitâm teslimât-ı isâbet-intizâm 

kîse pîrâ-yı ithâf ve ihdâ ve sahîfe-i latîfe-i hâtır-ı izzet-intimâları cilvegâh-ı hâme-i 

hoĢhirâm istinbâ ve istiksâ  

[97a] 

kılınmak siyâkında nümûde-i muhibb-ipîrâları oldur ki benim hazretleri nakĢ-ı dilkeĢ 

muhabbetleri dem-be-dem nigâĢte-i sahâyif-i derûn olmakdan nâĢî zaman-ı vâfireden 
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berü ve rûd-ı peyâmnâme-i mühr-i iktirânileriea müterakkıb iken bundan akdem 

bizim Selami Ġbrahim yediyle ebr-i gevher-i re‟y-i mühr vilâ ya„nî mektûb-ı mergûb-

ı pâkize edâları reĢha-pâĢ-ı sâha-i vusûl-i fıtrat-ı gamâm aklâm-ı muhabbet izhâr-ı 

hulûs ve i„tizârdan ibâret olmağla pâĢîde-i goĢtezâr-ı derûn olan Cenâb-ı mühr-i 

vedâd-ı karîn neĢvü nümâ ve tevâmi„-i hubb ve tevâdları dû bâlâ olup meyâne 

merbût ser-reĢte-i saht-peyvend-i hulûs ve muhabbet-enmile-i mürâselât-ı tevsîkden 

müstağnî olduğunu efhâmen ve mahsûs istifsâr-ı hâtır-ı izzet encâmları zımnında 

rakîme-i vilâ imlâ tahrîr ve firistâde-i nâdî-i izzet masîrleri kılınmıĢdır vusûlünde 

bundan böyle dahi cânib-i muhibbî hâtırdan münsî buyrulmayup güldeste-i meânî 

olan mektûb-i bî-merânîleriyle yâd ve tezkâra  

[97b] 

merâ„î olmaları me‟mûldür  

BaĢlıksız 10 

hazretleri fezâ-yı pehnâ-yı hulûskârîde bu vechle icâle-i kemiyet hâme-i hoĢhirâm 

olunur ki ez-kadîm bünyâde beste-i merbût-ı istimrâr olan peyvend-i hulûs ve 

muhabbet-i bî-Ģomâr ber-karar ve dâimü‟l-istikrâr olmakdan nâĢî her anne-i vilâya 

vesîle-cûy iken bu def„a hâkipây-i veliyyü‟n-ni„amîye ber-mûceb-i defter birkaç re‟s 

bargir-i nâzik reftâr-ı sevk-i savb-ı sa„âdet-masîrleri kılınmağla vesîle-i tecdîd-i 

hulûsum olmuĢdur vusûlünde ber-mûceb-i defter metâyâ-yı hâkipây-ı veliyyü‟n-

ni„amî bir vakt-i neĢât-efzâda hâk-devletlerine arz ve teblîğa himmet-i cemîleleri 

mebzûl ve cenâb-ı vâlâları dahi ma„a‟l-kusûr beste-i tavîle-i hüsn-i kabûl makbûl 

buyrulup baʻd ezîn dahi cânib-i muhibbî hârîde-i muhassa-i ferâmûĢu buyrulmamak 

me‟mûldür bâkî hemvâre  

 [98a]-[99b] Arapça 

[100a] 

BaĢlıksız 11 

Bismillâhirrahmânirrahîm vallahü‟l-kibriyâ‟i fîs-semâvât ve‟l-arz ve hüve‟l-azîzü‟l-

hekîm mürûr-ı erĢed-i kibriyâ ve menî ki mülkeĢ kadîm-est ve zâteĢ-i ganî be-harîr-i 

ummân lisân ve cinândan ber âverde-i dest-i gavvâs-ı istikânet ve ihlâs olan lâlî-i 

mütelâlî-i kabûl-i ihtisâs hamd ve sipâs ve ferâid-i harâid-i pesend-i istînâs-ı ubûdiyet 

esâs ol dâver-i melâik sipâh hıtteü‟l-mülküllâh ve rûz-ı âver-i azamet ve destgâh-ı 
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dârü‟l-hükmü‟l ârab sevâh hazretlerinin dergâh-ı ahadiyet mümessîl ve hemâline ber 

dâĢte-i keff-i zirâ„at ve ibtihâl kılınmağa Ģâyeddir ki ber-muktezâ-yı kâlellâhu‟l-

