
 

 
 

T.C. 

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

 

 

 

929/A NUMARALI NEFY DEFTERİNİN (1826/1833) 

TRANSKRİPSİYON VE DEĞERLENDİRİLMESİ  

 

 
Hazırlayan 

Sibel KAVAKLI 

 

 

TARİH ANABİLİM DALI 

OSMANLI MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ TARİHİ BİLİM DALI 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 

 

 

DANIŞMAN 

Prof. Dr. Münir ATALAR 

 

 

TOKAT – 2005 



929/A NUMARALI NEFY DEFTERİNİN (1826/1833) 

TRANSKRİPSİYON VE DEĞERLENDİRİLMESİ  
 

 

 
 

Tezin Kabul Ediliş Tarihi: ..... / ...... / .......... 
 
 
 
Jüri Üyeleri (Unvanı, Adı Soyadı)                          İmzası 

 

Başkan : .....................................…… …….         ....................... 

 

Üye : ..............................................………                   ....................... 

 

Üye : ..............................................………       ....................... 

 

Üye : ..............................................………        …................... 

 

Bu tez, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yönetim 

Kurulunun …../…../….. tarih ve …… sayılı oturumunda belirlenen jüri 

tarafından kabul edilmiştir 

 
 
           Enstitü Müdürü: Prof. Dr. Osman DEMİR                                       Mühür 
                                                                                                                      İmza  
        



 i

TEŞEKKÜR 

 “Tarih ne güzel aynadır. İnsanlar, hele ahlakta gelişmemiş kavimler, en büyük 

mukaddesat karşısında bile kıskançlık duygularına kapılmaktan kendilerini 

kurtaramıyorlar. Tarihin sinesine geçen büyük olaylarda, bu olaylara neden olanların 

ve olayları yaratanların tavır, hareket ve davranışları onların ahlak durumlarını ne 

bâriz gösterir”. 

“Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa 

değişmeyen hakikat insanı şaşırtacak bir mahiyet alır”. 

 “Eğer bir millet büyükse kendisini tanımakla daha büyük olur”. 

 “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet 

bulacaktır”. 

                                                                                    Mustafa Kemal ATATÜRK 

 

Çalışmamın her aşamasında, benden özverili yardımlarını esirgemeyen 

danışmanım Prof. Dr. Münir ATALAR'a, sağlık problemlerinden dolayı danışmanlığımı 

yürütemeyen hocam Prof. Dr. A. İbrahim SAVAŞ'a, her zaman desteklerini gördüğüm 

bölüm hocalarım, Doç. Dr. Ali AÇIKEL'e, Doç Dr. Mehmet BEŞİRLİ'ye, Yrd. Doç. Dr. 

Mehmet MERCAN'a, Yrd. Doç. Dr. Bahattin Keleş'e, Arş. Gör. Dr. Abdurrahman 

SAĞIRLI'ya, oda arkadaşım Arş. Gör. H. Baha ÖZTUNÇ'a ve maddî, manevî 

desteklerini esirgemeyen aileme, özellikle Erzincan'da vatanî görevini yapmakta olan 

kardeşim Murat KAVAKLI'ya teşekkür ederek, yaptığım çalışmanın bundan sonraki 

araştırma ve araştırmacılara yardımcı olmasını diliyorum. 

 

 



 ii

ÖZET 

Nefy cezası, sürgün cezasıdır. Osmanlı Örfî Hukuku içinde, ta‘zir suçları 

arasında yer almaktadır. Yani cezanın tespiti ve uygulanma şekli padişaha bırakılmıştır.  

Tespitlerimize göre, nefy cezası ile ilgili sınırlı çalışmalar bulunmaktadır. Bu 

ceza hakkında sınırlı çalışmaların olması, bizi bu konunun araştırılmasına yöneltmiştir. 

Bu açıdan, 929/A Numaralı Kal‘a-bend Defteri'nin transkripsiyon ve 

değerlendirilmesinden oluşan çalışmamız, Osmanlı Hukuk Tarihi açısından önemli bir 

yere sahip olacaktır. 

929/A Numaralı Kal‘a-bed Defteri'ne göre; 

Nefy cezası daha çok halkın huzur ve asayişini, devletin işleyişini bozmaya 

yönelik faaliyetlere ve siyasi suçlara verilmiştir. Bozcaada, Bursa, Kütahya, Kal‘a-ı 

Sultaniye, Bolu, Dimetoka, Ankara, Kayseri, Kastamonu, Sivas, İnoz gibi şehirler 

önemli nefy yerleri olmuştur. Nefy olunan kişilerden bazılarının durum ve şartlarına 

göre nefy yerleri değiştirilmiş, bazıları ise çeşitli sebep ve şartlarla affedilmişlerdir. 

Nefy cezası ile uslanmayanlar çoğunlukla idam edilmişlerdir. Ancak kal‘a-bend 

edildikleri de görülmüştür. Bu da nefy ve kal‘a-bend cezasını ayırmaktadır. Nefy, kal‘a-

bende göre daha hafif bir cezadır. Tomruğa konulan suçlulardan, suçlarını itiraf 

edenlere ve suçlu oldukları kesinleşenlere de bu ceza uygulanmıştır. 

Osmanlı toplumunda sıradan vatandaştan üst düzey devlet adamlarına, 

gayrimüslim halka kadar her kesimden suçluya nefy cezası uygulanmıştır. 

En kısa nefy süresi 28 gün, en uzun nefy süresi ise 44 ay 14 gündür. 

 

Anahtar kelimeler: Osmanlı Hukuku, Ta‘zir Suçları, 929/A Numaralı Kal‘a-

bend Defteri,  Nefy Cezası, Kal‘a-bend Cezası. 
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ABSTRACT 

Punishment of “nefy” means punishment of exile. In Ottaman customary law, it 

is included in the crimes of “tazir”. That is, the padishah confirms punishment. 

In literature there are not many studies related to the punishment of nefy, but 

few indirectly related to it. Therefore this study which consists of the commentary and 

the transcription numbered 929/A of kalabend register will produce important results for 

those studying Ottaman law history. 

According to kalebend register numbered 929/A, punishment of nefy is applied 

to those who spoil public peace, who do not obey the rules of goverment administration, 

and who commit political criminals. The most important of  places of exile include 

Bozcaada, Bursa, Kütahya, Kal‘a-ı Sultaniye, Bolu, Dimetoka, Ankara, Kayseri, 

Kastamonu, Sivas, İnoz. The places of exile change according to the positions and the 

conditions of people who are to be exiled. The exiles could be forgiven for some causes 

and conditions. 

If the exiles did’nt become well behaved, they would mostly be executed. 

However, they might also be punished with punishment of “kalebend”. This 

differentiates punishment of nefy from that of kalebend. Punishment of nefy is lighter 

than punishment of kalebend. Some criminals punished with tomruk are exiled when 

they confess to their crimes. Punisment of nefy is applied to any person from the simple 

people to the governor. The shortest exile period is 28 days while the longest 44 months 

14 days. 

 

Key words, Ottaman Law, crimes of tazir, kalebend register numbered 929/A 

exile punishment, kalebend punishment. 
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1. GİRİŞ 

Devletler, toplumların huzur ve asayişini, şahısların güvenliğini ve toplumda 

adaleti sağlamak için çeşitli kural ve kaideler getirerek kendi hukuk sistemlerini 

oluşturmuşlardır. İnsanoğlunun birlikte yaşama zorunluluğu bu kural ve kaidelere 

uymayı da beraberinde getirmiştir. Ancak insanlar, her çağda çeşitli sebep ve 

düşüncelerle kurallara karşı gelerek suç işlemişlerdir. Suçluyu cezalandırmak, suçsuzun 

hakkını korumak ve adaleti sağlamak amacıyla tarihten günümüze kadar, her devlette ve 

medeniyette farklı şekillerde ve miktarlarda olmak üzere çeşitli cezalar uygulanmıştır. 

Tarihte, teşkilat ve müesseseleri ile asırlar boyunca ayakta kalan ve çok uluslu 

yapısına rağmen halkı arasında adaleti temin eden Osmanlı Devleti'nin hukuk sistemi, 

İslam hukukuna dayanmaktadır. Ancak İslam hukuku, ta‘zir suçları şeklinde tanımlanan 

suç grubunda, sınırlı yetkiler tanıyarak ceza tespitini devlet başkanına bırakmıştır. 

Bunun bir sonucu olarak da Osmanlı hukuku, şer‘î ve örfî hukuk olarak iki kısma 

ayrılmış fakat her iki hukuk da bir uyum içerisinde varlığını sürdürmüştür. 

Çalışmamız, 929/A Numaralı Kal‘a-bend Defteri'nin transkripsiyonu ve 

değerlendirilmesinden oluşmaktadır. Defter, Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde 980 

Numaralı Bâb-ı Âsafî Defterleri Kataloğu'nda yer almaktadır. Bu defterin içeriği ile 

ilgili olarak katalogda, “Yeniçeri Ocağı'nın ilgâsından sonra yeniçerilik iddia edenlere 

verilen kal‘a-bend cezaları ile ilgilidir” denilmektedir.  Ancak defterde yer alan toplam 

1562 hükümden 1350'si (% 86) nefy, 88'i (% 5.6) idam, 16'sı (% 1) kal‘a-bend, 5'i (% 

0.3) tomruk cezaları ile ilgilidir. Aynı zamanda nefy cezasını içeren hükümlerin % 70'i 

devlet düzenine karşı işlenen suçları % 7.9'u yeniçerilik gayretkeşliğini kapsamaktadır. 

Musannifin (defteri tasnif eden kişinin) hatası olabileceğini düşünerek ve de ismi ile 

içeriğinin uyum sağlaması için defteri nefy defteri olarak değerlendirmemizin uygun 
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olacağı kanaatindeyiz. Bu kanaatimizi desteklemek için çalışmamızın başlığını “929/A 

Numaralı Nefy Defteri'nin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi” şeklinde değiştirdik. 

Nefy, sürgün cezası; kal‘a-bend, suçluların bir kaleye kapatılarak 

cezalandırılması; tomruk ise suçluya suçunu itiraf etmesi için çektirilen işkence 

cezasıdır. İdam dâhil bu suçlar ta‘zir suçları arasında yer almakta olup, bu cezaların ne 

kadar süreceğine, nasıl uygulanması gerektiğine ve hangi suçların bu cezaları 

gerektirdiğine padişah karar vermektedir. Cezalandırılan suçluların belli sebep ve 

şartlarla affedilmelerine ise ıtlâk denir. 

Çalışmamızda, Osmanlı hukukuna genel bir bakış ile çok ayrıntıya girmeden 

Osmanlı hukuku, defterin transkripsiyonuna dayanarak, Osmanlı diplomatikası 

açısından değerlendirilmesi, nefy, kal‘a-bend, tomruk ve idam cezaları, ıtlâk (nefy 

olunan kişilerin affedilmesi), açıklanmaya çalışılacaktır. Aynı zamanda, defterde 

1826/1833 yılları arasında Osmanlı Devleti'nde meydana gelen bir takım siyasî ve 

sosyal olaylara da değinilmiştir. Bu konu, defterde cezalar dışında kalan diğer konular 

başlığı altında değerlendirilecektir. Yine çalışmamızda, sözlük de yer alacaktır. 

2. LİTERATÜR TARAMASI 

Tarihe bilim olma özelliğini kazandıran bilgi ve belgelerdir. Tarihçi, herhangi 

bir konuyu araştırırken mutlaka yazılı ve birinci el kaynaklara başvurmak zorundadır. 

Çalışmanın bilimsel olması buna bağlıdır. Osmanlı Tarihi, yazılı ve birinci el kaynak 

bakımından hayli zengindir. Zira dîvândan çıkan her karar, neticelenen her dava, 

nezaretlere gelen giden yazışmalar ve hizmette bulunan görevlilerin hem kendi 

görevleri ile ilgili kayıtları hem de devlet merkeziyle yaptıkları yazışmaları 

müsvettelere varıncaya kadar kaydedilmiştir (Göyünç, 1994: 89). Bu da zengin bir 
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Osmanlı arşivini oluşturmuştur. Ancak önemli olan, çalışılan konu ile alakalı en iyi 

belgeleri bulmak ve tahlilini yapmaktır. 

Nefy ve kal‘a-bend cezaları ile ilgili hükümlerin yazıldığı ve kaydedildiği 

defterlere kal‘a-bend ve nefy defterleri adı verilir. Osmanlı hukukunda, ta‘zir suçları 

arasında yer alan bu cezalar hakkında sınırlı çalışmalar mevcuttur.  

 Nefy cezası ile ilgili, Tekin Gür'ün “1 Nolu Nefy ve Kısâs Defterinin (1-35. 

Varaklar) Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi” isimli bir tez çalışması, Uriel Heyd'in 

“Studies in Old Ottoman Criminal Law” adlı eseri vardır. Ahmet Akgündüz'ün “Osmanlı 

Kanunnâmeleri ve Hukukî Tahlilleri” isimli eserinde kısa bir bilgi yer almaktadır (Gür, 

2005: 1-337; Heyd, 1973:303-304; Akgündüz, 1990: 125). 

 Kal‘a-bend cezası ile ilgili, Neşe Erim'in “Osmanlı İmparatorluğu'nda 

Kalebendlik Cezası ve Bu Suçların Sınıflandırılması Üzerine Bir Deneme” adlı makalesi 

ile Güler Bayraktar'ın “Osmanlı Devleti'nde Kal‘a-bend Cezası (5 Numaralı Kal‘a-bend 

Defteri , Z. 1150-B. 1151)” isimli bir tez çalışması mevcuttur. Erim'in çalışması, 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde Kamil Kepeci tasnifinde bulunan 678 numaralı deftere 

dayanmaktadır (Erim, 1984: 79-88; Bayraktar, 2003: 1-204).  

Çalışmamızda kısaca değindiğimiz Osmanlı hukuku alanında ise  Mehmet Akif 

Aydın'ın “Osmanlıda Hukuk”, Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, I-II, (Editör 

Ekmeleddin İhsanoğlu), yine aynı yazarın “Osmanlı Hukukunun Genel Yapısı ve 

İşleyişi”, İlber Ortaylı'nın “Hukuk Ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devletinde Kadı”, 

Editörlüğünü Ahmet Nezihi Turan'nın yaptığı “Selçuklular'dan Bugüne Tarih El 

Kitabı” isimli çalışmada Mehmet Ali Ünalı'ın yazdığı “Osmanlılar ve Dünya”  adlı 

çalışmalar ile “Türkler” ve “Osmanlı” Ansiklopedilerinde çeşitli makaleler yer 

almaktadır. 
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 Kal‘a-bend ve nefy defterlerinin incelenmeye başlanması konu hakkında daha 

fazla bilgi sahibi olmamızı sağlayacaktır. Konu ile ilgili, Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde devam eden bir tez çalışması vardır. “3 Numaralı Nefy 

Defteri'nin Osmanlı Adalet Sistemi İçerisinde Değerlendirilmesi” isimli bu çalışma, 

Tuğba Acar tarafından yürütülmektedir.  

3. MATERYAL VE YÖNTEM 

Kal‘a-bend defterleri, Dîvân-ı Hümâyûndan verilen kal‘a-bend cezalarına ait 

hükümlerin kaydını içeren defterlerdir. Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde 980 Numaralı 

Bâb-ı Âsafî Defterleri Kataloğu'nda A. DVN. KLB. (Dîvân-ı Hümâyûn Kal‘a-bend 

Kalemi) koduyla 924-929 genel numaralarda kayıtlı, H. 1091-1239 / M. 1680-1824 

tarihleri arasındaki kayıtları içeren, birkaç sayfa veya formadan oluşan 6 adet kal‘a-bend 

defteri vardır (Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2000: 42). Transkripsiyon 

ve değerlendirmesini yaptığımız 929/A Numaralı Kal‘a-bend Defteri bunlardan birisidir. 

Defterin, genel sıra numarası, 929/A; özel numarası, 143/A; ebadı, 19x40 cm'dir. 

Fiziksel yapı itibariyle ince ve uzundur. Karton kapaklı olup, kapak ebru desenlidir.  

Defterin giriş sayfasında, “Rumeli ve Anadolu'ya dâir evâmîr-i mühimmi 

defteridir.  10 Receb 22[12]42  ” ifadesi yer almaktadır ve defteri yazan katip tarafından 

bu sayfa numaralandırılmamış diğer sayfalara numara verilmiştir. 

Defter, toplam 206 sayfadır. Ancak, 190-199 ve 204 numaralı sayfalar defterde 

mevcut değildir. Ciltler sonradan birleştirilerek defter haline getirildiği için bu sayfalar 

kaybolmuş olabilir. Hükümler; hüküm başlığı, tarih, hükümlerin yazıldığı makam ve 

olayın anlatıldığı metin kısmından oluşmaktadır. Bazı hükümlerde, hükmün arkasından 

“bu dahi” kaydı ile başlayan şerhler yer almaktadır. Örneğin, Başbakanlık Osmanlı Arşivi 
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(BOA), A. DVN. KLB. Defteri, No: 929/A, Sayfa Numarası: 1/ Hüküm Numarası: 11 

numaralı hükümde; hüküm başlığı, “bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile beraber torbaya vaz‘ u 

temhîr ile kapû-kethüdâsı Salih Efendi'ye kendü mühürdârıyla gönderildi” şeklindedir. 

Yazıldığı makam, “Çirmen Sancâğı mutasarrıfı vezîre” dir. Tarih ise, “10 Receb [12]42” 

dir. Bu hükümden sonra “bu dahi”  ifadesiyle başlayan şerh (1/1-1) şeklinde 

numaralandırılmış ve tarihi yukarıdaki hükümle aynı kabul edilmiştir. 

Defterde, rik‘a yazısı kullanılmıştır. Yazı, defter boyunca aynıdır. Hükümlerin, 

düzenli ve titizlikle yazıldığı anlaşılmaktadır. Sadece bazı sayfalarda yazının kalın ve ince 

olması farklılık göstermiştir.  

Transkripsiyon sırasında, sayfa numaraları ve hüküm numaraları [ ] köşeli 

parantez içinde koyu olarak yazılmıştır. [1/1] örneğinde olduğu gibi. Okunmayan 

kelimelere “………….” , tereddüt edilen kelimelerin sonuna “?” konulmuştur. Defterde 

olmayıp bizim eklediğimiz bilgiler/açıklamalar ise “[  ]” köşeli parantez içine alınarak 

gösterilmiştir. 

4. OSMANLI HUKUKUNA GENEL BİR BAKIŞ 

Kuruluş tarihi 1299 olarak kabul edilen Osmanlı Devleti, kuruluşuyla birlikte yeni 

bir hukuk sistemi meydana getirmemiştir. Bu devleti kuranlar, daha önce kurulmuş Türk 

ve İslam devletlerinden birçok şeyin yanı sıra o zamana kadar yürürlükte olan ve birlik 

arz eden bir hukuki yapıyı da almışlardır. Yedi yüz yıllık bir süreç içinde alınan bu hukuki 

yapıda ihtiyaçlara göre gerekli değişiklikler ve ilaveler yapılmıştır (Aydın, 1999: 375; 

Barkan, 1977: 185–186; Şen, 1999: 327).  

Osmanlı Devleti'nin İslamiyet'i kabul etmesi, İslam hukuk tarihi açısından çok 

önemlidir (Schacht, 1977: 97). İslamiyet'i kabul eden bu devletin hukuk nizamını İslam 

                                                 
1 Bundan sonra kullanacağımız hükümler, kısaca (1/1) şeklinde verilecektir.  
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hukuku yani fıkıh oluşturmaktadır (Akgündüz, 1990: 45; Schacht, 1977: 97-98; Barkan, 

1977:185). Bu İslam dininin sadece bir inanç ve ibadet esaslarından oluşmayıp, hukuku 

da içine almak suretiyle hayatın bütün yönlerini düzenleyen bir din olmasından 

kaynaklanmaktadır. Ancak Osmanlılar, İslam hukukunu uygularken İslam hukukunun 

devlet başkanına tanıdığı geniş takdir ve düzenleme yetkisinden de yararlanmışlardır 

(Aydın, 1999: 375–376). Bu sebeple, Osmanlı hukukundaki mevzuat hükümleri iki kısma 

ayrılır; birincisi, şer‘î hukuk; ikincisi, örfî hukuktur (Akgündüz, 1990: 45; Aydın, 1999: 

376; Schacht, 1977: 99; Aydın, 2002: 15; Ünal, 1998: 82; Barkan, 1977: 187; Heyd, 

1983: 634). 

Osmanlı hukukunun yapısını tespit etmek için; hukukî tüzüğünü oluşturan fıkıh 

kitaplarına, kanunnâmelere ve mahkeme kararları olan şer‘iye sicillerine bakmak gerekir 

(Şen, 1999: 327)2.  

4.1. ŞER‘Î VE ÖRFÎ HUKUK KAVRAMLARI  

4.1.1. Şer‘î Hukuk ve Kaynakları 

Osmanlı hukukunda şer‘î hukuk, Kur‘ân, sünnet, icma‘ ve kıyas gibi şer‘î deliller 

yoluyla İslam âlimlerinin fıkıh kitaplarında tedvîn3 ettikleri hukukî hükümlerdir. Osmanlı 

kanunnâmelerinde, şer‘ veya şer‘-i şerif şeklinde geçmektedir. Bunlar, hiçbir şahıs ve 

kurumun tasdikine gerek olmaksızın geçerlidir ve bütün Müslümanları da bağlar. Osmanlı 

hukukunun % 85'ini bu hükümler oluşturmaktadır (Akgündüz, 1990: 45-49).  

                                                 
2 İslam hukukuna, İslam uleması tarafından fıkıh adı verilmektedir. Osmanlı hukukunda fıkıh konusu için,  
Abdulvahhâb Hallâf'ın “İslam Hukuk Felsefesi”, Sabri Şakir Ansay'ın “Hukuk Tarihinde İslam Hukuku”, 
Muhammed Ebu Zehra'nın “İslam Hukuku Metodolojisi (Fıkıh Usûlü)” eserlerine, kanunnâmeler için, 
Ahmet Akgündüz'ün “Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukukî Tahlilleri” adlı eserine, Ömer Lütfi Barkan'ın 
“Kanunnâme” ve Halil İnalcık'ın “Kanunnâme” adlı makalelerine, şer‘iye sicilleri için, Ahmet Akgündüz'ün 
kurulla birlikte yayımlanan “Şer‘iye Sicilleri Toplu Kataloğu ” adlı eseri ile Münir Atalar'ın “Şer’iyye 
Mahkemelerine Dair Kısa Bir Tarihçe”  adlı makalesine bakılabilir (Hallâf, 1973: 151-154; Ansay, 1958: 1-
24; Zehra, 1973: 17-35; Akgündüz, 1990: 78-263; Barkan, 1977: 185-196; İnalcık, 2001: 333-337; 
Akgündüz, 1988: 1-75; Atalar, 1980: 303-329). 
3 Tedvîn: Divan şekline sokma (manzumeleri), kitap ve yazılı  hale getirme (Devellioğlu: 2001: 1055). 
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Şer‘î hukukun kaynakları, İslam hukukunun da kaynaklarıdır. Bunlar; aslî 

kaynaklar (Kur‘ân, sünnet, icma‘, kıyas) tâlî ve tebeî (bağımlı) kaynaklar (fetvalar, 

istihsan, örf, mesâlih-i mürsele, zerâyi‘, istıshab, eski şeriatlar) dır (Zehra, 1973: 79-

300)4.  

Osmanlı hukukçuları tarafından, Molla Hüsrev'in “Dürer ü Güher” (Akgündüz, 

1997: 27-28) ile İbrahim Halebî'nin “Mülteka'l-Ebhûr” (Has, 1997: 231-232) isimli 

eserleri, şer‘î hükümlerin uygulandığı alanlarda Osmanlı Devleti'nin hukuk tüzüğü olarak 

görülmüştür (Şen, 1999:328).  

Osmanlı Devleti'nde şahsın hukuku, aile hukuku, miras hukuku, borçlar-eşya ve 

ticaret hukuku, devletler hususi hukuku ile alakalı özel hukukun bütün dallarında; kamu 

hukukundan usul hukukunun tamamı, ceza hukukunun % 80'ini, mali hukukun 

çoğunluğu, devletler umumî, idare ve anayasa hukukunun ise genel esaslarında şer‘î 

hükümler esas alınmıştır (Akgündüz, 1990: 45; Aydın, 1999: 390-391).    

4.1.2. Örfî Hukuk ve Kaynakları 

İslam hukuku, ulü'l-emr denen devlet başkanına sınırlı yasama yetkisi tanımıştır. 

Sadece âdet hukuku değil, şer‘î hükümlerin kanun tarzında tedvîni de dâhil olmak üzere, 

ulü'l-emre tanınan sınırlı yasama yetkisi çerçevesinde, uzman İslam hukukçularının 

içtihâd ve fetvalarına da başvurarak ortaya konan hukukî hükümlere örfî hukuk adı verilir. 

(Akgündüz, 1990: 51). 

                                                 
4 Şer‘î kaynakların ne anlama geldiği ve Osmanlı hukukunu nasıl etkilediği konusunda daha fazla bilgi 
için, Şakir Berki ve Hayrullah Hâmidî'nin ortak eseri olan “Kur‘ân'da Hukuk”; Abdulvahhâb Hallâf'ın 
“İslam Hukuk Felsefesi (İlmu Usûli’l-Fıkıh)” ve Ahmet Akgündüz'ün “Osmanlı Kanunnâmeleri ve 
Hukukî Tahlilleri” adlı eserlerine bakılabilir (Berki ve Hâmidî, 1962: 5-12; Hallâf, 1973: 161-248; 
Akgündüz, 1990: 49-51).  
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Osmanlı Devleti'nde örfî kanunların hazırlanmasında, Dîvân-ı Hümâyûn'un ve 

özellikle örfî hukuktan sorumlu bulunan nişancıların5 önemli görevleri vardır. Dîvân'da 

yapılan görüşmeler ve nişancıların faaliyetleri sonucu şekillenen hukukî esaslar, 

padişahların tasdikleriyle kanun haline gelerek uygulamaya girmiştir (Şen, 1999:334).      

Osmanlı hukukunda, örfî hukuku ifade etmek için “örf”, “kanun6”, “yasa”, 

“yasak”, “kanunnâme”, “siyâset” ve “kavânin-i siyâset” terimleri kullanılmıştır 

(Akgündüz, 2002: 21; Şen, 1999:333; Barkan, 1977:185). 

Örfî hukukun kaynakları, başta örf ve âdet kuralları olmak üzere İslam hukukunun 

aslî ve çoğunlukla tâlî kaynaklarıdır7.  

Osmanlı Devleti'nin idare, askerî, vergi ve toprak hukuku gibi kamu alanlarında 

örfî hükümler esas alınmıştır (Akgündüz, 1990: 53-54; Aydın, 1999: 390-391).  

Örfî hukuk, sadece Osmanlı Devleti'ne özgün bir uygulama olmayıp Türk-Moğol 

siyasî ve idarî geleneklerinin hâkim olduğu Irak, İran ve Hindistan'daki İslam 

devletlerinde de benzer uygulamalar mevcuttur (Şen, 1999:329). Örneğin, Farsça yazılmış 

XIV. yüzyıla ait bir İlhanlı fermânında, suçluların “ber vech-i şerîat ve yasa” (şerîat ve 

yasalar uyarınca) cezalandırılacakları ifade edilmektedir. Aynı zamanda, iki tercümesi 

Osmanlı tahrir defterlerine konulan Dulkadir Ceza Kanunnâmesi Anadolu'da 

Osmanlılardan olmayan ve şimdiye kadar gelen tek Türk Ceza Hukuku kaynağıdır (Heyd, 

1983:639).   

                                                 
5 Nişancı: Dîvân üyelerinden olup, ilmiye sınıfından kalemi kuvvetli olanlardan seçilirdi. Görevleri; 
padişah adına yazılacak fermânlara, beratlara, nâmelere hükümdarın imzası demek olan tuğrasını çekmek, 
devlet arazi kayıtlarını içeren tahrir defterlerindeki düzeltmeleri ve değişmeleri yapmak, padişah 
mektuplarını yazmakdır (Halaçoğlu, 1998: 18-19).   
6 Kanun; usul, nizam, kaide. Müslümanların çeşitli milletler ile karşılaşmasını sağlayan fetihleri, ticaret ve 
sanayinin gelişmesi, düzenli askerî kuvvetlerin kuruluşu, şeriat yanında örf prensibinin tatbiki gibi 
durumlar Müslümanları birçok hususi konularda, emirnâmeler yayınlamaya zorladı. İşte bu emirnâmelere 
kanun denir (Huart, 1977: 167-168); kanun, dinî hukuku ortadan kaldırmak ve onun yerine geçmek için 
değil, yalnız onu genişletmek ve onun bir tamamlayıcısı olmak için vardır (Heyd, 1983: 642).  
7 Örfî hukukun kaynakları için, Ahmet Akgündüz'ün “Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukukî Tahlilleri” adlı 
eserine bakılabilir (Akgündüz, 1990: 51-63). 
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Osmanlı Devleti'nde ise örfî hukuk bir anda değil uzun bir süreç içinde ihtiyaca 

göre yavaş yavaş şekillenmiştir. Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu malî, askerî ve 

idarî şartlar devletin bu şartlara uygun hukukî düzenlemeler yapmasını gerekli kılmıştır.  

Bu oluşum sırasında, özellikle arazi ve vergi hukuku alanlarında, mevcut örf ve âdetler ve 

mahallî şartlar göz önüne alınarak bütün ülkeye uygulanan tek bir kanun yerine, her 

bölgenin şartlarına uygun sancak kanunları hazırlanması yoluna gidilmiş ve bu kanunlar o 

bölgenin tahrir defterlerinin başına yazılmıştır. Tekâlif-i şer‘iyye denilen zekât, öşür, 

haraç, cizye gibi şer‘î vergilerin, devletin giderlerini karşılamaması üzerine çeşitli isimler 

altında örfî vergilerin konması buna örnektir (Aydın, 1999: 378-379; Barkan, 1977: 193). 

Ayrıca, zaman içerisinde oluşan bu esaslar, çeşitli padişahlar döneminde genel kanunlar 

halinde bir araya getirilmiştir. Bu şekilde tedvîn edilmiş kanunnâme neşreden ilk İslam 

hükümdarı Fatih Sultan Mehmed olduğu söylenmektedir (Aydın, 1999: 379; İnalcık, 

2001: 563; Bilgin, 2002: 55). Örfî hukuk terimine de ilk defa Fatih döneminde 

rastlanmaktadır. Bu dönemin tarihçisi Tursun Bey şer‘î hukukun yanında örfî hukukun 

varlığından da söz etmektedir (Aydın, 1999: 376). 

4.2. KANUNNÂME  

Kanunnâme, Osmanlı Devleti'nde şer‘î hukukun yanında idarî, malî, cezaî çeşitli 

hukuk alanlarına ait olmak üzere, eskiden padişahların emir ve fermânları ile konulmuş 

olan kanun ve nizamları aynen veya değiştirerek, bir araya toplamak suretiyle tertip edilen 

mecmualar veya bu kanunlardan belli bir zümre yada sahaya ait olanlardan biri  anlamına 

gelmektedir (Barkan, 1977: 185). Kanunnâme, ancak padişah hükmü tarafından resmî bir 

nitelik kazanabileceği için herhangi bir normal kanun gibidir. Sadece tek bir hüküm ya da 

belirli ve sınırlı bir konu kanunnâmeyi şekillendireceği gibi bütün devlete yahut belirli bir 

bölgeye veya sosyal bir gruba uygulanabilen kanunnâmeler de vardır (İnalcık, 2002: 333). 
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Osmanlılarda, kanunnâme çıkarma, padişahın kişisel hakkıdır. Bir padişah tahta 

geçtiğinde, kendinden önceki hükümdarın emir, fermân ve kanunnâmelerini isterse tasdik 

eder, istemezse onları kaldırır, değiştirir veya yenilerini çıkartır (Şen, 1999: 334). 

Padişahlar tarafından konan kanunların yürürlük süreleri de genellikle padişahların 

hayatları ile sınırlıdır. Bu sebeple, her padişah değişikliğinde yürürlükte kalması istenen 

kanun ve imtiyazların yenilenmesi gerekir (Şen, 1999: 334; Barkan, 1977: 193). Osmanlı 

padişahlarının kendinden önceki padişah zamanındaki mevcut kanunnâmeleri tasdik 

yetkisi keyfi değildir. Burada daha çok, sürekli korunması gereken “eski ideal bir düzenin 

devamlılığı” ve “iyi sayılan bir takım örf ve âdetlerle, idari an‘ane ve usullerin 

egemenliği” söz konusudur.  

Örfî hukuk alanındaki uygulamalarda, kanunnâmelerin önemli bir rolü olmuştur. 

En önemli fonksiyonları, Osmanlı tebaasına uygulanacak hükümlerin belirgin ve biliniyor 

olmasını sağlamak ve bu yolla hukuk uygulamasında keyfiliği önlemek ve hukuk 

düzenine güven duygusunu getirmektir. Bunu temin etmek için sadece kanunnâme 

neşriyle yetinilmemiş, kanunnâme nüshalarının her tarafa yayılmasına özen gösterilmiştir. 

XVI. yüzyıla ait bir adaletnâme, Kanunî döneminde tanzim edilen kanunnâmenin her 

şehirdeki mahkemelere gönderildiğini göstermektedir (Aydın, 2002: 17-18). 

4.3. ŞER‘Î VE ÖRFÎ HUKUKUN BİRBİRİYLE İLİŞKİSİ 

Osmanlı padişahları, şer‘î hukukun ayrıntılı olarak düzenlemiş bulunduğu 

alanlarda kanun koymamaya, diğer alanlarda kanun koyarken de bu hukukun genel 

prensiplerine ters düşmemeye dikkat etmişlerdir. Osman Gazi ilk örfî vergi olan pazar 

vergisini koyarken Allah'ın emri olmadığı gerekçesiyle vergiye karşı çıkmış ancak, şer‘î 

esaslara aykırı olmadığını anladıktan sonra kabul etmiştir (Aydın, 1999: 384). Örfî hukuk, 

şer‘î esasların dışına çıkamayacağı için şer‘î hukukun dışında bir hukuk düzeni olarak 
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kabul edilemez (Şen, 1999: 332). Şer‘î ve örfî hukukun bütünlüğünü XVI. ve XVII. 

yüzyıl kanunnâmelerinde örfî ve şer‘î hukukun birlikte zikredilmesi göstermektedir. 

Örneğin, Tevkiî Abdurrahman Paşa Kanunnâmesi'nin çeşitli yerlerinde şer‘î hukukla 

birlikte daima örfî hukuktan da bahsedilmiştir (Aydın, 1999: 387).    

Kanunnâmelerin, şer‘î hukuka uygun olup olmadığı şeyhülislamlar tarafından 

kontrol edilmektedir (Barkan, 1977: 192). Şeyhülislam, Osmanlılarda dört ehl-i sünnet 

mezhebinden hanefi fıkhı üzerine kendisine sorulan umumî ve hususî şer‘i ve hukukî 

meselelere dinî hükümlere uyarak karar veren kişidir (Uzunçarşılı, 1988: 173)8. Örneğin, 

Şeyhülislam Ebu’s-Su‘ud Efendi'nin bir fetvasında, “nâ-meşrû‘ olan nesneye emr-i 

sultânî olmaz” şeklinde bir ifade geçmektedir (Heyd, 1983: 642).  

Örfî hükümler, şer‘î hukuka aykırı düşmemiştir. Yine de şer‘î hukuka aykırı 

olarak konulan örfî hukuk kuralları, bazen fetva almak bazen de İslam hukukunun tanıdığı 

bir yetki kullanılıyormuş gibi gösterilmek suretiyle İslam hukukuna şeklen uydurulmaya 

çalışılmıştır. Bu husus, özellikle ceza hukuku alanında ortaya çıkmıştır (Aydın, 1999: 

388; Barkan, 1977: 190–191; Şen, 1999: 324). Örneğin, I. Mahmut'un saltanatının ilk 

yıllarında meydana gelen bir hırsızlık olayında hırsızın idamına karar verilmiştir. Hırsızın 

katlinin meşru olduğuna dair verilen karar ağır bir ceza olarak değerlendirilebilir (Kankal, 

1993: 200). Ancak, uygulamadaki eksiklikler şer‘î hukuka aykırı örfî kanunlar konduğu 

anlamına gelmez. Bu şekliyle, örfî hukuk şer‘î hukukla birleşmekte ve hatta tek bir hukuk 

kavramı ortaya çıkmaktadır (Halaçoğlu, 1998: 119).  

Osmanlı Devleti'nin laik olup olmadığı konusunda farklı görüş ve düşünceler 

vardır. Bazı yazarlar, Osmanlı Devleti'ni yönetim ve yargıda, İslam şeriat hükümlerinin 

                                                 
8 Şeyhülislam ve görevleri hakkında, İsmail Hakkı Uzunçarşılı'nın “Osmanlı Devleti'nin İlmiye Teşkilatı” 
adlı eserinin yanı sıra Ziya Kazıcı'nın “İslam Müesseseleri Tarihi” isimli eserine bakılabilir (Uzunçarşılı, 
1988: 172-214; Kazıcı, 1991: 157-179). 
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egemen olduğu bir sistem olarak tanımlarlar. Onlara göre, devletin dini İslam'dır, 

kanunlar İslam dininin esaslarına dayanır. Buna karşılık bazı yazarlar, Osmanlı 

toplumunda gayrimüslim gruplara da tolerans gösterildiğini belirterek, devleti laik olarak 

tanımlarlar. Ömer Lütfi Barkan'nın öncülük ettiği bir grup ise, Osmanlı devlet ve toplum 

hayatındaki uygulamalarda şer‘î kanunlardan çok örfî hukukun hâkim olduğunu bu 

nedenle Osmanlı Devleti'ne İslamî devlet demenin doğru olmadığını belirtir (Ortaylı, 

1997: 1202–1203). 

4.4. OSMANLI CEZA HUKUKU 

Eski ceza hukukunda suça, “cerîme” veya “cürm” denmekte olup suç, “Allah'ın 

yasaklayıp üzerine ceza tayin ettiği bir fiil veya terk”, “Allah'ın had veya ta‘zirle 

cezalandırdığı yasaklardır” şekillerinde tarif edilebilir (Akgündüz, 1990: 106-107). 

Ceza sözlükte, karşılık (iyi veya kötü), azap anlamına gelir (Devellioğlu, 2001: 

139). İslam hukukunda ceza, şari‘in yani kanun koyucunun emir ve yasaklarına uymaması 

sonucu, toplumun menfaati için kişiye uygulanması öngörülen, kararlaştırılmış bir 

yaptırım şeklinde tarif edilebilir. Günümüz hukukunda ise ceza, suç işleyen şahsa, çeşitli 

yapıcı amaçları geçekleştirmesi için uygulanan ve aslında kişiyi mahrumiyetlere tabi kılan 

bir yaptırım olarak tanımlanmıştır (Çalışkan, 1989: 367). 

  Osmanlı hukukunda cezaların en önemli şartları, cezaların şer‘î olması yani 

cezada kanunîlik ilkesinin aranması, cezaların şahsî olması, cezaların umumî olmasıdır 

(Akgündüz, 1990: 107). 

Cezalar, hadd, cinayet cezaları ve ta‘zir cezaları olmak üzere üç gruba ayrılır 

(Akgündüz, 1990: 108). 
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4.4.1. Hadd Suç ve Cezaları  

Hadd sözlükte, şeri’atçe verilen ceza anlamına gelmektedir (Devellioğlu, 2001: 

307). Terim olarak ise, ceza müeyyidesinin uygulanmasını gerektiren kötü fiilleri 

işlemekten insanları alıkoymak için Allah'ın hakkı olarak, O'nun emrine uyarak farz 

kılınan belli cezalar olarak tarif edilir. (Çalışkan, 1989: 372–373). 

Osmanlı Devleti dâhil olmak üzere İslam devletlerinin tamamında uygulamada 

bazı aksaklıklar olsa bile, reddedilmeden kabul edilen ve değiştirilmeyen cezalardır. Hadd 

cezasını gerektiren suçlar; zinâ suçu (hadd-i zinâ), iffete iftira suçu (hadd-i kazf), içki 

içme suçu (hadd-i şirb), hırsızlık suçu (hadd-i sirkat), yol kesme suçu (hırâbe=kat‘-ı 

tarîk), devlete isyan suçu (bağy), dinden dönme suçu (irtidâd) (Akgündüz, 1990: 108). 