meĢrık ve‟l-mağrib peymûde-i vehm ve hayal ve fersûde-i teâ„kib eĢheb ve edhem 

eyyâm ve leyâl olmakdan masûn ve hükm-i mütâla-i vâcibü‟l-ittibâ„ tekvîn ve ihtirâ„i 

ber mü‟eddâ-yı innümâ emre-i edâ-ı irâd-ı Ģey‟an yekûl lehû kün fe-yekûn füshat-

serâ-yı vücûd ve adem ve vüs„at-fezâ-yı herpîĢ ve kemde nekâd ve zuhûra makrûn 

olup temyîz-i nakîzeyn-i saht ve rızâ ve tefrîk-i farîkeyn-ı zulâl vehedî içün dekâyik-i 

amîkü‟l 

[100b] 

fevd hükm-i hafiyeye mübtenî milel ve Ģerâyi„-i muhtelifetü‟l-fürû„ ve mü‟telifetü‟l-

usûl ile irsâl-i rüsul ve ebniyâ ve mahtûm ve mühr-i hitâm olan Ģerî„at-ı nâsiha-i 

seyyidü‟l-enâm ve raziyyet lekümü‟l-Ġslâm ahkâmının tenfîz ve icrâ zımnında 

istihlâf-ı mülûk ve selâtîn ile tanzîm-i ahvâl-i din ve dünya eyledi ve dürûd-ı  

mevdûd naʻma„dûd ve sitâyiĢ-i Mahmûd-ı gayr-ı mahdûd bâ„is-i infitâh zahme-i 

inâd-ı vücûd ve mâye-i iftitâh melesen müĢkil-i güĢâd-ı ayb ve Ģuhûd ve Besmele 

Fâtiha-i hilkat-i hâtime-i risâle-i hatîmiyyet-i galle-i gâiye-i tekvîn ve icâd netîce-i 

behîce-i ibdâ„ seb„-i iĢdâd ilm-i ifrâz küntü nebiyâ ve adem-i beynü‟l-mâi ve‟t-tîn ve 

lûle endâz ve mâ ersalnâkü‟l-errahmetü‟l-âlemîn aleyhi mine‟s-salavât-ı ezkâhân ve 

mine‟t-tahiyyât innemâhân hazretlerinin merkad-ı münevver-i kuddusî müfred-i 

meĢhed-i mu„attar-ı behiĢt-i manzarlarına ve umûmen sahâbe-i güzîn-i sa„âdet-karîn 

ve husûsan çehâr-ı rükn Ka„be-i din olan çâriyâr-ı hilâfet-zemîn cenâblarının ervâh-ı 

bâhirü‟l-inĢirâhlarına takdîm ve ihdâ kılınır ammâ ba„d  

[101a] 

e„âlî-i hazret-i seher-i iktidâr-ı utârid-i dirâyet-i hurĢîd iĢtihâd-ı behrâm rezm-i 

keyvân-ı rif„at-i nâhîd bezm-i ber ceyĢ-i sa„âdet-i gurre-i garrâ-yı cebîn mecd ve 

ikbâl dürre-i yektâ-i iklîl-i übbehet ve iclâl-i zînet-efzâ-yı erîke-i sürûrî ve revnak-

bahĢâ-yı mesned-i vâlâ-yı daverî nirû-yı bâzû-yı reĢt ve kiyaset kuvvet serpençe-i 

Ģehâmet ve besâlet müĢîd-i erkân-ı kâmurânî mümehhidü bünyân-ı dostkânî Ģehriyâr-

ı sitâre-i sipâh-ı encüm-ı gürûh-i cihândâr-ı hurĢîd-i külâh-ı cem Ģükûh-ı 

behâeddünyâ ve‟d-dîn cemâlü‟l-Ġslâm ve‟l-müslimîn avnen li‟Ģ-Ģecâ„ati ve‟l-münâ„a 

ve‟Ģ-Ģân zahr-ı el-besâleti ve‟l-celâle ve‟l-ünvân hâlâ câlis-i çâr bâleĢ taht-ı kisrâ ve 
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cem-i enfirâ-yı memâlik-i acem felek-i bârgâh-ı sa„âdet destgâh-ı elfât Nâdir ġah lâ 

zâl Ģümûle ikbâle min muttali„ü‟t-tevfîk-i tâli„at ve mâ burc be dûr-ı iclâlemin 

menâzili‟t-te‟yîd-i lâmi„at hazretlerinin savb-ı mekârim-insâf-ı Ģâhî ve edeb-i meâlî 