Hadd cezaları, ağır ceza sayıldığı için yargılamada çok hassas ve titiz 

davranılmıştır. Hiçbir şüpheye imkân verilmemiş, basit bir şüphe bu cezaların düşmesine 

sebep olmuştur. Bu konuda, “imkân buldukça şüphelerle hadd cezalarını düşürün. 

Yanılarak affetmek yanılıp ceza vermekten iyidir” hadis-i şerifi dikkate alınmıştır 

(Bayındır, 2002: 73). 

4.4.2. Şahsa Karşı İşlenen Suçlar (Cinayet)  

Kısas ve diyet cezasını gerektiren suçlardır. Cinayet, insanın canına, malına ve 

ırzına yönelik şer‘an yasak olan fiillere denir ve iki kısma ayrılır; 

İnsanın canına yönelik cinayetlere, “katl” veya “katl fi’n-nefs” denir. Bütün 

çeşitleriyle adam öldürmek gibi. 

İnsanın azasına yönelik fiillere, “cerh” veya “cinayet fîmâ dûn’n-nefs” denir. El, 

ayak, kulak ve burun kesilmesi, insanın baş ve yüzünü yaralamak gibi (Akgündüz, 1990: 

118-122). 
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4.4.3. Ta‘zir Suç ve Cezaları  

Ta‘zir sözlükte, suçluyu suçuna göre sözle azarlama anlamına gelmektedir 

(Devellioğlu, 2001: 1043). Terim olarak ise, hadd ve kısas cezaları dışında kalan, miktarı 

ve keyfiyeti Kur‘an ve Sünnet tarafından tespit edilmeyen suç ve cezalara denmektedir 

(Akgündüz, 1990: 122). 

Ta‘zir cezasını gerektiren suçların sayısı, hadd, kısas ve diyet cezasını gerektiren 

suçlarda olduğu gibi sınırlı değildir. Bu suçları sınırlamak da mümkün değildir. Bugün 

topluma zarar vermeyen davranışlar, ileride toplum için büyük problemlere sebep olabilir.  

Bu sebeple İslam hukukunda, bu çeşit suçların tespiti ve bu suçlara uygulanacak olan 

cezaların tayini devlet başkanına bırakılmıştır (Çalışkan, 1989: 375; Akgündüz, 1990: 

122–123). 

Osmanlı Devleti'nde görülen ta‘zir suç ve cezaları; idam cezası (katl=siyâseten 

katl=salb), celd (sopa veya çomak) cezası, hapis cezası, sürgün (nefy=tagrib) cezası, para 

cezası, kürek cezası, pranga-bendlik cezası, kal‘a-bendlik cezası. 

4.5. YARGININ İŞLEYİŞİ 

Yargılama, mahkemelerde yapılmakta ve adalet, mahkemelerde yapılan 

yargılamadan sonra yerini bulmaktadır. Yargılamayı yapan mahkemeler, şer‘iye 

mahkemeleri, Dîvân-ı Hümâyûn, vezir-i azam dîvânları, kazasker dîvânları ve diğer 

mahkemelerdir.  
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4.5.1. Şer‘iye Mahkemeleri  

Mahkeme, kadıların içinde davalara baktıkları daire ve makam yani daha teknik 

bir ifade ile kamu hizmeti niteliğindeki yargılama yetkisinin kullanılması için kurulmuş 

resmî makam ve kurumu ifade eder (Atar, 1988: 338)9.  

Şer‘iye mahkemeleri (meclis-i şer‘) Osmanlı Devleti'nin başlangıcından Tanzimat 

dönemine kadar her türlü hukukî ihtilafların çözüme bağlandığı yer olmuştur. Osmanlı 

hukukunda tatbikat genel olarak tek hâkimli mahkemeler şeklinde olmuştur. Ancak, 

kadıların ilmî görüşlerinden istifade ettikleri şeyhülislamlar ve mahkemelerde yargılamayı 

izleyen şuhûd veya şuhûdü'l-hâl denilen görevliler tek hâkimli mahkemelere zenginlik 

katmıştır (Aydın, 1999: 391-392). İşte tek kadının hâkim olarak görev yaptığı bu usule 

şer‘iye mahkemeleri adı verilmiştir (Akgündüz, 2002: 54). 

Kadı, halk arasında meydana gelen davayı ve iki taraf arasındaki düşmanlığı 

meşru hükümlere göre sonuçlandırmak üzere devlet tarafından görevlendirilen kişidir 

(Mardin, 1977: 42). Osmanlı Devleti'nde çok kapsamlı yetkileri bulunan ve şer‘iye 

mahkemelerinde yargı görevini yerine getiren görevlidir. Kadılar, bulundukları yerin 

hâkimi, belediye başkanı, emniyet amiri, bazen de hem mülkî amir hem de halkın her 

konuda müracaat edebileceği sosyal güvenlik makamıdır (Akgündüz, 2002: 55)10.  

Osmanlı hukukunda, yargı yönetimden ayrı ve bağımsız olarak şekillenmiştir. 

Yarğının, yürütmeden bağımsız olmasının sonucu olarak kadılarla beylerbeyi, sancakbeyi 

gibi ehl-i örf arasındaki ilişki bir astlık üstlük ilişkisi olmamıştır. Yani kadı, görevini 

                                                 
9 Mahkemenin terim anlamı, tarihi gelişimi, mahkeme çalışanları (kâtip, sahibü'l-meclis (mübâşir), 
muhzır, müzekkî, tercümân, kâsım, seccân), mahkeme yeri ve faaliyeti hakkında daha fazla bilgi için, 
Fahrettin Atar'ın “Mahkeme” adlı makalesine, Osmanlı Devleti'nde mahkeme için, Mehmet Akif 
Aydın'nın “Mahkeme” isimli makalesine bakılabilir (Atar, 2003: 338-341; Aydın, 2003: 341-344). 
10 Kadı hakkında daha fazla bilgi için, İlber Ortaylı'nın “Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı 
Devleti'nde Kadı” ve İsmail Hakkı Uzunçarşılı'nın “Osmanlı Devleti'nin İlmiye Teşkilatı”  adlı eserlerine, 
Fahrettin Atar ve İlber Ortaylı'nın birlikte yazdıkları “Kadı”, adlı makalesine bakılabilir (Ortaylı, 1994: 
10-45; Uzunçarşılı; 1988: 83-133; Atar ve Ortaylı, 2001: 66-73).   
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yerine getirirken bunlara bağımlı olarak çalışmamıştır. Her biri, diğeriyle iş birliği 

içerisinde olan fakat birbirinden bağımsız çalışan birer devlet görevlisi olmuşlardır 

(Aydın; 1999: 393). 

4.5.2. Dîvân-ı Hümâyûn 

Devletin bütün meselelerinin görüşülüp karara bağlandığı Dîvân-ı Hümâyûn'da 

aynı zamanda kadıların şer‘iye mahkemelerinde bakamadıkları konular da görüşülüp 

karara bağlanırdı. Özellikle, örfî ceza davalarıyla devlet görevlilerinin taraf oldukları 

davalarda dîvânın adil bir yargılama bakımından önemli bir işlevi yerine getirdiği 

görülmektedir (Aydın, 1999: 401). Dîvân-ı Hümâyûn'da en yetkili görevli Rumeli ve 

Anadolu kazaskerleridir. Davalara Rumeli kazaskeri bakmakta, işlerin yoğun olduğu 

günlerde sadrazamın isteği üzerine Anadolu kazaskeri de dava dinleyebilmektedir 

(Mumcu, 1994: 431).  

4.5.3. Vezir-i Azam Dîvânları  

Vezir-i azam'ın başkanlığını yaptığı dîvânlardır. Bunlar, adlî ve idâri mahkeme 

olarak görev yapmaktadırlar. Bu dîvâna, vezir-i azamdan başka kazaskerlerde 

katılabilirlerdi (Aydın, 1999:402)11.  

4.5.4. Kazasker Dîvânları  

Kazasker, Osmanlı Devleti'nde yargı gücü adına Dîvân-ı Hümâyûn'a katılan, 

özellikle askerî sınıfın şer‘î ve hukukî işlerine bakan görevlidir. Sınırların genişlemesi ve 

işlerin artmasıyla birlikte Rumeli ve Anadolu kazaskerliği olarak ikiye ayrılmıştır 

(Uzunçarşılı, 1988: 151)12.  

                                                 
11 Vezir-i azam dîvânları hakkında daha fazla bilgi için, İsmail Hakkı Uzunçarşılı'nın “Osmanlı 
Devleti'nin Merkez ve Bahriye Teşkilatı” adlı eserine bakılabilir (Uzunçarşılı, 1984: 136-138). 
12 Kazaskerliğin tarihi gelişimi, Osmanlılarda kazaskerliğin teşkili ve gelişmesi, kazaskerlerin tayin ve 
azilleri, maaş gelirleri, teşrifattaki yerleri, elkab ve kıyafetleri, idârî ve kazaî görevleri, Dîvân-ı Hümâyûn'da 
baktıkları davalar hakkında ayrıntılı bilgi için, Mehmet İpşirli'nin “Osmanlı Devleti'nde Kazaskerlik (XVII. 
Yüzyıla kadar)” adlı makalesine bakılabilir (İpşirli, 1987: 597-699). 
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Kazaskerler, salı ve çarşamba günleri hariç, öğleden sonra topladıkları kendi 

dîvânlarında idârî ve hukukî meselelere, genellikle askerî diye isimlendirilen kamu 

görevlileriyle ilgili davalara bakarlardı. Ayrıca askerî zümrenin terekelerini kassamları 

aracılığıyla taksim ederlerdi (Aydın, 1999: 403). 

4.5.5. Diğer Mahkemeler 

Şer‘îye mahkemeleri, vezir-i azam dîvânları, kazasker dîvânlarının dışında değişik 

sebeplerle kurulan mahkemeler vardır. Vezir-i azamlar ve diğer vezirlerin ülke içinde 

çoğu zaman sefer dolayısıyla seyahat ederken geçtikleri yerlerde dîvân kurup dava 

dinledikleri olmuştur. Ayrıca eyaletlerde, beylerbeylerinin başkanlığında kurulan “paşa 

dîvânları” vardır. Lonca ve benzeri meslek teşekküllerinin kethüda, yiğitbaşı, kâhya gibi 

idarecilerin o meslek grubu içinde çıkan anlaşmazlıkları çözdüğü de bilinmektedir. İdarî 

malî davalarda defterdarın, çarşı pazarların inzibatıyla ilgili konularda muhtesiplerin 

belirli kaza yetkileri bulunmaktadır. Ancak bütün bu dîvân ve mahkemelerin kazaî 

yetkileri sınırlıdır. Esas yargı kurumu, kadıların görev yaptığı şer‘îye mahkemeleridir 

(Aydın, 1999: 404).   

Osmanlı hukuku, şer’î ve örfî hukuktan oluşmaktadır. İslam hukuku, padişaha 

sebebi, şartları ve miktarı Kur‘an ve Sünnet tarafından belirlenmeyen cezalarda yasama 

yetkisini kullanma hakkı vermiştir. Bu cezaları gerektiren suçlara ta‘zir suçları adı 

verilmektedir. Nefy, kal‘a-bend, tomruk ve idam cezaları bu suçlar arasında yer 

almaktadır. Yani bu cezaların, tespiti ve uygulanma şekli padişaha bırakılmıştır. Yargı ise 

değişik kurumlar tarafından işletilmektedir. Değerlendirdiğimiz defterdeki hükümlerin 

konuları Dîvân-ı Hümâyûn'da görüşülüp karara bağlanmıştır. Her hükmün sonunda yer 

alan “dîvân-ı hümâyûndan emr-i âlî” ifadesi bunu göstermektedir. 
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5. DEFTERİN TRANSKRİPSİYONU 

Rumeli ve Anadolu'ya dair evâmîr-i mühimmi defteridir. 

10 Receb[12]42  (22) 

[Sayfa 1/Hüküm 1] 

Bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile beraber torbaya  vaz‘ u temhîr ile kapû-kethüdâsı 

Salih Efendi'ye kendü mühürdârıyla gönderildi. 

        10 Receb  [12]42    

Çirmen Sancâğı mutasarrıfı vezîre, ocâğ-ı mülgâ mensûbâtından Edirne'de 

bulunan eşhâsdan postalcı bayrakdâr umûrıyla meşgûl olmayub yeniçerilik gayretkeşliği 

dâiyyesiyle fesâd-ı mûcib harekâta ictirâ’sı tahakkuk eylediğine binâ‘en bundan 

mukaddemce müşârun-ileyh tarafından bâ-buyurıldı İnoz'a nefy olunmış ise de merkūm 

böyle nefy u te’dîb ile terbiye olur makūleden olmadığı Edirne'nin vücûh-ı ahâlisi haber 

virmiş idügi müşârun-ileyh tarafından iş‘âr olunmış olmakla merkūmın menfâsında 

i‘dâm ve izâlesiyle keyfiyyetin iş‘ârı bâbında bâ-hatt-ı hümâyûn-ı şâhâne mahfîyyen 

dîvândan emr-i âlî. 

[1/1-1] Bu dahi 

Müşârun-ileyhe, Edirne Kazâsı'na tâbi‘  Sekban Karyeli Mehemmed bâ-

buyurıldı müşârun-ileyh Dimetoka'ya nefy olunmış ise de merkūmın i‘dâm ve izâlesi 

bâbında ber-vech-i muharrer dîvândan emr-i âlî. 

[1/1-2] Bu dahi  

Müşârun-ileyhe, altıncı cemâ‘atin ustalığından çıkma olarak bektâşî kıyâfetinde 

Edirne'de müte’ehhil olan İsmail bâ-buyurıldı Dimetoka'ya nefy olunmış ise de 

merkūmın i‘dâmı bâbında ber-vech-i muharrer dîvândan emr-i âlî. 
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[1/1-3] Bu dahi 

Müşârun-ileyhe, Kara Mehemmed'e tâbi‘ Yusuf  Bayrakdâr bâ-buyurıldı 

müşârun-ileyh Dimetoka'ya nefy olunmış ise de merkūmın i‘dâmı bâbında ber-vech-i 

muharrer dîvândan emr-i âlî. 

[1/1-4] Bu dahi 

Müşârun-ileyhe, mumcı Mıstık kezâlik İnoz'a nefy olunmış ise de merkūmın 

i‘dâm ve izâlesi bâbında ber-vech-i muharrer dîvândan emr-i âlî. 

[1/1-5] Bu dahi 

Müşârun-ileyhe, esbak oda-başı Civelek Ahmed kezâlik Dimetoka'ya nefy 

olunmış ise de merkūmın i‘dâm ve  izâlesi bâbında ber-vech-i muharrer dîvândan emr-i 

âlî. 

[1/1-6] Bu dahi 

Müşârun-ileyhe, yeniçeri Hacı Metlice kezâlik İnoz'a nefy olunmış ise de 

merkūmın i‘dâmı bâbında ber-vech-i muharrer dîvândan emr-i âlî. 

[1/1-7] Bu dahi 

Müşârun-ileyhe, börekci dalkılıç Osman kezâlik  İnoz'a nefy olunmış ise de 

merkūmın i‘dâmı bâbında ber-vech-i muharrer dîvândan emr-i âlî. 

[1/1-8] Bu dahi 

Müşârun-ileyhe, börekciler kethüdâsı sâbık serdengeçdi Ömer kezâlik İnoz'a 

nefy olunmış ise de merkūmın i‘dâmı bâbında ber-vech-i muharrer dîvândan emr-i âlî. 

[1/1-9] Bu dahi 

Müşârun-ileyhe, esbak kapû-yamagı Yıldırımlı Paşa kezâlik Dimetoka'ya  nefy 

olunmış ise de merkūmIn i‘dâmı bâbında ber-vech-i muharrer dîvândan emr-i âlî. 
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[1/1-10] Bu dahi 

Müşârun-ileyhe, hazinedâr oğlı Hacı Mehemmed bâ-buyurıldı müşârun-ileyh 

Dimetoka Kal‘ası'na nefy olunmış ise de merkūmın i‘dâmı ve izâlesi bâbında ber-vech-i 

muharrer dîvândan emr-i âlî. 

[1/1-11] Bu dahi 

Müşârun-ileyhe, altmış dört cemâ‘atin oda-başılıgından çıkma olub Edirne 

Kazâsı'nda Geçenli Karyesi'nde te’ehhül ile tahmîsde kahve-dögüci Ali bâ-buyurıldı 

müşârun-ileyh Dimetoka'ya nefy olunmış ise de merkūmın i‘dâmı bâbında ber-vech-i 

muharrer dîvândan emr-i âlî. 

[1/1-12] Bu dahi 

Müşârun-ileyhe, kezâlik fesci Şakir Dimetoka'ya nefy olunmış ise de merkūmın 

i‘dâmı bâbında ber-vech-i muharrer dîvândan emr-i âlî. 

[1/1-13] Bu dahi 

Müşârun-ileyhe, debbâğ  Kara Hasan kezâlik İnoz'a nefy olunmış ise de 

merkūmın i‘dâm ve izâlesi bâbında ber-vech-i muharrer dîvândan emr-i âlî. 

[1/1-14] Bu dahi 

Müşârun-ileyhe, Karkafaloğlı Çarşusı'nda Canbâz oğlı Mehemmed kezâlik 

İnoz'a nefy olunmış ise de merkūmın i‘dâmı bâbında ber-vech-i muharrer dîvândan emr-

i âlî. 

[1/1-15] Bu dahi 

Müşârun-ileyhe, toğramacı dalkılıç İbrahim kezâlik İnoz'a nefy olunmış ise de 

merkūmın i‘dâmı bâbında ber-vech-i muharrer dîvândan emr-i âlî. 
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[1/1-16] Bu dahi 

Müşârun-ileyhe, börekci dalkılıç İbrahim kezâlik İnoz'a nefy olunmış ise de 

merkūmın i‘dâmı bâbında ber-vech-i muharrer dîvândan emr-i âlî. 

[1/1-17] Bu dahi 

Müşârun-ileyhe, Yıldırımda dudbâcı oğlı Emrullah kezâlik İnoz'a nefy olunmış 

ise de merkūmın i‘dâmı bâbında ber-vech-i muharrer dîvândan emr-i âlî. 

[1/1-18] Bu dahi 

Müşârun-ileyhe, leblebici Civelekoğlı dalkılıç Şakir kezâlik İnoz'a nefy olunmış 

ise de merkūmın i‘dâmı bâbında ber-vech-i muharrer dîvândan emr-i âlî. 

[2/1-19] Bu dahi 

Silistre vâlisi vezîre, eşhâs-ı merkūmadan Gebecioğlı Halil'in bayrakdârı Ömer 

müşârun-ileyh Esad Paşa tarafından bâ-tezkere Silistre'ye def‘ olunmış ise de merkūmın 

i‘dâmı bâbında ber-vech-i muharrer dîvândan emr-i âlî. 

[2/1-20] Bu dahi 

Müşârun-ileyhe, Gebecioğlı Halil nâm şahsa silahşörlik ihsân olunmış ise de 

şükrünü bilmeyerek Edirne'den def‘ sûretiyle Silistre vâlisi müşârun-ileyh ma‘iyyetine 

gönderilmiş ise de merkūmın i‘dâmı bâbında ber-vech-i muharrer dîvândan emr-i âlî. 

[2/1-21] Bu dahi 

Müşârun-ileyhe, baş-eski Emîn'in kaynı Derviş Edhem kezâlik Silistre'ye def‘ 

olunmış ise de merkūmın Silistre'de i‘dâmı bâbında ber-vech-i muharrer dîvândan emr-i 

âlî. 
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[2/1-22] Bu dahi 

Müşârun-ileyhe, Yıldırımda kahveci Dürzioğlı Hüseyin kezâlik Silistre'ye def‘ 

olunmış ise de merkūmın Silistre'de i‘dâmı bâbında ber-vech-i muharrer dîvândan emr-i 

âlî. 

[2/1-23] Bu dahi 

Maçin Muhâfızı Cafer Paşa'ya, esbak oda-başı pazarcı Kokos bâ-emr-i âlî 

Maçin'e nefy olunmış ise de merkūmın Maçin'de i‘dâm ve izâlesi bâbında ber-vech-i 

muharrer dîvândan emr-i âlî. 

[2/1-24] Bu dahi 

Muhâfız-ı mûmâ-ileyhe, kutucı İbrahim Maçin'e nefy olunmış ise de merkūmın 

menfâsında  i‘dâmı bâbında ber-vech-i muharrer dîvândan emr-i âlî. 

[2/1-25] Bu dahi 

Muhâfız-ı mûmâ-ileyhe, turnacı Satır Mehemmed Maçin'e nefy olunmış ise de 

merkūmın menfâsında i‘dâmı bâbında ber-vech-i muharrer dîvândan emr-i âlî. 

 [2/1-26] Bu dahi 

Muhâfız-ı mûmâ-ileyhe, sabuncı Raşid kezâlik Maçin'e nefy olunmış ise de 

merkūmın menfâsında i‘dâmı bâbında ber-vech-i muharrer dîvândan emr-i âlî. 

[2/1-27] Bu dahi 

Muhâfız-ı mûmâ-ileyhe, ağalar-âğası sâbık Halil'in kaynı burunsuz Mehemmed 

kezâlik Maçin'e nefy olunmış ise de merkūmın menfâsında i‘dâmı bâbında ber-vech-i 

muharrer dîvândan emr-i âlî. 

 

 

 



 23

[2/1-28] Bu dahi 

Hırsova Muhâfızı Kırcalı Emîn Ağa'ya, Edirneli serdengeçdi Şalamak Emîn 

Hırsova'ya nefy olunmış ise de merkūmın menfâsında i‘dâm ve izâlesi bâbında ber-

vech-i muharrer dîvândan emr-i âlî. 

[2/1-29] Bu dahi 

Silistre vâlisi müşârun-ileyhe, kalaycı Mehemmed Arif bâ-tezkere Silistre'ye 

def‘ olunmış ise de merkūmın i‘dâm ve izâlesi bâbında ber-vech-i muharrer dîvândan 

emr-i âlî. 

[2/1-30] Bu dahi 

Müşârun-ileyhe, Yıldırımda Tulumoğlı damadı Sâdık bayrakdâr kezâlik 

Silistre'ye def‘ olunmış ise de merkūmın Silistre'de i‘dâmı bâbında ber-vech-i muharrer 

dîvândan emr-i âlî. 

[2/1-31] Bu dahi 

Müşârun-ileyhe, Arnavûd-zâde Ali nâm şahsa silahşörlik ihsân olunmış iken 

şükrünü bilmeyerek Edirne'den def‘ sûretiyle Silistre vâlisi müşârun-ileyh ma‘iyyetine 

gönderilmiş ise de merkūmın Silistre'de i‘dâmı bâbında ber-vech-i muharrer dîvândan 

emr-i âlî. 

[2/1-32] Bu dahi 

Müşârun-ileyhe, Köpli Karyesi Kolcısı İsmail bayrakdâr kezâlik Silistre'ye def‘ 

olunmış ise de merkūmın Silistre'de i‘dâmı bâbında ber-vech-i muharrer dîvândan emr-i 

âlî. 
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[2/1-33] Bu dahi 

Muhâfız-ı mûmâ-ileyh Cafer Paşa'ya, süpürgeciler kullukcısı Mehemmed 

Alemdâr kezâlik Maçin'e nefy olunmış ise de menfâsında  i‘dâmı bâbında ber-vech-i 

muharrer dîvândan emr-i âlî. 

[2/1-34] Bu dahi 

Muhâfız-ı mûmâ-ileyhe, debbâğ Koca İbrahim Maçin'e nefy olunmış ise de 

merkūmın menfâsında i‘dâmı bâbında ber-vech-i muharrer dîvândan emr-i âlî. 

[2/1-35] Bu dahi 

Muhâfız-ı mûmâ-ileyhe, yaglı furuncı bayrâk ağası Ali Maçin'e nefy olunmış ise 

de merkūmın menfâsında i‘dâmı bâbında ber-vech-i muharrer dîvândan emr-i âlî. 

[2/1-36] Bu dahi 

Muhâfız-ı mûmâ-ileyhe, kantârcı Mahmud kezâlik Maçin'e nefy olunmış ise de 

merkūmın menfâsında i‘dâmı bâbında ber-vech-i muharrer dîvândan emr-i âlî. 

[2/1-37] Bu dahi 

Muhâfız-ı mûmâ-ileyhe, Berberî Selimin Ali kezâlik  Maçin'e nefy olunmış ise 

de merkūmın menfâsında i‘dâmı bâbında ber-vech-i muharrer dîvândan emr-i âlî. 

[2/1-38] Bu dahi 

Tolcı Muhâfızı Yunus Ağa'ya, Edirneli Canbâz Mustafa kezâlik Tolcı'ya nefy 

olunmış ise de merkūmın menfâsında i‘dâm ve izâlesi  bâbında ber-vech-i muharrer 

dîvândan emr-i âlî. 

[3/1-39] Bu dahi 

Pazarcık a‘yânına, Edirneli kalyoncıoğlı Mehemmed bayrakdâr Pazarcığ'a def‘ 

olunmış ise de merkūmın Pazarcık'da i‘dâm ve izâlesi bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[3/1-40] Bu dahi 

Yanbolu a‘yânına, Edirneli otuz üçlerin baş-eskisi Abdullah Yanbolu'ya def‘ 

olunmış ise de merkūmın Yanbolu'da i‘dâmı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[3/1-41] Bu dahi 

Yergögi Muhâfızı Küçük Ahmed Ağa'ya, Edirneli yemenci Gamsız Yergögi'ye 

nefy olunmış ise de merkūmın menfâsında i‘dâm ve izâlesi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[3/1-42] Bu dahi 

Muhâfız-ı mûmâ-ileyhe, Edirneli Gazioğlı Ahmed Yergögi'ye nefy olunmış ise 

de merkūmın menfâsında  i‘dâm ve izâlesi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[3/1-43] Bu dahi 

Muhâfız-ı mûmâ-ileyhe, sâbık baş-yamaklardan Edirneli Kayıklı Kara Ali 

Yergögi'ye nefy olunmış ise de merkūmın menfâsında  i‘dâm ve izâlesi bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[3/1-44] Bu dahi 

Muhâfız-ı mûmâ-ileyhe, eşhâs-ı merkūmadan serdengeçdi küllâhçı Hâfız 

Yergögi'ye nefy olunmış ise de merkūmın menfâsında  i‘dâm ve izâlesi bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[3/1-45] Bu dahi 

Muhâfız-ı mûmâ-ileyhe, kahveci baş-eski Emîn Yergögi'ye nefy olunmış ise de 

merkūmın menfâsında  i‘dâm ve izâlesi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[3/1-46] Bu dahi 

Muhâfız-ı mûmâ-ileyhe, Edirneli katayıfcı Mehemmed bayrakdâr Yergögi'ye 

nefy olunmış ise de merkūmın menfâsında  i‘dâm ve izâlesi bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[3/1-47] Bu dahi 

Muhâfız-ı mûmâ-ileyhe, Edirneli suyolcı-başı Memiş Yergögi'ye nefy olunmış 

ise de merkūmın menfâsında  i‘dâmı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[3/1-48] Bu dahi 

A‘yân-ı mûmâ-ileyhe, Edirneli hâncı Halil Beg Pazarcığ'a def‘ olunmış ise de 

merkūmın Pazarcık'da  i‘dâmı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[3/1-49] Bu dahi 

A‘yân-ı mûmâ-ileyhe, Edirneli hallâc Hasan Yanbolu'ya def‘ olunmış ise de 

merkūmın Yanbolu'da  i‘dâm ve izâlesi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[3/1-50] Bu dahi 

Muhâfız-ı mûmâ-ileyhe, Edirneli yorgancı Ali Yergögi'ye nefy olunmış ise de 

merkūmın menfâsında  i‘dâmı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[3/1-51] Bu dahi 

Muhâfız-ı mûmâ-ileyhe, Edirneli serdengeçdi Balkapanlı Sa‘îd Yergögi'ye nefy 

olunmış ise de merkūmın menfâsında  i‘dâm ve izâlesi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[3/1-52] Bu dahi 

Muhâfız-ı mûmâ-ileyhe, hâseki mütekā‘idi Edirneli debbâğ Yergögi'ye def‘ 

olunmış ise de merkūmın menfâsında  i‘dâm ve izâlesi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[3/1-53] Bu dahi 

Muhâfız-ı mûmâ-ileyhe, Edirneli Gazioğlının oğlı Hasan Yergögi'ye nefy 

olunmış ise de merkūmın menfâsında  i‘dâm ve izâlesi  bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[3/1-54] Bu dahi 

Muhâfız-ı mûmâ-ileyhe, Edirneli Canbâz Esed Yergögi'ye nefy olunmış ise de 

merkūmın menfâsında  i‘dâm ve izâlesi bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[3/1-55] Bu dahi 

Muhâfız-ı mûmâ-ileyhe, Edirneli serdengeçdi tahmîs ağası Osman Yergögi'ye 

nefy olunmış ise de merkūmın menfâsında  i‘dâm ve izâlesi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[3/1-56] Bu dahi 

Muhâfız-ı mûmâ-ileyhe, Edirneli kahveci sûhte Sâdık Yergögi'ye nefy olunmış 

ise de merkūmın menfâsında  i‘dâmı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[4/2]  

Bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile beraber memhûren mahsûs tâtâr-ı âsafî tâtâr ile 

muhâfız-ı mûmâ-ileyhe  gönderildi. 

        10 Receb [12]42 

Nigbolu Kāim-makāmı Hasancık-zâde Ahmed Ağa'ya, debbağ ustalarından 

Edirneli Deli Memiş Nigbolu'ya nefy olunmış ise de merkūmın Nigbolu'da i‘dâmı 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[4/3]  

Bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile beraber memhûren kapû-kethüdâsı Atâ Beg'e 

kapû-çukadârı Mustafa Ağa ile gönderildi. 

       10 Receb [12]42 

Rumeli vâlisi ve ser-askeri vezîre, Edirneli Kara Mehemmed'e silahşörlik 

ihsânıyla müşârun-ileyh ma‘iyyetine gönderilmiş ise de vâcibü'l-izâle idügi  müşârun-

ileyh Esad Paşa tarafından iş‘âr olunmakla merkūmın menfâsında i‘dâmı bâbında 

dîvândan emr-i âlî.  

[4/4]  

Bu dahi tâtâr-ı merkūm ile muhâfız-ı mûmâ-ileyhe gönderildi 

       10 Receb  [12]42 
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Kā’im-makām-ı mûmâ-ileyhe, Edirneli boyacı damadı Mehemmed Nigbolu'ya 

nefy olunmış ise de merkūmın menfâsında i‘dâmı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[4/5]  

Ser-asker paşaya yazılan tezkere ile beraber ser-asker-i müşârun-ileyhe 

gönderildi. 

       10 Receb [12]42 

Hüdâvendâr mütesellimine, Edirneli ağalar ağası sâbık Halil Bursa'ya nefy 

olunmış ise de vâcibü'l-izâle idügi müşârun-ileyh Esad Paşa tarafından iş‘âr olunmakla 

merkūmın menfâsında i‘dâmı bâbında dîvândan emr-i âlî.  

Mü’ebbeden menfâlarında ikāmet itdirilecek eşhâs 

[4/6]  

Müşârun-ileyhe bir kıt‘a emr-i nâme-i sâmi ile Hırsova ve Maçin ve Tolcı ve  

Yergögi muhâfızlarına yazılan dört kıt‘a kavâ’im-i sâmiyye ile beraber torbaya  vaz‘ u 

temhîr ile kapû-kethüdâsı Salih Efendi'ye gönderildi. 

       10 Receb [12]42 

Silistre nâ’ibine, Çirmen Mutasarrıfı Esad Paşa tarafından mürûr tezkeresi 

virilerek  Silistre'ye def‘ olunmış olan bostâncı serdengeçdi Kara Ahmed'in mü’ebbeden 

Silistre'de iyâl u evlâdını celb ile ikāmet itdirilmesi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[4/6-1] Bu dahi 

Yergögi nâ’ibine, bâ-emr-i âlî Yergögi'ye nefy olunan bedestânî Hacı 

Abdurrahman ve turnacı boyacı damadı karındâşı Ahmed ve turnacı Çolak oğlı Ahmed 

ve haseki tekā‘üdlerinden Hacı Arif ve Canbâz Ali  iyâl u evlâdlarını yanlarına celb ile 

mü’ebbeden menfâlarında  ikāmet itdirilmeleri bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[4/6-2] Bu dahi 

Maçin nâ’ibine, bâ-emr-i âlî Maçin'e nefy olunmış olan Arnavûd oğlı Salih ve 

Canbâz Hacı Mıstık Alemdâr ve na‘libendler kethüdâsı Mehemmed ve  Bet-kafanoğlı 

Mehemmed kahveci Babaoğlı Mustafa ve pazarcı Mütevellî Mıstık ve debbâğ 

ustalarından Latif ve tâcir Hacı İsmail ve berber Ahmed ve debbâğ Kara Mehemmed ve 

Güzarcıklıoğlı Mehemmed ber-vech-i muharrer mü’ebbeden menfâlarında  ikāmet 

itdirilmeleri bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[4/6-3] Bu dahi 

Filibe kādîsı'na, müşârun-ileyh tarafından mürûr tezkeresi virilerek  Filibe'ye 

def‘ olunmış olan kassâb Hüseyin iyâl u evlâdını celb ile mü’ebbeden Filibe'de ikāmet 

itdirilmesi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[4/6-4] Bu dahi 

Hırsova nâ’ibine, bâ-emr-i âlî Hırsova'ya nefy olunmış olan Gazioğlının 

karındâşı ve sâbık ağa-kapûsı-başı çâvuşı turnacı Davud  ve oda-başı Tulumoğlı Ahmed 

haseki tekā‘üdi debbâğ Ahmed ve turnacı Gazi Beg iyâl u evlâdlarını yanlarına celb ile 

mü’ebbeden menfâlarında ikāmet itdirilmeleri bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[4/6-5] Bu dahi 

Tolcı nâ’ibine, mukaddemce bâ-emr-i âlî Tolcı'ya nefy olunan Dellâl Emîn oğlı 

Mustafa ve Canbâz Mustafa'nın oğlı Mehemmed iyâl u evlâdlarını yanlarına celb ile 

mü’ebbeden menfâlarında  ikāmet itdirilmeleri bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[5/7] 

Mürûr tezkeresi ile def‘ olunub menfiyyen oldıkları mahalde ikāmet itdirilecek 

eşhâs 

 



 30

[5/7-1] Bu dahi 

Silistre nâ’ibine, müşârun-ileyh tarafından yedine mürûr tezkere  virilerek 

Silistre'ye nefy olunmış olan civelek İbiş Alemdâr'ın menfiyyen  Silistre'de ikāmet 

itdirilmesi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[5/7-2] Bu dahi 

İslimye nâ’ibine, müşârun-ileyh tarafından mürûr tezkeresiyle  İslimye'ye nefy 

olunmış olan dalkılıç ağası postalcı Ömer ve doğramacı serdengeçdi Hâfız ve işci oğlı 

Haseki Mehemmed'in  menfiyyen  İslimye'de ikāmet itdirilmeleri bâbında dîvândan 

emr-i âlî. 

[5/7-3] Bu dahi 

Yanbolu nâ’ibine, müşârun-ileyh tarafından mürûr tezkeresiyle Yanbolu'ya nefy 

olunmış olan leblebici Hacı Alemdâr ve hakkâh turnacı Hacı Ali'nin Yanbolu'da  

menfiyyen  meks ü ikāmet itdirilmesi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[5/7-4] Bu dahi 

Ahyolı Bergosı nâ’ibine, müşârun-ileyh tarafından mürûr tezkeresiyle Ahyolı 

Bergosı'na nefy olunmış olan kahveci Seksar Mustafa'nın menfiyyen Ahyolı 

Bergosı'nda meks ü ikāmet itdirilmesi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[5/7-5] Bu dahi 

Filibe nâ’ibine, müşârun-ileyh tarafından mürûr tezkeresiyle Filibe'ye nefy 

olunmış olan dikiciler kethüdâsı Ahmed ve Tartar Hasan oğlı Mehemmed Arif'in 

menfiyyen Filibe'de ikāmet itdirilmeleri bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[5/7-6] Bu dahi 

Pazarcık nâ’ibine, müşârun-ileyh tarafından mürûr tezkeresiyle Pazarcığ'a nefy 

olunmış olan Bodur Alemdâr'ın menfiyyen Pazarcık'da meks ü ikāmet itdirilmesi 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[5/7-7] Bu dahi 

Şumnı nâ’ibine, müşârun-ileyh tarafından mürûr tezkeresiyle Şumnı'ya nefy 

olunmış olan Tayyib Efendi oğlı Kamil'in  menfiyyen Şumnı'da meks itdirilmesi 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[5/8] 

Müşârun-ileyh tarafından tezkere ve buyurıldı ile İnoz ve Dimetoka'ya nefy 

olunmış iseler de Edirne kurb-ı civâr oldığından müşârun-ileyh tarafından kavâs 

mübâşeretiyle mahallere nefy olunan eşhâs 

[5/8-1] Bu dahi 

Müşârun-ileyhe, müşârun-ileyh tarafından bâ-buyurıldı İnoz'a nefy olunmış olan 

Kirazlıklıoğlı Şakir'in def‘i isâbet ise de İnoz kurb-ı civâr oldığından müşârun-ileyh 

tarafından merkūmın kavâs mübâşeretiyle               nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-

i âlî. 

[5/8-2] Bu dahi 

Müşârun-ileyhe, müşârun-ileyh tarafından bâ-buyurıldı İnoz'a nefy olunan 

debbâğ Sa‘îd'in def‘i isâbet ise de İnoz'a Edirne civâr oldığından merkūmın müşârun-

ileyh tarafından kavâs mübâşeretiyle                     nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i 

âlî. 
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[5/8-3] Bu dahi 

Müşârun-ileyhe, müşârun-ileyh tarafından bâ-buyurıldı Dimetoka'ya nefy 

olunmış olan birincinin mütevellîsi mumcı Süleyman'ın nefyi isâbet ise de Dimetoka 

kurb-ı civâr oldığından müşârun-ileyh tarafından merkūmın kavâs mübâşeretiyle               

nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[5/8-4] Bu dahi 

Müşârun-ileyhe, müşârun-ileyh tarafından bâ-buyurıldı İnoz'a nefy olunmış olan 

debbâğlardan Holu Memişoğlı Hâfız'ın dahi Şakir'in def‘i isâbet ise de İnoz kurb-ı civâr 

oldığından merkūmın müşârun-ileyh tarafından kavâs mübâşeretiyle        nefy u iclâ’sı 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[6/8-5] Bu dahi 

Müşârun-ileyhe, mürûr tezkeresiyle Dimetoka'ya nefy olunmış olan serdengeçdi 

Dimetokalı Hâfız'ın Edirne'den def‘i isâbet ise de Dimetoka kurb-ı civâr oldığından 

merkūmın müşârun-ileyh tarafından kavâs mübâşeretiyle          nefy u iclâ’sı bâbında 

emr-i âlî. 

[6/8-6] Bu dahi 

Müşârun-ileyhe, bâ-buyurıldı İnoz'a nefy olunmış olan Muytap Mehemmed'in 

oğlı Şerif'in def‘i isâbet ise de İnoz kurb-ı civâr oldıkndan müşâru-ileyh tarafından 

kavâs mübâşeretiyle               nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[6/9] 

Müşârun-ileyh tarafından bâ-buyurıldı İnoz ve Dimetoka'ya nefy olunmışlar ise 

de gâyet müfsid oldıklarından iyâl u evlâdlarını dahi yanlarına celb ile iskân olunmak 

üzre  müşârun-ileyh tarafından kavâs mübâşeretiyle mü’ebbeden nefy u iclâ’ olunacak 

eşhâs.  
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[6/9-1] Bu dahi 

Müşârun-ileyhe, müşârun-ileyh tarafından bâ-buyurıldı Dimetoka'da sarrâc 

Süleyman gâyet müfsid oldığından iyâl u evlâdını yanında celb ile iskân itmek üzre 

müşârun-ileyh tarafından kavâs mübâşeretiyle mü’ebbeden             nefy u iclâ’sı 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[6/9-2] Bu dahi 

Müşârun-ileyhe,  bâ-buyurıldı İnoz'a nefy olunmış olan yoğurtcılarda pazarcı 

Gazi Bayrakdâr'ın ber-vech-i muharrer mü’ebbeden           nefy u iclâ’sı  bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[6/9-3] Bu dahi 

Müşârun-ileyhe,  bâ-buyurıldı İnoz'a nefy olunmış olan temürci oğlı İbrahim'in 

ber-vech-i muharrer mü’ebbeden                    nefy u iclâ’sı  bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[6/9-4] Bu dahi 

Müşârun-ileyhe, bâ-buyurıldı İnoz'a nefy olunmış olan tahmîsde bacacı dalkılıç 

Emîn'in ber-vech-i muharrer mü’ebbeden               nefy u iclâ’sı  bâbında dîvândan emr-

i âlî. 

[6/9-5] Bu dahi 

Müşârun-ileyhe, bâ-buyurıldı İnoz'a nefy olunmış olan debbâğ telbîs oğlı Hacı 

Ahmed'in  ber-vech-i muharrer mü’ebbeden              nefy u iclâ’sı  bâbında dîvândan 

emr-i âlî. 

[6/9-6] Bu dahi 

Müşârun-ileyhe,  bâ-buyurıldı İnoz'a nefy olunmış olan çubukcı Mıstık nâm 

şahısın ber-vech-i muharrer mü’ebbeden                   nefy u iclâ’sı  bâbında dîvândan 

emr-i âlî. 
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[6/9-7] Bu dahi 

Müşârun-ileyhe, bâ-buyurıldı Dimetoka'ya nefy olunmış olan boyacı Tahir'in 

ber-vech-i muharrer mü’ebbeden                 nefy u iclâ’sı  bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[6/9-8] Bu dahi 

Müşârun-ileyhe, bâ-buyurıldı Dimetoka'ya nefy olunmış olan altmış dördün 

mütevellîsi tâcir İslâm'ın ber-vech-i muharrer mü’ebbeden             nefy u iclâ’sı  

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[6/9-9] Bu dahi 

Müşârun-ileyhe, bâ-buyurıldı Dimetoka'ya nefy olunmış olan kassâb Mıstık nâm 

şahısın  ber-vech-i muharrer mü’ebbeden                nefyi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[6/9-10] Bu dahi 

Müşârun-ileyhe,  bâ-buyurıldı Dimetoka'ya nefy olunmış olan Türkmân 

İbrahim'in ber-vech-i muharrer mü’ebbeden                     nefyi bâbında dîvândan emr-i 

âlî. 

[7/9-11] Bu dahi 

Müşârun-ileyhe,  bâ-buyurıldı Dimetoka'ya nefy olunmış olan Arnavûd 

Süleyman kāyın-pederi kapû-kethüdâsı sâbık Mustafa'nın  ber-vech-i muharrer 

mü’ebbeden            nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[7/9-12] Bu dahi 

Müşârun-ileyhe,  bâ-buyurıldı Dimetoka'ya nefy olunmış olan altmış bir Sa‘îd'in  

ber-vech-i muharrer mü’ebbeden             nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[7/9-13] Bu dahi 

Müşârun-ileyhe, bâ-buyurıldı İnoz'a nefy olunmış olan Kanlı Peykâr'da sâbık  

etmekciler kethüdâsı serdengeçdi Mustafa'nın ber-vech-i muharrer mü’ebbeden         

nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[7/9-14] Bu dahi 

Müşârun-ileyhe,  bâ-buyurıldı İnoz'a  nefy olunmış olan Zagrâ-i Atîk'den gelen 

İskilipli Hasan'ın ber-vech-i muharrer mü’ebbeden            nefy u iclâ’sı bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[7/9-15] Bu dahi 

Müşârun-ileyhe, bâ-buyurıldı İnoz'a  nefy olunmış olan keresteci Hâfız Damadı 

serdengeçdi hâncı Hasan'ın ber-vech-i muharrer mü’ebbeden             nefy u iclâ’sı 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[7/9-16] Bu dahi 

Müşârun-ileyhe,  bâ-buyurıldı İnoz'a  nefy olunmış olan kahveci Amasyalı 

Ahmed'in ber-vech-i muharrer mü’ebbeden      nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[7/9-17] Bu dahi 

Müşârun-ileyhe,  bâ-buyurıldı Dimetoka'ya nefy olunmış olan İslâm oğlı 

Mustafa'nın  ber-vech-i muharrer mü’ebbeden                    nefy u iclâ’sı bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[7/9-18] Bu dahi 

Müşârun-ileyhe,  bâ-buyurıldı İnoz'a  nefy olunmış olan Alyanak oğlı Sâdık'ın 

ber-vech-i muharrer mü’ebbeden                    nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[7/10] 

Dülbende vaz‘ u temhîr ile bir kıt‘a kāime-i sâmiyye ile beraber kapû-çukadârı 

Hâfız Ebubekir Efendi ile Çirmen kapû-kethüdâsı Salih Efendi'ye gönderildi. 

       12 Receb [12]42 

Vidin Muhâfızı Vezîr İbrahim Paşa'ya, Edirne sâkinlerinden ve ocâğ-ı mülgâ 

takımından olub mukaddemâ kendüsine hassa silahşörliği ihsân kılınmış olan Şerîf ol 

vechle hakkında zuhûr iden inâyetin şükrünü bilmeden Edirne taraflarını ifsâd misillü 

harekete ictisârı mahsûs oldığından Edirne'den def‘ sûretiyle mukaddemce muhâfız-ı 

müşârun-ileyh tarafına gönderilmiş ise de merkūmın uygunsuzluğu cihetiyle ba‘de ez-în 

Edirne'ye ugradılması câ’iz olmadığını Edirne'nin vücûh-ı ahâlisi ifâde itmiş oldıkları 

Çirmen Mutasarrıfı Vezîr Esad Paşa tarafından iş‘âr olunmakla mehâbet-rîz-i sudûr olan 

hatt-ı hümâyûn-ı şâhâne mûcibince fî-mâ-ba‘d ıtlâk olunmamak ve ister ise iyâl u 

evlâdını dahi yanına celb ü iskân eylemek üzre merkūmın ol tarafda mü’ebbeden ve 

menfiyyen iskânı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[7/10-1] Bu dahi 

İbrail Muhâfızı Vezîr Süleyman Paşa'ya, Edirne sâkinlerinden ve ocâğ-ı mülgâ 

takımından kezâlik kendüsine silahşörlik ihsân buyurılmış olan Mehemmed hareket-i 

mezkûre ictisârı cihetiyle muhâfız-ı müşârun-ileyh tarafına gönderilmiş ise de 

merkūmın dahi ba‘de ez-în Edirne'ye ugradılması câ’iz olmadığı iş‘âr olundığından şart-

ı mezkûr üzre İbrail'e mü’ebbeden ve menfiyyen meks ü iskânı bâbında dîvândan emr-i 

âlî. 

[7/11] 

Kapû-çukadârı Hâfız Ağa ile Karaman vâlisinin kapû-kethüdâsı Habib Efendi'ye 

gönderildi. 
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       17 Receb [12]42 

Kütahya nâ’ibine, bundan akdem Kütahya'ya nefy u iclâ’ kılınmış olan Aksaray 

Kazâsı sükkânından mahkeme kâtibi Hasan'ın oğlı Hüseyin el-hâletü hâzihi menfâsında 

mütenebbih u ıslâh olmış ve cerâim-i sâbıkāsının afvı istirhâm kılınarak iyâl u evlâdına 

merhameten tahliye-i sebîline müsâ‘ade-i aliyye erzân kılınması Karaman vâlisi 

hazretleri tarafından inhâ’ olunmış olmakla fî-mâ-ba‘d hilâf-ı rızâ’ hareketde 

bulunmamak üzre bâ-işâret-i aliyye merkūmın afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[8/12] 

Emîn-i mûmâ-ileyhin kapû-çukadârı ile darbhâne-i âmire nâzırı efendi 

hazretlerinin dahi kapû-çukadârı olan İbrahim Beg'e virildi. 

       18 Receb [12]42 

Kütahya nâ’ibine ve Bereketlü Ma‘deni emînine, Bereketlü Ma‘deni 

muzâfâtından Yahyalu Kazâsı'nda sâkin Solakoğlı Mehemmed'in sû-i hâli inhâ’ 

olundığına mebnî çâvuş mübâşeretiyle Kütahya'ya iclâ’sı bâbında mukaddemce sâdır 

olan emr-i şerîf mûcibince merkūm emîn-i mûmâ-ileyh ma‘rifetiyle ahz ve çâvuş-ı 

merkūma terfîk olunmış ise de esnâ-yı râhda firârıyla ma‘den-i mezbûr dâhilinde kâ’in 

Karantılı Aşireti derûnına duhûl.oldığı şekâveti bir kat dahi izhâr itmiş oldığı bu def‘a 

inhâ’ olunmış ve hakkında âhar-gûne mu‘âmele îcâb itmiş ise de bu def‘alık 

merhameten sarf-ı nazar olunarak bi-eyyi vechin kân buldırılub menfâsına irsâli 

husûsuna irâde-i seniyye ta‘alluk itmekle aşiret-i merkūmadan  bi't-taharrî ele 

getürülerek emîn-i mûmâ-ileyh tarafından adam terfîkiyle Kütahya'ya irsâli bâbında 

dîvândan emr-i âlî.   
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[8/13] 

Kapû-çukadârı Hâfız Ağa ile Karaman vâlisinin kapû-kethüdâsı Habib Efendi'ye 

gönderildi. 

       18 Receb [12]42 

Kütahya nâ’ibine, tersâne-i âmire kalafâtcı-başılarından olub hidmet-i 

me’mûresinde adem-i ihtimâmına mebnî bundan akdem bâ-hatt-ı hümâyûn ile nefy 

olunmış olan Ahmed Kapûdân menfâsında sefîl-i sergerdân olarak afv u ıtlâkı husûsu 

Karaman vâlisi hazretleri tarafından …….ve iltimâs kılınmagla sudûr iden hatt-ı 

hümâyûn-ı şâhâneleri mûcibince merkūmın afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[8/14] 

 Ağa efendimiz tarafından tezkereye leffen Asâkir-i Mansûre Ser-askeri Hüseyin 

Paşa Hazretlerine gönderildi. 

       20 Receb [12]42 

Çirmen Sancâğı mutasarrıfı vezîre ve Tolcı nâ’ibine, Edirne'de olan iki tertîb 

asâkir-i mansûreden evvelki tertîbin ve dördüncü yüz-başısı olan atlı Salih nâm şahıs 

sirkat töhmetini irtikâb itmiş ve sirkat eylediği şeyleri kendüsi dahi ikrâr iderek üzerinde 

olan ta‘lîm elbisesi    ref‘ ile kendüsi habs olunmış oldığı müşârun-ileyh tarafından 

inhâ’ olunmakla merkūmın müşârun-ileyh tarafından ta‘yîn olunan kavâs ile Tolcı'ya 

nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[8/15] 

Bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile beraber torbaya vaz‘ u temhîr ile çukadâr 

Süleyman ile kapû-kethüdâsı humbarahâne-i  âmire nâzırı Salih Efendi Hazretlerine 

gönderildi. 

       21 Receb [12]42 
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Çirmen Sancâğı Mutasarrıfı Vezîr Esad Paşa'ya ve Vâsâkcı nâ’ibine, Edirne'de 

ocâğ-ı mülgâ mensûbâtından olub yeniçerilik gayretkeşliği dâ‘iyyesinde olarak bundan 

akdem müşârun-ileyh tarafından bâ-buyurıldı İnoz'a nefy olan girişhânede bekci Hacı 

Metlice ve Dorbalıoğlı Emrullah Karkafaloğlı Çarşusı'nda Dağlı Mehemmed nâm 

şahıslar gâyet uygunsuz oldıklarından fî-mâ-ba‘d Edirne'ye ayak basmamalarını 

Edirne'nin vücûh-ı ahâlisi istid‘â’ itmeleriyle merkūmların iyâl u evlâdlarını dahi 

yanlarına celb ile iskân itmek üzre müşârun-ileyh tarafından kavâs mübâşeretiyle 

mü’ebbeden Vâsâkcı'ya nefy u iclâ’ları bâbında dîvândan emr-i âlî.       

[8/15-1] Bu dahi 

Müşârun-ileyhe ve Hırsova nâ’ibine, kezâlik müşârun-ileyh tarafından 

Dimetoka'ya nefy olunan eşhâsdan altmış dört cemâ‘atin oda-başılıgından çıkma 

tahmîsde kahve-dögici Ali altıncı cemâ‘atin ustalığından çıkma İsmail ve Sekbân 

Karyeli Mehemmed ve Hazinedâroğlı Mehemmed ve Kara Mehemmed'e tâbi‘ Yusuf 

Alemdâr nâm şahısların iyâl u evlâdlarıyla Hırsova'da iskân itmek üzre mü’ebbeden 

nefyleri bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[8/15-2] Bu dahi 

 Müşarun-ileyhe ve Baba Dağı nâ’ibine, kezâlik İnoz'a nefy olunan eşhâsdan 

börekciler kethüdâsı sâbık serdengeçdi Ömer ve börekci dalkılıç Osman ve mumcı 

Mıstık ve börekci dalkılıç İbrahim ve bostancı bayrakdâr nâm şahısların iyâl u 

evlâdlarıyla Baba Dağı'nda iskân itmek üzre mü’ebbeden iclâ’ları bâbında dîvândan 

emr-i âlî. 

[8/15-3] Bu dahi 

Kapûcı-başılardan Tatarpazar'ı  Voyvadası İbrahim Beg'e ve Bâlçık nâ’ibine, 

müşârun-ileyh tarafından yedlerine mürûr tezkeresi virilerek [Ercef'e] def‘ olunmış olan 
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kalyoncı oğlı Mehemmed Alemdâr ve hâncı Halil Beg'in evlâd u iyâllerini dahi celb ile 

iskân itmek üzre voyvada-ı mûmâ-ileyh tarafından adamlar terfîkiyle mü’ebbeden 

Bâlcığ'a nefyleri bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[9/15-4] Bu dahi 

 Kozlıca nâ’ibine ve Yanbolu a‘yânına, müşârun-ileyh tarafından kezâlik mürûr 

tezkeresiyle Yanbolu'ya def‘ olunan hallâc Hasan ve otuz üçlerin baş-eskisi Abdullah 

nâm şahıslar evlâd u iyâllerini dahi celb ile iskân itmek üzre mü’ebbeden Kozlıca'ya 

a‘yân-ı mûmâ-ileyh tarafından adamları terfîkiyle iclâ’ları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[9/15-5] Bu dahi 

Maçin nâ’ibine, mukaddemce Edirne'den bâ-fermân-ı âlî Maçin'e nefy u iclâ’ 

olunan esbak oda-başı pazarcı Koskos Mehemmed ve kutucı İbrahim ve ağalar-ağası 

sâbık Halil'in kaynı Burunsuz Mehemmed ve tuzcı Satır Mehemmed ve sabuncı Raşid 

ve yağlı fıruncı bayrâk-ağası Ali ve debbâğ Koca İbrahim nâm şahıslar evlâd u iyâllerini 

dahi yanlarına celb ile Maçin'de te’bîden ikāmet itdirilmeleri bâbında dîvândan emr-i 

âlî. 

[9/15-6] Bu dahi 

Yergögi nâ’ibine, mukaddemce Edirne'den bâ-fermân-ı âlî Yergögi'ye nefy 

olunan serdengeçdilerden tahmîs ağası Osman ve serdengeçdi Balkapanlı Sa’îd ve 

Cânbâz Esed nâm şahıslar iyâl u evlâdlarını dahi celb ile te’bîden Yergögi'de ikāmet 

itdirilmeleri bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[9/15-7] Bu dahi 

Silistre nâ’ibine, müşârun-ileyh tarafından mürûr tezkeresiyle Silistre'ye def‘ 

olunmış olan eşhâsdan Yıldırımda Terzioğlı Hüseyin ve Köpli Karyesi kolcısı İsmail 

Alemdâr ve Kebeci oğlının bayrakdârı Ömer ve kalaycı Mehemmed Arif nâm şahıslar 
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evlâd u iyâllerini dahi yanlarına celb ile mü’ebbeden Silistre’de iskân itdirilmek bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[9/16] 

Kavâs-ı sadr-âlî Ahmed mübâşir ta‘yîn olundı. 

       27 Receb [12]42 

Köstence Muhâfızı Kapûcı-başı Abdullah Ağa'ya ve Köstence nâ’ibine, eski 

mehter-hânenin atîk zâbıtân ve neferâtından olub bundan akdem uygunsuzlukları tahkīk 

olunan hayme kethüdâ-yı sadr-âlî mehter-başısı veznedâr Salih ve işci Emîn ve çâvuş 

Ahmed ve oda-başı İbrahim nâm şahısların fî-mâ-ba‘d afv u ıtlâk olunmamak üzre 

mü’ebbeden kavâs mübâşeretiyle Köstence'ye nefy  u iclâ’ olunmaları bâbında dîvândan 

emr-i âlî. 

[9/17] 

Kavâs-ı sadr-âlî  Nuri  mübâşir ta‘yîn olundı. 

       27 Receb [12]42 

Tolcı Muhâfızı Kapûcı-başı Yunus Ağa'ya ve nâ’ibine, harem çadırları mehter-

başısı  veznedâr Mustafa ve Konyalı Mehemmed ve oda-başı Selim ve işci İbrahim nâm 

şahıslar uygunsuzluklarına mebnî kavâs mübâşeretiyle mü’ebbeden Tolcı'ya nefy u iclâ’ 

olunması bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[9/18] 

Kavâs-ı sadr-âlî Nuri  mübâşir ta‘yîn olundı. 

       27 Receb [12]42 

Biga Sancâğı mutasarrıfı ve Bahr-ı Sefîd Boğazı muhâfızı vezîre, ocâğ-ı mülgâ 

mensûbâtından Yenikapû'da kahveci Resûl nâm şahıs ba‘zı uygunsuz harekete ibtidâr 

eylediği tahkīk olundığına binâ’en fî-mâ-ba‘d ıtlâk olunmamak şartıyla mü’ebbeden 
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ikāmet eylemek üzre kavâs mübâşeretiyle Kum Kal‘a'ya nefy u iclâ’ olunmak bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[9/19] 

Hazinedâr hazret-i sadâret-penâhî beg efendiye virildi. 

       29 Receb [12]42 

Nigbolu ve Kal‘a-ı Atîk ve Cedîd Kal‘aları muhâfız-ı kā’im-makāmı olub bu 

def‘a Niğboli mütesellimliği ve muhâfızlığ-ı mezkûr uhdesine bi'l-asâleten ihâle-i tefvîz 

kılınan Selvi A‘yânı Hasancık-zâde Ahmed Ağa'ya ve Nigbolu kādîsına vesâ’ire, 

bundan akdemce Nigbolu ve Kuleler muhâfızlığı Bosna Vâlisi sâbık Hacı Mustafa 

Paşa'ya ihâle ve paşa-yı mûmâ-ileyh'in Rudin'e kadar muhâfızlıkda kā’im-makāmlık 

kapûcı-başı-yı mûmâ-ileyh'e ihâle kılınmış ve el-hâletü hâzihi paşa-yı mûmâ-ileyh 

Bosna'dan kalkub bu gûnlerde Nigbolu'ya gelmiş ise de paşa-yı mûmâ-ileyh'in hasbe'l-

îcâb vezâreti ref‘ ve kendüsi Kırk-kilise'de ikāmete me’mûr kılınarak yerine sadâkat-kâr 

birinin ta‘yîni lâzım geldiğinden Selvi a‘yânlığı kemâ-kân uhdesinde olmak üzre zikr 

olunan Nigbolu ve Kal‘a-ı Cedîd ve Atîk Kal‘aları muhâfızlığının bi'l-asâleten mûmâ-

ileyh’e ihâle olunmış olmakla me’mûriyetini hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[10/20] 

Gedüklülerden Hacı Veli Ağa mübâşir ta‘yîn olundı. 

       29 Receb [12]42 

Sâbıkā Nigbolu ve Kal‘a-ı  Atîk ve Cedîd Kal‘aları muhâfızı olub ref‘-i 

vezâretiyle Kırk-kilise'de ikāmete me’mûr kılınan El-hâc Mustafa Paşa'ya ve Kırk-kilise 

nâ’ibine ve Paşa-yı mûmâ-ileyh'i Nigbolu'dan tahrîk ve Kırk-kilise'den îsâline mübâşir 

ta‘yîn olunan gedüklülerden            Ağa'ya, muhâfızlığ-ı mezkûr bu def‘a hasbe'l-îcâb 

uhdesinden sarf u  tahvîl ile âhara ihâle kılınmış ve paşa-yı mûmâ-ileyh bir müddet ref‘-
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i vezâretiyle Kırk-kilise'de ikāmeti husûsuna irâde-i aliyye ta‘alluk itmiş olmakla 

Nigbolu'dan hareket ve gedüklü-yi mûmâ-ileyh refâkatiyle Kırk-kilise'ye gelüb 

merfû‘u'l-zâde olarak ikāmet idüb du‘â-yı devâm umur u devlet-i pâdişâhîye  muvâzabet 

eylemesi bâbında me’mûriyeti hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[10/21] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre tomruk ağasına virildi. 

       2 Şa‘bân [12]42 

Tolcı nâ’ibine, bostânyân-ı hâssa tertîbinde imâm-ı evvel olan Hüseyin 

vazifesinden hâric uygunsuz kelâm tevevvühine cesâret eylediği ihbâr olunmakdan nâşî 

bâ-işâret-i aliyye kavâs mübâşeretiyle merkūmın mü’ebbeden Tolcı'ya nefy u iclâ’sı 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[10/22] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre tomruk ağası Tahir Ağa'ya virildi. 

       2 Şa‘bân [12]42 

Tolcı nâ’ibine, ocâğ-ı mülgâ takımından birincinin ustası Ali nâm şahıs şimdiye 

kadar ihtifâ’ ile bu def‘a ele geçmiş oldığına mebnî merkūmın Der-sa‘adet'den tard u 

def‘i lâzım olmakdan nâşî kavâs mübâşeretiyle mü’ebbeden Tolcı'ya nefy u iclâ’sı 

bâbında dîvândan emr-i âlî.  

[10/23] 

Bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile beraber dülbende vaz‘ u temhîr ile enderûn ağası 

Ömer ile kapû-kethüdâsı Salih Efendi'ye gönderildi. 

       3 Şa‘bân [12]42 

Çirmen Sancâğı mutasarrıfı vezîre ve Hırsova nâ’ibine, ocâğ-ı mülgâ 

mensûbatından olub yeniçerilik gayretkeşliği dâ‘iyyesinde oldığı ihsân olundığına 
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mebnî müşârun-ileyh tarafından Edirne'ye ihzâr ile tarafından bâ-buyurıldı, İnoz'a nefy 

u tesyâr olunan Şâhince Karyeli kassâboğlı Hasan ve Bilyergos  Karyeli Yumak 

Hüseyin ve Sofîler Karyeli Kara Kollukcı Hasan nâm üç nefer eşhâs uygunsuz adam 

oldıkları ihbâr oldığından bahisle merkūmların bir münâsib mahale nefy u iclâ’ları 

bâbında emr-i şerîf sudûrı müşârun-ileyh tarafından inhâ’ olunmakla merkūmlar iyâl u 

evlâdlarını dahi yanlarına celb ile iskân itmek üzre müşârun-ileyh tarafından kavâs 

mübâşeretiyle oldıkları yerden kaldırılub cümlesinin mü’ebbeden Hırsova'ya nefy u 

iclâ’ları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[10/23-1] Bu dahi 

Müşârun-ileyhe ve Hırsova nâ’ibine, Edirne sâkinlerinden Şu‘ayib nâm şahıs 

ber-vech-i muharrer uygunsuzluğu tahakkuk eylediğine mebnî merkūm iyâl u evlâdını 

dahi yanına celb ile iskân itmek üzre müşârun-ileyh tarafından kavâs mübâşeretiyle 

mü’ebbeden Hırsova'ya nefy u iclâ’ olunması bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[10/23-2] Bu dahi 

Müşârun-ileyhe ve Hırsova nâ’ibine, ber-vech-i muharrer hareketlerine mebnî 

Edirne'ye ihzâr ile müşârun-ileyh tarafından bâ-buyurıldı Dimetoka'ya tesyâr olunan 

Edirne Kazâsı'na tâbi‘ Ata Nâhiyesi'nde Ahûr Karyeli Katana oğlı Ahmed ve Harpûtoğlı 

Ahmed ve [İneh]oğlı Karyeli Isâ oğlı Ömer ve Kiliseli Karyeli Yılan oğlı Halil nâm dört 

nefer eşhâs evlâd u iyâllerini dahi yanlarına celb ile iskân itmek üzre müşârun-ileyh 

tarafından kavâs mübâşeretiyle cümlesinin mü’ebbeden Hırsova'ya nef u iclâ’ 

olunmaları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[10/24] 

Bursa mütesellimine yazılan bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile beraber mahsûs 

kavâs-ı âsafî Yusuf ile gönderildi. 
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       3 Şa‘bân [12]42 

Soma Kazâsı nâ’ibine ve müftüsüne ve Hüdavendigar mütesellimine, sâbıkā 

mîr-ahûr-ı evvel Ali Beg muktezâ-yı me’mûriyeti üzre bu def‘a Uzunca-âbâd Hasköy 

Kazâsı'nda kâ’in Osman Baba Tekyeleriyle gerek kazâ-ı mezbûrda ve gerek Sultân Yeri 

ve Çirmen Sancâğı'nda sâ’ir Bektâşî Tekyelerini teftîş u taharrî iderek içlerinden zuhûr 

iden melâhide gürûhını Çirmen Sancâğı Mutasarrıfı Esad Paşa Hazretleri tarafına 

göndermiş ve müşârun-ileyh dahi eşhâs-ı merkūmayı muktezâ-yı irâde-i seniyye üzre li-

ecli't-takrîb Bursa’ya irsâl itmiş ise de merkūmlar erbâb-ı rafz ve ilhâdden hemzâ u 

muzıll oldıklarına mebnî tefrîk cem‘iyyetleriyle bir takım sâde-dil olan  Ümmet-i 

Muhammed'i mekr u dalâletlerinden kurtarmak içün her birilerinin birer mahale nef u 

iclâ’ları îcâb-ı hâlden olmakla müşârun-ileyh tarafından vürûd iden defterde 

muharrerü'l-esâmi eşhâsdan Osman Baba Tekyesi etmekcisi Kılaguzlar Karyeli Mustafa 

ve Ali Baba Tekyesi şeyhî Hasköylü Ali bâ-işâret-i aliyye mütesellim-i mûmâ-ileyh 

tarafından kavâs mübâşeretiyle Soma'ya nef u iclâ’ları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[11/24-1] Bu dahi 

Aydıncık Kazâsı nâ’ibine ve müftüsüne ve mütesellim-i mûmâ-ileyhe, Çirmen 

Kazâsı'nda Ak-Pîkâr Karyesi zâviyedârı Sadullah ve karındâşı Mehemmed mütesellim-i 

mûmâ-ileyh tarafından ta‘yîn olunan kavâsa terfîkan Aydıncığ'a nefy u iclâ’ları bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[11/24-2] Bu dahi 

Kırkağaç nâ’ibine ve müftüsüne ve mütesellim-i mûmâ-ileyhe, eşhâs-ı 

merkūmadan Ali Baba Tekyesi etmekcisi Dimetoka Kazâsı'nda Yunus ve Tirada 

Karyeli Hasan ve tekye-i mezbûr işcisi Hasköy Kazâsı'nda Köneklü Karyeli Hasan 



 46

mütesellim-i mûmâ-ileyh tarafından ta‘yîn olunan kavâsa terfîkan Karaağaç'a nef u 

iclâ’ları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

            [11/24-3] Bu dahi 

Begpazarı nâ’ibine ve müftüsüne ve mütesellim-i mûmâ-ileyhe, eşhâs-ı 

merkūmadan Ali Baba Tekyesi Meydancısı Çirmen Kazâsı'nda KaraMusa Karyeli Emîn 

ve Hocalar Karyesi zâviyedârı Ahmed’in mütesellim-i mûmâ-ileyh tarafından ta‘yîn 

olunan kavâsa terfîkan Begpazarı'na nefy u iclâ’ları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[11/24-4] Bu dahi 

Gölpazarı  nâ’ibine ve müftüsüne ve mütesellim-i mûmâ-ileyhe, eşhâs-ı 

merkūmadan Sultân Yeri Kazâsı'nda Elmalı Zâviyesi etmekcisi Karlıca Karyeli 

Süleyman'ın mütesellim-i mûmâ-ileyh tarafından ta‘yîn olunan kavâsa terfîkan 

Gölpazarı'na nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[11/24-5] Bu dahi 

Yenişehri-i Bursa nâ’ibine ve müftüsüne ve mütesellim-i mûmâ-ileyhe,  

merkūmadan Dedeler Karyesi zâviyesi Dedesi Hasan'ın mütesellim-i mûmâ-ileyh 

tarafından ta‘yîn olunan kavâsa terfîkan Yenişehri-i Bursa'ya nefy u iclâ’sı bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[11/24-6] Bu dahi 

Bergama nâ’ibine ve müftüsüne ve mütesellim-i mûmâ-ileyhe, merkūmadan 

Osman Baba Tekyesi şeyhî Beg Karyeli Ahmed ve tekye-i mezbûra işcisi Ahlâtlı  

Karyeli Hasan'ın mütesellim-i mûmâ-ileyh tarafından ta‘yîn olunan kavâsa terfîkan 

Bergama'ya nefy u iclâ’ları bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[11/24-7] Bu dahi 

Göynük nâ’ibine ve müftüsüne ve mütesellim-i mûmâ-ileyhe, eşhâs-ı 

merkūmadan Senecik Zâviyesi Dedesi Turmuş ve Hasan Babalar Zâviyesi Dedesi 

Haşim’in mütesellim-i mûmâ-ileyh tarafından ta‘yîn olunan kavâsa terfîkan Göynüğ'e 

nefy u iclâ’ları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[11/24-8] Bu dahi 

Gönen Kazâsı nâ’ibine ve müftüsüne ve mütesellim-i mûmâ-ileyhe, eşhâs-ı 

merkūmadan Sultân Yeri Kazâsı'nda Elmalı Zâviyesi Dedesi Bayramlar Karyeli 

Ebubekir ve işcisi Kasımlar Karyeli Süleyman'ın mütesellim-i mûmâ-ileyh tarafından 

ta‘yîn olunan kavâsa tefrîkan Gönen'e nefy u iclâ’ları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[11/25] 

Bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile beraber torbaya vaz‘ u temhîr ile Kapû-çukadârı 

Hasan Ağa ile Kapû-kethüdâsı Raşid Beg'e gönderildi. 

       5 Şa‘bân  [12]42 

Bosna Vâlisi vezîre    nâ’ibine, Sarây-bosna ahâlisinden ve ocâğ-ı mülgâ 

mensûbâtından                 nâm şahıs kendü ırz u edebiyle mukayyed olmayub muktezâ-

yı şer‘-i şerîf üzre ref‘ u ilgâ’ olunan yeniçeri ocâğına gayretkeşlik dâ‘iyyesiyle 

memleketin ihlâl u ifsâd-ı mûcib harekâta ictisâr eylediği müşârun-ileyh tarafından 

tahkīk kılınmış oldığından bahisle merkūmun li-ecli't-te’dîb bir mahale nefy u  iclâ’sı 

lâzimeden iken bu def‘a müşârun-ileyh tarafından inhâ’ olunmakdan nâşî müşârun-ileyh 

tarafından kavâs mübâşeretiyle merkūmın                      nefyi bâbında dîvândan emr-i 

âlî. 
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[11/25-1] Bu dahi  

Müşârun-ileyhe         nâ’ibine, Sarây-bosna ahâlisinden ve mensûbât-ı 

mezkûreden              nâm şahısın ber-vech-i muharrer hareketine binâ’en müşârun-ileyh 

tarafından kavâs mübâşeretiyle merkūmın              nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i 

âlî.  

[12/25-2] Bu dahi  

Müşârun-ileyhe    nâ’ibine, Sarây-bosna ahâlisinden ve mensûbât-ı mezkûreden                        

nâm şahısın ber-vech-i muharrer hareketine binâ’en müşârun-ileyh tarafından kavâs 

mübâşeretiyle merkūmın                  nefyi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[12/25-3] Bu dahi  

Müşârun-ileyhe           nâ’ibine, Tıravnik ahâlisinden ve mensûbât-ı mezkûreden 

nâm şahısın ber-vech-i muharrer hareketine mebnî müşârun-ileyh tarafından kavâs 

mübâşeretiyle merkūmun                 nefyi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[12/25-4] Bu dahi  

Müşârun-ileyhe           nâ’ibine, Tıravnik ahâlisinden ve mensûbât-ı mezkûreden 

nâm şahısın ber-vech-i muharrer hareketine binâ’en müşârun-ileyh tarafından kavâs 

mübâşeretiyle merkūmın               nefyi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[12/25-5] Bu dahi  

Müşârun-ileyhe           nâ’ibine, Tıravnik ahâlisinden ve mensûbât-ı mezkûreden 

nâm şahısın ber-vech-i muharrer hareketine binâ’en müşârun-ileyh tarafından kavâs 

mübâşeretiyle merkūmın               nefyi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[12/26] 

Mübâşiri ta’yîn olmak üzre ser-kavâs-ı sadr-âlî Hacı Süleyman Ağa'ya virildi. 

       10 Şa‘bân [12]42 
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Çirmen Sancâğı mutasarrıfı vezîre ve Dimetoka nâ’ibine ve dizdârına, çörekçiler 

kethüdâsı Abdullah nâm şahıs ocâğ-ı mülgâya gayretkeşlik dâ‘iyye-i bâtılasıyla yeniden 

nâ’ire-i îkād-ı fitne vü fesâd zımnında [gerek] esnâfından ve gerek hâricden bir takım 

hûte-i gürûhını tahrîk ve ifsâda çalışmakda oldığı tahkīk kılınarak merkūm ahz u 

istintâk olundıkda fi'l-hakîka şu mâddede mebni‘-i fitne vü fesâd oldığını kendüsi ikrâr 

idüb katl u i‘dâmı lâzım gelmiş ise de merkūm vukū‘-ı maslahatı oldığı gice haber 

virmek ve şu fesâdda gerek esnâfından ve gerek hâricden her kimler bulunmış ise de 

cümlesini haber virmek şartıyla katl u i‘dâm olunmamak üzre peşîn kendüsine söz 

virilmiş ve merkūm dahi erbâb-ı fesâdı birer birer haber virerek ve kendülerine dahi 

ikrâr itdirilerek her birinin haklarında lâzım gelen te’dîbât icrâ’ kılınmış olmakdan nâşî 

mücerreden kendüsine ol vechle söz virilmiş oldığına mebnî i‘dâmından sarf-ı nazar ile 

ebedî afv u ıtlâk olunmamak ve ömrü oldıkça mü’ebbeden ikāmet itmek şartıyla kavâs 

mübâşeretiyle katline bedel Dimetoka Kal‘ası zindânına vaz‘ u bend olunmak bâbında 

dîvândan emr-i âlî.           

[12/27] 

Mübâşiri ta’yîn olmak üzre ser-kavâs-ı sadr-âlî  ağaya virildi. 

       10 Şa‘bân [12]42 

Köstence muhâfızına, nâ’ibine, eski mehter-hânenin atîk zâbıtânından olub bu 

def‘a uygunsuzlukları tahkīk olunan rûz-nâmçe-i evvel Abdullah ve kethüdâ Kör Halil 

ve sâye-bâncı İsmail ve çavuş Ahmed nâm şahısların sudûr-ı hatt-ı hümâyûn mûcibince 

ta‘yîn olunan       kavâs mübâşeretiyle merkūmların Köstence'ye nefy u iclâ’ları bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 
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[12/27-1] Bu dahi 

Hırsova muhafızına ve nâ’ibine, kezâlik atîk-i zâbıtândan rûz-nâmçe-i sânî 

Mustafa ve oda-başı Abdullah ve işci Halil nâm şahısların hatt-ı hümâyûn mûcibince    

kavâs mübâşeretiyle Hırsova'ya nefy u iclâ’ları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[12/28]  

Bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile beraber kapû-çukadârı hâfız Ebubekir ile kapû-

kethüdâsı Salih Efendi'ye gönderildi. 

       11 Şa‘bân [12]42 

Çirmen Sancâğı mutasarrıfı vezîre ve Kozlıca nâ’ibine, Edirne Kal’ası dâhilinde 

El-hâc Bedreddin Mahallesi'nde kâ’in millet-i yahûdinin havra ittihâz eyledikleri 

mahalin ba‘zı pencere kapakları ve saçak üzeri ve bağçe  dîvârları gice hafiyyece ta‘mîr 

olundığını müşârun-ileyh bi'l-istihbâr iş bu ta‘mîre mütecâsir olan millet-i mezkûr 

kahyâsı Kara Yasef ve diğer Yasef ve İsak ve Banto ve David nâm beş nefer yahûdiler 

ahz u habs iderek li-ecli't-te’dîb bir mahale nefylerini inhâ’ itmekle mersûmların bu 

misillü bilâ emr u irâde havra ta‘mîrine cesâretleri kendülerine azîm töhmet oldığından 

kavâs mübâşeretiyle Kozlıca'ya nefy u iclâ’ları bâbında dîvândan emr-i âlî.           

 [13/29] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre Çâvuş-başı Hasan Beg Efendi Hazretlerine virildi. 

       12 Şa‘bân [12]42 

Çâvuş-başı ağaya ve Selanik nâ’ibine, dersa‘adetde mütemekkin yahûdi 

karılarından Kanlı Ebe dimekle ma‘rûf  Liya ve kızı Makule ve kalfası mesâbesinde 

olan Vahil Polise nâm habîseler hâmile hâtûnları devâ virüb iskât-ı cenûnin itdirmek ve 

aralıkda ba‘zılarının helâkına sebeb olmak misillü hilâf-ı şerî‘at-ı garrâ‘ harekete cesâret 
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eylediklerinden ta‘yîn olunan çâvuş mübâşeretiyle Selanik'e nefy u iclâ’ları bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[13/30] 

Bu dahi çâvuş-başı Hüsnü Beg Efendi Hazretlerine virildi. 

       13 Şa‘bân [12]42 

Isparta nâ’ibine ve Karesi Sancâğı mütesellimine, Balıkesri Kazâsı'nda sâbık 

nakībü'l-eşrâf kā’im-makāmı Seyyid Veliyyüddin kendü halinde olmayub vazifesinden 

hâric umûra müdâhale itmekde oldığından bâ-işâreti aliyye merkūmun çâvuş 

mübâşeretiyle Isparta'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[13/31] 

Ağa efendimiz tarafından yazılan tezkereye leffen devletlü ser-asker paşa 

hazretlerine gönderildi. 

       13 Şa‘bân [12]42 

Mahrûse-i Bursa teftîş mahkemesinde baş-kâtib olan Sa‘îd Efendi hilâf-ı rızâ’ 

harekete ibtidâr eylediğine binâ’en İzmir'e nefy olunmış ise de menfâsında karîn-i 

terbiye olarak ıtlâkı İzmir Muhâfızı Hasan Paşa tarafından iltimâs ve müta‘âkiben Bursa 

cânibinden bâ-i‘lâm u mahzar istirhâm olunmış oldığı beyânıyla umûr-ı memlekete 

müdâhale itmemek üzre eyyâm-ı mübârekeye hürmeten afvı husûsunu Hüdavendigar  

ve Kocaili Sancâkları mutasarrıfı ve asâkir-i mansûre ser-askeri hazretleri iş‘âr 

itmekden nâşî bâ-işâret-i aliyye afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[13/32]  

Bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile beraber dülbende vaz‘ u temhîr ile kapû-çukadârı 

Hâfız Ağa ile kapû-kethüdâsı Habib Efendi'ye gönderildi. 