îtilâf-ı cemcâhîlerine vesîle‟üt-temâ„ neyyr-i nevâd ve mevâlât ve zerî„a-i irtifâ„ 

hurĢîd-i tehâb ve  

[101b] 

ve müsâfât olup ebher-i be mühr-i da„vât-ı anberiyyetü‟n-nefhât meveddet-efzâ-yı 

hüsrevâne ve ezher-cevher-i tahiyyât dürriyetü‟l-lem„ât sufûf-ı intimâ-yı ĢehinĢâhâne 

ki nümâ yafte hadîka-i zât-ı behce-i muhabbet ve perverde-i sadef sıdk-ı serîrettir ve 

vesâtat-ı mezîd-i tevkîr ve ta„zîm ve delâlet nevîd-i tebcîl ve ta„zîm ile pîrâye-bahĢ-ı 

meclis-i sâmî ve zîver-efzâ-yı mahfil-i kirâmîleri kılındıkdan sonra matrah-ı eĢ„a-i ve 

rüĢd ve tehî ve mücellâ-yı dekâyık-ı hakâyık-ı eĢyâ olan mür‟ât-ı zamîr-i kiyâset 

tahmîr-i mühr-i incilâ ve levha-i tab„-i (?) nazîr-i safvet intimâlarına bu vechle arz-ı 

çehre-i müdde„â ve bu yüzden mukâbele-i veche-i inbâ ve inhâ olunur ki bundan 

esbak rehberi tevfîk cenâb-ı lâ yezâl ve bağlgîri isti„dâd ve istîhâl ile revnak-efzâ-yı 

erîke-i Ģâhî ve pîrâye-i bahĢâ-yı serîr-i cemcâhî oldukları evân-ı sa„d-iktirânda yani 

ictimâ„-ı vücûh-ı a„yân-ı Ġran olan sahrâ-yı mugâtda ittifâk kalup ârâ ve ittihâd 

kelem-i nîz ve bürnâ ile Cenâb-ı Ģehâmet-nisâb kâyinleri fermân-fermânî-i memâlik-i 

Ġran ve mesned-i ârâ-yı taht-gâh-ı keyâne hasran  

[102a] 

ve kasran elyâk ve uhrâ ve ehak ve evlâ gördüklerinde tıynet-i nısfet tahmîr-i 

dâverîlerinde merkûz cibillet hidâyet-i semîrînin ahterlerinde mermûz-mâye-i diyânet 

ve safvet ve cevher-i insâf ve mürüvvet muktezâsınca müddet-i medîd ve ahd-i 

ba„îdden berü meyâne-i Rum ve Ġran‟da fürûzîne nevâir-i hisâm ve miskale tevâtür-i 

intikâm olan harekât ve keyfiyâtın kavlen ve fi„ilen raf„ ve izâle sin ve beynü‟l-Ġslâm 

ittisâm-ı kadîmi ve te‟lîf-i samîmînin hâlet-i evveliyyesine ahâle-i sin emr-i azîm-i 

saltanata takdîm ile gerdun-ı kâffe-i müslimine tahmîl-i minnet-i azîm ve kanat 

muâ„vece îtilâfı sekâk-ı hüsn-i himmetleriyle ta„dîl ve takdîm buyurduklarına binâen 

mahz-ı tevfîk-i hazret-i ahadiyyet ile câiz-i Ģeref-i mazhariyeti olduklarına iĢbu emr-i 

celîl ve hayr-amîm ve cezîlin cânib-i seniyyü‟l-menâkıb-ı hüsrevânemizden hüsn-i 

telâkîsi olmak üzere mevâd-ı hamse-i ma„hûdenin pezîrâ-yı imzâ-yı tasdîk ve kabûl 
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olmaları mahsûsen nâme-i anberîn nükâb-ı nâmî ve süferâ-yı sedâdârâ-yı kirâmîleri 

vesâtatlarıyla iltimâs  

[102b] 

ve inhâ buyrulmağla mevâd-ı merkûmeden hâric-i dâire-i imtinâ„ ve dâhil-i hayta-i 

imkân olan mevâd-ı sülüs-i ma„lûme derece-i hüsn-i encân ve es„âfa vusûl ve iki 

maddesinde derkâr ve bedîdâr olan ve me„âzir-i Ģer„iyye bundan akdem der-bâr-ı 

hilâfetmedâr-ı mülûkânemizden ba„s ve tesyîr olunan nâme-i hümâyûn ve rüsül-i 

ihlâs-ı nümûnumuzun sahîfe-i takrîrlerinden pîrâye-i gûĢ-i be-nûĢ Ģâhâneleri olacak 