       13 Şa‘bân [12]42 
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Erzurum vâlisi vezîre ve Trabzon mütesellimine ve İspir Kazâsı ve zikr-i âtî 

eşhâsın bulındıgları mahallelerin hükkâmına, İspir Kazâsı ahâlisinden Nuh Oğulları 

dimekle ma‘rûf Salih ve Ömer ve Ahmed ve Boz nâm şahıslardan merkūm Salih 

mukaddemlerde İspir Voyvadalıgı'nda fukarâya ta‘addiyâtı vukū‘a gelmiş bu def‘a dahi 

merkūm Salih voyvadalıgı tahsîl dâ‘iyyesine düşmüş voyvadalığ-ı mezkûr müşârun-

ileyh tarafından âhara ihâle olunub merkūmların kendü hallerinde olmaları tenbîh 

olundığına mebnî merkūmlar zâhirde fazâhatdan keff-i yed ile el altından aveneler 

ma‘rifetiyle sirkat-i mâl ve ba‘zısına tasallut misillü şeylere cür’et eylediklerinden 

mâ‘adâ İspir A‘yânı Koçan-zâde Mehemmed'i ve beraber olan on bir kimesneyi ihrâk 

itdirdiklerinde a‘yân-ı merkūmın veresesiyle mürâfa‘a olunmak   üzre ihzârlar içün bâ-

buyurıldı mübâşir irsâl olunmış ise de adem-i itâ‘atle İspir Kazâsı'nın ucunda Lâzistân 

Semti'nde eski eşkiyadan Memi oğlını vâfir neferâtıyla yanlarına celb ve konaklarına 

tahassun eyledikleri kule ve konakları tazyîk olundıkda tâb-âver olamayub leylen ber-

takrîb firâr itmiş ve fakat anlardan eşta‘ olan Memi oğlı ile iki nefer eşya ahz u i‘dâm ve 

hâne ve kuleleri hedem olunmış ve mezbûr Nuh Oğulları sâ’ir bir mahale Trabzon 

Semti'ne gitmiş oldıklarından bahisle mezbûrların ref‘-i vücûdları ve fî-mâ-ba‘d 

neslinden kimesnenin İspir Kazâsı'nda iskân olunmaması bâbında emr-i şerîf sudûrı 

müşârun-ileyh tarafından inhâ’ olunmakla merkūm Nuh Oğulları Erzurum ve Trabzon 

Eyâletleri dâhilinde taharrî olunarak her nerede bulunurlar ise ref‘-i vücûdlarına ve 

neslinden olan kimesnelerin fî-mâ-ba‘d İspir Kazâsı'nda iskân itdirilmemesi bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[13/32-1] Bu dahi 

Müşârun-ileyhe,  Van vücûhından Temür Beg'in Vân tarafında vukū‘ bulan 

ihtilâlde medhali oldığı inhâ’ kılındığına mebnî Konya'ya nefy olunmış ve ba‘dehu 
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müşârun-ileyhin inhâ’sıyla menfâsı Erzurum'a tahvîl kılınmış ise de bu def‘a mûmâ-

ileyhin merhameten afv u ıtlâkı husûsu müşârun-ileyh tarafından iltimâs olunmakdan 

nâşî afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[13/33]  

Zarfa vaz‘ ve üzeri müşârun-ileyhe yazılub memhûren kapû-çukadârı 

Mehemmed Ağa ile kapû-kethüdâsı Habib Efendi Hazretlerine gönderildi. 

       13 Şa‘bân [12]42 

Karaman vâlisi vezîre, yeniçeri kalemi baş-halîfesi sâbık altmış dördün yazıcısı 

Ata müfsid ü muharrik makūlesinde oldığına binâ’en mukaddemâ bâ-emr-i âlî Konya'ya 

nefy u iclâ’ olunmış ise de merkūm ıslâh-ı terbiye kabûl ider makūleden olmadığı tahkīk 

olunmakdan nâşî vusûl-i emr-i âlîde merkūmın i‘dâm u izâlesiyle ser-i maktû‘ının Der-

sa‘âdet'e irsâli bâbında mahfiyyen dîvândan emr-i âlî. 

[13/34] 

Ağa efendimiz tarafından Anadolu Vâlisi Hüsrev Paşa Efendimize yazılan 

tezkereye leffen ve memhûren müşârun-ileyhin kapû-kethüdâsı Selim Sâbit Efendi'ye 

çukadâr Ali ile gönderildi. 

       13 Şa‘bân [12]42 

 Kütahya mütesellimine, yeniçeri bâş halîfesi esbak İshâk nâm müfsidin ber-

vech-i muharrer i‘dâm u izâlesiyle ser-i maktû‘ının irsâli bâbında mahfiyyen dîvândan 

emr-i âlî. 

[14/35] 

Bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ve Sarây-bosna Kazâsı tevcîhine dâir bir kıt‘a emr-i 

âlî ve iki kıt‘a mektûb-ı fetvâ-penâhî ve Begşehri Kazâsı tevcîhine dâ’ir mansıb kâğıdı 

ve Sarâybosna Kazâsı nâ’ibinin beş aylık niyâbet-i mürâselesiyle beraber dülbende 
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vaz‘u temhîr ile kapû-çukadârı Hasan Ağa ile kapû-kethüdâsı Raşid Beg Efendi'ye 

gönderildi. 

       14 Şa‘bân [12]42 

Bosna Vâlisi Vezîr Abdurrahim Paşa'ya, Sarâybosna ahâlisinden Bito İbrahim ve 

Bakırcı ve tahmîsci ve Hacı Abdullah ve Bosna defterdârı ve Taşlıca nâ’ibi ve Heyi ve 

Tiranik'in müftüsü ve kasaba-yı sarâyda sâbıkā yeniçeri zâbiti  nâmına olan Ruscuklu 

Ali ref‘-i ebedî ile ref‘ u ilgâ’ olunan yeniçerilik dâ‘iyyesinde ısrâr ile vukū‘ bulan 

fesâda sebeb-i müstakil oldıkları bi't-tahkīk merkūmların birer mahale nefy u tagrîbleri 

bâbında başka başka evâmir-i aliyye sâdır olmış ve el-hâletü hâzihi Sarâybosna 

ahâlisinden asıl ehl-i ırz bulunanlara intibâh gelüb sâ’ir yeniçerilik dâ‘iyyesiyle isyân 

idenlerin akılları başlarına gelüb iddi‘a-yı bâtıladan ferâgat ve müşârun-ileyhe dehâlet 

itmelerine mebnî eshâb-ı kabâhatden olanların dahi afvıyla haklarında sudûr iden [emr] 

emr-i aliyye kayıdlarının terkīn olunması ahâlinin niyâzları ile müşârun-ileyh tarafından 

inhâ’ olunmış ise de merkūmların kaziye-i ihtilâlde küllî medhalleri olub derûn 

eyâletinde bunca ehl-i imânın bî-huzûrlıgına bâ‘is oldıklarından şimdi her ne kadar 

nâdim olmışlar ise de eyâletde turdıkça herkes kendülerine zorbâ nazarıyla bakarak ve 

belki ba‘zı şey’i kendüleri dahi hazm idemeyerek beyinlerinde zıddiyet ve derûn 

eyâletinde kîl ü kāl vukū‘ıyla aralıkda fukarâ-yı meslûbu'r-râhe olacağına mebnî 

mücerred istihsâl-i asâyiş fukarâ zımnında eşhâs-ı merkūmanın mukaddemki irâde-i 

seniyye üzre menfâlarına irsâlleri bâbında hatt-ı hümâyûn-ı şahâne şeref-rîz-i sudûr  

olmakla ol vechle yanlarına adamlar terfîkiyle mukaddemâ sudûr iden evâmir-i aliyye 

mûciblerince menfâlarına irsâli husûsuna ihtimam u dikkat olunmak bâbında tenbîhi 

hâvî dîvândan emr-i âlî. 
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[14/36] 

Dülbende vaz‘ u temhîr ile çukadâr Ali ile kapû-kethüdâsı Habib Efendi'ye 

gönderildi. 

       1 Şa‘bân [12]42 

Maraş Vâlisi Vezîr Mehemmed Celaleddin Paşa'ya ve Kütahya nâ’ibine, Maraş 

müftüsü esbak Ata Efendi Zeytûn re‘âyasından ba‘zı şekāvetkârları vesâ’ir kuttâ‘-i tarîk 

makūlelerini tahrîk ve Maraş Eyâleti'nde memerr u ma‘berlerin teslît ile ebnâ-yı sebîlin 

emvâl ü eşyâlarını nehb u gâret itdirderek beyinlerinde taksîm-i fazâhatına ve derûn 

Maraş bayâğı istilâ ile fukarâ vü za‘fâya envâ‘-ı ta‘addîye ictisâr itmekde oldığı 

beyânıyla merkūmın nefy u iclâ’sı ile şer u mazarratından fukarânın tahlîsi husûsu 

müşârun-ileyh tarafından inhâ’ olunmakla celâdet-rîz-i sudûr olan hatt-ı hümâyûn-ı 

şahâne mûcibince ta‘yîn olunacak mübâşire terfîkan merkūmın Kütahya'ya nefy u irsâli 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[14/36-1] Bu dahi 

Müşârun-ileyhe, Maraş sâkinlerinden Enderinli Kerim Kızının oğlı Süleyman 

nâm şahıs anası mezbûre ile mukaddemelerde Maraş ve havâlisinde kuttâ‘-i tarîk ve 

gasb-ı envâl ve katl-i nüfûs misillü harekât-ı nâ-marziyeye ibtidârları inhâ’ olundığına 

mebnî ol-vakt Kayseri'ye  nefy olunmaları bâbında isdâr ve çâvuş mübâşeretiyle tesyâr 

olunan emr-i şerîfe adem-i mutâva‘at eylediklerinden mâ‘-adâ bu esnâda merkūm 

Süleyman Zeytûn re‘âyâsı eşkiyâları vesâ’ir kuttâ‘-i tarîk mâkūleleriyle ebnâ-yı sebîlin 

emvâl ü eşyâlarını gâret ve Enderin ve Yenice Kal‘a ve Camustel Nâhiyesi ve Kars ve 

Zamântı Kazâları taraflarının sekene ve fukarâsına dahi îsâl-i hisâr itmekde 

oldıklarından merkūmın i‘dâmıyla şer u mazarratının indifâ‘ı husûsunu müşârun-ileyh 

inhâ’ itmiş olmakla celâdet-rîz-i sudûr olan hatt-ı hümâyûn-ı mülûkâne mûcibince iş‘arı 
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vechle merkūmın i‘dâm-ı izâlesiyle ser-i maktû‘ının irsâli bâbında mahfiyyen dîvândan 

emr-i âlî. 

[14/37] 

Bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile beraber dülbende vaz‘ u temhîr ile kapû-kethüdâsı 

Salih Efendi'ye çukadâr Ali ile gönderildi. 

       18 Şa‘bân [12]42 

Çirmen Sancâğı mutasarrıfı ve Köstence nâ’ibine, Edirne sâkinlerinden ve ocâğ-

ı mülgâ mensûbâtından astârcı Tahir ve Kayışoğlı Ahmed bundan akdemce müşârun-

ileyh tarafından bâ-buyurıldı Dimetoka'ya nefy olunmış ise de mahal-i ba‘îdeye nefyleri 

îcâb eylediğinden fî-mâ-ba‘d afv u ıtlâk olunmamak üzre müşârun-ileyh tarafından           

kavâsa terfîkan mü’ebbeden Köstence'ye iclâ’ları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[14/38]  

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre kavâs-başı sadr-âlî Hacı Süleyman Ağa'ya virildi. 

       19 Şa‘bân [12]42 

Bahr-ı Sefîd Boğazı muhâfızı vezîre, mensûbât-ı mezkûrdan Üsküdar'da 

Mehemmed Paşa Mahallesi'nde sâkin oda-başı Hüseyin nâm şahısın uygunsuzluğu 

mahallesi tarafından ihbâr olundığına binâ’en Der-sa‘âdet'den tard u def‘i lâzım 

gelmekden nâşî ta‘yîn olunan       kavâs mübâşeretiyle Kilidü'l-bahr'e nefy u iclâ’sı 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[14/39]  

Cânib-i fetvâ-penâhîden yazılan bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile beraber İbrail  

Muhâfızı Süleyman Paşa Hazretleri tarafından Tolcı'ya gönderilmek üzre emr-i şerîf-i 

mezkûr müşârun-ileyhin kapû-kethüdâsı Nu‘mân Efendi'ye ağa efendimiz yanında 

virildi. 
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       23 Şa‘bân [12]42 

Tolcı nâ’ibine, mahrûse-i İbrail mahkemesinde nâ’ib bulunan İsmail Hakkı 

İbâdullah'ın tanzîm ü tesviye-yi umûr-ı şer‘iyyesinden sarf-ı nazar ile havâ-yı nefsine 

tâbi‘ olarak mugâyir-i rızâ‘ alenen ef‘al-i şenî‘aya ictisâr iderek ba‘de ez-în kendüsinin 

icrâ’-yı ahkâm-ı şer‘iyyede ikāmeti câ’iz olmadığı ahâlinin ifâde-i ihbârlarıyla tebeyyün 

eylediğinden merkūm bâ-buyurıldı Tolcı'ya nefy u iclâ’ olundığı beyânıyla ol bâbda 

emr-i şerîf sudûrı İbrail Muhâfızı tarafından iş‘âr olunmış ve cânib-i şeyhü'l-islâmîden 

dahi işâret kılınmış olmakla merkūmın ol tarafda menfiyyen ikāmeti bâbında dîvândan 

emr-i âlî. 

[15/40] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı kîse-dârı Ali'ye virildi. 

       18 Şa‘bân [12]42 

 Çâvuş-başı ağaya ve Kütahya nâ’ibine, Der-sa‘âdet'de Kumkapı'da 

mütemekkine Ermeni kadınlarından Küpeli Ebe nâm habîse hâmile hâtûnlara devâ virub 

iskāt-ı cenîn iddirmek ve arâlıkda ba‘zılarının dahi helâkına sebeb olmak misillü hilâf-ı 

şerî‘at-ı garrâ’ harekâta ictisâr eylediği tahkīk olundığına mebnî mersûmenin li-ecli't-

te’dîb çâvuş mübâşeretiyle Kütahya'ya nefy u tagrîbi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[15/41] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı dîvân-ı hümâyûn Hüsnü Beg Efendi'ye 

virildi. 

       25 Şa‘bân [12]42 

Biga Sancâğı mutasarrıfı ve Bahr-ı Sefîd Boğazı muhâfızı vezîre ve 

gedüklülerden Kırşehri Sancâğı mütesellimine, Kırşehri Sancâğı'nda vâki‘ Mucur 

Kasabası ahâlisinden ve ocâğ-ı mülgâ mensûbâtından olub bundan akdem Der-
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sa‘âdet'den tard u def‘ olunan eşhâsdan kalyoncı oğlı Mehemmed ve serdengeçdi Ali 

oğlı Mehemmed ve Batan oğlı Ali nâm kimesneler dâ’imâ memleketi ihlâl u ifsâda 

çalışmakda oldıklarından gayri kasaba-ı mezbûr a‘yânını telef dâ’iyyesi ile hânesini 

basmış ve müftünin dahi kitâblarını zedeleyerek memleketin ihtilâline bâdî olmış 

oldukları inhâ’ olunmakla merkūmların kavâs mübâşeretiyle Kilidü'l-bahr'e nefy u iclâ’ 

olunmaları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[15/41-1] Bu dahi 

Müşârun-ileyhe ve Kırşehri Sancâğı mütesellimine, kasaba-ı mezbûr ahâlisinden 

ve ocâğ-ı mülgâ mensûbâtından olub bundan akdem Der-sa‘âdet'den tard olunan 

eşhâsdan Abdi Ahmed ve Kantar Mehemmed ve Emîr Süleyman oğlı İbrahim nâm 

kimesneler ber-vech-i muharrer harekete ictisâr eylediklerine mebnî kavâs 

mübâşeretiyle merkūmların Kum Kal‘a'ya nefy u iclâ’ları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[15/42] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre Çâvuş-başı Dîvân-ı Hümâyûn Hüsnü Beg 

Efendi'ye virildi. 

       28 Şa‘bân [12]42 

 Bahr-ı Sefîd Boğazı muhâfızı vezîre ve dergâh-ı mu‘allâ gedüklülerinden 

Kırşehri Sancâğı mütesellimine, Kırşehri mütesellimi esbak Mehemmed'in birâderi Ali 

nâm şahıs kendü halinde olmayub ocâğ-ı mülgâ avenesinden ba‘zı eşhâsı tahrîk ile 

memleketin ihlâl u ifsâdını mehâmm-ı seniyyenin ta‘dîlini mûcib harekete ibtidâr 

itmekde oldığı mütesellim-i mûmâ-ileyh tarafından inhâ’ olunmakla merkūmların li-

ecli't-te’dîb kavâs mübâşeretiyle Seddü'l-bahr'e nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i 

âlî. 
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[15/42-1] Bu dahi 

Müşârun-ileyhe ve Kırşehri mütesellimine, livâ-ı mezbûrda kâ’in Mucur 

Kasabası ahâlisinden ve ocâğ-ı mülgâ mensûbâtından bundan akdem Der-sa‘âdet'den 

vilâyetlerine tard olunan eşhâsdan Ördekoğlı Mustafa ve Hacı Hızır oğlı ve Derviş oğlı 

Ahmed nâm kimesneler dâ’imâ memleketi ifsâda çalışmakda oldıklarından gayri 

kasaba-ı mezbûra a‘yânını telef dâ’iyyesiyle hânesini basmış ve müftünin kitâblarını 

zedeleyerek memleketin ihtilâline bâdî olmış oldıklarından bahisle merkūmın 

te’dîbleriyle şer u mazarratlarından fukarâ tahlîf kılınmış mütesellim-i mûmâ-ileyh 

inhâ’ itmekle merkūmın li-ecli't-te’dîb kavâs mübâşeretiyle Seddü'l-bahr'e nefy u iclâ’ 

olunmaları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[15/43] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı dîvân-ı hümâyûn Hüsnü Beg Efendi 

Hazretlerine gönderildi. 

       28 Şa‘bân [12]42 

Hacı Bektâş Mâ‘a-ı Mucur nâ’ibine ve dergâh-ı âlî gedüklülerinden Kırşehri 

Sancâğı mütesellimine, Mucur Kazâsı'nda kâ’in Hacı Bektâş hân-gāhı şeyhi ifsâd-ı 

beldeye dâ’ir ba‘zı harekât-ı nâ-merziyye ictisârı inhâ’ vü tahkīk olundığına mebnî 

meşîhatden azliyle Amasya'ya nefy u iclâ’ olunarak hân-gāh-ı mezkûre sükkân ve 

muhtârlarından birinin tekye-i mezbûreye şeyh nakīb u ta‘yînini taraf-ı fetvâ-penâhîden 

işâret olunmakla mûcibince Amasya'ya iclâ’sı bâbında ve diğer emr-i şerîf isdâr ve 

çâvuş mübâşeretiyle tesyâr olunmakdan nâşî meşîhat-i merkūm  zühd ü takvâ ile me’lûf 

birine ihâle olunarak ism ü şöhretiyle keyfiyyetini Der-sa‘âdet'e inhâ’ vü iş‘âr olunmak 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[15/43-1] Bu dahi 

Amasya nâ’ibine ve mütesellim-i mûmâ-ileyhe, ber-vech-i muharrer şeyh-i 

mûmâ-ileyhin bâ- işâret-i aliyye ile dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından çâvuş mübâşeretiyle 

Amasya'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[16/44] 

Torbaya vaz‘ u temhîr ile kapû-çukadârı Küçük Mehemmed Ağa ile kapû-

kethüdâsı Habib Efendi'ye gönderildi. 

       18 Şa‘bân [12]42 

Diyârbekir ve Rakka Vâlisi Mehemmed Paşa'ya, Diyârbekir Eyâleti dâhilinde 

Tercil Kazâsı sükkânından Tellioğlı Receb Beg kendü halinde olmayub dâire-i itâ‘atden 

hurûc  ve zerre-i bâgı ve isyâna dilberh yigirmi otûz seneden berü ve Diyârbekir Vâlisi 

bulunanlara adem-i itâ‘at ve etrafdan aşâ’ir u kabâ’il tarafına celb iderek cevânib-i 

erba‘asında olan nevâhi vü kurâyı zabt ve ekrâd süvârilerini dahi etrafa sevk ile Bağdad 

Caddesi'nden murûr u ubûr iden kârbân ve ebnâ’-yı sebîli vurmak ve tahrîb-i bilâd 

itdirmek misillü harekât ve deryaya cesâret itmekde oldığından gayri Bağdad Tüccârı ve 

Tâtârlarını dahi nehb u gâret ile bin kîselikden ziyâde emvâl ü eşyâlarını gasb ü yağmâ 

idüb emvâl magsûbe kendü tarafında oldığı tebeyyün iderek üzerlerine varıldıkda 

nihâyet cüz’-i mikdârı tahsîl olunabilmiş ve ma‘a-hazâ gûnden gûne şekāvet ve tuğyânı 

artırub ahâli-i memleket ve fukâra-yı ra‘iyyeti mübtela-yı cevr u hasâr ile itmediği 

habâset kalmayub şimdilerde hâh-nâ-hâh itâ‘at sûretlerini izhâr eylemiş ise de hakkında 

bir gûne irâde olmadığını cezm ile bundan böyle âdeti üzre izhâr-ı şekāvet ve nehb u 

gâretden hâlî olmayacağı ve merkūmın gâ’ilesi mündefi‘ olmadıkca emniyet u istirâhat 

idemeyeceklerinden bahisle merkūmın itmâm-kârıyla nizâm-ı beldenin istihsâl 

kılınması ve Rakka Eyâleti dâhilinde mütevattın Mollâ Aşireti iskân-başısı Temür Paşa-
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zâde Eyüb Beg bu bâbda ve gerek te’dîb-i eşkiyâ husûsunda istihdâm içün bâ-emr-i âlî 

ma‘iyyetine me’mûr kılınmış olmakla ber-takrîb ahz u i‘dâm ile ser-i maktû‘ının irsâle 

mübâderet eylemesi bâbında  mahfiyyen dîvândan emr-i âlî. 

[16/44-1] Bu dahi 

Rakka Eyâleti dâhilinde mütevettin Mollâ Aşireti İskân-başısı Temür Paşa-zâde 

Eyüb Beg'e, ber-vech-i muharrer beyân ile müşârun-ileyhin ma‘iyyetine me’mûriyetini 

hâvî emr-i âlî. 

[16/45] 

Bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ve yedî kıt‘a ismi musarrah ve üç kıt‘a ismi açık 

silahşörlik mektûbları ve üç kıt‘a ismi musarrah ve iki kıt‘a ismi açık kapûcı-başılık 

re’îsleri ile beraber dülbende vaz‘u temhîr ile kapû-kethüdâsı Habib Efendi'ye kapû-

çukadârı Küçük Mehemmed Ağa ile gönderildi. 

       25 Şa‘bân [12]42 

Hala bi’l-istiklâl Diyârbekir ve İl-hâkān Rakka Vâlisi Vezîr Mehemmed Paşa'ya, 

bir müddedden berü Diyârbekir Eyâleti'nde kâ’in ekrâd ve aşâ’irin ekserisi itâ’atden 

çıkub gûnâ-gûn habâsete tasaddî ve hatta eyâlet-i mezkûrdan Meryan nâm karyenin 

re‘âyâsı dahi ba‘zı eşkiyâya istinâden cizye-i şer‘iyyelerini edâ’ itmeyerek isyân üzre 

oldıkları tahkīk-kerde-yi pâdişâhî olub müşârun-ileyhin müddet-i medîde eyâlet-i 

mezkûrdan azl u tebdîl olunmaması menvî-i zamîr-i mülûkâne olarak nush u pend ile 

dâ’ire-i itâ‘ate duhûl itmeyenlerin üzerine varub gerek re‘âyâ-yı merkūma 

zimmetlerinde müterâkim olan cizyenin tahsîli ve gerek sâ’ir aşâ’ir-i ekrâddan muhtâc-ı 

güşmâl olanların te’dîbi ve eyâlet-i mezkûrın hüsn-i nizâm ve fukârasının asâyiş u 

istirâhati matlûb-ı cihandârî olmakla ana göre hareket ve iktizâ’ ider ise etrafda bulunan 

vüzerâ-yı izâmın ta‘yîniyle zümre-i eşkiyânın bi'l-ittifâk haklarından gelinmek üzre 
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keyfiyyeti bu tarafa iş‘ara mübâderet eylemesi bâbında ber-mûcib-i hatt-ı hümâyûn 

dîvândan emr-i âlî. 

[16/46] 

kapû-çukadârı İbrahim ile kapû-kethüdâsı Ali Efendi'ye gönderildi. 

       3 Ramazân  [12]42 

Vidin muhâfızı vezîre ve Tolcı nâ’ibine, Edirne sâkinlerinden ve ocağ-ı mülgâ 

takımından olub kendüsine hâssa silahşörlüği ihsân kılınmış ise de ba‘zı uygunsuzluğu 

cihetiyle i‘yâl u evlâdını dahi yânında celb itmek üzre mü’ebbeden menfiyyen meks ü 

ikāmet eylemek üzre Vidin'e nefy olunmış olan Şerif'in Vidin'de dahi ikāmeti câ’iz 

olmadığı müşârun-ileyh tarafından iş‘âr olunmakla tahkīk olundığına göre merkūm 

gayet uygunsuz erbâb-ı fesâddan olarak i‘dâmı lâzım gelmiş ise de eyyâm-ı mübârekeye 

hürmeten i‘dâmından sarf-ı nazâr ile i‘yâl u evlâdını dahi yanında celb eylemek üzre 

mü’ebbeden Tolcı'ya nefy olunmak üzre müşârun-ileyh tarafından mübâşire terfîkan 

Tolcı'ya irsâl olunması bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[16/47] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çavûş-başı Hüsnü Beg Efendi'ye virildi. 

       4 Ramazân [12]42 

Çâvuş-başı Hüsnü Beg'e ve Varna nâ’ibine, Der-sa‘âdet'de Karagöz Bostânı 

civârında sâkin Koğamla dimekle meşhûr kimesne kendü halinde olmayub ef‘âl-i 

şenî‘aya ictirâ’ eylediği tahkīk olundığından li-ecli't-te’dîb çâvuş mübâşeretiyle 

Varna'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[16/47-1] Bu dahi 

Köstence nâ’ibine, ocâğ-ı mülgâ mensûbâtından Der-sa‘âdet'de sarrâchâne 

başında çörekçi furunı karşusında berber Emîn nâm şahıs kendü halinde olmayub ocağ-ı 
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mülgâ gayretkeşliği tahkīk olunmakla kavâs mübâşeretiyle Köstence'ye nefy u iclâ’sı 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[17/48] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı Hüsnü Beg Efendi Hazretlerine virildi. 

       8 Ramazân [12]42 

Çâvuş-başı Hüsnü Beg'e ve Sakız nâ’ibine ve derkâr-ı muallâ kapûcı-

başılarından olanlar me’mûriyet-i müstakilelerinden olan bâ‘bü's-sa‘âdetü'ş-şerîfe 

nevbetine gidüb icrâ’-yı me’mûriyet eylemeleri kendülerine lâzım zimmet iken kapûcı-

başılardan Selanikli Ataullah Beg mücerred ta‘annüdünden nâşî her bâd-ı bilâ-gader-i 

şer‘î nevbetine gitmekde tereddüt ü muhâlefet ve haber gönderildikce adem-i itâ‘at 

misillü harekete cür’et beyânıyla mûmâ-ileyhin te’dîbi husûsu mîr-alem-hâssa El-hâc 

Mustafa Ağa tarafından bâ-takrîr-i inhâ’ olunmakla mûmâ-ileyhin çâvuş mübâşeretiyle 

Sakız'a nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[17/49] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre kavâs-başı agâya virildi. 

       8 Ramazân [12]42 

Varna Kal‘ası dizdârına, Nemçe hudûdına me’mûren azîmet iden ocâk tâtârları 

sakkāsı Hasan nâm şahıs mest-i lâ-ya‘kıl oldığı halde Şumnı kiracısı hânesine varub 

kiracı-başıya belâ-yı mûcib envâ‘-ı şütûm-ı galîz ile şetm ve bıçak ile darb-ı şedîd 

eylediğinden gayrı katl sevdâsıyla kiracı-başı-yı merkūmı altına alub zinc itmek misillü 

fazâhata ictisâr üzre iken ahâlisi yetişüb merkūmı ber-takrîb yedinden tahlîs itmişler 

idügi Şumnı nâ’ibi tarafından bâ-i‘lâm inhâ’ olundığından bahisle merkūmın hakkında 

lâzım gelen mu‘âmele-i te’dîbin icrâ’sı Silistre vâlisi hazretleri tarafından iş‘âr 
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olunmakla merkūmın kavâs mübâşeretiyle li-ecli't-te’dîb zindân-bend olunmak üzre 

Varna Kal‘ası'na nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[17/50] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre kavâs-başı agâya virildi. 

       20 Ramazân [12]42 

Tolcı nâ’ibine, ocâğ-ı mülgâ mensûbâtından Küçük Ayâsofyâlı Şerif ve 

Celladoğlı Mehemmed nâm şahıslar uygunsuz ademler oldığı tahkīk kılınarak 

merkūmânın Der-sa‘âdet'den tard u def‘ olunmaları lâzimeden olmakdan nâşî kavâs 

mübâşeretiyle Tolcı'ya nefy olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[17/51] 

Kavâsân-ı hazret-i sadâret-penâhîden Osman Kavâs mübâşir ta‘yîn kılındı. 

       22 Ramazân [12]42 

Kayseri Sancâğı mutasarrıfı vezîre ve Kütahya nâ’ibine, Kayseri Kazâsı'na tâbi‘ 

Germir Karyesi muhtârı olan İmâm-zâde Mehemmed Sâdık nâm kimesne ba‘zı 

uygunsuz harekete ictisâr itmekde oldığından bir mahale nefyi husûsu ahâlisi tarafından 

bâ-i‘lâm-ı niyâz olunmış ve keyfiyyetinin isti‘lâmına dâ’ir cânib-i sadâret-penâhîden 

tastîr kılınan mektûba cevâb olarak ba‘zı kimesnelere icrâ’-yı garaz ve nefsâniyyet 

zımnında zulm u ta‘addîden hâlî olmayub te’dîbe müstehak oldığını müşârun-ileyh 

inhâ’ itmiş olmakla merkūmın li-ecli't-te’dîb ta‘yîn olunan kavâs mübâşeretiyle 

Kütahya'ya nefy u iclâ’ olunması bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[17/52] 

Kavâsân-ı sadr-âlî den Yusuf  Kavâs mübâşir ta‘yînolındı. 

       19 Ramazân [12]42 
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Vidin Muhâfızı Vezîr İbrahim Paşa'ya, Sarây-bosna ahâlisinden bakırcı 

İbrahim'in oğlı turnacı Mustafa nâm şahıs def‘ u ilgâ’ olunan yeniçeri ocağı 

gayretkeşliği dâ‘iyyesiyle eyâlet-i Bosna‘da tekevvün iden fesâdda eli u medhali oldığı 

hala Bosna Vâlisi Vezîr Abdurrahim Paşa tarafından tahkīk olunarak müşârun-ileyh 

cânibinden bâ-tahrîrât Vidin'e nefy u iclâ’ olunmış ise de hâ’in-i merkūmın lâzımü'l-

izâle idügi sonradan tebeyyün itmiş ve i‘dâmı husûsuna irâde-i seniyye müte‘allik olmış 

olmakla hemen i‘dâm ve ser-i mektû‘ını Der-sa‘âdet'e irsâl eylemesi bâbında dîvândan 

emr-i âlî. 

 [17/53] 

Kavâsân-ı sadr-âlî den Süleyman  Kavâs mübâşir ta‘yîn olındı. 

       19 Ramazân [12]42 

Kapûcı-başılardan Tatarpazarı Voyvadası Kavânos-zâde İbrahim Beg'e, eyâlet-i 

mezkûrda vâki‘ Taşlıca Kazâsı Nâ’ibi Vehbî nâm şahıs bâ-emr-i âlî Tatarpazarı'na nefy 

olunmış ise de hâ’in-i merkūm menba‘-ı fesâd idüginden bâ-işâret-i şeyhü'l-islâmi tarîk-

i kazâdan yeri hakk ve zî-ulemâdan ihrâcıyla i‘dâmı husûsuna  irâde-i seniyye 

müte‘allik itmekle i‘dâm ve ser-i maktû‘ını Der-sa‘âdet'e tesyâr eylemesi bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[17/54] 

Kavâsân-ı  sadr-âlî den Mehemmed Kavâs mübâşir ta‘yîn olındı. 

       19 Ramazân [12]42 

Niş Muhâfızı Vezîr Osman Paşa'ya, Akhisâr-ı Bosna ahâlisinden mîr-âlem 

Mehemmed nâm şahıs bâ-emr-i âlî Niş'e nefy olunmış ise de hâ’in-i merkūmın hemen 

i‘dâm ve ser-i maktû‘ını Der-sa‘âdet'e irsâl eylemesi bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[18/55] 

Bu dahi merhûm Süleyman Kavâs ile gönderildi. 

       19 Ramazân [12]42 

Kapûcı-başılardan Filibe Nâzırı Süleyman Ağa'ya, Sarâybosna ahâlisinden ve 

kuzâtdan Mustarlı Ali ve abacı Abdullah nâm şahısların fesâd-ı mezkûrda küllî 

medhalleri ve hatta eşkiyâ-yı merkūma tahrîf mu‘âtebesiyle fetvâ-yı şerîfe dahi 

virdükleri tahkīk u inhâ’ olundığına mebnî merkūmân bâ-emr-i âlî Filibe'ye nefy 

olunmışlar ise de lâzımü'l-izâle oldıklarından bâ-işâret-i aliyye tarîk-i kazâdan yeri hakk 

olunmakla hemen i‘dâm ve ser-i maktû‘ılarını Der-sa‘âdet'e irsâl eylemesi bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[18/56] 

Kavâsân-ı sadr-âlîden Hasib Kavâs ta‘yîn olundı. 

       19 Ramazân [12]42 

Sofya mütesellimine, Eyâlet-i Bosna'da vâki‘ Foça Malval Müftüsü kuzâtdan 

İbrahim nâm şahıs bâ-emr-i âlî Sofya'ya nefy olunmış ise de lâzımü'l-izâle idüginden 

bâ-işâret-i aliyye tarîk-i kazâdan yeri hakk olunarak i‘dâmı husûsuna irâde-i seniyye 

ta‘alluk itmekle hemen i‘dâm u izâlesiyle ser-i maktû‘ının Der-sa‘âdet'e irsâli bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[18/57] 

Kavâsân-ı sadr-âlî den Mehemmed Kavâs ta‘yîn olundı. 

       19 Ramazân [12]42 

Kapûcı-başılardan Şehirköyi voyvadasına, eyâlet-i merkūmade vâki‘ Berçe 

ahâlisinden Şahin Paşa oğlı Ahmed nâm şahıs bâ-emr-i âlî Şehirköyi'ne nefy u iclâ’ 
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olunmış ise de lâzımü'l-izâle idüginden hemen i‘dâm ve ser-i maktû‘ını Der-sa‘âdet'e 

irsâl eylemesi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[18/58] 

Kavâsân-ı sadr-âlî den Hacı Ahmed ta‘yîn olundı. 

       19 Ramazân [12]42 

Samako nâzırına, Bosna defterdârı Samako'a bâ-emr-i âlî nefy olunmış ise de 

hâ’in-i merkūm lâzımü'l-izâle oldığından hemen i‘dâm ve ser-i maktû‘ını irsâl eylemesi 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[18/59] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağa hazretlerine virildi. 

       19  Ramazân [12]42 

Yakde ve Keşan nâ’iblerine, mîr-i mîrândan Yakde'de sâkin Kürd Ahmed Paşa 

Yakde ahâlisini tahrîk misillü harekâta ibtidâr eylediği mukaddemâ lede'l-inhâ’ 

Dimetoka'ya nefy olunmış ve ba‘dehu vâki‘ olan istirhâma mebnî kendü halinde oturub 

bir şeye karışmamak şartıyla ıtlâk kılınmış ise de bu esnada yine tek turmayarak ol-

havâlinin ihtilâlina bâdî olmakdan nâşî mehâbet-rîz-i sudûr olan hatt-ı şerîf-i şâhâne 

mûcibince mûmâ-ileyhin çâvuş mübâşeretiyle Keşan'a nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan 

emr-i âlî. 

[18/60] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre kavâs-başı Hacı Süleyman'a virildi. 

       26 Ramazân [12]42 

Varna Kal‘ası dizdârına, Nemçe hudûdına me’mûren azîmet iden ocâk 

tâtârlarından Sofyalı Hasan nâm şahıs mest-i lâ-ya‘kıl oldığı halde Şumnı kiracısı 

hânesine varub kiracı-başıya  şütûm-ı galîza ile şetm ve bıçak ile darb eylediğinden 
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gayrı katl sevdâsıyla  zinc itmek misillü fazâhata ictisâr üzre iken ahâlisi yetişüb 

yedinden tahlîs itdirilmiş idügi inhâ’ olunmakla kavâs mübâşeretiyle zindâna vaz‘ 

olunmak üzre Varna Kal‘ası'na nefy u iclâ’ kılınmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[18/61] 

Kapû-çukadârı Edhem Ağa ile Mısır Kapû-kethüdâsı Habib Efendi'ye 

gönderildi. 

       3 Şevvâl [12]42 

Hırsova nâ’ibine, Dırama Kazâsı sükkânından müteveffâ Mahmud Paşa birâderi 

Osman Beg'in mukaddemce Dırama'da vukū‘ bulan ihtilâlde medhali oldığı hala Çirmen 

Mutasarrıfı Esad Paşa tarafından bi'l-inhâ’ Hırsova'ya âhar olunmış ise de merkūmın 

şâyân-ı afv oldığından bahisle ıtlâkı husûsu hala Mısır vâlisi tarafından iltimâs 

olunmakla merhamet-efzâ’-yı sudûr olan hatt-ı şerîf-i şâhâne mûcibince ba‘de ez-în  

Dırama'da hânesinde ikāmet itmek veyâhud ister ise Mısır'a gitmek şartıyla merkūmın 

afv u ıtlâk olundığını hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[18/61-1] Bu dahi 

Nâ’ib-i mûmâ-ileyhe, Dırama Kazâsı sükkânından Selbanlı Hacı Hüseyin ve 

çâvuş İbîş ve Aşâr oğlı Hacı Hüseyin nâm kimesneler dahi ber-vech-i muharrer 

Hırsova'ya nefy olunmışlar ise de ıtlâkları husûsu Mısır vâlisi tarafından inhâ’ 

olunmakın kezâlik ıtlâkları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[19/61-2] Bu dahi 

Maçin nâ’ibine, Dırama Kazâsı'na tâbi‘ Dahvika Karyesi sükkânından Kenan 

oğlı Hasan ve Nefretli Karyesi'nden Arnabûd Hasan ve Dağrıc Karyesi'nden Ali Bölük-

başı ve Kozlı Karyesi'nden Beg oğlı Süleyman ve Berceste Karyesi'nden Yusuf ve 

Tefsâd Karyesi'nden Atâr oğlı ve Yün Karyesi'nden Mollâ İbrahim ve Kırlar 
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Karyesi'nden Hacı Tabak ve Hacı Veli  Diyoten Karyesi'nden Hacı Osman oğlı Hasan 

nâm kimesnelerin kezâlik afv u ıtlâkları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

 [19/61-3] Bu dahi 

Zikr-i âtî menfîlerin bulundukları mahalin kādîsına, Dırama Kazâsı sükkânından 

Hacı Halid Beg ve Yolsacan Karyesi sükkânından Kavak Hüseyin ve Cerniçe Karyesi 

sükkânından sâbık köy-başı Osman nâm kimesnelerin dahi kezâlik ıtlâkları bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[19/62] 

Çukadâr Süleyman ile Mısır Kapû-kethüdâsı mûmâ-ileyh Habib Efendi'ye 

gönderildi. 

       3 Şevvâl [12]42 

Maçin nâ’ibine, Dırama Kazâsı'na tâbi‘ Diyoten Karyesi'nde sâkin imâm 

Osman'nın mukaddemce Dırama'da vukū‘ bulan ihtilâl-i mezkûrede medhali olarak bi'l-

inhâ’ Maçin'e nefy olunmış ise de afvı husûsu Mısır vâlisi müşârun-ileyh tarafından 

iltimâs olmakla bâ-işâret-i aliyye afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[19/63] 

Beglikci kîse-dârı efendiye Hüseyin ile gönderildi. 

       7 Şevvâl [12]42 

Kastamonı nâ’ibine, Akdağ Kazâsı'nda vâki‘ Çandarlı Karyesi sâkinlerinden 

olub hilâf-ı rızâ’ hareketine mebnî bundan akdem Kastamonı'ya nefy olunmış olan Ali 

Beşer oğlı Ömer'in menfâsında sefîl ü ser[ger]dân oldığından bahisle eyyâm-ı 

mübârekeye hürmeten afvı husûsu bâ-arzuhâl  istirhâm olunmakla fî-mâ-ba‘d kendü 

umûrıyla meşgûl olmak şartıyla merkūmın afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[19/64] 

Bir kıt‘a-ı kā’ime-i sâmiyye ile beraber kapû-çukadârı İbrahim Ağa ile kapû-

kethüdâsı Ali Efendi'ye gönderildi. 

9 Şevvâl [12]42 

Selanik Sancâğı mutasarrıfı vezîre, Rumeli ordusunın zahîresi kesmek zu‘m-ı 

bâtılıyla eşkiyâ gevurları bir takım sefâ’yin-i menhûseleriyle ol-taraflara sâdıkınla 

başlamış dahi bu esnâda eşkiyâ teknelerinin Galos vesâ’ir ol-havâli sevâhiline dahi 

tevârüd u tasallutları vukū‘a geldiği tahrîr ü tahkīk olunmış oldığına binâ’en tiz elden 

biraz asker irsâliyle ol-sevâhilin istihsâl-i esbâb-ı muhâfazası lâzimeden olmakla şu 

husûsda istihdâm olunmak üzre müşârun-ileyh ma‘iyyetine evlâd-ı fâtihândan bin nefer 

asker tertîb olunmak serî‘ân münâsib gördigi ser-gerde ma‘iyyetiyle icâleten süvâri ve 

piyâde beş yüz nefer çıkarub Galos ve Bülbülce vesâ’ir ol-havâli sevâhiline irsâl ve 

müte‘âkiben beş yüz nefer dahi tedârikiyle ……..i‘zâm u isbâl eylemek husûsuna irâde-

i seniyye ta‘alluk idüb ol bâbda hatt-ı hümâyûn sâdır olmış ve evlâd-ı fâtihândan 

müretteb bin nefer içün evlâd-ı fâtihân zâbıtı Ahmed Tevfik Beg'e mahsûs emr-i şerîf 

tesyâr kılınmış olmakla müşârun-ileyhin tensîb eylediği ser-gerde ma‘iyyeti ile icâleten 

süvâri ve piyâde beş yüz nefer asker çıkarub Galos ve Bülbülce taraflarına irsâl ve 

müte‘âkiben beş yüz nefer dahi ihrâc bir le Galos Kal‘ası ve Bülbülce vesâ’ir ol-havâli 

sevâhilinin muhâfazası husûsuna dikkat ve ol-taraf me’mûrlarıyla dahi merâsim-i 

ittihâda ri‘âyet eylemesi husûsunu ta‘yîn ideceği baş-bûğa te’kîde mübâderet eylemek 

üzre me’mûriyetini hâvî dîvândan emr-i âlî. 
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[19/64-1] Bu dahi 

Evlâd-ı fâtihân zâbıtı Ahmed Beg'e, ma‘iyyeti  müşârun-ileyhe evlâd-ı 

fâtihândan bin nefer asker tertîb olunmakla ihrâcı bâbında ber-vech-i muharrer dîvândan 

emr-i âlî. 

[19/65] 

Bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile beraber mahsûs tâtâr-ı âsafîden Süleyman'a tâtâr 

ile gönderildi. 

       10 Şevvâl [12]42 

Tırhala Sancâğı'nda vâki‘ kazâların kuzâtına ve bu def‘a Tırhala Sancâğı'na 

mütesellim nasb u ta‘yîn olunan Silahdâr İlyas Beg'e vesâ’ire, Tırhala etrafında bu 

esnâda  ba‘zı eşkiyâ zuhûrıyla re‘âyâyı izrâr u iz‘âc ve aralıkda sâhillere dahi inerek 

usât-ı sâ’ire ile muhârebe iderek zu‘m-i fâsidede oldıkları istihbâr olunmış olub el-

hâletü hâzihi Ali nâm Paşa dahi muktezâ-yı me’mûriyeti üzre Silenek ve Karlıili vesâ’ir 

ol-havâli muhâfazasıyla meşgûl bulundıgına ve Tırhala etrafı ise kûh-istân ve daylı ve 

daysız bir takım re‘âyâ ile memlû idügine nazaran Tırhala Sancâğı mütesellimliği ile 

livâ-ı mezkûr dâhilinde olan derbendât vesâ’ir lâzımü'l-hirâset olan kâffe-i mevâkı‘ u 

ma‘âbir ve sevâhilin istihsâl-i muhâfazasına bâ-hatt-ı hümâyûn mîr-i mûmâ-ileyhin 

me’mûriyetini hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[20/66] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre kavâs-başı  ağaya virildi. 

       13 Şevvâl [12]42 

Köstence nâ’ibine, Der-sa‘âdet'de sâkin esnâfdan ve ocâğ-ı mülgâ takımından 

Kemahlı Ahmed sınıfı yanında münâza‘ası vukū‘ıyla esnâ-yı nizâ‘ada ba‘zı bî-pervâ-

kelâm tefevvühine ictisâr eylediğine mebnî esnâfca yolsız düşerek dükkânı kapadılmış 
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oldığı ihbâr olunmakla merkūmın kavâs mübâşeretiyle Köstence Kal‘ası'na nefy u 

tagrîbi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[20/67] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı kîse-dârı Ali Beg'e gönderildi. 

       13 Şevvâl [12]42 

Bursa nâ’ibine, Der-sa‘âdet'de sâkin boğçacı kadınlarından Fâtıma ve Hafîze ve 

Ermeni işcisi Takoy nâm nasrâniyye birbirleriyle müttefikan Rum üserâsından şeref-i 

islâm ile müşerref olmış bir câriyeyi tama‘a mebnî re‘âyâdan birine fürûht itmiş 

oldıkları tahkīk olunmakla kavâs mübâşeretiyle mezbûrelerin li-ecli't-te’dîb Bursa'ya 

nefy u iclâ’ları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[20/68] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı kîse-dârı Ali Beg'e Ömer ile 

gönderildi. 

       19 Şevvâl [12]42 

Nâ’ib-i mûmâ-ileyhe, Der-sa‘âdet'de Çukur-bostân kurbında Seydî Halîfe 

Mahallesi sâkinlerinden Ali nâm şahıs ile zevcesi Azize ırzlarıyla mukayyed 

olmadıkları mahallesi imâmı vesâ’ir sekenesi taraflarından ihbâr olunarak zevcesi 

mezbûre ile ahz u habs olunmış iseler de bu makūlelerin te’dîbleri lâzimeden olmakla 

kavâs mübâşeretiyle ikisinin dahi Bursa'ya nefy u teb‘îd olunmaları bâbında dîvândan 

emr-i âlî. 

[20/69] 

Bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile beraber torbaya vaz‘ u temhîr ile çukadâr 

Süleyman ile kapû-kethüdâsı  Esad Medhi Beg Efendi'ye gönderildi. 

       20 Şevvâl [12]42 
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Sivas Vâlisi Vezîr Mehemmed Paşa'ya ve        nâ’ibine, Tokad sâkinlerinden ve 

ocâğ-ı mülgâ takımından      nâm şahıs ber-muktezâ-yı şerî‘at-ı mutahhara nâm ve 

nişânları ref‘-i ebedî ile külliyyen mihveriilgâ’ olunan yeniçeri gayretkeşliği dâ‘iyye-i 

bâtılasıyla ba‘zı uygunsuz hareketde bulundıgı ihbâr u tahkīk kılındığına mebnî 

merkūmın ol tarafdan tard u def‘iyle memleketin ihlâl u ifsâddan vikāyesi lâzimeden 

olmakdan nâşî celâdet-rîz-i sudûr olan hatt-ı hümâyûn-ı mülûkâne mûcibince müşâru’n-

ileyh tarafından mübâşir ta‘yîniyle merkūmın                      mahale nefy u iclâ’sı 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[20/69-1] Bu dahi 

Müşârun-ileyhe     nâ’ibine, Tokad sâkinlerinden ve ocağ-ı mülgâ takımından    

nâm şahısın harekât-ı mezkûrede bulundıgından merkūmın müşârun-ileyh tarafından 

mübâşir ta‘yîniyle      nefy u iclâ’ olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[20/69-2] Bu dahi 

Müşârun-ileyhe      nâ’ibine, Tokad sâkinlerinden ve zümre’-i mezkûrdan     nâm 

şahısın dahi harekât-ı mezkûrda bulundıgından kezâlik merkūmın müşârun-ileyh 

tarafından mübâşir ta‘yîniyle      nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[20/69-3] Bu dahi 

Müşârun-ileyhe      nâ’ibine, Tokad sâkinlerinden ve ocağ-ı mülgâ takımından      

nâm şahısın harekât-ı mezkûreye ictisâr eylediğine mebnî merkūmın müşârun-ileyh 

tarafından mübâşir ta‘yîniyle      nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[20/69-4] Bu dahi 

Müşârun-ileyhe     nâ’ibine, Tokad sâkinlerinden ve ocağ-ı mülgâ takımından       

nâm şahısın dahi ber-vech-i muharrer harekâta ictisârına binâ’en merkūmın müşârun-

ileyh tarafından mübâşir ta‘yîniyle      nefy u iclâ’sı  bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[20/69-5] Bu dahi 

Müşârun-ileyhe      nâ’ibine, Tokad sâkinlerinden ve zümre’-i mezkûrdan     nâm 

şahısın dahi ber-vech-i muharrer hareketine mebnî merkūmın müşârun-ileyh tarafından 

mübâşir ta‘yîniyle      nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[20/70] 

Ağa Efendimizin nevbetci çukadârlarından Abdi Ağa ile asâkir-i mansûre nâzırı 

Emîn Efendi'ye gönderildi. 

       20 Şevvâl [12]42 

Bursa nâ’ibine, âsitâne tertîblerinden Bahr-ı Sefîd Boğazı muhâfazasında olan 

birinci tertîbin bektâşîsi Mihaliçli Ali tama‘-ı hâme-i tab‘îyyet ile asâkir-i mansûre 

ta‘yînatından fazla bir ağadan yerine bedel almış idügi  ihbâr u tahkīk kılınarak merkūm 

ile sâ’ir celbi lâzım gelenler getürdülüb bi'l-istinâk bektâşî-yi merkūmın fî-nefsi'l-emr 

usûl-i nizâmlarının mugâyir-i hareketi tebeyyün iderek azl u te’dîbi lâzım geldiğinden 

ta‘yîn olunan on-başı        terfîkan Bursa'ya nefy u iclâ’sı asâkir-i mansûre ser-askeri ve 

nâzırı efendi hazerâtı taraflarından bâ-takrîr ifâde olunmakdan nâşî mehâbet-rîz-i sudûr 

olan hatt-ı hümâyûn mûcibince dîvândan emr-i âlî. 

[21/71] 

Kapû-çukadârı Hâfız Ebû-bekir Efendi ile kapû-kethüdâsı Salih Efendi'ye 

gönderildi. 

       27 Şevvâl [12]42 

Silistre nâ’ibine, Edirne mahkemesi baş-kâtibi Kuyulı hilâf-ı rızâ’ harekete 

ictirâ’ eylediğine binâ’en bundan akdem Silistre'ye nefy olunmış ise de el-hâletü hâzihi 

mûmâ-ileyhin müddet-i nefyi haylice vakt olarak kendüsi ulemâdan pîr-i nâ-tüvân ve 
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şâyân-ı merhamet oldığından afv u ıtlâkı Çirmen Mutasarrıfı Esad Paşa Hazretleri 

cânibinden iltimâs olunmakla bâ-işâret-i aliyye ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[21/71-1] Bu dahi 

Hırsova nâ’ibine, Zagrâ-i Atîk sükkânından ve dergâh-ı âlî gedüklülerinden 

Mehemmed Beg ve Hacı Halil oğlı Mustafa bundan akdem Hırsova'ya nefy olunmışlar 

ise de müddet-i nefyleri hayli vakt olub kendüleri dahi kasaba-ı mezbûranın hândânı ve 

hallerince alâka sahipleri olarak iyâl u evlâd ve emlâklarına perîşânlık târî olmış ve ednâ 

mertebe hilâf-ı rızâ’ hareketde bulunmayacaklarına memleketce kefâlet sûretiyle mûmâ-

ileyhümânın afv u ıtlâkları kazâ-ı mezbûr tarafından bâ-i‘lâm istid‘â’ olundığından 

bahisle afv u ıtlâkları müşârun-ileyh tarafından inhâ’ olunmakla ıtlâkları bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[21/72] 

Beglikci kîse-dârı efendi ile ağa efendimize gönderildi. 

       27 Şevvâl [12]42 

Berki Kazâsı nâ’ibine, Feyam Veznedârı Aziz ve Haremeyn Veznedârı Arif 

zamâne bektâşîligi yoluna hilâf-ı şerî‘at-ı garrâ’ hareketlerine mebnî bundan akdem 

Berki'ye nefy olunmışlar ise de merkūmân tâ’ib u müstagfir olarak ıslâh-ı nefs itmiş ve 

bu cânibde olan vâlideleri taraflarından dahi rikâb-ı hümâyûn-ı arzuhâl takdîmiyle 

istirhâm olunmış oldığından fî-mâ ba‘d ve misillü hilâf-ı şer‘-i şerîf hareketde 

bulunmamaları gûşlarına telkīn bir le tahliye-i sebîlleri bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[21/73] 

Ağa Efendimiz tarafından yazılân tezkere ile defterdâr efendiye gönderildi. 

       29 Şevvâl [12]42 



 76

Malkara nâ’ibine, baş-muhâsebe kalemi ketebesinden Fevri hilâf-ı rızâ’ harekete 

ictisâr eylediğine mebnî bundan akdem  Malkara'ya nefy olunmış ise de kendüsi alîl ve 

bu tarafda Abalı dahi muztaribü'l-hâl oldıklarından bahisle hallerine merhameten afvı 

husûsu bu def‘a Abâlı tarafından bâ-arzuhâl istirhâm olunmakla fî-mâ-ba‘d hilâf-ı 

umûr-ı rızâ’ hareketde bulunmaması husûsu gûş-i hûşte telkīn ü tefhîm bir le tahliye-i 

sebîline mübâderet olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî 

[21/74]   

Hoca Abdurrahim Efendi'ye virilmek üzre beglikci kîse-dârı efendiye Hüseyin 

ile gönderildi. 

       1 Zi'l-ka‘de [12]42 

Köstence nâ’ibine, Maraşlı Hasan Beg oğlı Hacı Hâfız nâm kimesne ihlâl-i 

memlekete çalışmakda oldığı tahkīk bir le Köstence'ye nefy olunmış ise de vilâyeti 

tarafından olan iyâl u evlâdı kayd-ı zarûrete rûçâr olarak rahm ü şefkate şâyeste 

oldıklarını bâ-arzuhâl  istid‘â’ itmeleriyle fî-mâ-ba‘d umûr-ı memlekete karışmamak 

üzre merkūmın afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[21/75]  

Bir kıt’a kā’ime-i sâmiyye ile beraber kapû-çukadârı Hâfız Ebû-bekir Efendi ile 

kapû-kethüdâsı Salih Efendi'ye gönderildi. 

       1 Zi'l-ka‘de [12]42                        

Çirmen Sancâğı mutasarrıfı vezîre ve Hacıoğlıpazarı nâ’ibine, ocâğ-ı mülgâ 

mensûbâtından debbağ telbîs oğlı Hacı Ahmed nâm şahıs yeniçeri gayretkeşliği 

dâ‘iyyesinde oldığı inhâ’ kılındığına mebnî Hacıoğlıpazarı'na nefy kılınmış ise de 

merkūm fî'l-asl Karacık Kazâsı'nda kâ’in Şâhinler nâm karye sükkânından olarak karye-

i merkūmda olan alâkası yüz üstüne kalmış idüginden bahisle Edirne'ye uğramamak 
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üzre merkūmın menfâsı karye-i mezkûreye  tahvîli husûsu müşârun-ileyh tarafından 

tahrîr ü inhâ’ olunmakdan nâşî inhâ’sı ve-chle merkūmın menfâsının karye-i 

merkūmaya tahvîli bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[21/76]  

Çukadârı Hâfız İbrahim Efendi ile asâkir-i mansûre nâzırı efendiye gönderildi. 

       3 Zi'l-ka‘de [12]42 

Bozcaada nâ’ibine, Âsitâne-i Sa‘âdet tertîblerinden sekizinci tertîbin sol kolunun 

ikinci sınıfında mülâzım-ı sâni olan Eğinli Mehemmed hilâf-ı nizâm harekete ibtidâr 

itmiş ve merkūm zâtında uygunsuz olarak ıslâh kabûl ider makūleden olmadığı 

tebeyyün eylemiş oldığından bahisle fî-mâ-ba‘d asâkir-i mansûre ye idhâl ü ıtlâk 

olunmamak şartıyla kavâs mübâşeretiyle merkūmın Bozcaada'ya nefy u iclâ’sı ser-asker 

paşa ve nâzır efendi bi'l-iştırak bâ-takrîr-i ifâde eylediklerinden ol vechle nefyi bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[22/77]  

Bir kıt‘a menşûr-ı âlîşân ve bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile beraber çukadâr 

Süleyman ile kapû-kethüdâsı Habib Efendi'ye gönderildi. 

       3 Zi'l-ka‘de [12]42 

Mısır vâlisi vezîre ve kādîsına, Emîr-i Mekke-i Mükerreme Şerîf Yahya bin 

Surûr bu def‘a kibâr-ı eşrâf-ı Mekke'den Hasan ve ihtiyar Şerîf Şenîr nâm zâtı harem-i 

şerîf derûnında âlât-ı câriha ile bî-gayr-i hakk katl itmiş ve ol vechle derûn Mekke-i 

Mükerreme'de ba‘zı kîl ü kāl vukū‘ıyla kendüsi yenbû‘u'l-bere toğrı çıkub gitmiş 

oldığından müşârun-ileyh dahi Şerîf-i mûmâ-ileyhin Medîne-i Münevvere'ye gidüb 

anda ikāmet eylemesi Medîne-i Münevvere muhâfızına yazmış oldığını bu def‘a iş‘âr 

itmiş olub Mekke-i Mükerreme'de bu makūle şey’in vukū‘ı zâten hürmetsizlik ve gâyet 
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Çirkin ve nâ-revâ bir şey oldığından keyfiyyet cânib-i şerî‘at-ı garrâ’ lede'l-istifta’   bu 

husûsa dâ’ir ba‘zı mesâ’il ü ebhâs ceryânıyla şerîf-i mûmâ-ileyhin dâhil harem-i şerîfde 

bu misillü vâkı‘a-ı fâci‘aya ictisârı gâyet Çirkin ve nâ-revâ bir şey olarak şer‘ân azl u 

tebdîli ve hakkında mukteza-yı şer‘iyyesinin icrâ’sı lâzım geldiği sâbık esbak şüyûh-ı 

islâm taraflarından iftâ’ u beyân olunmış ve mûmâ-ileyh Şerîf Yahya imâret Mekke-i 

Mükerreme'den azl u tebdîli kılınmış olmakla mûmâ-ileyh Şerîf Yahya'yı ve vereseyi 

katli Mısır'a celb ve huzûr-ı şer‘îde mürâfa‘a itdirerek her ne îcâb ider ise evvelce ru’yet 

ve ihkāk-ı hakk olunmak bâbında bâ-hatt-ı hümâyûn dîvândan emr-i âlî. 

[22/78]  

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre kavâs-başı ağaya virildi. 

       4 Zi'l-ka‘de [12]42 

Bozcaada nâ’ibine, Mustafa nâm şahıs karındâşı müteveffâ Zekeriyya'nın bilâ-

veled  fevtinden merkūmın Eybin Nâhiyesi'nde kâ’in tımârının atîk berâtı ber-takrîb 

eline geçmiş olub sened-i ittihâzıyla ismim Zekeriyyâ dır diyerek tımâr-ı merkūmı 

iddi‘â ile rikâb-ı hümâyûna arzuhâl takdimiyle ta‘cîze ictisâr ve ol vechle iddi‘âsı kizb-i 

sarîh oldığı tebeyyün itmiş olmakla ibreten li'l-gayr merkūmın li-ecli't-te’dîb kavâs 

mübâşeretiyle Bozcaada'ya nefy u iclâ’sı bâbında humbarahâne-i âmire nâzırı efendi ve 

humbaracı–başı ağanın takrîrleriyle dîvândan emr-i âlî. 

[22/79] 

Kapû-çukadârı Arif Ağa ile devletlü ser-asker paşa hazretlerine gönderildi. 

       5 Zi'l-ka‘de [12]42 

Keşan nâ’ibine, Kütahya sükkânından İnce Mehemmed bundan akdem Keşan'a 

nefy olunmış ise de merkūm menfâsından fakr u fâkaya giriftâr oldığı Kütahya 

tarafından bâ-ma‘rûzât inhâ’ ve afvı istirhâm olundığından bahisle merhameten ıtlâkına 
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müsâ‘ade buyurılması ser-asker paşa hazretleri inhâ’ itmiş olmakla afvı bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[22/80] 

Kapû-çukadârı Hâfız Ağa [ile] kapû-kethüdâsı Habib Efendi'ye gönderildi.  

        5 Zi'l-ka‘de [12]42 

Mora Vâlisi ve bi'l-istiklâl Donanmâ-ı Mısriyye Ser-askeri Vezîr İbrahim 

Paşa'ya, bu sene-i mübârekede Rum eşkiyâsının bahren kahr u tazyîk ve sefâ’yin-i 

menhûselerinin igrâkı maslahatı çatâllıkdan kurtarılmak içün müşârun-ileyhin pederi 

Mısır Vâlisi Ali Paşa Hazretlerinin uhdesine ihâle kılınarak bu cihetle kapûdan-ı deryâ 

hazretlerinin bi'n-nefs ihrâcına hâcet kalmayub kapûdân-ı müşârun-ileyh ma‘rifetiyle 

tersâne-i âmireden techîz olunan yigirmi dört ve mukaddemlerden Akdeniz'de Anâvârin 

Limânı'nda bulunan yigirmi kıt‘a süfün donanmâ-yı  hümâyûna sâbıkā patrûne-i 

hümâyûn kapûdânı olub mîr-i mîrândan Tahir Paşa bâşbuğlığıyla pederi müşârun-ileyh 

ma‘iyyetine me’mûr kılınmış oldığına mebnî Anâvârin'de olan donanmâ-yı hümâyûn 

sefâ’yinini kapûdân-ı hümâyûn kapûdânı Hüseyin Beg ma‘iyyetiyle İskenderiyye'ye 

celb iderek süfün-i mezkûreyi peyderpe ta‘mîr ve levâzımâtını tatmîm itmek oldığından 

ba‘de'l-ikmâl Donanma-yı Mısriyye ile müşârun-ileyh  İbrahim Paşa ma‘iyyetine tesyîr 

ideceğinden bahisle sefâ’yin-i merkūmanın böyle i‘mâl u istihdâmlarına mübâderet ve 

kapûdânân ve ser-gerdegândan ibrâz-ı gayret idenlerin taltîfi ve uygunsuzca 

davrananların te’dîbi emrine sarf-ı ru’yet eylemek üzre istiklâl-i me’mûriyetini hâvî 

emr-i şerîf isdârı husûsu müşârun-ileyh tarafından iş‘ar olunmış oldığından ol vechle 

ser-asker-i müşârun-ileyhin istiklâl-i me’mûriyyetini hâvî dîvândan emr-i âlî. 
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[22/81] 

Bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile beraber kapû-çukadârı Halil Ağa ile kapû-

kethüdâsı Esad Beg'e gönderildi. 

       6 Zi'l-ka‘de [12]42 

Kayseri Sancâğı Mutasarrıfı Vezîr Hâfız Ali Paşa'ya ve        nâ’ibine, Kayseri 

ahâlisinden ve ocâğ-ı mülgâ takımından Keş oğlı Hacı Ali nâm şahıs muhtekir u müfsid 

makūlesinden oldığından bir mahale nefy u teb‘idi bâbında emr-i şerîf ısdârı müşârun-

ileyh tarafından iş‘ar olunmış olmakla ol bâbda sahîfe-pîrâ-yı sudûr olan hatt-ı 

hümâyûn-ı şâhâne mûcibince merkūmın müşârun-ileyh tarafından mübâşire terfîkan          

nefy u irsâli bâbında dîvândan emr-i âlî. 

 [23/82] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağa hazretlerine gönderildi. 

       11 Zi'l-ka‘de [12]42 

Tokad nâ’ibine ve Bereketlü Ma‘deni Emîni Hacı Bekir Ağa'ya, ma‘den-i 

mezkûr ustalarından Kervân Mehemmed nâm kimesne çend sene mukaddem Dündârlı 

Karyesi sâkinelerinden bir hâtun tezvîc ve bu vesîle ile külliyyetli ağnâm tedârik ve 

Niğde ve Nevşehir sipâhîlerinden ba‘zılarının tımârlarını iltizâm iderek ser-i testît 

iddi‘âsıyla karye-i mezkûre ahâlisinin tarlâlarında ağnâm-ı ra‘î itmek misillü ta‘addî ve 

merkūmın bu hareketi sâ’ir ustalara dahi sirâyet iderek ma‘den-i mezkûr nizâmının 

ihlâlini mûcib olacağı tebeyyün itmekle li-ecli't-te’dîb bir mahale nefy u tagrîb olunması 

emîn-i mûmâ-ileyhe inhâ’ itmekle merkūmın                   çâvuş mübâşeretiyle Tokad'da 

nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[23/83] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre kavâs-başı ağaya virildi. 
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       14  Zi'l-ka‘de [12]42 

Köstence nâ’ibine, ocâğ-ı mülgâ mensûbâtından Yeniköylü sandıkcı yigirmi beş 

bölükde Salih ocâğ-ı mülgâya gayretkeşlik dâ‘iyyesiyle ba‘zı uygunsuz harekete ictisâr 

cihetiyle Der-sa‘âdet'den tard u def‘i lâzım gelmekden nâşî merkūmın ta‘yîn olan      

kavâs mübâşeretiyle Köstence'ye nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[23/84] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre devletlü çâvuş-başı ağa hazretlerinin kendüsine 

virildi. 

       14 Zi'l-ka‘de [12]42 

Çirmen Sancâğı mutasarrıfı vezîre ve Mihaliç nâ’ibine, sâbıkā Dimetoka Kazâsı 

Nâ’ibi Mehemmed Tahir Efendi'nin hilâf-ı rızâ’ hareketi inhâ’ olundığına mebnî bâ-

işâreti aliyye çâvuş mübâşeretiyle Mihaliç'e nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[23/85] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağa hazretlerine virildi. 

       1 Zi'l-ka‘de [12]42 

Sivas ve Andug Kazâları nâ’iblerine ve Bereketlü Ma‘deni Emîni El-hâc Ebû-

bekir Ağa'ya, ma‘den-i mezkûr merbûtâtından Andugı Kazâsı Muhtârı Ortaköylü Ali 

nâm şahıs der-kâr olan ta‘addîsine mebnî mukaddemâ muhtârlıkda azl ile yerine âharı 

nasb olunması takrîbiyle merkūm ve oğlı diğer Ali yanlarına ba‘zı eşhâs cem‘ iderek 

kazâ-ı mezbûr ortasından Cuh Karyesi'ni basub altı nefer kimesneyi i‘dâm ve çend 

neferini dahi mecrûh ve ahâlisinin emvâl ü eşyâsını gâret itmiş oldıkları bundan akdem 

lede'l-inhâ’ ol bâbda isti‘lâ’mı hâvî isdâr u tesyâr olunan emr-i şerîf mûcibince merkūm 

Ali vesâ’ir lâzım gelenler huzûr-ı şer‘â celb olunarak gâret olunan eşyâ yerlü yerinden 

tahsîl ve i‘dâm olunan kesânın katilleri girift ve te’dîblerinin icrâ’sı içün ma‘den-i 
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hümâyûna gönderilmesi tenbîh olunmış kendüsi dahi ol vechle ta‘ahhüd eylemiş ise de 

fakat dört râ’in esb ve bir kâç parça şey göndererek kusûr-ı eşyâyı ketm itmiş ve 

merkūm ile oğlının ta‘addîsinden ahâli perişanlıga yüz tutmış oldığı beyânıyla kusûr-ı 

eşyâ ve katillerin zâhire ihrâcıyla merkūmânın li-ecli't-te’dîb mahal-i âhara nefy u 

iclâ’ları husûsu bu def‘a bâ-ma‘rûzât istirhâm kılınmış olmakla ahâli-i merkūmayı 

perişânlıkdan ve ma‘den-i mezkûr usûlini tatarruk-ı halelden vikāye eşyâ-yı mezkûrenin 

ma‘rifet-i şer‘ ve emîn-i mûmâ-ileyh ma‘rifeti vücûh-ı ahâli ittifâkıyla zâhire ihrâc ve 

temâmen eshâbına red u i‘tâ ve katiller dahi her kim ise ahz u girift ile îcâb-ı şer‘îsi icrâ’ 

ve ol vechle ihkāk-ı hakk olundıkdan sonra merkūmânın çâvuş mübâşeretiyle Sivas'a 

nefy u irsâllerine mübâderet olunmak bâbında darbhâne-i âmire nâzırı efendi i‘lâmıyla 

dîvândan emr-i âlî. 

[23/86] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı kîse-dârı Ali Beg Efendi celb bir le 

kendüye i‘tâ olundı. 

       18 Zi'l-ka‘de [12]42 

Çâvuş-başı Hüsnü Beg'e ve Balıkesri nâ’ibine, ocâğ-ı mülgâ takımından olarak 

ba‘zı uygunsuzluğu cihetiyle memleketi olan Nevşehir'e tard kılınan manav Mehemmed 

nâm şahıs mukaddemce Nevşehir nâ’ibi olub el-yevm Der-sa‘adet'de olan kuzâtdan 

Mehemmed Tahir Efendi tarafından mürûr tezkeresi ahzıyla Der-sa‘âdet'e gelüb 

manavlık itmeğe başlamış oldığı tahkīk olunarak merkūm ahz ve tekrar vilâyetine def‘ 

olunmış ise de nâ’ib-i merkūmın o makūle eşhâs-ı matrûdeye tezkere i‘tâ’sı kendüye 

mûcib-i töhmet oldığından işâret-i aliyye mûcibince nâ’ib-i merkūmın çâvuş 

mübâşeretiyle li-ecli't-te’dîb Balıkesri'ye nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[24/86-1] Bu dahi 

Nevşehir ve Kütahya nâ’iblerine, Nevşehir'de sâkin Anârlı İsmail nâm kimesne 

merkūm manav Mehemmed’e kefîl olarak tezkere almış oldığından ve iş bu kefâlet 

mâddesine cesâreti kendüsine müstelzim kabâhat idüginden işâret-i aliyye mûcibince 

merkūm İsmail'in çâvuş mübâşeretiyle li-ecli't-te’dîb Kütahya'ya nefy u iclâ’sı bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[24/87] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre kavâs-başı ağaya virildi. 

       18 Zi'l-ka‘de [12]42 

Bursa nâ’ibine, hakkâklar kethüdâsı Şakir nâm şahısın merkūm manav 

Mehemmed'e kefâlet ile ihtisâbı tarafından tezkere ahzına cesâreti kendüsine mûcib-i 

kabâhat oldığından merkūm Şakir kavâs mübâşeretiyle li-ecli't-te’dîb Bursa'ya nefy u 

iclası bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[24/88] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre kavâs-başı Hacı Süleyman Ağa'ya virildi. 

       19 Zi'l-ka‘de [12]42 

Varna nâ’ibine, ocâğ-ı mülgâ mensûbâtından Mehemmed Emîn ve Mehemmed 

Salih ve camcı Mehemmed nâm şahıslar uygunsuz adamlar oldığı tahkīk olunarak 

merkūmların Der-sa‘âdet'den tard u def‘ kılınmaları lâzimeden olmakdan nâşî 

merkūmın kavâs mübâşeretiyle Varna'ya nefy u iclâ’ olunmaları bâbında dîvândan emr-i 

âlî. 

[24/89] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı kîse-dârı Ali Beg'e virildi. 

       21 Zi'l-ka‘de [12]42 
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Çâvuş-başı beg efendiye ve Bursa nâ’ibine, Üsküdar'a müzâfâ Beykoz 

Nâhiyesi'ne tâbi‘ Dereseki Karyesi'nde sâkin Filibe Kādîsı sâbık Fahreddin Efendi 

karye-i mezbûra ahâlisini birer bahâne ile bilâ-mûcib darb u tekrîr ve meccânen 

hidmetinde istihdâm ile rahata dâr itmekde oldığından ol vechle cümlesi kendüsinden 

bî-huzûr oldıkları beyânıyla hallerine merhameten bir mahale nefyini ahali-yi merkūma 

bâ-arzûhal istid‘â’ itmekden nâşî li-ecli't-te’dîb bâ-işâret-i aliyye çâvuş mübâşeretiyle 

merkūmın Bursa'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[24/90] 

Mûmâ-ileyh Feyzi Ağa'ya virildi.       

        25 Zi'l-ka‘de [12]42 

Silistre Vâlisi Vezîr Ahmed Paşa'ya ve kapûcı-başılardan Tolcı Muhâfızı Yûnus 

Ağa'ya ve Tolcı nâ’ibine ve hâssa silâhşörlerinden zikr-i âtî hudûd mâddesine bu def‘a 

taraf-ı saltanat-ı seniyyeden intihâb u ta‘yîn kılınan Köstence Muhâfızı sâbık müteveffâ 

Hüseyin Paşa damadı Feyzi Ağa'ya, Devlet-i aliyye'den ebediyyü'd-devâm ile Rusya 

Devleti beyninde mukaddemâ inki‘âd-pezîre olan Bükreş ahidnâmesinin dördünci 

mâddesinde Purût Nehri'nin memleket-i Boğdân’a  duhûlından nehr-i Tuna'ya mansıb 

oldığı mahale kadar ve andan nehr-i Tuna'nın sâhil yesârını Geli Boğazı'yla bahre kadar 

devletinin hatt-ı fâsılı olub boğaz-ı mezkûr tarafına müşterek ola ve İsmail pişgâhından 

mârü'z-zikr Geli Boğazı'na kadar nehr-i Tuna'nın Rusya Devleti tarafında kalacak sâhil 

yesârına ziyâde karîb olub kable's-sefer gayr-ı meskûn olan küçük adalar devleteynin 

birinden zabt u tasarruf olunmaya bundan böyle iş bu adalarda istihkâmât  ve ebniye 

ihdâs kılınmayarak hâliyet ü hâliye bıragıla  ve fakat kat‘-ı hateb ve sayd-ı mâhî misillü 

maslahat içün tarafeyn re‘âyâsının emr-i şerleri câ’iz ola ve İsmail ve Geli pişgâhında 

kâ’in büyük adaların dahi zikr olunan sâhil yesârına karîb olan câniblerinden i‘tibâr ile 
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ol adaların birer sâ‘at mesâfe mahallerine alâmet vaz‘ olunmak ve kayli'l-sefer mevcûd 

olan karyeler ve eski Geli hâric olmak üzre kezâlik hâlî ve gayr-ı meskûn kala deyü 

münderic u meşrût ise de bunların tecdîd u temyîzine dâ’ir tarafeyn me’mûrları 

beyninde hayli mübâhase u münâza‘â vukū‘ıyla bi'l-âhara suret-i karârının mazbatası 

terkīm kılınmış iken ba‘zı esbâba mebnî icrâ’ olunamayarak âlâ-hâlihi kalmış ve el-

hâletü hâzihi devlet-i müşârun-ileyh ile bu def‘a mün‘akid olan Akkirmân 

mu‘âhedesinin ikinci mâddesinde zikr olunan tahdîd-i hudûd ve vaz‘ı alâ’yim mâddeleri 

mukaddemâ bi'l-mükâleme karâr-gir olan nizâm ve râbıta tevcihiyle mazbatasına bi'l-

mürâca‘a icrâ’sı muharrer olarak îcâb u iktizâ’sının icrâ’sı lâzım gelmiş ve husûs-ı 

mezkûre hidme-i Devlet-i aliyye'den ve dirâyet-kâr ve fenn-i hendese ile ülfet ü eşnâlıgı 

bedîdâr birinin ta‘yîn ü irsâli lâzım gelerek mûmâ-ileyh fî'l-asl mühendishâne-i 

hümâyûn halkāsından olmak hasebiyle mehâreti ve Tuna havâlisinde her bir mahale 

vukūf ve ma‘lûmâtı der-kâr olundığından bi'l-ithitâb me’mûriyeti husûsuna irâde-i 

seniyye cihândârı ta‘alluk iderek ol bâbda hatt-ı hümâyûn hıdî-vâne sahîfe-pîrâ-yı sudûr 

olmış olmakla mukteza‘yı me’mûriyeti üzre ol cânibe varub yedine virilen ta‘lîm-nâme 

mûcibince zikr olunan mahalleri dolaşarak mu‘âyene ve geregi gibi tedkīk ve keyfiyyeti 

ve vâli-i müşâr ve muhâfız-ı mûmâ-ileyhümâ ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘le ol havâlide 

vukūfı olanlardan dahi bi'l-istiknâh tahkīk iderek ol vechle  fasl-ı hudûd ve vaz‘ u 

alâ’yim olunması husûsuna i‘tinâ u dikkat eylemesi bâbında me’mûriyetini hâvî 

dîvândan emr-i âlî. 

[25/91] 

Çâvuş-başı Hüsnü Beg Efendi'ye virildi. 

       26 Zi'l-ka‘de [12]42 
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Sakız Cezîresi nâ’ibine, dergâh-ı âlî kapûcı-başılarından Selanikli Ataullah Beg 

hilâf-ı rızâ’ hareketine mebnî bundan akdem bâ-emr-i âlî Sakız'a nefy olunmış ise de bu 

tarafda iyâl u evlâdı perîşân ve kendüsi dahi mahalinde müstagfir olmış oldığından afv u 

ıtlâkı husûsunu mîr-âlem ağa bâ-takrîr inhâ’ itmekle Selanik'e varub ikāmet eylemek 

şartıyla afv u ıtlâkını hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[25/91-1] Bu dahi 

26 Zi'l-ka‘de [12]42 

Amasya nâ’ibine ve Zile voyvadasına, Zile Kazâsı'nda me’zûnu'n bi'l-iftâ’ olan 

Ahmed Habib-zâde Lütfullah'ın hilâf-ı rızâ’-ı şâhâne harekâta ictisârı sebebiyle hidmet-i 

fetvâdan hacr ile li-ecli't-te’dîb bâ-işâret-i aliyye çâvuş mübâşeretiyle Amasya'ya nefy u 

iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[25/92] 

Çâvuş-başı ağaya virildi. 

       27 Zi'l-ka‘de [12]42 

Çâvuş-başı ağaya ve Lefkoşe nâ’ibine, Üsküdar'da Kadı Karyesi'nde sâkin sâbık 

Şam Kapû-kethüdâsı Şeref Efendi'nin konağı bağçesinde etbâ‘ından bir kâç nefer eşhâs 

bir takım yahûdi kadınlarını celb iderek alenen saz çaldırmak ve şürb-i hamr itmek 

misillü hilâf-ı rızâ’ menhiyyâta cesâret eyledikleri ol tarafda bulunan asâkir-i mansûre 

yüz-başısının meşhûrı olarak bağçe-i mezkûre duhûlında karar-ı ibtidâr ile içlerinden iki 

nefer etbâ‘ ve iki nefer yahûdiyi ahz ile Üsküdar bin-başısına götürmüşler iken mûmâ-

ileyh Şeref Efendi aralarından gidüb merkūm ve meskûrları bin-başı-yı mûmâ-ileyhden 

almış oldığından mâ-adâ asâkir-i mansûre hakkında bir takım hezeyân tefevvühine 

cesâret itmiş idügi tahkīk olunmakla mehâbet-rîz-i  sudûr olan hatt-ı hümâyûn-ı 



 87

mülûkâne mûcibince mûmâ-ileyh Şeref Efendi'nin hocalığı ref‘ olunarak ta‘yîn olunan 

dîvân-ı hümâyûn çâvuşuna terfîkan Lefkoşe'ye nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[25/93] 

Bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile beraber dülbende vaz‘ u temhîr ile kapû-kethüdâsı 

Salih Efendi'ye çukadâr Süleyman ile gönderildi.        