i„zâr-ı sâdıkânemiz karîn-i sem„-i kabûl buyrulmak hâlâtı Ģeyme-i mürüvvet ve 

seciye-i insâf ve hakkâniyetlerine müfevvez ve (?) kılınmıĢidi bu def„a dahi taraf-ı 

eĢref-i Ģâhî ve cenâb-ı akdes-i Ģehâmet-penâhîlerinden namzed-i te‟diye-i merâsim-i 

sefâret ve me‟mûr-ı teyyîd levâzım-ı yegânegî ve meveddet olan sefîr-i sütûde-i 

Ģemâil ve rüsûl-i memdûhü‟l-hazâtelleri âlicâh-ı meâlî-penâh (urûmet?) ve eyâlet-i 

destgâh-ı Hacı Han-ı Horasânî çerçecibaĢı sol (?) azze ve sa„d haddehû vesâtatıyla 

münba„is olan nâme-i vedâr- alâka-i dostî üslûb-ı rakîme-i kerîme-i mevâlefet 

mashûbları  

[103a] 

mefhûmundan ve hân-i müĢârun ileyh ve rüfekâsından vükelâ-yı Devlet-i Aliyyemiz 

olan Ģifâhen takrîrlerinden yine mevâd-ı merkûmenin (?) pezîrâ-yı nizâm ve encâm 

olmaları matlûb ve merâm-ı zât-ı mu„allâ makâmları ma„lûm-ı hümâyûnumuz 

olmuĢdur ber-minvâl-i meĢrûh cenâb-ı mekârim nisâb-ı kâinlerinin himmet-i âlî-

töhmet-i Ģâhî ve azîmet-i sâfî taviyyet-i diyânet-penâhîleriyle beyne‟t-tarafeteyn 

bâ„is-i tehâlüf ve tenâkuz ve mûris-i tebâ„üd ve tebâguz olan akvâl-i fâside ve ihvâ-yı 

kâsideyi raf„ ve irha ve ümmet-i mersûme-i nebeviyyeyi bu vesîle-i asîle ile terfîh ve 

irâha buyurdukları hizmet-i dîniyye ve menkıbet-i dünyeviyeleri mukâbili taraf-ı 

hümâyûn-ı hâlisânemizden is„âf ve kabûlü iltimâsında oldukları umûrdan hayyiz-i 

imkânda olup Ģer„an ve mülken e hâlen ve mâlen hicnet ve mahzûru melhûz ve 

mukarrer olmayan mevâda müsâ„ade-i seniyye-i mülûkâne mezîd-i derîğ ve mebzûl 

ve imkâna makrûn olan is„âf ve iltimâsları mahzâ ve makbûl iken maddeteyn-i 

ma„hûdeteynde vâki  
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[103b] 

taharrî ve temessükümüz hâtır-hâh-ı Ģâhîlerine min gayr-ı özrin adem-i mümâĢât ve 

mücâzâtdan neĢâ‟et etmeyüp belki gerden-dâde-i itâ„at ve i„tnâsı olduğumuz ahkâm-ı 

Ģerî„at-ı garrâya mübtenî idâr-ı Ģer„iyyeden iktizâ etmiĢdir zirâ kevkeb-i eydâ-yı 

zuhûr-ı devlet-i Osmaniye‟nin ibtidâ-yı tulû„undan ilâ el-ân kâffei umûr ve âmme-i 

hutûbda faysal-i bahĢ-ı meyân (?) olan Ģerî„at-i mutahhara-ı Muhammedî‟ye 

mürâca„at ve muktezâsı üzere amel ve hareket-i Devlet-i Aliyyemizin etvârı hasene 

ve debdebe-i müstahsenesinden olmağın bu bâbda dahi de„âyim-i bünyân-ı din-i 

mübîn ve kavâim-i erkân-ı Ģer„-i metîn olan meĢâhir-i ulemâ-yı i„lâm ve tehâdîr 

fuzelâ-yı kirâm hazerâtından li-ecli‟l-ihtiyât tekrâr istifsâr ve isticvâb olundukda nûr-