        1 Zi'l-hicce [12]42 

Çirmen Sancâğı Mutasarrıfı Vezîr Esad Paşa'ya ve Hadim Kazâsı nâ’ibine, 

Edirne'de Tahtalı Hamâm Mahallesi'nde vâki‘ Rüfâgı Tekyesi Şeyhi Kılıçcı Şeyh 

Mehemmed nâm şahıs kendü halinde olmayub mahalle-i mezbûrda kâ’in karagolhâneye 

gicelerde taş attırmak misillü harekâta cesâret eylediği bâ-tahkīk celb ü habs olunmış ve 

ahvâli mevsûkü'l-kelim kimesnelerden lede'l-sû’al merkūm efsûncılık ile me’lûf olarak 

tekyesine ta‘lîm-i efsûn içün  tâ’ife-i nisvân gelüb gitdiği ihbâr olunarak müşârun-iley 

tarafından Akçakazanlık Kasabası'na def‘ olunmakla ol tarafda tevkīfi veyâhûd âhar bir 

mahale iclâ’sı inhâ’ olunub merkūmın bu makūle fazâhata cür’eti kendüsine ziyâde 

töhmet olmakla sâdır olan hatt-ı şerîf-i şâhâne mûcibince müşârun-ileyh tarafından 

mübâşir ta‘yîn olunarak mü’ebbeden Hadim'e nefy u tagrîbi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[25/94] 

Bosna Kapû-kethüdâsı Tahir Beg tarafından nâme yazûb iş bu iki kıt‘a evâmir-i 

şerîfeyi Bosna havâlisi mahallerine gönderilmek üzre müşârun-ileyh kendü 

göndermesiçün mîr-i mûmâ-ileyhin kapû-çukadârı Hasan ile gönderildi.  

       2  Zi'l-hicce [12]42 

Radovişte Kazâsı nâ’ibine, ocâğ-ı mülgâ mensûbâtından olub mukaddemâ 

Bosna'da tekevvün iden fesâdda medhali olan Tıravnikli Şulın Mustafa ve Arnavûdoğlı 

Salih ve Novâsinli Çelebioğlı Salih ve Kolaoğlı Zülfikar nâm şahıslar hala Bosna Vâlisi 
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Abdürrahim Paşa Hazretleri tarafından bâ-buyurıldı Râdoşte'ye nefy u iclâ’ olunarak ol 

tarafda menfiyyen ikāmet itdirilmekde oldığı inhâ’ olunmakla merkūmlar kazâ-ı 

mezbûrada  menfiyyen mesk ü ikāmetleriyle bir tarafa salıverilmemeleri husûsuna ve 

bilâ-fermân ıtlâklarından ve hatve-i vâhide mahal-i âhara hareketlerine ruhsat 

virilmesinden mücânebet eylemesi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[25/94-1] Bu dahi 

İsterumca nâ’ibine, ocâğ-ı mülgâ mensûbâtından fesâd-ı mezkûrda medhali 

olanlardan Tıravnikli oğlı Derviş ve Bâşlı Mehemmed ve Cizd oğlı  Zülfikar ve Hâçû 

oğlı Salih ve Ilıcalı İsmail ve çizmeci İrân ve Serhadli Ömer ve serdengeçdi Rayıc 

Osman ve Vardar Hacı Salih nâm şahıslar kezâlik müşârun-ileyh tarafından bâ-

buyurıldı İsterumca'ya nefy u iclâ’ olunmış olan merkūmların kazâ-ı mezbûrada 

menfiyyen ikāmetleriyle bir tarafa salıverilmemesi husûsuna dikkat eylemeleri bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[26/95] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağa hazretlerine virildi. 

       2 Zi'l-hicce [12]42 

Adana vâlisi vezîre ve Karahisâr-ı Sâhib Kazâsı nâ’ibine, Medîne-i Adana'da 

sâbıkā nakībü'l-eşrâf kā’im-makāmı olan Hüseyin Efendi'nin ihtilâl-i beldeyi mûcib 

harekât-ı nâ-merziyye ictisârına mebnî mehâbet-rîz-i sudûr olan hatt-ı hümâyûn 

mûcibince merkūmın bâ-işâret-i aliyye çâvuş mübâşeretiyle Karahisâr-ı Sâhib'e nefy u 

iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[26/96] 

Gedüklülerden Mustafa Ağa mübâşir ta‘yîn olundı. 

       7 Zi'l-hicce [12]42 
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Mütekā’iden Bursa'ya ikāmet üzre olub bu def‘a mahal-i ikāmeti Tekfûr Dağı'na 

tahvîl kılınan Nesîbâ Mustafa Paşa'ya ve Tekfûr Dağı nâ’ibine ve dergâh-ı mu‘allâ 

gedüklülerinden olub paşa-yı mûmâ-ileyhi savb-ı me’mûresine îsâle mübâşir ta‘yîn 

olunan           , paşa-yı mûmâ-ileyh Bursa'da ikāmet üzre ise de şöylece müsâfir sûretiyle 

kendü hâliyle meşgûl olmak lâzimeden iken bu esnâda umûr-ı şer‘iyye ve mesâlih-i 

memlekete müdâhale kablînden olan ba‘zı yolsızca şeylere tasaddî itmekde oldığı vâsıl-

ı sâmi‘an-ı şâhâne oldığından mahal-i ikāmetinin Tekfûr Dağı'na tahvîli husûsuna irâde-

i seniyye ta‘alluk itmiş ve ol bâbda sahîfe-pîrâ-yı sudûr olan hatt-ı hümâyûn-ı mülûkâne 

mûcibince gedüklü-yi mûmâ-ileyh me’mûr kılınmış olamagla vusûl-ı emr-i şerîfde ol 

tarafdan hareket ve gedüklü-yi mûmâ-ileyh mürâfakatiyle Tekfûr Dağı'na gelüb anda 

ikāmet eylemesi me’mûriyetini hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[26/97] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre kavâs-başı ağaya virildi. 

       9 Zi'l-hicce [12]42 

Köstence nâ’ibine, ocâğ-ı mülgâ mensûbâtından Musa ve Mehemmed nâm 

şahısların ba‘zı uygunsuz harekete ibtidârlarına binâ’en Der-sa‘âdet'den tard u def‘leri 

lâzım gelmekden nâşî merkūmların kavâş mübâşeretiyle Köstence'ye nefy u iclâ’ 

olunmaları bâbında dîvâdan emr-i âlî. 

[26/98] 

Tâtâr oda-başısı Şakir Ağa ile tâtâran-ı sadr-ı âlîye gönderildi. 

       13 Zi'l-hicce [12]42 

Varna Kal‘ası dizdârına, ocâğ tâtârlarından Sakā Hasan ve Sofyalı diğer Hasan 

hilâf-ı rızâ’ hareketlerine mebnî başka başka sâdır olan evâmir-i şerîfe mûcibince 

zindâna-bend olunmak üzre Varna Kal‘ası'na nefy olunmışlar ise de merkūmların ıslâh-ı 
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nefs itmiş oldıkları bâ-tahkīk Silistre vâlisi tarafından inha’ ve ıtlâkları husûsu istid‘â’ 

olunmakla eyyâm-ı mübârekeye hürmeten merkūmların tahliye-i sebîline mübâderet 

olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[26/99] 

Tâtârân-ı asâfîden Hacı Mehemmed Tâtâr mübâşir ta‘yîn olundı. 

       13 Zi'l-hicce [12]42 

Bahr-ı Sefîd Boğazı muhâfızı vezire ve Tekfûr Dağı nâ’ibine Seddü'l-bahr 

Kal‘ası'nda menfiyyen ikāmet üzre olan ocâğ-ı mülgâ kalemi ketebesinden elli altı oğlı 

Süleyman Efendi'nin menfâsının Tekfûr Dağı'na tahvîliyle iyâl u evlâdını dahi celb 

iderek iskân eylemesi husûsuna irâde-i seniyye müte‘allik olmakdan nâşî ta‘yîn olunan 

tâtâr-ı sadr-ı âlî        terfîkan Tekfûr Dağı'nda iyâl u evlâdıyla menfiyyen ikāme u iskân 

itdirilmesi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[26/100] 

Bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile beraber dülbende vaz‘ u temhîr ile kapû-çukadârı 

Küçük Mehemmed Ağa ile kapû-kethüdâsı Habib Efendi'ye gönderildi.     

        19 Zi'l-hicce [12]42  

Erzurum Vâlisi Sadr-ı sâbık Galib Paşa Hazretlerine, Muş Mutasarrıfı sâbık 

Selim Paşa'nın mugâ’yir-i umûr-ı rızâ’ harekât-ı reddiyyeye ictisârı inhâ’ olundığına 

mebnî uhdesinde olan Muş ve Malazgird Sancâkları'nın âhara ihâlesiyle kendüsinin ahz 

u istîsâli husûsuna irâde-i seniyye ta’alluk iderek ol bâbda celâdet-rîz-i sudûr olan hatt-ı 

hümâyûn-ı şâhâne mûcibince müşârun-ileyhe hitâben emr-i âlî isdâr u tesyâr kılınmış 

ise de el-hâletü hâzihi  paşa-yı mûmâ-ileyhin aklı başına gelüb mu‘terif cürm ü isyân ve 

harekât-ı sâbıkāsına pişmân olarak çend nefer etbâ’ıyla Erzurum ve taraf-ı müşârun-

ileyhe dehâletle müteşebbis-i ezyâl afv u merhamet olmış ve müşârun-ileyh tarafından 
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dahi re’y ü emân virilmiş oldığından bahisle mûmâ-ileyhin cerâ’yim-i güzeştesinin 

afvıyla Erzurum'da ikāmet itdirilmesi husûsuna müsâ’ade-i seniyye erzân kılınması 

müşârun-ileyh tarafından inhâ’ olunmış ve müşârun-ileyhin ol vechle recâ’ ve şefâ‘atine 

mebnî fî-mâ-ba‘d ırz u edebiyle mukayyed olmak Erzurum'da ikāmet itmek üzre afvı 

husûsuna müsâ’ade-i aliyye erzân buyurılmış olmakla ol bâbda merhamet-rîz sudûr olan 

hatt-ı hümâyûn-ı şâhâne mûcibince dîvândan emr-i âlî. 

[27/101] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre kavâs-başı ağaya virildi. 

       16 Zi'l-hicce [12]42 

Hırsova nâ’ibine, ocâğ-ı mülgâ takımından Der-sa‘âdet'de balât kapûsı hâricinde 

elli dokuzın kahveci Kel İsmail ve Aksaray'dan arabâcı Emîn'in oğlı El-yatan[k] Ali ve 

yine Aksaray'da çörekçi ustası ve eski darb-hâne karşusında kahveci olub nişâncıda 

mâyıncı müteveffâ Ahmed Beg'in Konağı'nda işci olan yigirmi altının Keş oğlı Ahmed 

nâm şahısların ba‘zı uygunsuz hareketleri ihbâr olundığınâ binâ’en Der-sa‘âdet'den tard 

u def‘ leri lâzım gelmiş oldığından Hırsova'da iskân itmek üzre merkūmların iki nefer 

kavâs mübâşeretiyle ol tarafa nefy u iclâ’ları bâbında dîvâdan emr-i âlî. 

[27/102] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı Hüsnü Beg Efendi'ye virildi. 

        17 Zi'l-hicce [12]42 

Sivas Vâlisi Vezîr Mehemmed Paşa'ya ve Sivas'da me’zûnu'n bi'l-iftâ olub bu 

def‘a husûs-ı âti'l-beyâna bâ-işâret-i şeyhü'l-islâmi ile müvellâ nasb olunan Es-seyyîd 

Receb Efendi'ye, Tokad Nâ’ibi sâbık Kara Cehennem Mustafa ile Tokad Müftüsü 

sâbıkın ocâğ-ı mülgâ tarafdarlıgına dâ’iren ba‘zı uygunsuz hareketleri ve nâ’ib-i 

merkūmın rusûmât-ı mu‘tâda ve vâridât-ı mukannenden başka on altı mâh zarfında bir 
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yük otuz beş bin gurûş aldığı ihbâr u tahkīk olundığına binâ’en nâ’ib-i merkūmın 

Tokad'da müstahdem muharrem-i isrâra olan kapû-kethüdâsı dahi bu tarafda buldırılıb 

habs u istintâk olundıkda ma’hûzât-ı  merkūmadan elli bin gurûş kadar meblagın ahzına 

vukū‘ oldığını ikrâr ve mâ-adâsını inkâr eylediğinden mâ-adâ nâ’ib-i merkūm dahi şu 

alınan akçeyi gerek inkâr ve gerek ikrâr  sûretinde şâyân-ı kabûl olacak bir kelâm 

tefevvüh itmeyüb bu cihetle maslahat bu tarafda lâyıkıyla tahkīk olunamadıgından 

nâ’ib-i merkūmın tarîk-i hakk olunub Sivas müftüsü mûmâ-ileyh müvellâ ta‘yîniyle 

merkūm ve kethüdâsı ve müftü-yi sâbık Sivas'a göderilüb huzûrında olmak üzre 

merkūmın me’hûzâtı meydâna çıkarılub selefleri vesâ’ir kuzât ve nüvvâbın şer‘i ve örfî 

âdet-i belde üzre ele geldikleri fürû-nihâde olundıkdan sonra bâkî fukâradan fuzûli 

zulmen aldığı akçe mikdârı ma‘rifet-i şer‘le zâhire ihrâc ve ashâbına teslîm olunmak 

üzre merkūmların üçi birden ta‘yîn olunan            terfîkan Refte'ye  gönderilmiş oldığını 

hâvî bâ-işâret-i aliyye dîvândan emr-i âlî. 

[27/103] 

Kapû-çukadârı Halil Ağa ile kapû-kethüdâsı Esad Beg'e gönderildi. 

        17 Zi'l-hicce [12]42 

Müşârun-ileyhe ve Kütahya nâ’ibine, Amasya ahâlisinden ve ocâğ-ı mülgâ 

takımından dûbâracı Hasan ve Tokad ahâlisinden Hacı Receb oğlı Mehemmed yeniçeri 

gayretkeşliği dâ’iyye-i batılasında oldıklarından merkūm Hasan bâ-buyurıldı Niksar'a ve 

Receb oğlı Mehemmed Sivas Kal‘ası'na gönderilmiş ise de ol tarafların Amasya ve 

Tokad kurbları cihetiyle ol tarafda ikāmetleri tecvîz olunmamakla tarafından ta‘yîn 

olunan            terfîkan merkūmların Kütahya'ya nefy u iclâ’ları bâbında dîvândan emr-i 

âlî. 
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[27/103-1] Bu dahi 

Müşârun-ileyhe ve Konya nâ’ibine, kezâlik Amasya sâkinlerinden serdengeçdi 

Mehemmed ve serdengeçdi Abdullah nâm şahıslar bâ-buyurıldı Çorum'a nefy olunmış 

iseler de bunların dahi tarafından ta‘yîn olunan       terfîkan Konya'ya nefy u iclâ’ları 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[27/104] 

Bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile beraber kapû-kethüdâsı Salih Efendi'nin baş-

çukadârı ile efendi-i mûmâ-ileyhe göderildi. 

       21 Zi'l-hicce [12]42 

Çirmen Sancâğı mutasarrıfı vezîre ve Tolcı nâ’ibine, Dimetoka ahâlisinden ve 

ocâğ-ı mülgâ mensûbâtından Loşoğlı Mustafa nâm kimesne ba‘zı ahz u i‘tâ’ ve 

mevâdd-ı sâ’ireden dolayı ahâliden birâz akçe aldığı beyânıyla hakkında iştika’ 

olundığına mebnî hasmâneye lede't-terâfü‘ çend nefer fukâraya sâbit olan yigirmi bir 

bin bu kadar gurûş deynî mahalinde te’diye olundıkdan sonra Edirne'ye celb ü habs 

olunmış ise de Dimetoka'da ikāmeti câ’iz olmadığından bir mahale nefy olunmasını 

müşârun-ileyh inhâ’ ve Dimetoka nâ’ibinin i‘lâmı isrâ’ olumagla sâdır olan hatt-ı 

hümâyûn mûcibince merkūm ta‘yîn olunan mübâşire teslîmen mü’ebbeden Tolcı'ya 

nefy u icla olunması bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[27/105] 

Ağa efendimiz tarafından yazılan kā’ime ile beraber kapû-çukadârı Salih Ağa ile 

Nuri Paşa Hazretlerinin kapû-kethüdâsı Ali Efendi'ye gönderildi. 

       21 Zi'l-hicce [12]42 

Konya nâ’ibine, Bilân sâkinlerinden Abdurrahim Paşa-zâde Hacı Ahmed Beg'in 

hilâf-ı rızâ’ hareketi inhâ’ olundığına mebnî bundan akdem bâ-emr-i âlî Konya'ya nefy 
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olunmış ise de bir müddetden berü ıslâh-ı nefs itmiş ve Bilân'da olan iyâl u evlâdı 

mugder olarak ıtlâkı husûsunu niyâz eylemiş oldıklarından fî-mâ-ba‘d Bilân'a varub 

Adana'da ikāmet eylemek şartıyla afvı  Adana Vâlisi Nevzât Paşa tarafından inhâ’ 

olunmakla şeref-rîz-i sudûr  olan hatt-ı hümâyûn-ı şâhâne mûcibince tahliye-i sebîline 

mübâderet olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[28/106] 

Çirmen Mutasarrıfı Esad Paşa Hazretlerinin birâderi kapûcı-başı Mesud Ağa'ya 

virildi. 

       22 Zi'l-hicce [12]42 

Kum Kal‘ası dizdârına, Begpazarı civârında vâki‘ Uruş Kasabası A‘yânı Emîn 

ve kahveci Ömer ocağ-ı mülgâ mensûbâtından olarak ba‘zı uygunsuz hareketleri inhâ’ 

olundığına mebnî bâ-emr-i âlî merkūm kal‘aya nefy u kal‘a-bend olunmışlar ise de 

merkūm Emîn hala Çirmen Mutasarrıfı Esad Paşa ve birâderi Mesud Ağa'nın ol tarafda 

olan çeltûk tarlalarının nezâreti hidmetiyle meşgûl olarak isnâd olunan töhmetde 

medhali olmadığı beyânıyla afvı husûsunu kapûcı-başı-yı mûmâ-ileyhe istid‘â’ itmekle 

merkūm Emîn ve kahveci Ömer'in tahliye-i sebîline mübâderet olunmak bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[28/107] 

Kapû-çukadârı Mustafa Ağa ile Trâblus-şam Begler-begisi Emîn Paşa ile kapû-

kethüdâsı Ahmed Efendi'ye gönderildi. 

       21 Zi'l-hicce [12]42 

Zikr-i âtî menfînin bulundugı mahalin kādîsına, Trâblus-şam'da nakībü'l-eşrâf 

kā’im-makāmı müderrisînden Mehemmed Sâdık ve müftü-yi sâbık Zeyni-zâde 

Mehemmed Kamil'in ba‘zı uygunsuz harekete ictisârları Trâblus-şam Begler-begisi 
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esbak tarafından inhâ’ olundığına mebnî bâ-hatt-ı hümâyûn mûmâ-ileyh Mehemmed 

Sâdık'ın Kayseri'ye ve müftü-yi sâbıkın Malatya'ya iclâ’ları bâbında evâmir-i aliyye 

tastîr kılınmış ise de mûmâ-ileyhümâ zümre-i ulemâdan kendü halleriyle meşgûl olarak 

haklarında arz olunan pençe-i iftirâdan ibâret oldığı hala Trablus-şam Begler-begisi ve 

Cerde Baş-bûğı Emîn Paşa tarafından inhâ’ ve Trablus-şam nâ’ibinin i‘lâmı isrâ’ 

olunmakla bâ-hatt-ı hümâyûn ve bâ-işâret-i fetvâ-penâhî afv u ıtlâkları  bâbında diândan 

emr-i âlî. 

[28/108] 

Mahsûs kavâsân-ı sadr-ı âlîden kavâs mübâşir ta‘yîn olundı. 

       22 Zi'l-hicce [12]42 

Gelibolu nâ’ibine ve silâhşörândan Samako Nâzırı Hüsrev Beg'e, Bosna 

defterdârı olub ocâğ-ı mülgâ gayretkeşliği dâ‘iyye-i batılasıyla ba‘zı uygunsuz harekete 

cesâret itmiş olan Ahmed Bosna Vâlisi Abdurrahim Paşa tarafından bâ-buyurıldı 

İhtiman'a nefy olunmış ve ol tarafda vurûdı silâhşör-i mûmâ-ileyh tarafından inhâ’ 

kılınmış ise de merkūmın ol cânibde durması câ’iz olmadığından ta‘yîn olunan 

mübâşire terfîkan Gelibolu'ya nefy u irsâli ve menfiyyen ikāmet itdirilmek bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[28/109] 

Mübâşirleri ta‘yîn olunmak üzre kavâs-başı ağaya virildi. (Süleyman ve 

Süleyman Kavâslar)  

       24 Zi'l-hicce [12]42 

Karîn-abâd nâ’ibine, İznikmid ahâlisinden Fevri kahveci Hacı Ahmed ve ser-

turnacı Uzun Mustafa ve Muytap Osman nâm şahıslar ocâğ-ı mülgâ gayretkeşliği 

dâ’iyye-i fâsıdasında oldıkları haber alınarak merkūmın Der-sa‘âdet'e celb ve 
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keyfiyyetleri lede't-taharrî fî-nefsi'l-emr merkūmûnın uygunsuz ve müfsid adam 

oldıkları tahkīk olunmakdan nâşî sâdır olan hatt-ı hümâyûn-ı şâhâne mûcibince 

merkūmûnın iki nefer kavâs mübâşeretiyle Karin-âbâd'a nefy u iclâ’ları bâbında divâdan 

emr-i âlî. 

[28/109-1] Bu dahi 

Hasan Kavâs 

Edirne kādîsına, İznikmid ahâlisinden odun emîni Mustafa nâm şahısın ber-

vech-i muharrer hareketine mebnî kavâs mübâşeretiyle Edirne'ye nefy u iclâ’sı bâbında 

bâ-hatt-ı hümâyûn dîvândan emr-i âlî. 

[28/109-2] Bu dahi 

İbrahim ve Ahmed Kavâslar. 

İslimye nâ’ibine, İznikmid ahâlisinden oturakçı Genç Mustafa ve helvacı 

İbrahim ve na‘lıcacı bayrakdâr ber-vech-i muharrer hareketlerine mebnî iki nefer kavâs 

mübâşeretiyle İslimye'ye nefyleri  bâbında bâ-hatt-ı hümâyûn dîvândan emr-i âlî. 

[28/109-3] Bu dahi 

Hüseyin ve Mehemmed Kavâslar. 

Köstence nâ’ibine, İznikmid ahâlisinden kahveci İnce ve Kemer'in kahvecisi 

Arnavûd Salih ve Yukarıpazar'da kahveci Eyüb ve Saltanat oğlı İbrahim'in kaynı 

Mehemmed nâm şahısların  ber-vech-i muharrer hareketlerine mebnî iki nefer kavâs 

mübâşeretiyle Köstence'ye nefyleri bâbında bâ-hatt-ı hümâyûn dîvândan emr-i âlî. 

[28/109-4] Bu dahi 

Ahmed Kavâs 
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Hırsova nâ’ibine, İznikmid ahâlisinden havâdisci Mustafa ve kara-kullukcı 

Mehemmed'in ber-vech-i muharrer hareketlerine mebnî kavâs mübâşeretiyle Hırsova'ya 

nefyleri bâbında bâ-hatt-ı hümâyûn dîvândan emr-i âlî. 

[29/110] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı kîse-dârı Ali Beg'e Ömer Beg ile 

gönderildi. 

       24 Zi'l-hicce [12]42 

Çavûş-başı ağaya ve Bursa nâ’ibine, Der-sa‘âdet'de Lanka Kapûsı dâhilinde 

Alaca Mescidi civârında sâkine zenciyye kol-başısı Habibe ve zenciyye Elmas ve 

Selime ve Nusuh ve Servinaz ve diğer Servinaz ve Habibe ve diğer Habibe ve Esmâ 

nâm avretler bahr-ı yevm kendülerinden başka on beş yigirmi kadar zencîyi dahi cem‘ 

ile darbûka ta‘bîr olunur çalığı çalmak ve enşele oynamak misillü hilâf-ı rızâ’ harekete 

ictisâr ve her ne kadar kendülere tenbîh olunmış ise de yine harekât-ı sâbıkālarında  

ısrâr eyledikleri mahalle-i mezbûranın imâm ve ahâlisi tarafından bâ-arzuhâl inhâ’ ve 

mezbûrelerin tard u ihrâcları istid‘â’ olunub husûs-ı mezbûr İstanbul kādîsı efendiye 

lede'l-havâle tarafeyn celb ve bi'l-müvâcehe istintâk bir le fî-mâ-ba‘d o misillü 

hareketde bulunmayacaklarını ifâde itmişler ise de ahâli-i merkūma istid‘â’larını tekrar 

itmiş olmakla çâvuş mübâşeretiyle mezbûrelerin cümlesini Bursa'ya nefy u teb‘îdleri 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[29/111]   

Çâvuş-başı ağaya virildi. 

       24 Zi'l-hicce [12]42 

Çâvuş-başı ağaya ve Dimetoka nâ’ibine, Seydişehri Kazâsı'nda a‘yânlık 

dâ‘iyyesinde olan Begşehri Sancâğı Alây-begisi sâbık Osman Beg kendü halinde 
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olmayub ihlâl-i memleketi mûcib harekâta tasaddîsi ihbâr olundığına mebnî merkūm 

Der-sa‘âdet'e celb ile keyfiyyeti istiknâh olundıkda fî-nefsi'l-emr sezâvâr-ı te’dîb oldığı 

tebeyyün itmekden nâşî li-ecli't-te’dîb çâvuş mübâşeretiyle Dimetoka'ya nefy u icâsı 

bâbında dîvâdan emr-i âlî. 

[29/111-1] Bu dahi 

Kayseri Sancâğı Mutasarrıfı Vezîr Hâfız Ali Paşa'ya ve Kütahya nâ’ibine, 

Kayseri Sancâğı'nda me’zûnu'n bi'l-iftâ olan Mehemmed Niyazi Efendi ba‘zı uygunsuz 

harekete ictirâ’ eylediği müşârun-ileyh tarafından inhâ’ olumagla mehâbet-rîz-i sudûr 

olan hatt-ı hümâyûn-ı şâhâne ve işâret-i aliyye mûcibince mûmâ-ileyhin çâvuş 

mübâşeretiyle li-ecli't-te’dîb Kütahya'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvâdan emr-i âli. 

[29/111-2] Bu dahi 

Müşârun-ileyhe ve Magnisa nâ’ibine, Kayseri A‘yânı Akçakayalu Salih ve 

debbâğlar şeyhi Mehemmed nâm şahıslar ocâğ-ı mülgâ gayretkeşliği dâ‘iyyesiyle ba‘zı 

uygunsuz hareketlerine mebnî te’dibleri husûsu müşârun-ileyh tarafından inhâ’ 

olunmakla hatt-ı hümâyûn-ı şâhâne mûcibince çâvuş mübâşeretiyle Magnisa'ya nefy u 

tagrîbleri bâbında dîvâdan emr-i âlî. 

[29/112] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre kavâs-başı ağaya virildi. 

       24 Zi'l-hicce [12]42 

Müşârun-ileyhe ve Gelibolu nâ’ibine, Kayseri sükkânından Dalyanoğlı İbrahim 

nâm şahısın dahi ber-vech-i muharrer hareketine mebnî kavâs mübâşeretiyle Gelibolu'ya 

nefy u tagrîbi bâbında bâ-hatt-ı hümâyûn dîvândan emr-i âlî. 

[29/113] 

 Bu dahi kavâs-başı ağaya virildi. 
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       26 Zi'l-hicce [12]42 

Dimetoka nâ’ibine, ocâğ-ı mülgâ mensûbâtından ve Tokad sâkinlerinden Cılız 

oğlı Hacı Mehemmed ve Tokad serdârı sâbık turnacı imâm ve otuz altının ustası 

Civelek oda-başı nâm şahıslar gayretkeşlik dâ‘iyye-i batılasıyla ba‘zı uygunsuz 

hareketlerine mebnî birer mahale nefy olunmışlar ve ba‘dehu ba‘zı sû’al ve cevâb 

zımnında Der-sa‘âdet'e celb ü ihzâr kılınmışlar ise de merkūmların bu tarafda sû’al ve 

cevâba dâ’ir maslahatları kalmamış oldığından sudûr iden hatt-ı hümâyûn-ı şâhâne 

mûcibince merkūmûnın iki nefer kavâsa terfîkan Dimetoka'ya nefy u irsâlleri bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[29/114] 

Bir kıt’a kā’ime-i sâmiyye ile beraber kapû-çukadârı Hâfız Ebû-bekir Efendi ile 

kapû-kethüdâsı Salih Efendi'ye gönderildi. 

       27 Zi'l-hicce [12]42 

Gelibolu nâ’ibine,sâbıkā dukâkin mutasarrıfı mîr-i mîrândan İpekli müteveffâ 

Nu‘mân Paşa-zâde Arslan Paşa mugâyir-i rızâ’ harekete mebnî mukaddemâ Gelibolu'ya 

nefy olunmış ise de mûmâ-ileyhin zarûret haline mebnî kendüsi menfâsında vâlide ve 

evlâd u i‘yâli vilâyetinde rûçâr-ı sefâlet oldıklarından afv u ıtlâkı husûsu Çirmen 

Sancâğı Mutasarrıfı Esad Paşa tarafından inhâ’ olunmış ve paşa-yı mûmâ-ileyh hala 

İskenderiyye ve Ohri ve Aybasan Sancâkları Mutasarrıfı Mustafa Paşa Hazretlerine 

biraz deyni olub afv u ıtlâkıyla tarafına gönderildigi halde te’diye-i deyn eylemesine 

medâr olacağı müşârun-ileyh Mustafa Paşa cânibinden dahi başkaca iş‘ar kılınmış 

olmakdan nâşî İskenderiyye Mutasarrıfı ma‘iyyetine azîmet itmek üzre bâ-hatt-ı 

hümâyûn afv u ıtlâkı bâbında dîvâdan emr-i âlî. 
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[30/115] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre beglikci dîvân-ı hümâyûn Mehemmed Akif 

Efendi'ye Hüseyin ile gönderildi. 

                                                                                           27 Zi'l-hicce [12]42 

                Kayseri nâ’ibine, berâtlı Avrupa tüccârından Nikola nâm zimmînin mugâyir-i 

şurût u nizâm ba‘zı harekât-ı nâ-hemvâre tasaddîsi istihbâr olundığına mebnî mersûmın 

hâl-i keyfiyyeti  tüccâr vekillerinden dahi lede'l-sû‘al fi'l-vâki‘ mersûm altı seneden berû 

usûl-i ticâreti ve tüccârlarının yanlarına gelüb gitmeki terk ile âhar tarîke sapub hudûd-ı 

vazifesinden hâric şeylere karışdığını ve lede'l-iktizâ’ şurût u nizâmlarına dâ’iren ba‘zı 

maslahat zımnında istenildikde berâtlı degilim deyü cevâb virerek gelmekden imtinâ‘ 

ile bildigi gibi hareket itmekde oldığını ifâde vü ihbâr eylediklerinden mâ‘adâ mersûmın 

sû’-i hareketi sâ’ir erbâb-ı vukūfdan dahi bi't-taharrî müstehak-ı te’dîb idügi tahkīk 

kılınmış olmakla mübâşir ma‘rifetiyle mersûmın li-ecli't-te’dîb Kayseri'ye nefy u iclâ’sı 

bâbında beglikci efendinin takrîriyle dîvâdan emr-i âlî. 

[30/116] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı kîse-dârı Ali Beg'e virildi. 

                                                                                           28 Zi'l-hicce [12]42 

Çâvuş-başı ağaya ve Keşan nâ’ibine, Kayseri ahâlisinden ve ocâğ-ı mülgâ 

takımından Keş oğlı Hacı Ali nâm şahıs muharrik u müfsid makūlesinden oldığından 

merkūmın bir mahale nefyi husûsu Kayseri Mutasarrıfı Hâfız Ali Paşa tarafından 

bundan akdem inhâ’ olunmış ve bâ-hatt-ı hümâyûn tesyâr olunan emr-i şerîf mahaline 

varmaksızın merkūm ber-takrîb ol tarafdan Der-sa‘âdet'e firâr eylemiş oldığı müşârun-

ileyh tarafından iş‘âr kılınarak merkūm bu tarafda buldırılub ahz olunmış olmakdan nâşî 

çâvuş mübâşeretiyle Keşan'a nefy u iclâ’sı bâbında dîvâdan emr-i âlî. 
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[30/117] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı kîse-dârı Ali Beg'e virildi. 

                                                                                 29 Zi'l-hicce [12]42 

Çâvuş-başı ağaya ve Bozcaada nâ’ibine, Âsitâne-i Sa‘âdet sekenesinden Mustafa 

İzzet ve Ali nâm şahıslar Cum‘a gûni arz odasında hilâf-ı şerî‘at-ı garrâ’ şâhid zorluk 

fazîhasını irtikâb eyledikleri tebeyyün itmiş ve ocâğ-ı mülgâ takımından samâncı oğlı 

Abdullah nâm şahıs dahi mukaddemâ Der-sa‘âdet'den Bursa'ya tard olunmuş iken bilâ-

tezkere Kartal tarafına gelüb orada ahz ile gönderilmiş ve arabâcı esnâfından Çorumlı 

Ahmed nâm kimesne dahi ba‘zı ef‘âl-i şenî‘aya tasaddî eylemiş oldıklarından 

merkūmların cümlesinin çâvuş mübâşeretiyle li-ecli't-te’dîb Bozcaada'ya nefy u iclâ’ları 

bâbında dîvâdan emr-i âlî. 

[30/118] 

Bir kıt‘â kā’ime-i sâmiyye ile beraber dülbende vaz‘ u temhîr ile çukadâr Emîn 

ile kapû-kethüdası Habib Efendi'ye gönderildi. 

24 Zi'l-hicce [12]42 

Erzurum  Vâlisi Galib Paşa Hazretlerine, Muş Sancâğı Mutasarrıfı sâbık Selim 

Paşa'nın cerâ’yim-i sâbıkāsının afvıyla Erzurum'da ikāmeti zımnında mahsûsa emr-i 

şerîf ısdâr u tesyâr kılınmış ise de paşa-yı mûmâ-ileyh Erzurum'da oldıkca Muş 

Sancâğı'nın kurbiyeti cihetiyle kendüsi her ne kadar hâliyle meşgûl olsa bile etrafın kîl ü 

kāliyle ba‘zı erbâb-ı fesâd beyninde erâcîf-i ekâzib olmayacağına binâ’en Erzurum'da 

ikāmeti câ’iz olmayarak gerülere celbiyle Sivas'da menfiyyen ikāmet itdirilmesi 

husûsuna irâde-i seniyye ta‘alluk itmiş olmakla sudûr iden hatt-ı hümâyûn mûcibince 

vusûl-ı emr-i şerîfde paşa-yı mûmâ-ileyhin tarafından mübâşir ta‘yîniyle Sivas'a irsâline 

müsâra‘at eylemesi bâbında dîvândan emr-i âlî. 



 102

[30/119] 

Kavâsân-ı hazret-i sadr-ı âlîden Emîn Kavâs mübâşir ta’yin kılındı. 

                                                                               29 Zi'l-hicce [12]42 

           Budaközi ve Tarsus nâ’iblerine ve Gümüşgân Ma‘deni emînine, Budaközi 

Kazâsı'nda Boğaz Köylü Halil Beg'in oğlı Emîn uygunsuz bir şahıs olarak bundan sekiz 

sene mukaddem vâlidesiyle beraber Der-sa‘âdet'den Bozok'a götürmüş olub el-yevm 

nezdinde olan Ögi oğlı mürâhik Mehemmed’in ol tarafda berûce mâlikâne uhdesinde 

olan mukāta‘ât hisseleri hâsılatını evvel vakitden berü virildigi gibi zabt u tasarruf ile 

kendü umûrına sarf eylediğinden başka merkūm Ahmed'in mü’ehhiren vâlidesinin 

vefâtıyla kendüye intikâl iden emvâl-i mevrûsesini dahi ekl u bel‘ eylediği ve geçen 

sene ashâb-ı alâkanın zahîreleri ahâli ve ma‘denciyâne bey‘ olunması irâde buyrulmış 

iken ashâb-ı alâkanın haberi olmaksızın ba‘zı kimesneler ile müttefikan fuzûli 

tutturabildigi bahâya hâriciden şuna buna  fürûht ile akçesini zimmetine geçür 

oldığından mâ‘âda bu esnâda dahi hilâf-ı şer‘ ba‘zı ef‘âl-i  şenî‘aya tasaddî eylediği bâ-

i‘lâm inhâ’ ve te’dîbi istid‘â’ olunmakla Ögi oğlı merkūmın gerek seniyye-i mezkûre 

hâsılatının ve gerek emvâl-i mezrûsesinin hesâbı ma‘rifet-i şer‘ ile ru’yet-i zimmetine 

geçen mebâliğin mikdârı tasrihle hüccet-i şer‘iyyeye rabt ve keyfiyyetini Der-sa‘âdet'e 

bâ-i‘lâm inhâ’ olundıkdan sonra kavâs mübâşeretiyle merkūm Emîn'nin li-ecli't-te’dîb 

Tarsus'a nefyi bâbında dîvâdan emr-i âlî. 

[30/119-1] Bu dahi 

Çorum nâ’ibine ve Gümüşgân Ma‘deni emînine, fî'l-asl Çorumlı olub el-yevm 

Budaközi müzâfâtından Senkor Kasabası'nda sâkin Hacı Bekir kimesne ile müttefikan 

hilâf-i şer‘i şerîf ba‘zı ef‘âl-i şenî‘aya ictirâ’ itmekde oldığı beyânıyla merkūm Hacı 

Bekir'in vatan-ı aslîsina def‘ olunması bâ-i‘lâm istid‘â’ olunmakdan nâşî emîn-i mûmâ-
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ileyh ma‘rifetiyle merkūmın memleketi olan Çorum'a i‘âde u irsâl olunmak bâbında 

divâdan emr-i âlî. 

[31/120] 

 Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağa hazretlerine virildi. 

3 Muharrem [12]43 

Bolu nâ’ibine ve hâssa silahşörlerinden ve Kastamonı Sancâğı mütesellimi 

Mehemmed Emîn Ağa'ya, Kastamonı ahâlisinden eskici oğlı Ahmed Canikoğlı Genç 

nâm şahıslar hilâf-ı rızâ’ ba‘zı harekât-ı nâ-bercâya ictirâ’ eyledikleri ihbâr ve tahkīk 

olundığına binâ’en mehabet-efzâ’-yı sudûr olan hatt-ı hümâyûn-ı şâhâne mûcibince 

çâvuş mübâşeretiyle li-ecli't-te’dîb merkūmânın Bolu'ya nefy u iclâ’ları bâbında 

dîvândan emr-i âli. 

[31/121] 

Kapû-kethüdâsı Mehemmed Beg'in kendüsine virildi. 

       3 Muharrem [12]43 

Mîr-i mîrândan Ada-ı Kebîr Muhâfızı Abdulkerim Paşa'ya, eyâlet-i Bosna 

ahâlisinden olub yeniçeri gayretkeşliği dâ‘iyyesinde olan eşkiyadan                        

ve Şa‘bân Marik ve İbrahim Şafik ve Hüseyin Pinave ve Ferhat Devran ve Hüseyin 

Tuzlıcıbeg ve Hacı Ali Kolaşek ve Mustafa Çukur ve Yusuf ve Artin ve Davud ilâve 

Novik ve Osman Şadonovik ve Mustafa Muyu ve Belgaylı Osman ve Siyahî ve diğer 

Tulaga Haçolıcubeg ve Hasan Hoslik ve Ahmed Dâdik ve Ahmed Kavâc ve Zünûk 

Mollâ Yusuf ve İbrahim Eksincilik  nâm yigirmi nefer eşhâs Ada-ı Kebîr Kal‘ası'na ve 

Salih Şântik ve Ömer Alemdâr Hoslik ve Mustafa Garaca ve Ahmed Vizobeg ve 

Muharrem Karazik ve Salih  Morilcik ve Hasan Yolasın ve Hasan Zâc ve Siko Kavâc ve 

Tevesetili Kara Hasan ve Öbek Mustafa ve Pervâne Hasan ve Amoyosor ve Beyli 
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Zedemil ve Araboğlı Derviş ve Torik İsmail nâm on beş nefer şahıslar dahi Fethü'l-

islâm  Kal‘ası'na hala Bosna Vâlisi Abdurrahim Paşa tarafından bâ-buyurıldı nefy 

olunmış merkūmlar kal‘anın merkūmatına vurûd ile içlerinden Nefet Mustafa Mûyû ecl-

i mev‘ûdıyla fevt olarak mâ‘adâsının habs u tevkīf olundığı muhâfız-ı mûmâ-ileyh 

tarafından inhâ’ kılınmış olmakla merkūmlar gûna gûn kal‘anın merkūmatında 

menfiyyen tevkīf bir le bir tarafa salıverilmemeleri bâbında divâdan emr-i âlî. 

[31/122] 

 Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre kavâs-başı ağaya virildi. 

        3 Muharrem [12]43 

  Bolu mütesellimine ve  Kengiri nâ’ibine, sâbıkā Benderekli muhtârı olub el-

yevm Bolu'da ikāmet üzre olan çubukcı oğlı Memiş kendü halinde olmayub Benderekli 

Muhtârı Müftü-zâde Hacı İsmail Ağa ma‘rifetiyle inşâ olunan firkateyn-i hümâyûnun 

ta‘dîlini ve  şîrâze-i nizâm memleketi ihlâli mûcib harekâta ictisâr itmekde oldığı ihbâr 

u tahkīk oldığından ser-asker paşa hazretlerinin tarîriyle merkūmın li-ecli't-te’dîb kavâs 

mübâşeretiyle Kengiri'ye nefyi bâbında dîvâdan emr-i âlî. 

[31/122-1] Bu dahi 

Mütesellim-i mûmâ-ileyhe ve Kütahya nâ’ibine, Viranşehir Sancâğı'nda  

a‘yânlık dâ‘iyyesinde olan Hasan Çâvuş oğlı Hüseyin nâm şahıs Bartın İskelesi 

sahasında Çalık-zâde ma‘rifetiyle inşâ olunan bir kıt‘a fûrût-ı hümâyûnun ta‘dîlini 

mûcib inhilâl-i şîrâze-i nizâm memleketi müstevcib harekât-ı nâ-bercâya ictisâr eylediği 

inhâ’ kılınmakla müşâru’n-ieyhin takrîriyle merkūmın takrîriyle kavâs mübâşeretiyle 

Kütahya'ya nefyi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[31/123] 

 Mübâşirleri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı kîse-dârı Ali Beg'e virildi. 
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        6 Muharrem [12]43 

Çâvuş-başı beg efendiye ve Varna nâ’ibine, Der-sa‘âdet'de kâ’in arab kol-

başılarından ba‘zı avretler arab dügini ta‘bîr eyledikleri gûnlerinde sâkine oldıkları 

evlerinde bir takım babalı arabları cem‘ ile darbuka ta‘bîr olunur çalığı çalmak ve enşele 

oynamak misillü hilâf-ı rızâ’ harekete ibtidâr ile oldıkları mahallât ahâlisini bî-huzûr 

itmekde vesâ’ir gûna-gûn fuhşiyyât u şenâ‘ate ibtidâr itmekde oldıkları tahkīk olunub 

bunların Der-sa‘âdet'den tard u def‘leri ile ahâli-i mahallât’ın şer u mazarratlarından 

tahlîsi lâzım gelmekden nâşî mezbûrelerden Egerçi Zokāğı'nda Ceyhûn ve Yayla 

Mahallesi'nde Maverde ve Kocaçınar'da Tayyibe ve Kazgancı Zokāğı'nda Ayişe  ve 

Tatlıkuyu'da Kalin Koğa ve Eyyûb'de Emine ve Kasım Paşa'da Bizanyade nâm 

avretlerin çâvuş mübâşeretiyle Varna'ya nefy u iclâ’ları bâbında bâbında dîvândan emr-i 

âlî. 

[31/123-1] Bu dahi 

Çâvuş-başı beg efendiye ve Tekfûr Dağı nâ’ibine, mezbûrelerden Mehemmed 

Ağa Câmi‘i civâr sâkine Zeyneb ve mezbûrenin Çâvuş Selim'e ve Yeni-bâğçe'de sâkine 

Kumkapılı Halime ve Davud Paşa İskelesi'nde Kalin Koga Şirin ve Öküz Paşa 

Mahallesi'nde Selime ve Karabaş Mahallesi'nde Kaltune Sarâylı ve Çukur Bostân 

karşusında Değirmen Zokāğı'nda Sa‘îde ve Öküz Paşa Mahallesi sekenesinden Hacı 

Baraka ve Fâtıma ve Tunyûtu  nâm avretlerin ber-vech-i muharrer  hareketlerine binâ’en 

çâvuş mübâşeretiyle Tekfûr Dağı'na nefyleri bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[32/123-2] Bu dahi 

Edirne kādîsına ve çâvuş-başı beg efendiye, Der-sa‘âdet'de Lanka'da sâkine 

Dervişe ve kassâb zokāğı'nda Biryancı kızı Gülsüm ve Cellâd Çeşmesi'nde Emine ve 

Kazgâncı Mahallesi'nde Ayişe Usta ve Yeni-kapû'da sâkine Bursalı kadın nâm avretler 
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arab kol-başıları misillü harekete ibtidârlarına mebnî çâvuş mübâşeretiyle Edirne'ye 

nefyleri bâbında dîvâdan emr-i âlî. 

[32/123-3] Bu dahi 

Çâvuş-başı beg efendiye ve Bursa nâ’ibine, mezbûrelerden Üsküdar'da Top-

Taşı'nda Elmas ve berber Ayişesi ve Açık Türbe'de Hoşkadem ve Debbâğlar 

Mahallesi'nde Hadice ve Kapûdân Paşa Mahallesi'nde Ayişe ve Mîr-âhur Mahallesi'nde 

Hadîce ve Mahkeme Zokāğı'nda Zeyneb ve Yaşmâkcı Paşa Çayırı'nda Fâtıma ve 

Burgulı Mescid'de Halime ve İstavroz'da sâkine Şirin nâm avretlerin ber-vech-i 

muharrer hareketlerine mebnî çâvuş mübâşeretiyle Bursa'ya  nefy olunmaları bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[32/123-4] Bu dahi 

Çâvuş-başı beg efendiye ve Gelibolu nâ’ibine, mezbûrelerden Kethüdâ-kadın 

Câmi‘ Zokāğı'nda Ayişe ve Çamurlı Zokāğı'nda Rûşen ve yine zokāğ-ı mezbûr 

karşusında Siyahî ve Zeyrek Yokuşı'nda Semur ve Cellâd Çeşmesi'nde Gülşen ve 

çeşme-i mezkûrede Fâtıma Tumbotu ve Macuncı'da Semur ve yine çeşme-i mezbûr ard 

zokāğı'nda sâkine Mahbûbe   nâm avretlerin ber-vech-i muharrer hareketlerine binâ’en 

çâvuş mübâşeretiyle Gelibolu'ya  nefy u iclâ’ olunmaları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[32/124] 

Temürhisârı A‘yânı Ali Beg'in  müdîr-i umûrı Sinekli Bakkāl civârında sâkin 

kuzâtdan Uşakî Mehemmed Efendi'ye virilerek gönderildi. 

       3 Muharrem [12]43 

Temürhisârı nâ’ibine, eyâlet-i Bosna ahâlisinden olub yeniçeri gayretkeşliği 

dâ‘iyyesinde olan eşkiyâdan Tıravnikli                        

İbrahim ve berber Ağıca Süleyman ve Abdülgani oğlı Ramic Hasan ve Hasandîc oğlı 
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Ömer ve kassâb Mevyân ve Hacı Abdullah oğlı İbrahim ve Kiraz Salih ve Râyıc Ahmed 

ve kahveci Zagnem ve İştov oğlı Mustafa nâm on nefer eşhâs hala Bosna Vâlisi 

Abdurrahim Paşa tarafından bâ-buyurıldı Temürhisârı'a nefy u irsâl olunmış ve 

merkūmlar ol cânibe vurûd ile habs u tevkīf olundığı nâ’ib-i mûmâ-ileyh tarafından 

inhâ’ kılınmış olmakla merkūmlar ol tarafda menfiyyen meks ü tevkīf olunarak mahal-i 

âharâya salıverilmemeleri bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[32/125] 

Çâvuş-başı kîse-dârı Ali Beg'e virildi. 

       8 Muharrem [12]43 

Hadim ve Gelibolu nâ’iblerine, bundan akdem hilâf-ı rızâ’ hareketlerine mebnî 

bâ-hatt-ı hümâyûn-ı şâhâne ve bâ-işâret-i aliyye mü’ebbeden Hadim'e nefy olunmış olan 

Çagala-zâde Mehemmed Tahir Beg'in egerce der-aliyyeye gelmesi mahâl-i kabîlinden 

ise de hakkında merhamet-efzâ’-yı mülûkâne erzânı kılınarak ol bâbda şeref-bahş-ı 

sudûr olan emr-i irâde-i şâhâne ve işâret-i aliyye mûciblerince çâvuş mübâşeretiyle mîr-

i mûmâ-ileyhin menfâsı Gelibolu'ya tahvîl olundığını mübeyyin dîvândan emr-i âlî. 

[32/126] 

Çâvuş-başı kîse-dârı Ali Beg'e virildi. 

9 Muharrem [12]43 

Güzelhisâr ve Balıkesri Kazâları nâ’iblerine, bundan akdem hilâf-ı rızâ’ 

hareketlerine mebnî bâ-hatt-ı hümâyûn Güzelhisâr'a nefy olunmış olan Murad Efendi-

zâde Mehemmed Arif Efendi'nin Der-sa‘âdet'e gelmesi mahâl-i kabîlinden ise de sudûr 

iden hatt-ı hümâyûn-ı şâhâne mûcibince menfâsı Balıkesri'ye irsâl ve tebdîl olunmakla 

efendi-i mûmâ-ileyh ta‘yîn olunan Mustafa Çâvuş'a terfîkan Balıkesri'ye irsâl ve ol 

tarafda menfiyyen tevkīf itdirilmek bâbında bâ-işâret-i aliye dîvândan emr-i âlî. 
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[32/126-1] Bu dahi 

Magnisa ve Bursa nâ’iblerine, kezâlik hilâf-ı rızâ’ harekete mebnî ber-vech-i 

muharrer Magnisa'ya nefy olunmış olan Melik Paşa-zâde Abdülkadir Beg'in Der-

sa‘âdet'e gelmesi mahâl-i kabîlinden ise de menfâsı bâ-hatt-ı hümâyûn Bursa'ya tahvîl 

olunmakla mîr-i mûmâ-ieyh ta‘yîn kılınarak Seyyid Hasan Kavâs'a terfîkan Bursa'ya 

irsâl ve ol tarafda menfiyyen terkīf itdirilmek bâbında bâ-işâret-i dîvândan emr-i âlî. 

[33/127] 

 Kara-kulak Ağa ile ağa efendimize gönderildi. 

                15 Muharrem [12]43 

Bursa nâ’ibine, Der-sa‘âdet'de hakkâklar kethüdâsı olub bundan akdem 

mugâyir-i rızâ’ hareketine mebnî Bursa'ya nefy olunmış olan Şakir'in i‘yâl u evlâdına 

merhameten afv u ıtlâkı husûsuna irâde-i aliyye ta‘alluk itmekle fî-mâ-ba‘d ırz u 

edebiyle mukayyed olub hilâf-ı rızâ’ hareketde bulunmaması husûsu gûş-i hûşına telkīn 

bir le tahliye-i sebîline mübâderet olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî 

[33/128] 

Kara-kulak-ı bostânî ağaya virildi. 

      17 Muharrem [12]43 

Kilidü'l-bahr Kal‘ası nâ’ibine, hâssa hasekîlerinden Kâğıd-hâneli Kamil zamâne 

bektâşîligi yoluna saparak hilâf-ı şer’-i şerîf harekete ictisârına mebnî hasekîliği ref‘ ve 

Kilidü'l-bahr'e nefy olunmış ve müddet-i nefyi haylice olarak ıslâh-ı nefs ve tashîh-i 

i‘tikād itmiş ve bu tarafda vâlide sefîl kalmış oldığından afvı husûsunu bâ-arzuhâl 

istirhâm itmiş olmakla merkūmın cerâ’yim-i güzeştesinin afvıyla tahliye-i sebîline 

mübâderet olunmak bâbında dîvâdan emr-i âlî. 
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[33/129] 

Ağa efendimiz tarafından yazılan kā’ime ile beraber kapû-çukadârı Ahmed Ağa 

ile kapû-kethüdâsı Nu‘mân Efendi'ye gönderildi. 

            17 Muharrem [12]43 

Kal‘a-ı Sultâniye nâ’ibine, feleke-i  hümâyûn neferâtından mâgonacı Osman 

nâm şahısın hilâf-ı rızâ’ hareketine mebnî bundan akdemce kal‘a-ı merkūmaya nefy 

olunmış ise de fî-mâ-ba‘d Der-sa‘âdet'e ayak basmamak ve vilâyeti olan           gitmek 

şartıyla merkūmın tahliye-i sebîline mübâderet olunmak bâbında dîvâdan emr-i âlî. 

[33/130] 

Dülbende vaz‘ u temhîr ile ağa efendimize nevbetci çukadârlarından Mustafa 

Ağa ile ser-asker paşa hazretelerine gönderildi. 

      17 Muharrem [12]43 

Bursa nâ’ibine, asâkir-i mansûre zâbıtları dâ’imâ ırz-ı edebiyle olmak lâzım 

gelür iken bu def‘a altıncı taburun sol-kol ağası Salih ve tabur-ı mezkûrın sekizinci 

bölüginin yüz-başısı Hasan'ın uygunsuzca harekâta ibtidârları vâki‘ oldığından bahisle 

fî-mâ-ba‘d asâkir-i mansûreye idhâl olunmamak üzre kavâs mübâşeretiyle Bursa'ya nefy 

u iclâ’ olunmak bâbında ser-asker paşa ve nâzır efendi takrîriyle dîvândan emr-i âlî. 

[33/131] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre kavâs-başı ağaya virildi. 

               18 Muharrem [12]43 

Hırsova nâ’ibine, ocâğ-ı mülgâ takımından ve Mısır hasırcı esnâfından Çolak 

İbrahim nâm şahıs fî'l-asl kollık neferliginden gelme edebsiz makūleden oldığı ihbâr 

olundığına mebnî fî-mâ-ba‘d Der-sa‘âdet'e ayak basmamak şartıyla iskân itdirilmek  
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üzre mübâşir ta‘yîn olunan       kavâsa terfîkan mü’ebbeden Hırsova'ya nefy u iclâ’sı 

bâbında dîvâdan emr-i âlî. 

[33/131-1] Bu dahi 

Kal‘a-ı Sultâniye nâ’ibine, ocâğ-ı mülgâ takımından Galatalı camcı Hacı 

Mehemmed nâm şahıs kendü halinde olmayub hilâf-ı rızâ’ harekete cesâret itmekle li-

ecli't-te’dîb mübâşir ta‘yîn olunan kavâsa terfîkan Kal‘a-ı Sultâniye'ye nefy u tagrîbi 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[33/132] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı Hüsnü Beg Efendi'ye virildi. 

              18 Muharrem [12]43 

Horpeşte Kazâsı civârında kâ’in kazânın nâ’ibiyle Horpeşte Kazâsı Nâ’ibi 

Seyfullah'ın hilâf-ı şer‘-i şerîf harekete cesâreti sebebiyle ibreten li's-sâ’irîn mehâbet-

rîz-i sudûr olan hatt-ı hümâyûn-ı şâhâne mûcibince rûz-nâmçe-i kazâdan tarîk-i hakk ile 

İbrail'e nefyi bâbında emr-i şerîf ısdârı taraf-ı meşîhat-penâhîden işâret olunmakla 

merkūmın ol vechle çâvuş mübâşeretiyle İbrail'e nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i 

âlî. 

[33/132-1] Bu dahi 

Çâvuş-başı beg efendiye ve Gelibolu nâ’ibine, Üsküdar'da debbâğlar 

mahallesinde arab hâvacelerinden Şerîf Mehemmed nâm şahıs hilâf-ı rızâ’ harekete 

ictisâr eylediğinden li-ecli't-te’dîb çâvuş mübâşeretiyle Gelibolu'ya nefy u tagrîbi 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[34/133] 

Kapûcı-çâvuşı Osman Ağa ile ocâğına gönderildi. 

              19 Muharrem [12]43 
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Lağımcı-başı ağaya ve Bozcaada nâ’ibine, Der-sa‘âdet'de Ebî-Eyyûb-Ensârî'de 

Yalı Hamâmı civârında vâki‘ karagolhâneye me’mûr olan lağımcı ocâğı ikinci 

bölüginin yedinci ortası halîfesi Koca Mustafa Paşalı Receb'in hilâf-ı rızâ’ harekete 

ictisârı tahkīk olunub ocâğ-ı merkūm halkāsından bu makūle harekete ictirâ’ idenlerin 

mutasarrıf oldıkları nân-pârelerinin bir senelik hâsılatı ocâk sanduğına alınarak müddet-

i vâfire nefy u te’dîbi kānunnâme-i hümâyûn muktezâsından oldığından bahisle ol 

vechle te’dîbi husûsu humbara-hâne nâzırı efendi tarafından bâ-takrîr inhâ’ olunmakdan 

nâşî halîfe-i merkūm iki sene ıtlâk olunmak üzre li-ecli't-te’dîb ocâkdan mübâşir ile 

Bozcaada'ya nefy u iclâ’ olunması bâbında dîvâdan emr-i âlî. 

[34/134]     

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre kavâs-başı ağaya virildi. 

21 Muharrem [12]43 

Bergama ve Keşan Kazâları nâ’iblerine, Bergama Kazâsı vücûhından helvacı 

Hacı Halil nâm şahıs mehâmm-ı saltanat-ı seniyyeye sekte virecek hâlâte mücâseret 

üzre olub kendüsine bi'd-def‘ât tenbîh olunmış ise de  mütenebbih olmayarak bu def‘a 

dahi kazâ-ı mezbûrdan asâkir-i mansûre tahrîri duhân gümrigi zamîmesi husûslarından  

dolayı ba‘zı erâcîf neşrîne ibtidâr eylediği kazâ-ı mezbûr tarafından bâ-arzuhâl istid‘â’ 

ve merkūmın ihtilâl-i kazâya mücidd u sâ‘î oldığı kazâ-ı mezbûra gidüb avdet iden 

me’mûrlardan tahkīk kılınmış olmakla bir mahale nefy  u te’dîbi Hüdavendigar ve 

Kocaili Sancâkları Mutasarrıfı Vezîr Hüseyin Paşa tarafından inhâ’ olunmakın mübâşir 

ta‘yîn olunan    kavâsa terfîkan Keşan'a nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[34/134-1] Bu dahi 

Malkara Kazâsı nâ’ibine, İznikmid ahâlisinden olub mukaddemce Der-sa‘âdet'e 

celb ü ihzâr olunan camcı Hüseyin nâm şahıs muzûr bir adam oldığından te’dîbi lâzım 
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gelmegle celâdet-rîz-i sudûr olan hatt-ı hümâyûn mûcibince mübâşir ta‘yîn olunan 

kavâsa terfîkan Malkara'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvâdan emr-i âlî. 

[34/135]     

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre kavâs-başı ağaya virildi. 

       25 Muharrem [12]43 

Bursa nâ’ibine, Der-sa‘âdet sekenesinden El-hâc Mehemmed nâm şahıs kendü 

halinde olmayub muzûr makūlesinden oldığı çehârşenbe gûni arz odasında tebeyyün u 

tahakkuk itmiş oldığına mebnî merkūmın te’dîbiyle emsâlinin lâzım gelmekden nâşî 

merkūmın li-ecli't-te’dîb kavâs mübâşeretiyle Bursa'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvâdan 

emr-i âlî. 

[34/136]     

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı kîse-dârı Ali Beg'e  virildi. 

      25 Muharrem [12]43 

Kütahya nâ’ibine ve Kırşehri mütesellimine, Kırşehri Sancâğı'nda vâki‘ Çâşnigir 

Köprüsi derbendi bölük-başısı Hüsrev Beşir ve Kırşehri Kazâsı'na tâbi‘ Hamid Karyesi 

sükkânından ve delil zümresinden Ali Beg oğlı Deli Osman ve Keman Karyesi'nden 

Çelebi oğlı Mehemmed nâm şahıslar kendü hallerinde olmayub başlarına bir takım 

erâzil cem‘iyle gasb-ı emvâl ve hetk-i arâzi misillü harekât ve şekāvete ictisâr 

eyledikleri mütesellim-i mûmâ-ileyh tarafından iş‘ar ve ahâli taraflarından bâ-i‘lâm u 

mahzar  inhâ’ olunmakla li-ecli't-te’dîb    merkūmların çâvuş mübâşeretiyle Kütahya'ya 

nefy u tagrîbleri bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[34/136-1] Bu dahi 

Çâvuş-başı ağaya ve Bursa nâ’ibine, Der-sa‘âdet sekenesinden Ziba nâm avret 

fâhişe gürûhından olarak hilâf-ı şerî‘at-ı garrâ’ ba‘zı ef‘âl-i şenî‘aya ictisâr eylediğine 
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mebnî li-ecli't-te’dîb mezbûrenin çâvuş mübâşeretiyle Burusa'ya nefy u iclâ’sı bâbında 

dîvândan emr-i âli. 

[34/136-2] Bu dahi 

Çâvuş-başı ağaya ve Kal‘a-ı Sutaniyye nâ’ibine, Der-sa‘âdet'de Küçük Mustafa 

Paşa Mahallesi ahâlisinden ipci esnâfından Bekir nâm kimesne ef‘âl-i şenî‘aya cesâret 

eylediğine mebnî li-ecli't-te’dîb Kal‘a-ı Sultaniyye'ye nefy u iclâ’sı ser-asker paşa 

hazretleri  tarafından takrîr u inhâ’ olunmakla ta‘yîn olunan çâvuşa terfîkan Kal‘a-ı 

Sultaniyye'ye nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[35/137] 

Kapû-çukadârı Hacı İbrahim Ağa ile Vidin Muhâfızı İbrahim Paşa Hazretlerinin 

kapû-kethüdâsı Ali Efendi'ye gönderildi. 

             25 Muharrem [12]43 

Ziştovi Kazâsı nâ’ibine, ocâğ-ı mülgâ havnesinden olub mukaddemâ eyâlet-i 

Bosna'da vukū‘ bulan fesâdda medhalleri olan Tıravnikli Zeybek oğlı Emin ve Olodik 

Mollâ Mehemmed ve Taşlıcalı berber Hüseyin ve Eflasubegli Ali nâm şahıslar ahz u 

girift olunarak Bosna Vâlisi Abdurrahim Paşa tarafından bâ-buyurıldı Ziştovi Kazâsı'na 

irsâl olunmış idügi bâ-i‘lâm inhâ’ kılınmış olmakla merkūmların kazâ-ı merkūmade 

menfiyyen tevkīfleriyle bir mahale salıverilmemesi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[35/138] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı kîse-dârı Ali Beg'e virildi. 

       4 Safer [12]43 

Alâ’iye Sancâğı Mutasarrıfı Ali Esad Paşa'ya ve Kayseri nâ’ibine, Alâ’iye 

sükkânından Hacı-zâde Mustafa kendü halinde olmayub inhilâl-i şîrâze-i nizâm 

memleketi mûcib harekâta ibtidâr itmekde oldığından bahisle merkūmın li-ecli't-te’dîb 
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bir mahale nefyi bâ-i‘lâm u tahrîrât inhâ’ olunmakdan nâşî ol bâbda mehabet-rîz-i sudûr 

olan hatt-ı hümâyûn mûcibince merkūmın li-ecli't-te’dîb bâ-işâret-i aliyye çâvuş 

mübâşeretiyle Kayseri'ye nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[35/138-1] Bu dahi 

Paşa-yı mûmâ-ileyh ve Konya nâ’ibine, Alâ’iye ahâlisinden nakīb-i sâbık 

Abdurrahman Efendi'nin ber-vech-i muharrer hareketi inhâ’ olundığına mebnî bâ-hatt-ı 

hümâyûn ve bâ-işâret-i aliyye çâvuş mübâşeretiyle merkūmın li-ecli't-te’dîb Konya'ya 

nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[35/139] 

Mehter Veli ile Yerkokca Voyvâdası Mahmud Nedîm Beg damadı Abdulaziz 

Agâh Efendi'ye gönderildi. 

       5 Safer [12]43 

Yerkokca nâ’ibine, ocâğ-ı mülgâ havnesinden olub mukaddemâ eyâlet-i 

Bosna'da vukū‘ bulan fesâdda medhalleri olan berber Ali oğlı Salih ve bakkāl Gâzi ve 

işci İsmail oğlı Mustafa ve Dezdi Liyân Mehemmed ve Dolik Salih ve kışla ustası 

duhâncı İbrahim ve diğer kışla ustası yorgâncı İbrahim nâm şahıslar ahz u girift 

olunarak Bosna Vâlisi Abdurrahim Paşa tarafıyla bâ-buyurıldı Yerkokca Kazâsı'na nefy 

u irsâl olunmış olmakla merkūmların kazâ-ı mezbûrada menfiyyen tevkīfleri bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[35/140]   

Mübâşirleri ta‘yîn olunmak üzre kavâs-başı ağaya virildi. 

       9 Safer [12]43 

Gelibolu nâ’ibine, Kayseri sükkânelerinden Elmas nâm avret bu esnâda 

Kayseri'den Bursa'ya diyerek bi'l-kefâle aldığı mürûr tezkeresini hakk ile gûya Âsitâne-i 
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Sa‘âdet'e gelmek üzre virilmiş sûretine uydurtmış oldığı İznikmid'de his olundıkda 

merkūma ber-takrîb firâr ile tağ yollarından Der-sa‘âdet'e gelüb Sepetci Hânı'nda 

Kayserili Keklik oğlı Mehemmed'in odasında ihtifâ’ ve merkūm dahi ketm ü tezevvüce 

ictirâ’ itmiş oldığı tahkīk olunmakla kavâs mübâşeretiyle merkūm ve merkūmânın 

Gelibolu'ya nefy u irsâlleri bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[35/140-1] Bu dahi 

Keşan nâ’ibine Kayseri sükkânlarından ve çilingîr esnâfından Seyyid Ahmed 

nâm şahıs bu esnâda Kayseri'den Bursa'ya diyerek bi'l-kefâle aldığı mürûr tezkeresini 

hakk ile gûya Âsitâne-i Sa‘âdet'e gelmek sûretine uydurtmış oldığı İznikmid'de his 

olundıkda merkūm ber-takrîb firâr ile tağ yollarından Der-aliyye'ye gelüb hân-ı 

mezkûrede sahtıbâncı Kara Fakîh oğlı Mehemmed'in odasında ihtifâ’ itmiş oldığı tahkīk 

olunmakla merkūmların bu vechle hilâf-ı rızâ’ hareketlerine mebnî  kavâs mübâşeretiyle 

Keşan'a nefy u irsâlleri bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[35/140-2] Bu dahi 

Tolcı nâ’ibine, Kayseri ahâlisinden  ve Der-sa‘âdet'de kâ’in dibekci-başı 

Süleyman nâm şahıs bu esnâda Kayseri'den Bursa'ya diyerek mürûr tezkeresi alub 

ba‘dehu hayl u sanâyı‘ ile Der-sa‘âdet'e gelmiş oldığı tahkīk kılınan eşhâs ketm u ihfâ’ 

eylemiş oldığına mebnî merkūm kavâs mübâşeretiyle mü’ebbeden Tolcı'ya nefy u iclâ’ 

olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[36/141] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı kîse-dârı Ali Beg Efendi'ye virildi. 

       9 Safer [12]43 

Zikr-i âtî kimesnenin bulundıgı mahalin kādîsıyla Kayseri nâ’ibine, Alâ’iye 

Sancâğı'nda vâki‘ İbradi Kazâsı sükkânından katil Osman nâm şahıs öteden berü livâ-ı 
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mezbûr mutasarrıflarına adem-i itâ‘at ve mehâmm-ı seniyyenin ta‘dîlini mûcib harekete 

cür’et ve ba‘zı uygunsuz eşhâs tesâhüb ü himâye ile bî-cürm kimesneleri katl itdirmek 

misillü evzâ‘a cesâret eylediğine mebnî merkūmı livâ-ı mezbûr mutasarrıfı Ali Es-sa‘id 

Paşa tarafından celb ü habs olunmış ise de ber-takrîb firâr ile Yenişehri tarafına gitmiş 

oldığı inhâ’ olunmakla bâ-işâret-i aliyye merkūm li-ecli't-te’dîb çâvuş mübâşeretiyle 

Kayseri'ye nefy u tagrîb olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[36/142]       

Müdîr-i umûrı Osman Efendi'ye Mehter Gemalmaz ile gönderildi. 

       10 Safer [12]43 

Kengiri nâ’ibine, Rodos Cezîresi sâkinlerinden kūmânyacı Hacı Hüseyin nâm 

kimesnenin hilâf-ı rıza’ hareketi inhâ’ olundığına mebnî bundan akdem Kengiri'ye nefy 

olunmış ise de ıslâh-ı nefs itmiş oldığı Rodos mutasarrıfı tarafından inhâ’ olunmakla fî-

mâ-ba‘d hilâf-ı rıza’ hareketde bulunmaması gûş-i hûşte telkīn olunarak tahliye-i 

sebîline mübâderet olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[36/142-1] Bu dahi 

Konya nâ’ibine, cezîre-i mezkûre sükkânından Ali Efendi oğlı Arif ve Çâlık oğlı 

İbrahim nâm kimesnelerin hilâf-ı rıza’ hareketlerine mebnî Konya'ya nefy u iclâ’ 

olunmışlar ise de ber-vech-i muharrer afv u ıtlâkları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[36/143]       

Bir kıt‘a tezkere-i sâmiyye ile beraber asâkir-i mansûre ser-askeri Hüsrev Paşa 

Hazretlerine gönderildi. 

       15 Safer [12]43 

Vidin Muhâfızı Vezîr İbrahim Paşa'ya ve Tolcı nâ’ibine, Vidin'de olan asâkir-i 

mansûre bin-başısı Kaymak-zâde İsmail'in ba‘zı sefâhat ve şenâ‘at misillü fazâhati şâyi‘ 
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ve bu cihetle askerî zâbıtlığına adem-i iktidârı zâhir olundığına mebnî yerine âharı 

nasbıyla kendüsinin ibreten li's-sâ’irîn bir mahale nefy u iclâ’sı müşârun-ileyh 

tarafından inhâ’ olunmış oldığından bahisle merkūmın mübâşir ma‘rifetiyle Tolcı'ya 

nefy u iclâ’sı Asâkir-i Mansûre Ser-askeri Hüsrev Paşa Hazretleriyle Nâzırı Mehemmed 

Emîn Seyyid Efendi bâ-takrîr inhâ’ itmeleriyle şeref-yafte-i sudûr olan hatt-ı hümâyûn-ı 

şâhâne mûcibince merkūmın müşârun-ileyh tarafından mübâşir ta‘yîniyle Tolcı'ya nefy 

u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[36/144]       

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre kavâs-başı ağaya virildi. 

       15 Safer [12]43 

Kal‘a-ı Sultâniye nâ’ibine, Der-sa‘âdet'de Yedi Kule hâricinde kâ’in debbâğ 

esnâfından ve ocâğ-ı mülgâ mensûbâtından Yusuf nâm kimesne alât-ı ocâğ-ı mülgânın 

tavr u  vâdisine sâlik bir uygunsuz kimesne oldığı sa‘âdetlü ser-asker paşa hazretleri 

tarafından inhâ’ ve Der-sa‘âdet'den tard u def‘i lâzimeden oldığını inbâ’ itmiş olmakla 

merkūmın li-ecli'l  te’dîb kavâs mübâşeretiyle Kal‘a-ı Sultâniye'ye  nefy u tagrîbi 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[36/145]       

Kapû-çukadârı Hacı Mustafa Efendi'ye virilmeden Hüseyin Paşa Hazretlerine 

gönderildi. 

       15 Safer [12]43 

Biga Sancâğı mutasarrıfı ve Bahr-ı Sefîd Boğazı muhâfızı vezîre ve Yalak-âbâd 

Kazâsı nâ’ibine, ocâğ-ı mülgâ mensûbâtından Der-sa‘âdet'de Yeni-kapû'da kahveci 

Resûl nâm şahısın uygunsuz hareketi tahakkuk eylediğine mebnî fî-mâ-ba‘d afv u ıtlâk 

olunmayarak mü’ebbeden Kum Kal‘a'ya nefy olunmış ise de merkūmın Der-sa‘âdet'de 
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olan iyâl u evlâdı muzdarib u perîşân ve rahm ü şefkāte şâyân oldıkları beyânıyla iyâl u 

evlâdına merhameten afv u ıtlâkı veyâhud menfâsının Yalak-âbâd Kazâsı'na tahvîli 

husûsuna müsâ‘ade-i aliyye erzânı kılınmasını hala Hüdavendigar ve Kocaili Sancâkları 

mutasarrıfı ve Bahr-ı Siyâh Boğazı Muhâfızı Vezîr Hüseyin Paşa Hazretleri ifâde-i 

iltimâs itmekden nâşî fî-mâ-ba‘d âsitâneye ayak basmâmak şartıyla merkūmı müşârun-

ileyh tarafından mübâşire terfîkan Yalak-âbâd Kazâsı'na irsâl ve ol tarafda menfiyyen 

meks ü ikāmet itdirilmesi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[36/146]       

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuşlar emîni Vekîl Ağa'ya virildi. 

       17 Safer [12]43 

Kütahya ve Eğirdir Kazâsı nâ’iblerine, Eğirdir Kazâsı müftüsü Ahmed Râfi‘ 

Efendi hilâf-ı şer‘-i şerîf ve mugâyir-i rızâ’ rafz u ilhâd misillü ef‘âl u akvâli tebeyyün 

eylediği sâbıkā Teke ve Hamid Sancâkları Mutasarrıfı ve hala Haleb Vâlisi sadr-ı esbak 

Rauf Paşa Hazretleri lede't-tahkīk inhâ’ itmekle merkūmın li-ecli't-te’dîb bâ-işâret-i 

aliyye Kütahya'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[37/147]       

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre kavâs-başı ağaya virildi. 

       17 Safer [12]43 

Tolcı nâ’ibine, ocâğ-ı mülgâ takımından Macar Kal‘alı Kanlı Hasan oğlı Arif ve 

yine kal‘a-ı mezbûr tarafından Uyuz Mustafa nâm şahısların ba‘zı uygunsuz hareketleri 

tahakkuk eylediğine binâ’en  merkūmların tard u def‘leri lâzım gelmiş olmakla li-ecli't-

te’dîb kavâs mübâşeretiyle Tolcı'ya nefy u irsâlleri bâbında dîvândan emr-i âlî 

[37/148]       

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre kavâs-başı ağaya virildi. 
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       22 Safer [12]43 

Hadim Kazâsı nâ’ibine ve müftüsüne, fî'l-asl âsitâne sekenelerinden iken 

Râdoşte'de te’ehhül ü  temekkün idüb melâhide gürûhından oldığı bi'l-ihbâr Der-

sa‘âdet'e celb olunan Nuri nâm şahıs erbâb-ı rafz u ilhâddan oldığı tebeyyün eylediğine 

mebnî tashîh-i i‘tikād ile salâh-ı hâl-i kesb eylemek içün şeref-efzâ’-yı sudûr olan hatt-ı 

hümâyûn-ı şâhâne mûcibince merkūm kavâs mübâşeretiyle Hadim'e nefy u iclâ’ 

olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[37/149]        

Ağa efendimizin Kara-kulakı ile silâhdâr-ı hazret-i sadr-ı âlî İbrahim Ağa'ya 

virildi. 

       22 Safer [12]43 

Tırhala Kazâsı nâ’ibine, İslimye Kazâsı mütemekkinlerinden Papaz oğlı çorbacı 

Dimitri nâm zimmî hilâf-ı rızâ’ hareketine binâ’en Rum Patriği'nin inhâ’sıyla Tırhala 

Kazâsı'na tâbi‘ Kalabka Karyesi'nde kâ’in Ayavadlam nâm manâstıra nefy olunmış ise 

de harekât-ı sâbıkāsına nâm oldığına milletinden ba‘zı mu‘temed zimmîler tefekkül 

eylediğini ve fî-mâ-ba‘d harekât-ı sâbıkāsına cesâret ve vilâyet-i umûrına müdâhale ider 

ise darbhâne-i âmireye beş bin gurûş nezr virmek şartıyla afv u ıtlâkını patriği ve 

cemâ‘at-ı metrepolidânı arzuhalleriyle inhâ’ itmeleriyle ol vechle mersûmın afv u ıtlâkı 

bâbında dîvâdan emr-i âlî. 

[37/150]       

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre kavâs-başı beg efendiye virildi. 

       22 Safer [12]43 

Çâvuş-başı ağaya ve Bursa nâ’ibine, mahrûse-i Galata'ya müzâfa Beşiktaş'da 

Tekerlek Mustafa Çelebi Mahallesi sâkinelerinden Ayişe ve Dilhayat ve Hoşyâr ve 
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Hadîce nâm avretler ile mezbûre Hadîce'nin oğlı Abdullah nâm şahıs kendü hallerinde 

ırzlarıyla mukayyed olmayarak hânelerine nâ-mahrem ecnebî adamlar celbiyle hilâf-ı 

şer‘-i ef‘âl-i şenî‘aya ictisârları mahalle-i mezbûra ahâlisi tarafından zâbıtâna bi'l-ihbâr 

mezbûr ve mezbûreler ahz ve huzûr-ı şer‘a ihzâr bir le mütecâsir oldıkları harekât-ı nâ-

merziyye tahakkuk itmiş oldığı Beşiktaş nâ’ibi tarafından bâ-i‘lâm inhâ’ olunmakla 

merkūm ve mezbûreler ta‘yîn olunan              dîvân çâvuşına terfîkan Bursa'ya nefy 

olunmaları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[37/151]       

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya virildi. 

       23 Safer [12]43 

Aksaray ve Kayseri nâ’iblerine, Aksaray Nâ’ibi sâbık Es-seyyid Mustafa Hulûsi 

Efendi ba‘zı hilâf-ı rızâ’ harekete cesâret itmiş oldığına binâ’en merkūmın li-ecli't-

te’dîb ta‘yîn olunan       çâvuş mübâşeretiyle bâ-işâret-i aliyye Kayseri'ye nefy u iclâ’sı 

bâbında dîvândan emr-i âli 

[37/152]       

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı  kîse-dârı Ali Beg'e virildi. 

       24 Safer [12]43 

Çâvuş-başı ağaya ve Bozcaada nâ’ibine, Mehemmed İzzet ve debbâğ 

Mehemmed nâm şahıslar kendü hallerinde ırzlarıyla mukayyed olmayarak Beşiktaş'ta 

Tekerlek Mustafa Çelebi Mahallesi'nde nâ-mahrem ecnebî avretler hânesine duhûl ile 

hilâf-ı şer‘-i ef‘âl-i şenî‘aya ictisârları mahalle-i mezbûra ahâlisi tarafından zâbıtâna bi'l-

ihbâr mezbûrlar ahz ve huzûr-ı şer‘a ihzâr bir le mütecâsir oldıkları harekât-ı nâ-

merziyye tahakkuk itmiş oldığı Beşiktaş nâ’ibi bâ-i‘lâm inhâ’ itmekle merkūmların 
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çâvuş mübâşeretiyle li-ecli't-te’dîb Bozcaada'ya nefy olunmaları bâbında dîvândan emr-

i âlî. 