ı hadîka-i saltanat ve nûr-ı hadîka-i ikbâl ve devletleri olup hâlâ i„timâdü‟d-devle ve 

mu„temedü‟s-saltanatları rütbe-i celîlesiyle hâiz-i Ģeref-i esennî ve fâhir-i mefâhir-i 

evfâ olan Cenâb-ı meâli- 

[104a] 

maâb-ı mekârim-nisâb-ı kadîr mesâlih ve umûr-ı mukarrer-i menâzım-ı ahvâli 

cumhûr-ı rûzaret-penâh-ı sadâkat-i destgâh-ı Mirza Nasrullah dâme mahfûfen bi‟l-tâf 

ilâllah tarafından ġeyhü‟l-Ġslâm ve müftiyü‟l-enâmımız a„lemü‟l-ulemâi‟l-

mütebahhirîn efdalü‟l-fuzelâi‟l-müteverr„în Mevlânâ Seyyid Mustafa edâmallahu 

te„âlâ fezâiluhû cânibine vârid olan mektûb ve lâ meshûbuna cevâb olmak üzere 

mevlânâ-yı müĢârun ileyh tarafından tahrîr ve tesyîr olunan zebîre-i sıhhat ve tîrede 

tafsîl ve tastîr olunduğu vechle maddeteyn-i merkûmeteynin derkâr olan i„zâr-ı 

Ģer„iyye-i kaviyyine binâen ber-vech-i dilhâh-ı Ģâhî tasdîk ve kabûllerine mesâğ-ı 

Ģer„î olduğuna ulemâ-yı müĢârun ileyhimin bu def„a Ģîrâze-i bend-i vifâk ve ittifâk 

oldukları mektûb-ı merkûmun mülâhaza-i mefhûm ve mü‟eddâsından ma„lûm-ı 

übbehet-mersûm-ı Ģâhîleri olur binâen aleyh bu maddelerden tenkîz ve imzâ ve takbîl 

ve icrâlarına ser-reĢte-i imkân bulunmamıĢdır  

[104b] 

illâ bu maddeler sûret-i zâhirde nümâyân olduğu üzere mücerred bir tasdîk ve kabul 

lafzına tevakkuf eden umûrdan olmuĢ olsalar cenâb-ı hillet-nisâbları misillü bir zât-ı 

diyânet-simât ve (?) bî-sıfâtın hıllet-i hâtır-ı safvet muzâhirlerine müsâra„at 

olunmayup da a„zâr-ı sâbıka-i mütehakkıkanın müceddeden îrâd ve tekrârı ne vechle 
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ihtiyârolunur idi ve‟l-hâsıl beyne‟d-devleteyn terakkî ve izdiyâdı melhûz olan hays 

ve vâdât ve hüsn-i muhâlefet ve ittihâdın ri„âyet-i merâsimine dâir umûrda bu vakte 

dek bir cânibden sûret-i kusûr ve fütûr müĢâhede olunmayup bundan böyle dahi 

taraf-ı pâdiĢâhânemizden kemâl-i hulûs ve taviyyet ve nihâyet sıdk ve serîr ile cânib-

i feyz-câlib-i dâverânelerine meveddet ve muhabbetden gayrı zâhir ve bâtınen bir 

türlü irâde ve niyetimiz olmadığı cenâb-ı âlimü‟s-ser ve‟l-hufayâta zâhir ve bâhirdir 

Ġlâhî (?) çevniyet yahîrest hayrım dahi ancak sâlifü‟z-zikr maddelerde îrâd ve beyân  

[105a] 

olunan a„zâr-ı Ģer„iyye mektûb-ı müĢârun ileyhimden bi-tefâsulihâ mezcûm ve 

müteyakkın-i zihn-i dirâk ve mersûm sahîfe-i fehm ve idrâkleri oldukda me‟mûldür 

ki ind-i kirâm iltimâs-ı makbûl kaziyesin tasdîk ile vâsıtatü‟l-akd silkü‟l-lâl kirâm 

oldukları te‟yîd ve tahkîk buyuralar Devlet-i aliyyemizden ba„de‟l-i„tizâr mevâd-ı 

hamse-i bi-ecma„ihâ pezîr-i yerfete-i sûret kabûl olmak iltimâsını bu vechle iâde ve 

tekrarları gûyâ bu keyfiyet cenâb-ı devlet-maâblarının beyne‟l-mülûk bâ„is-i imtiyâz 

ve iftihârı ve bir taraf ez-külfet ve Ģermâdetleri olmak dâiyyesine mübtenî idiği 

süferâ-yı bîdârâları tarafından vükelâ-yı devletimize iĢ„âr olunmuĢ mukaddemâ 

keĢîde-i reĢte-i intizâm olan fevâid-i mevâddan ta„yîn-i mîrü‟l-hac maddesi sâir- 

düvel tervîc-i Ġslâmiye ve Ģâhân-ı silsile-i Safeviye‟den birinin (?) eklîl mübâhâtı 

olmamağla tervîc-i mezâhib ve dîn ve tervîc-i umûm-ı müslimînde cilveger-i 

mücellâ-yı zuhûr olan hizmet-i müstevcibü‟l-mütekayyitleri mukâbili dâd-ı sa„âdet-

âyâtlarına pîrâye tâc-ı müfâharet ve ilâ mâĢâ‟e ihlâf-ı  

[105b] 

ve aʻkâb-ı meâli-ittisâflarına sermâye-i fevz ü saadet ve sernâme-i menĢûr-ı devlet 

olmağla bu dâʻiyyelerinin etem vechle pezîrâ-yı husûl olması fî nefsi‟l-emr niçe 

mefâhir ve menâkıba muâdil ve sûretpezîr olan maddeler bu iki maddeden melhûz 

olan menâfiʻ ve mehâsını câmiʻ ve Ģâmil olmak hasebiyle adem-i mümâĢâtından 

Ģerʻan maʻzûr olduğumuz maddiyetinin fîmâ baʻd teklif-i kabûlü sahîfe-i mevâlât 

masûnü‟l-ifâtdan setrdenizlik ferâmûĢunu ve nisyân buyrulmak vâbeste-i Ģeyme-i 

insâf-ı Ģâhîleri olduğundan baĢka ez-kadîm sâlik-i Ģâhrâh-i Ģerʻ-i kavim ve mâil-i 

sülûk-ı tarîk-i müstakîm olanlar ve el-hak ehak (?) yetîʻ-i eserine iktifâ ile adüvve-i 

vesekâ-yı müstehîletü‟l-inkısâm hakka temessük ve iʻtisâm ve hılâf-ı Ģerʻ-i Ģerîf 
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mücânebet ihtilâf ve ihtisâm etmek zımnında mazhar-ı saadet-i dünya ve ahret 

olageldikleri takdîm-i mülâhaza-i avâkıb eden bünlâ-yı hamîde el-menâkıb 

indlerinde zâhir ve hüveydâdır hulâsa-i kelâm ve nekâve-i merâm maddeteyn-i 

Ģerʻeyn  

[106a] 

maʻlumiyetinde olan keyfiyet-i maʻzûriyetimiz aʻlâ ve iĢʻârı siyakında mecbûl ve 

maktûr oldukları ĢenĢene-i marziyye nısf ve seciye-i behiyye-i fütüvvetleri 

muktezâsınca fâiz derece hüsn-i kabûl olmak me‟mûlü ile iĢbu nâme-i hümâyûn-ı 

hakâyık-meĢhûrumuz Ģeref-yâfte-i sudûr olup hüddâm-i atebe-i sipehr-unvân ve 

hâcegân-ı divan-ı muʻallâ Ģânımızdan iftihârü‟l-emâcid ve‟l-aʻyân mâliye tezkirecisi 

Münif Mustafa Efendi dâme mecduhû ve kıdvetü‟l-emâcid ve‟l-emâsil Ġstanbul 

mukâtaʻacısı Nazif Mustafa Efendi zîde mecduhû ile gönderilmiĢdir inĢâallahu teʻâlâ 

ledâ Ģerefi‟l-vüsûl gerek nâme-i hümâyûnumuz mefhûmundan ve gerek Mevlânâ-yı 

müĢârun ileyhin mektûbu mantûkundan ve bazen dahi sefîr-i mûmâ ileyhin nüvvâb-ı 

hazret-i Ģâhîye takrîrinden zîr ve belâ-yı murâd-ı mersûm zihn-i derâk ve vakâr ve 

maʻlûm-ı tabʻ-i çalâk ve nükâdları oldukda cell-i himmet ve‟l-inhemet Ģâhâneleri ile 

cânibinden pezîrâ-yı ibrâm ve istihkâm olan mevâid-i mevâlât ve hıllet ve evâhî-i 

müsâfât-ı meveddet mâil-i enkâs ve inkisâ  

[106b] 

olmakdan sıyânet ile iʻlâm-ı ittihâd ve yegâneki devleteyn ve âsâr-ı ittifâk ve 

yekciheti-i hazreteyn resîde-i fark-ı fırakdeyn meĢhûd-ı hâfkîn olmak hâlâtına 

ihtimâm buyrulmak eʻaz-ı metâlib-i mülûkâne ve ikdâm mâreb-i muhlisânemizdir 

hemîĢe tâ ki bûd-ı Ģehriyâr-i mihr-i münîr-i bahtgâh-ı sipehreyn-i âlemgîr tefevvur-ı 

ahd ü emân yâd-ı ez(?)me‟mûn-ı hudûd-ı mühr ve muhabbet Ģod rarhane-i masûn 

bâkî hemvâre-i nîralık Ģevket ve ikbâl-i hâkânî tâliʻ ve dırhaĢân ve bedr-i âlem-efrûz-

ı übbehet ve kâmurânî lâmiʻ ve nûr-efĢân-bâd  

 [107a]-[109a] Arapça 
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SONUÇ 

Selçuklu ve Osmanlı tarihi araĢtırmacıları için münĢe„âtlar önemli 

kaynaklardan birisidir. MünĢe„ât kavram olarak Arapça bir kelime olup, kaleme 

alınan Ģeyler, nesir ve mektuplardır. MünĢe„âtlar münĢîler tarafından yazılmıĢ ya da 

padiĢah ve devlet adamları tarafından bizzat yazdırılmıĢlardır. MünĢîlik mesleği ve 

münĢe„ât yazıcılığı çok eski dönemlere kadar uzanmaktadır. MünĢe„âtı yazan kiĢilere 

münĢî, kâtip ve muharrir gibi isimler verilmiĢtir. Tarihte münĢîlik ise seçkin bir 

meslek olarak yer almıĢtır. Bu kiĢiler belâgat kurallarına hâkim, birçok ilim dalında 

bilgisi olan ve o milletin kültürel özelliklerini iyi bilen, sanatsal özelliklere sahip 

yetenekli insanlardır. MünĢî adı verilen bu kiĢiler padiĢah ve devlet adamlarının 

sevgi ve saygılarına mazhar olmuĢlardır. 

Osmanlı münĢe„ât yazıcılığının Ģekillenmesinde Arap, Fars ve Selçuklu 

münĢe„ât t geleneği etkili olmuĢtur. Ayrıca Mısır ve Bağdat‟tan Osmanlı Devleti‟ne 

gelen münĢîler de bu geliĢime katkı sağlamıĢlardır. Bütün bunların sonucunda 

Osmanlı münĢe„âtçılığı daha da geliĢerek kendine has özellikleriyle ortaya çıkmıĢtır. 

Ġlk dönem Osmanlı münĢe„âtları münĢîlere inĢâ ilminin özelliklerini öğreten eserler 

iken sonraki yüzyıllarda farklı amaçlar doğrultusunda yazılmaya devam etmiĢlerdir. 

Böylece bir gelenek halinde yüzyıllarca yazılagelmiĢlerdir. 16. yüzyıldan itibaren 

münĢe„ât türü eserlerin sayısında artıĢ görülmüĢ ve içeriği de bir hayli 

zenginleĢmiĢtir. Veysi, Nergisi, Koca Ragıp PaĢa münĢe„âtları, kâtipler için temel 

kaynak olarak çok rağbet görmüĢtür. Bu eserler çokça ilgi gördüğü için diğer 

münĢe„âtlardan farklı olarak nüshaları daha çoktur. Hatta birçok ilin 

kütüphanelerinde bile bu münĢe„âtların nüshalarının varlığına rastlanmıĢtır. Tarihi 

nitelikte olup en dikkat çeken münĢe„ât Feridun Bey‟in çeĢitli resmî mektuplarını 

derleyerek oluĢturduğu “MünĢe„âtü‟s-Selâtin” adlı eseridir. Bunun yanısıra birçok 

münĢe„âtlarda tarihi nitelikte belge ve mektuplara rastlanılmıĢtır. 

Aynı zamanda Osmanlı edebiyat türlerinden biri olan münĢe„âtlar, Osmanlı 

edebiyatında kullanılan sanatlı ve ağdalı üsluptan etkilenmiĢtir. Dolayısıyla sanat 

yapmak gayesiyle yazılan münĢe„âtların anlaĢılması bir hayli zordur. MünĢe„âtlar 

muhtevaları bakımından çok çeĢitli belge ve inĢâ suretlerini barındırırlar. Bu sebeple 

kendi içerisinde bir konu bütünlüğüne sahip olmadıkları görülmektedir. Çünkü 



 

164 

 

münĢe„âtlarda yazıldıkları dönemle ilgili idari, diplomasi, askeri, iktisadi, sosyal, 

kültürel ve özel her türlü inĢâ ve mektuplara rastlamak mümkündür. 

Ele aldığımız münĢe„âtın müellifi Zeynîzâde Hüseyin b. Ahmet, Osmanlı 

medreselerinde yüzyıllarca okutulan önemli nahiv kitaplarına yazdığı Ģerhlerle 

tanınmıĢ Arapça dilbilgisi âlimidir. Zeynîzâde medreselerde okutulan eserler için 

yardımcı kaynak olarak izah edici kitaplar yazmıĢ ve bu eserlerini talebelerinin 

tahsillerini kolaylaĢtırmak için kaleme almıĢtır. DüĢüncelerini ve ilmi fikirlerini açık 

sözlülükle dile getirmiĢtir. Ele aldığı her konuyu derinlemesine inceleyerek eserlerini 

oluĢturmuĢtur. Dönemin devlet adamlarının saygı gösterdiği Zeynîzâde, Aydın Valisi 

Ragıp PaĢa‟nın, Rumeli Kazaskerleri olan Veliyyüddin Efendi ve Mehmet 

Akkirmânî‟nin iltifatlarına mazhar olmuĢtur. 

Zeynîzâde‟nin tez konusu olarak seçilen münĢe„ât mecmuası, inĢâ yazmanın 

özelliklerini göstermek gayesiyle kaleme alınmıĢ bir eser olup kâime, tezkîre, arzuhâl 

ve resmî mektup örneklerinin yanı sıra özel mektup türlerinden olan muhabbetnâme, 

tavsiyenâme, tebriknâme, senânâme gibi türleri de kapsamaktadır. Ayrıca bunların 

yanı sıra Osmanlı döneminde yetiĢmiĢ Veysi, Nergisi, Haveri ve Nevres Efendi gibi 

seçkin münĢîlerin inĢâ örnekleri de yer almıĢtır. Eserin tamamında bir konu 

bütünlüğü olmadığı için özel mektuplarda sevgi, özlem, tebrik vs. gibi konular yer 

alırken devletin merkezinde yazılan resmî yazıĢmalarda ise daha çok idari ve siyasi 

konulara yer verilmiĢ, siyasi ve idari kararlar muhataplarına ulaĢtırılmıĢtır. Ayrıca 

eserde kayıtlı dıĢ yazıĢmaların geneli Osmanlı-Ġran iliĢkilerini ve sınırlarda yaĢanılan 

hadiseleri konu edinmiĢtir. Osmanlı‟ya tabi Kırım Hanlığı‟yla yazıĢmalar da dikkate 

Ģayandır.  

Dil ve üslup bakımından oldukça zengin olan eserdeki yazıĢmaların çoğunda 

muhatap her kimse makamına uygun elkâblar ve dualar hemen hemen hepsinde 

görülmektedir. Alt makamdan üst makama yazılan belge suretlerinde makam 

yükseldikçe daha süslü cümlelerle hitap edildiği görülmüĢtür. Belgelerin genelinde 

tarih bulunmaması, bazı belgelerin türlerinin verilmemesi ve gönderen ile 

gönderilene dair bilginin olmaması bu yazıĢmaların değerlendirilmesini 

zorlaĢtırmıĢtır. Eserin genelinde Türkçe kelimelerin yanı sıra bolca Arapça ve Farsça 

kelimelerin yüklü olduğu kısımlar kolay anlaĢılabilir nitelikte değildir. Bunlardan 
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baĢka eserin kıta, beyit ve ayetler bakımından zenginliği de dikkat çekmekte, eserin 

edebi yönünü zenginleĢtirmektedir. 

Netice olarak Zeynîzâde MünĢe„âtı‟nın transkripsiyon ve değerlendirmesi 

çalıĢmasıyla Zeynîzâde MünĢe„âtı‟nın ıĢığında Osmanlı Devleti‟nin kültürel, sosyal 

özelliklerinin yanı sıra bürokratik özelliklerini de münĢe„ât geleneği içerisinde görme 

imkânı bulmaktayız. Bu zengin içerikli eserin tarihi niteliğinin yanı sıra, idari, siyasi, 

bürokrasi, edebiyat, sosyoloji gibi birçok alana kaynak teĢkil ettiğini söyleyebiliriz. 
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