[37/152-1] Bu dahi 

Çâvuş-başı ağaya ve Bozcaada nâ’ibine,  kuzâtdan Bedestânî Hacı Mehemmed 

Emîn Efendi'nin ber-vech-i muharrer hareketine binâ’en li-ecli't-te’dîb çâvuş 

mübâşeretiyle Bozcaada'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[38/153] 

Kapû-çukadârı Hasan Ağa ile kapû-kethüdası Raşid Beg'e gönderildi. 

       29 Safer [12]43 

Niş Muhâfızı Vezîr Osman Paşa'ya ve Niş na‘ibine, mülgâ-ı yeniçeri ocâğı 

eşkiyâsına mutâba‘at ile azhâr-ı bâgı u fesâd iden baş-eski Salih Garavaş nâm şahıs ahz 

u girift olunarak hala Bosna Vâlisi Abdurrahim Paşa tarafından bâ-buyurıldı Niş'e def‘ 

olundığı inhâ’ olunmakla şeref-rîz-i sahîfe-i sudûr olan hatt-ı hümâyûn-ı şâhâne 

mûcîbince merkūmın Niş'de menfiyyen ikāmet itdirilmesi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[38/153-1] Bu dahi 

Silistre Vâlisi Vezîr El-hac Ahmed Paşa'ya ve Silistre nâ’ibine, Ricâl Osman ve 

Sarâylı Kartal oğlı Memiş ve Sarâylı Mellik Mustafa ve Sarâylı Furkan oğlı Salih nâm 

şahıslar kezâlik vâli-i müşârun-ileyh tarafından bâ-buyurıldı Silistre’ye def‘ olunmış 

olmakla ber-vech-i muharrer menfiyyen tevkīfleri bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[38/153-2] Bu dahi 

Belgrad Muhâfızı Vezîr Hüseyin Paşa'ya ve Belgrad kādîsına, Sarâylı Sakkā 

İsmail oğlı Hüseyin nâm şahıs kezâlik vâli-i müşârun-ileyh tarafından bâ-buyurıldı 

Belgrad'a def‘ olunmış olmakla ber-vech-i muharrer menfiyyen tevkīfleri bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 
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[38/153-3] Bu dahi  

Şumnı nâ’ibine, Teşne Kazâsı ahâlisinden Cafer Böbirik ve Şado Ali ve Sarıklu                        

oğlı Hasan ve kassâb Hosik ve El-hac Ali Soyka ve Ali Kethüdâ oğlı Ömer nâm şahıslar 

kezâlik vâli-i müşârun-ileyht arafından bâ-buyurıldı Şumnı'ya def‘ olunmış olmakla ber-

vech-i muharrer menfiyyen tevkīfleri bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[38/153-4] Bu dahi 

Hazargırad nâ’ibine, Zencine Nâhiyesi ahâlisinden Ahmed Tato ve Zencine 

Dizdârı Malik ve kassâb İsâ ve Tulumoğlı İbrahim ve Mollâ İsmail oğlı Ahmed ve 

Yago Dogalik nâm şahıslar kezâlik vâli-i müşârun-ileyh tarafından bâ-buyurıldı 

Hazargırad'a def‘ olunmış olmakla ber-vech-i muharrer menfiyyen tevkīfleri bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

 [38/153-5] Bu dahi 

İsterumca nâ’ibine, sâbıkā Serebrenice Nâ’ibi Abdullah nâm şahıs kezâlik vâli-i 

müşârun-ileyh tarafından bâ-buyurıldı İsterumca'ya def‘ olunmış olmakla ber-vech-i 

muharrer bâ-işâret-i fetvâ-penâhî menfiyyen tevkīfi bâbında dîvâdan emr-i âlî. 

[38/154]  

Kapû-çukadârı İbrahim Ağa ile kapû-kethüdâsı Ali Efendi'ye gönderildi. 

       29 Safer [12]43 

Vidin Muhâfızı Vezîr İbrahim Paşa'ya ve Vidin nâ’ibine,                       

Salih ve Sarâylı Nuri ve Sarâylı Lopu Salih ve Sarâylı Ahmed Bulugi nâm şahıslar vâli-

i müşârun-ileyh tarafından Vidin Kazâsı'na def‘ olunmakla ber-vech-i muharrer 

menfiyyen tevkīfleri bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[38/154-1] Bu dahi 

Kapûcı-başılardan Ruscuk Mütesellimi ve Muhâfızı Hasan Ağa'ya ve Ruscuk 

nâ’ibine, Sarâylı Birkabinin Mehemmed ve Sarâylı Hüseyin Vastik ve Sarâylı Vegdik 

Mustafa nâm şahıslar kezâlik vâli-i müşârun-ileyh tarafından bâ-buyurıldı Ruscuğ’a 

def‘ olunmakla ber-vech-i muharrer menfiyyen tevkīfleri bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[38/155] 

Kâtib hazine-i sadr-ı âlî Mustafa Efendi ile hazinedâr-ı sadr-ı âlî kapû-kethüdâsı 

Halil Beg Efendi'ye gönderildi. 

       29 Safer [12]43 

Kapûcı-başılardan Nigbolu muhâfızına ve nâ’ibine, Ferâyişnikli Mustafa ve 

Sarâylı Ebubekir ve Sarâylı Mehemmed ve Berenbo Mustafa nâm şahıslar kezâlik vâli-i 

müşârun-ileyh tarafından bâ-buyurıldı Nigbolu'ya def‘ olunmakla ber-vech-i muharrer 

menfiyyen tevkīfleri bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[39/156] 

Müdîr-i umûrı Seyyid Efendi'ye virildi. 

        29 Safer [12]43 

Filibe kādîsına, Gıradcaniceli Ahmed Beg nâm şahıs kezâlik müşârun-ileyh 

tarafından bâ-buyurıldı Filibe'ye def‘ olunmış olmakla ber-vech-i muharrer menfiyyen 

tevkīfi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[39/157] 

Kapû-çukadârı Derviş Ahmed [ile] müdîr-i umûrı Nu‘mân Efendi-zâde Raşid 

Efendi'ye gönderildi. 

       29 Safer [12]43 
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Sofya nâ’ibine ve mütesellimine, Eyâlet-i Bosna’da vâki‘ Behke Kapûdânı 

Mehemmed ve Karupe Kapûdânı diğer Mehemmed ba‘zı eşkiyâyı tahrîk ve neşr-i erâcîf 

ile şîrâze-i nizâm memleketin inhilâline ictisâr eylediklerine mebnî ref‘-i kîl ü kāl 

zımnında vâli-i müşârun-ileyh tarafından bâ-buyurıldı Sofya'ya def‘ olunmış olmakla 

ber-vech-i muharrer menfiyyen tevkīfleri bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[39/158] 

Hâvas-başı kîse-dârı Ali Beg'e virildi. 

      3 Rebî'ül-evvel [12]43 

Zikr-i âtî menfînin bulundıgı mahalin kādîsıyla Keşan nâ’ibine, Metlik Kasâbası 

sâkinlerinden El-Hâc İbrahim Beg-zâde Sâdık Beg ihtilâl-i beldeyi mûcib ba‘zı nâ-

hemvâre hareketine mebnî bu def‘a Metlik'den firâr eylediği bâ-i‘lâm inhâ’ olunmakla 

mîr-i merkūm li-ecli't-te’dîb bulundıgı mahalden çâvuşa terfîkan Keşan'a nefy u tagrîb 

olunmak bâbında  dîvândan emr-i âlî. 

[39/159] 

Kîse-dâr-ı hazreti  riyâset-penâhîden Akif Efendi'ye Süleyman ile gönderildi. 

      5 Rebî‘ü'l-evvel [12]43 

Alasonya ve Dırama nâ’iblerine, Alasonya ve tevâbi‘i metrepolidi Şemoil nâm 

rahib ayinlerine ve meslek-i ruhbâniyyete mugâyir-i harekât-ı nâ-hemvâreye ibtidâr 

eylediği hasebiyle kendüsine bi'd-def‘ât nush u pend olunmış ise de yine isgâ’ itmeyüb 

te’dîb ü terbiyesi lâzım geldiğinden bahisle rahib-i mesfûr mübâşir magrifetiyle  li-

ecli't-te’dîb Dırama Kazâsı'nda kâ’in Koskaniçe Manâstırı'na yine manâstır-bend 

olunmak üzre nefy u iclâ’ olunub ıtlâkı husûsu yine memhûr arzuhalleriyle istirhâm 

olunmadıkca müsâ‘ade olunmamak üzre emr-i şerîf sudûrını İstanbul ve tevâbi‘i Rum 

Patriği ve cemâ‘at-i metrepolidânı memhûr arzuhalleriyle istid‘â’ itmeleriyle ta‘yîn 
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olunan         mübâşire teslîmen sâlifü'z-zikr manâstıra nefy u irsâl olunmak bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[39/159-1] Bu dahi  

Isparta ve Antalya ve Lefkoşe nâ’iblerine, Antalya ve Isparta ve tevâbi‘i 

metrepolidi Yerasimos nâm rahibin ber-vech-i muharrer hareketine binâ’en ta‘yîn 

olunan         mübâşire teslîmen Kıbrıs Cezîresi'ne nefy u irsâli bâbında kezâlik dîvândan 

emr-i âlî. 

[39/160] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre kavâs-başı ağaya virildi. 

      5 Rebî‘ü'l-evvel [12]43 

Tolcı nâ’ibine, Der-sa‘âdet sekenesinden Mustafa nâm şahıs ocâğ-ı mülgâ 

mensûbâtından oldığı reviş ve kiyâfetinden ihsâs olunarak ahz u habs u istintâk 

olundıkda dûdmân-ı mülgâda civeleklik ve karakullukcılık ve bayrakdârlık itmiş oldığı 

kendü takrîrinden tebeyyün itmiş ve gürûh-ı mekrûha takımından mukaddemlerde 

havâsına tâbi‘ bir şahıs oldığı tahkīk itmiş olmakla merkūmın li-ecli't-te’dîb kavâs 

mübâşeretiyle Tolcı'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[39/161] 

Kapû-çukadârı Derviş Ahmed ile kapû-kethüdâsı Nu‘mân Efendi'ye gönderildi. 

      4 Rebî‘ü'l-evvel [12]43 

Bahr-ı Sefîd Boğazı Muhâfızı ve Biga Sancâğı Mutasarrıfı El-hâc Mustafa 

Paşa'ya ve Bursa nâ’ibine, Biga Kazâsı mahkemesinde baş-kâtib  Mehemmed Murad 

Efendi kendü halinde olmayub ifsâd-ı beldeye ve envâ‘-ı hîleye mütecâsir oldığından 

kitâbeti üzrerinden ref‘ ve berâtı kaydı terkīn ve Biga Kazâsı'nda olan emlâkını âharı 

tevkîl bir le kendü iyâl u evlâdıyla Bursa'da sâkin olmak ve kazâ-ı mezbûra ayak 
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basmamak üzre bâ-işâret-i aliyye müşârun-ileyh tarafından mübâşir terfîkiyle Bursa'ya 

irsâl ve kazâ-ı mezbûra salıverilmemesi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[39/162] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre kavâs-başı Hacı Süleyman Ağa'ya  virildi. 

      7 Rebî‘ü'l-evvel [12]43 

Vidin nâ’ibine, fî'l-asl Vidin sükkânından olub el-hâletü-hâzihi Der-sa‘âdet'de 

olan Kerim Beg-zâde Mehemmed Emîn hilâf-ı rızâ’-ı şâhâne harekete cesâreti tahkīk 

kılındığına mebnî Der-sa‘âdet'den tard u def‘i lâzım gelmiş olmakdan nâşî merkūm ol 

cânibde ikāmet ü temekkün şartıyla kavâs mübâşeretiyle Vidin'e nefy u iclâ’sı bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[40/163] 

Mübâşir-i ta‘yîn olunmak üzre kavâs-başı ağaya virildi. 

            10 Rebî‘ü'l-evvel [12]43  

Esad Kavâs mübâşir ta‘yîn olundı. 

 Karaman vâlisi vezîre ve zikr-i âtî menfîlerin Konya ve Ankara Sancâkları 

dâhillerinde bulındıgları kazânın kādîsıyla Tolcı nâ’ibine ve Ankara mütesellimine, 

Cihân-Begli mîr aşireti sâbık Mustafa Beg ve emmisi Hacı Ömer nâm şahıslar kendü 

hallerinde olmayub derûn-ı aşirete ilkā’-yı fesâddan başka ve Der-sa‘âdet'e müretteb 

ağnâm maslahatına sekte virmek dâ‘iyyesiyle ba‘zı ikrârı itmâ‘ ve İzmir ve Bursa 

taraflarına hayli ağnâm sabdırmış oldıkları inhâ’ olunmış ve merkūmân Anadolu 

tarafında oldıkca ağnâm-ı mezkûrenin lâyıkıyla celbî mümekkin olamayacağı tebeyyün 

itmiş olmakla kavâs mübâşeretiyle Tolcı'ya nefy u iclâ’ları bâbında dîvâdan emr-i âlî. 

[40/164] 

Kavâsân-ı hazret-i sadr-ı âlîden Şerîf Kavâs mübâşir ta‘yîn olundı. 
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      10 Rebî‘ü'l-evvel [12]43 

Gölhisâr ve Keşan nâ’iblerine, Gölhisâr Kazâsı sâkinlerinden Kaba-sakal 

Mehemmed ve Mürsel oğlı Hacı Süleyman nâm şahıslar kazâ-ı mezbûrada mîr-i kereste 

nakline me’mûr arabâcıları ifsâd u i‘fâl ve kereste nizâmını ihlâle ictisârları ihbâr 

olunmakdan nâşî merkūmânın li-ecli't-te’dîb kavâs mübâşeretiyle Keşan'a nefy u iclâ’ 

olunmaları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[40/165] 

Çâvuş-başı beg efendinin kendüsine virildi. 

      12 Rebî‘ü'l-evvel [12]43 

Çâvuş-başı bege ve Kütahya nâ’ibine, Sultân Mehemmed Hân Medresesi'nde 

talebe-i ulûmden Mehemmed ba‘zı kesân ile nizâ‘ iderek bıçak küşâdına cür’et eylediği 

âcilden bâ-işâret-i aliyye merkūmın çâvuş mübâşeretiyle Kütahya'ya nefy u iclâ’ 

olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[40/166] 

Yamâg-ı mühürdâr-ı riyâset-penâhî Hâfız ile re’îs efendimize gönderildi. 

      11 Rebî‘ü'l-evvel [12]43 

Isparta nâ’ibine Kıbrıs muhassılına, Kıbrıs'da baş-piskopos olan Damanikos nâm 

rahibin hilâf-ı rızâ’ harekatına mebnî re’îs efendi etbâ‘ından Mustafa Ağa'ya terfîkan 

Isparta'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[40/167] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre kavâs-başı ağaya virildi.  

         11 Rebî‘ü'l-evvel [12]43 

Evlâd-ı fâtihân çeri-başısına. 
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Tekoş Kazâsı nâ’ibiyle Kavala nâ’ibine, Tekoş Kazâsı kurâsından Kuşarfe 

Karyesi ahâlisinden Hasan ve Gireş Sulu Dilambor Osman ve Mollâ Sarân ve İberli 

Karyesi'nden Beyroglı ve Hasan Çâvuş ve Rüstem Çâvuş ve Celevir Karyesi'nden Mollâ 

Mehemmed oğlı Sulu ve Konnure Halil ve İslâm Alemdâr nâm şahıslar kurâ-ı 

merkūmadan müretteb olan mîr-i ağnâmını virdirmemek zımnında ahâliyi tahrîk 

eylediklerini hâssa kassâb-başısı Mustafa Ağa bâ-takrîr inhâ’ itmekle merkūmların li-

ecli't-te’dîb kavâs mübâşeretiyle Kavala'ya nefy u iclâ’ları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[40/168] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı Hüsnü Beg Efendi'ye virildi. 

      18 Rebî‘ü'l-evvel [12]43 

Mersûmân iyâl u evlâd ve müte‘allikātlarıyla beraber mahal-i menfâlarına 

gitmeleri irâde buyırıldıgından kavâs-başı veliyyü'n-ni‘amiye devletlü Hüseyin Paşa 

Hazretleri tarafından kethüdâsı terfîk olunarak ber-mûcib-i irâde-i seniyye lüzûmı olan 

eşyâlarını ahz ve bıragacakları eşyâlarını yine kendüleri odalara vaz‘ u temhîr itdikden 

sonra zîrde-i muharrer iyâl u evlâd ve müte‘allikātlarını Üsküdar'a imrâr itdirmiş 

oldığını ve ba‘de ez-în dahi yalûlarının muhâfazasına ihtimâm buyuracaklarını 

mübeyyin müşârun-ileyhin vurûd iden cevâb-nâmesi me’ali iş bu mahale şerh virildi. 

21 Rebî‘ü'l-evvel [12]43 

Kayseri nâ’ibine, sarrâf tâ’ifesinden Tankar oğlı Öseb nâm mel‘ûn yâlnız 

sarrâfılıga kanâ‘at itmeyüb devr-i ebvâb ile emvâl-i mîriyye ve mesâlih-i mülkiyyeye 

dürlü dürlü mazarrat itmek misillü harekâta ictisârı tahkīk-kerde-i pâdişâhî olub dârü's-

saltanati's-seniyyenin bu makūle mel‘anet-kârlardan tathîri ehm olmakla mersûmın 

evlâd u i‘yâl ve müte‘allikātıyla mü’ebbeden bir mahale nefy u iclâ’sı husûsuna irâde-i 

seniyye ta‘alluk iderek ol bâbda hatt-ı hümâyûn-ı şâhâne şeref-rîz-i sudûr olmakla kavâs 
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mübâşeretiyle evlâd u i‘yâl ve müte‘allikātıyla mü’ebbeden Kayseri'ye nefy u iclâ’sı 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

Mesfûrın İyali nefer 1- Erkek oğlı Ohannis nefer 1- ve diğer oğlı Mikail nefer 1- 

ve diğer oğlı Denail nefer 1- ve diğer oğlı Heri nefer 1- ve diğer oğlı Hüzzam nefer 1- 

mersûmın kızı Doduka nefer 1- diğer kızı Makori nefer 1- diğer kızı Meredi nefer 1- 

diğer kızı Sofi nefer 1- uşâğı Karabet nefer 1- diğer uşâğı Ohannis nefer 1. 

[40/168-1] Bu dahi 

Sivas nâ’ibine, sarrâf tâ’ifesinden Tankar oğlı Agob nâm mel‘ûnın dahi kezâlik 

hareketine mebnî sâdır olan hatt-ı hümâyûn-ı şâhâne mûcibince evlâd u iyâl ve 

müte‘allikātıyla kavâs mübâşeretiyle mü’ebbeden Sivas'a nefy u iclâ’sı bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

Agobın İyali nefer 1- mesfûrın oğlı Artin nefer 1- diğer oğlı Kirkor nefer 1- 

diğer oğlı Meraflı Ohlı nefer 1- diğer oğlı Abraham nefer 1- diğer oğlı Ohannis nefer 1- 

diğer oğlı Mıgırdıc nefer 1- mesfûrın kızı Merdehi nefer 1- diğer kızı Makohi nefer 1. 

[41/169] 

 Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı kîse-dârı Ali Beg'e virildi. 

      18 Rebî‘ü'l-evvel [12]43 

Dîvân-ı Hümâyûn çâvuş-başısı Hüsnü Beg Efendi'ye ve Bursa nâ’ibine, Der-

sa‘âdet sekenesinden Nakkāş Paşalı Ümmügülsüm  nâm avret ırz u edebiyle mukayyede 

olmayub hilâf-ı şerî‘at-ı garrâ’ fuhşiyyâta  ictirâ’ itmekde idügi tahkīk kılınmış olmakla 

çâvuş mübâşeretiyle li-ecli't-te’dîb mezbûrenin Bursa'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan 

emr-i âlî. 

[41/170] 

Çâvuş-başı ağa efendimizin şâtırı aldı. 
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      21 Rebî‘ü'l-evvel [12]43 

Kütahya nâ’ibine, Zecriye mukāta‘âsı hizmetinde baş-kâtib iken uygunsuzluğu 

tahakkukına binâ’en yedinde olan berâtı kaydı terkīn ile bâ-hatt-ı hümâyûn Kütahya'ya 

nefy olunmış olan Nu‘mân Efendi'nin müddet-i nefyi hayli vakt olarak menfâsında hasta 

ve vâlidesi ve evlâd u iyâli bu tarafda sefîl ü perîşân oldıkları beyânıyla afv u ıtlâkını 

vâlidesi merkūma rikâb-ı hümâyûn-ı şâhâne ye arzuhâl takdîmiyle inhâ’ itmiş ve ba‘de 

ez-în Zecriye maslahatına karışmamak ve meygedeci ve müskirât kâyıkları rü’esâsıyla 

ülfet itmemek üzre ıtlâkını hala İstanbul emti‘a gümrigi emîni olub Zecriye emâneti 

dahi uhdesinde olan Nâfız Efendi i‘lâm eylemiş olmakla şart-ı mezkûr üzre mûma-

ileyhin afv u ıtlâkı bâbında bâ-emr-i hümâyûn dîvândan emr-i âlî. 

[41/171] 

Kapû-çukadârı Hâfız Ebubekir Efendi ile Çirmen kapû-kethüdâsı Salih Efendi'ye 

gönderildi. 

      21 Rebî‘ü'l-evvel [12]43 

Pazarcık nâ’ibine, ocâğ-ı mülgâ mensûbâtından ve Edirne ahâlisinden olub 

bundan akdem bâ-emr-i âlî mü’ebbeden Pazarcığ'a nefy olunan temürci oğlı İbrahim 

nâm kimesne fî-mâ-ba‘d Edirne'ye ayak basmamak üzre iyâl u evlâdıyla hacc-ı şerîfe 

gidüb ba‘de'l-hac Şam-ı Şerîf’e ikāmet itmek şartıyla ıtlâkını bâ-arzuhâl inhâ’ eylediği 

Silistre Vâlisi tarafından inhâ’ olunmış oldığından bahisle merkūmın ol vechle ıtlâkını 

Çirmen mutasarrıfı hazretleri iş‘âr eylemiş olmakla edâ-yı hacc eyledikden sonra Şam-ı 

Şerîfe'de  mü’ebbeden ikāmet eylemek şartıyla afv u ıtlâkı bâbında bâ-hatt-ı hümâyûn 

dîvândan emr-i âlî. 

[41/172] 

Çâvuş-başı kîse-dârı Ali Beg'e virildi. 
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      21 Rebî‘ü'l-evvel [12]43 

Kütahya nâ’ibine ve hocagândan Teke Mütesellimi Osman Efendi'ye, Antalya 

sâkinlerinden manav oğlı Salih mûcib-i ihtilâl olacağı ba‘zı kîl ü kāle cesâret ile 

mehâmm-ı seniyyenin ta‘dîline bâ‘is oldığı mütesellim-i mûma-ileyh tarafından iş‘âr ve 

ol bâbda virilen i‘lâm dahi tesyâr olunmakla merkūm li-ecli't-te’dîb çâvuş mübâşeretiyle 

Kütahya'ya nefy olunmak bâbında dîvâdan emr-i âlî. 

[41/173] 

Kapû-çukadârı Mehemmed Ağa ile kapû-kethüdâsı Mehemmed Beg'e 

gönderildi. 

      23 Rebî‘ü'l-evvel [12]43 

Ada-ı Kebîr Muhâfızı Abdülkerim Paşa'ya, fî'l-asl Yanya ahâlisinden olub birâz 

vakitden berü Bosna Eyâleti'nde vaki‘ Belne Kazâsı'nda nâ’ib olan Mehemmed Efendi 

hilâf-ı şer‘ ve mugâyir-i rızâ’ harekete ictisâr eylediğine mebnî hala Bosna Vâlisi 

Abdurrahim Paşa Hazretleri tarafından Ada-ı Kebîr Kal‘ası'na menfiyyen irsâl olunmış 

oldığını muhâfız-ı mûma-ileyh tahrîr itmiş ve merkūmın menfiyyen ikāmet itdirilmesi 

bâbında emr-i şerîf sudûrını şeyhü'l islâm efendi hazretleri işâret eylemiş olmakla 

merkūmın kal‘a-ı mezkûrede menfiyyen ikāmet itdirilmesi bâbında dîvâdan emr-i âlî. 

[41/174] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı kîse-dârı Ali Beg'e virildi. 

      25 Rebî‘ü'l-evvel [12]43 

Tatarpazarı Voyvadası İbrahim Beg'e ve Nigbolu nâ’ibine, Pazarcık Kazâsı'na 

tâbi‘ Esterelce Karyesi'nde gûyâ zâbıtlık sûretiyle ikāmet üzre olan Selim nâm şahıs 

karye-i merkūma re‘âyâsını tahrîk u ifsâd ile hâric ez-tavr-ı ra‘iyyet hareket itdirmek 
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misillü hâlâte ictisâr itdirmegde oldığı inhâ’ olunmakla merkūmın li-ecli't-te’dîb çâvuş 

mübâşeretiyle Nigbolu'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[42/175] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı beg efendi hazretlerine virildi. 

                             27 Rebî‘ü'l-evvel [12]43 

Urfa Vâlisi ve İl-hâkān Aziz ve Bilan Sancâkları Mutasarrıfı Vezîr Nuri Paşa'ya 

ve Ma‘nîsa nâ’ibine, Adana vücûhından Hasan Paşa-zâdelerden Hacı Ali Beg kendü 

halinde olmayub ba‘zı mugâyir-i rızâ’ harekete ibtidâr itmekde oldığı inhâ’ olunmakla 

merkūmın çâvuş mübâşeretiyle Magnisa'ya nefy u irsâl olunması bâbında dîvândan emr-

i âlî. 

[42/176] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre kavâs-başı ağaya virildi. 

      29 Rebî‘ü'l-evvel [12]43 

Bolu nâ’ibine, Âsitâne-i Sa‘âdet mütemekkinlerinden ve re‘âyâdan Dimitri nâm 

zimmî hilâf-ı rızâ’ harekete ibtidâr eylediği tahkīk olundığına binâ’en mersûm li-ecli't-

te’dîb Şükrî Kavâs mübâşeretiyle Bolu'ya nefy u iclâ’ olunmak bâbında dîvândan emr-i 

âlî. 

[42/177] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre kîse-dâr hazret-i riyâset-penâhîden Akif Efendi'ye 

gönderildi. 

         1 Rebî‘ü'l-âhir [12]43 

Niş nâ’ibine ve Dimetoka Kal‘ası dizdârına, Niş koca-başısı Fetispetro nâm 

zimmî bir müddetden berü kendü halinde olmayub ayinlerine mugâyir-i harekât-ı nâ-

hemvâreye ibtidâr eylediği ihbâr olundığına binâ’en mübâşir ma‘rifetiyle Dimetoka'ya 
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nefy olunub ıtlâkı husûsu yine memhûr arzuhalleriyle istid‘â’olunmadıkca müsâ‘ade 

olunmamak üzre emr-i şerîf sudûrını İstanbul ve tevâbi‘i Rum Patriği Metrepolidânı bir 

kıt‘a arzuhalleriyle istid‘â’ itmeleriyle mersûm mübâşir ma‘rifetiyle Dimetoka 

Kal‘ası'na nefy u iclâ’ olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[42/178] 

Bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile beraber kapû-çukadârı Küçük Mehemmed Ağa ile 

kapû-kethüdâsı Habib Efendi'ye gönderildi. 

         3 Rebî‘ü'l-âhir [12]43 

Diyârbekir ve İl-hâkān Rakka vâlisi vezîre, Diyârbekir Eyâleti dâhilinde kâ’in 

Tercil Kazâsı  sükkânından Tellioğlı Receb Beg'in hilâf-ı emr u rızâ’ ba‘zı uygunsuz 

hareketi inhâ’ olundığına mebnî izâlesi husûsuna irâde-i şâhâne ta‘allukıyla sudûr iden 

hatt-ı hümâyûn-ı şâhâne mûcibince merkūmın üzerine asker sevkiyle ahz u istîsâline 

ibtidâr olunmış ise de merkūm ve birâderi ve oğlı ve bi'l-cümle müte‘allikātıyla Meyillü 

Aşireti İskân-başısı Temür Paşa-zâde Eyüb Beg ve ustasıyla müteşebbis dâmen afv u 

emân olmış ve isâ’et-i sâbıkāsına nedâmetle ba‘de ez-în meslek-i rızâ-cûyî ve itâ‘atden 

sermed-i inhirâf itmeyecegine ve cânib-i mîriyye bedel afv olunmak üzre iki yüz elli bin 

gurûş i‘tâsına mîr-i mûma-ileyh ve akraba ve ta‘lukâtları taraflarından ta‘ahhüd 

olunarak afv u ıtlâkı husûsu istişfâ‘ kılınmış olmakla husûs-ı mezbûr zımnında cânib-i 

mîr içün akçe ahzı îcâb itmeyerek hemen mîr-i merkūm bundan böyle dâ’ire-i itâ‘at ve 

istikāmetden sermed-i inhirâf gösterilmemek ve eğer bundan sonra yine tekturmayarak 

mugâyir-i rızâ’ bir kötü harekete cesâret ider ise ol vakt bilâ-emân cezâsı tertîb olunmak 

ve bu mâdde zımnında kimesne tarafından bir akçe alınmamak üzre afv u ıtlâkı bâbında 

hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn-ı şâhâne şeref-rîz-i sudûr olmakla mûcibince amel ü 

hareket olunmak bâbında dîvâdan emr-i âlî. 
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[42/179] 

Kîse-dâr hazret-i riyâset-penâhîden Akif Efendi'ye Emîn ile gönderildi. 

                       4 Rebî‘ü'l-âhir [12]43 

Gemlik ve Kavala nâ’iblerine, Gemlik Kazâsı mütemekkinlerinden Avram veled 

Petro nâm zimmî kendü halinde olmayub tezvîrâta   sülûk ile ahâliyi rahte-dâr eylediği 

ve merkūm Kavala'ya nefy olunub ıtlâkı husûsu yine arzuhalleriyle istid‘â’ olunmadıkca 

müsâ‘ade olunmamak üzre emr-i şerîf sudûrını İstanbul ve tevâbi‘i Rum Patriği Der-

sa‘âdet'de  mukīm cemâ‘at-i Metrepolidâni bâ-arzuhâl istid‘â’ itmeleriyle mübâşir ta‘yîn 

olunan       terfîkan Kavala'ya nefyi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[42/179-1] Bu dahi 

Gemlik nâ’ibine ve Dimetoka Kal‘ası dizdârına, Gemlik mütemekkinlerinden 

Vasıl oğlı Hırısto Dolos nâm zimmî kezâlik mübâşir ta‘yîn olunan                 terfîkan 

Dimetoka Kal‘ası'na nefy u iclâ’ olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[43/180] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre kavâs-başı ağaya virildi. 

      4 Rebî‘ü'l-âhir [12]43 

Vusûlı i‘lâmı gelmişdir. 

      3 Cemâzî'l-evvel [12]43 

Dimetoka nâ’ibine, Der-sa‘âdat'de vâki‘ Dölgir-zâde Medresesi'nde sâkin talebe-

i ulûmden Ahıshalı Habib medrese-i mezbûra sükkânından birini kama ile darb itmek 

misillü hilâf-ı rıza’-ı harekete ictirâ’ eylediğine mebnî işâret-i aliye mûcibince 

merkūmın li-ecli't-te’dîb kavâs mübâşeretiyle Dimetoka'ya nefy u iclâ’sı bâbında 

dîvândan emr-i âlî.  
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[43/181] 

Dergâh-ı âlî gedüklülerinden Hayreddin Ağa mübâşir ta‘yîn olundı. 

             7 Rebî‘ü'l-âhir [12]43 

Sâbıkā Haleb vâlisi olub bu def‘a ref‘-i vezâretiyle Kütahya'da ikāmete me’mûr 

kılınân Yusuf Paşa'ya ve Kütahya nâ’ibine ve dergâh-ı mu‘allam gedüklülerinden olub 

paşa-yı mûmâ-ileyhi bulundıgı mahalden tahrîk ve Kütahya'ya îsâl itmek üzre mübâşir 

ta‘yîn kılınan      , paşa-yı mûmâ-ileyhin mukaddemce Haleb Eyâleti uhdesinden sarf u 

tahvîl bir le Haleb'den hareket ve vezâreti üzerinde olarak Rumeli cânibine murûra 

mübâderet eylemesi bâ-emr-i şerîf tenbîh kılınmış oldığına mebnî ol vechle hareket ve 

Ayıntâb üzerinden Sivas Caddesiyle berülere azîmet üzre olundığını inhâ’ itmiş ise de 

el-hâletü hâzihi Rumeli'ye vurûdı îcâb itmeyerek tez elden kendüye virilecek açıkda 

münâsib-ı mansîb dahi olmadığından vezâreti üzerinde olsa mesârif cihetiyle kendüye 

bâr olacağından şimdilik ref‘-i vezâretiyle Kütahya'da ikāmetine irâde-i seniyye ta‘alluk 

idüb ol bâbda hatt-ı hümâyûn-ı şâhâne sahîfe-pîrâ-yı sudûr olmış ve gedüklü-yi mûmâ-

ileyh mübâşir ta‘yîn kılınmış olmakla vusûl-ı emr-i şerîfde bulundıgı mahalden hareket 

ve gedüklü-yi mûmâ-ileyh mürâfakatıyla Kütahya'ya varub anda ikāmet eylemesi 

me’mûriyetini hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[43/182] 

Kapû-çukadârı İbrahim Ağa ile Vidin Kethüdâsı Ali Efendi'ye gönderildi. 

               7 Rebî‘ü'l-âhir [12]43 

Vidin nâ’ibine, ocâğ-ı mülgâ mensûbâtından ve Mostâr eşkiyâsı avenesinden 

mukaddemâ eyâlet-i Bosna'da vukū‘ bulan fesâdda medhalleri olarak firâr itmiş olan 

İbrahim Bacu ve Yusuf Bacu ve Kör Uğursuz nâm şahıslar Bosna Vâlisi Abdurrahim 

Paşa tarafından bu esnâda ile getürilerek Vidin'e nefy olunmış oldıkları müşârun-ileyh 
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tarafından inhâ’ olunmış olmakla merkūmın ol tarafda menfiyyen tevkīfleriyle bir tarafa 

salıverilmemesi husûsuna dikkat olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[43/183] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre kavâs-başı ağaya virildi. 

Kozlıca nâ’ibine, Der-sa‘âdet'de kâ’in fesci sınıfından Mehemmed Ebû İshak 

nâm şahıs muktezâ-yı irâde-i seniyye üzre nizâmı vechle vaz‘ olunan fiyâta adem-i 

kanâ‘at ile ba‘zı hezeyân tefevvühine cesâret itmiş oldığından merkūmın ıslâh-ı nefs 

idinceye kadar bir mahale nefyi husûsunu fesh tamgâsı me’mûrı bâ-takrîr ifâde vü 

istid‘â itmekle merkūmın kavâs mübâşeretiyle Kozlıca'ya nefy u iclâ’sı bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[43/184] 

İki kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile beraber torbaya vaz‘ u temhîr ile tâtârân-ı âsafîden 

Osman  ve Refîkî Mustafa ile gönderildi. 

      16 Rebî‘ü'l-âhir [12]43 

Çeşme Kazâsı nâ’ibine ve İzmir muhâfızının kethüdâsı olub me’mûren ol 

cânibde olan          ve a‘yân vesâ’ire, Rum eşkiyâsı süfün-i menhûseleriyle Sakız 

sularına gelerek cezîre-i mezkûreyi berren ve bahren muhâsara vü tazyîkā ictisâr itmiş 

oldığına binâ’en cezîre-i mezkûre ahâlisine lâzım gelen imdâd u i‘ânenin icrâ’sı ol 

havâlide bulunan ehl-i imâna farz oldığı der-kâr ve ale'l-husûs Çeşme Kasabası Sakız 

Cezîresi mühâzîsinde bulunub ahâlisinin fenn-i deryâda mehâretleri ve cezîre-i mezkûre 

ise iki küreklik mahalde bulunarak gice ve gûndüzde bir aralık bulub imdâda kudretleri 

Tahir iken i‘âne sûretlerinde ağır tavranmaları min-külli'l-vücûh gayret-i islâmiyyeye 

münâfî olmakla cezîre-i mezkûreye  be-her-hâl bir sûret ve tarîki bulunarak Çeşme 

tarafından bin nefer asker ile olsun imdâd u i‘âne olunması matlûb-ı kat‘i olmakla ne 
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yapar iseler yapub ve gice ve gûndizde her ne tarîkiyle olur ise gemi arasından geçerek 

vesâ’ir başka sûret bularak bin nefer asker ile i‘âneye müsâra‘at eylemeleri tenbîhini 

hâvî dîvândan emr-i  âlî. 

[43/184-1] Bu dahi 

Aydın ve Saruhan ve Sağla Sancâkları mutasarrıfı ve İzmir muhâfızı vezîre, ber-

vech-i muharrer beyân ile cezîre-i mezkûreye be-her-hâl bir sûret ve tarîki bulunarak 

Çeşme tarafından bin nefer asker ile imdâd u i‘âne olunması matlûb-ı kat‘i olundığına 

mebnî iş bu husûsu Çeşme yakası nâ’ibine ve kethüdâsı mûmâ-ileyhe mü’ekked emr-i 

âlî ısdâr u tesyâr olunmış ise de müşârun-ileyh tarafından dahi lâzım gelen ikdâmın ve 

ihtimâmın icrâ’sıyla kazâ-ı mezbûra tarafından cezîre-i mezbûraya imdâd u i‘âne 

olunması bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[44/185] 

Bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile beraber kapû-çukadârı Hacı Süleyman Ağa ile 

kapû-kethüdâsı Mehemmed Efendi'ye gönderildi. 

      18 Rebî‘ü'l-âhir [1]243 

Sâbıkā İbrail muhâfızı olub Tolcı muhâfazası şartıyla vezâreti ibkā’ kılınan 

Seyyid İbrahim Paşa'ya, hasbe'l-vakt ve'l-hâl Tolcı Kal‘ası muhâfazasına vüzerâ-yı 

izâmdan birinin me’mûriyeti lâzım gelmiş ve ibkā’-ı vezâretiyle müşârun-ileyh ta‘yîn 

olunmış olmakla mükemmel-i dâiresini tanzîm bir le birkaç gûn zarfında hareket ve 

toğrı yoldan savb me’mûriyetine azîmet ve rusûle müsâra‘ât ve emr-i muhâfazaya 

dikkat ve merâsim-i tebessür u âgâhîye i‘tina vü gayret eylemesi me’mûriyetini hâvî 

dîvândan emr-i âlî. 
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[44/185-1] Bu dahi 

 Müşârun-ileyhe, iki yüz kırk üç sene şehr-i rebî‘ü'l-âhirin on sekizinci gûni 

avâtıf-ı aliyye-i mülûkâneden Tolcı muhâfazası şartıyla rütbe-i vezâreti ibkā’ olundığı 

imhâli mübeyyin dîvândan emr-i âlî. 

[44/186] 

Kapû-kethüdâsı Naşid Beg Efendi'ye kendü çukadârı ile gönderildi. 

            18 Rebî‘ü'l-âhir [12]43 

Mîr-i mîrân-ı kirâmdan sâbıkā Ruscuk muhâfızı olub Tekfûr Dağı'nda  ikāmete 

me’mûr olan Mustafa Paşa'ya, hala Bahr-ı Sefîd Boğazı Muhâfızı El-hâc Mustafa Paşa 

ma‘iyyetinde sâdık ve der-înkâr me’mûrının vücûdı lâzimeden oldığına mebnî paşa-yı 

mûmâ-ileyhin müşârun-ileyhe ma‘iyyetine me’mûriyeti husûsuna irâde-i aliyye ta‘alluk 

itmekle hemen icâleten hareket ve serî‘an Boğaz-ı mezkûre vurûd ile Rumeli tarafında 

müşârun-ileyhin ta‘yîn ü tensîb eylediği mahalde ikāmet ve emr u re’yine mütâba‘ât 

eylemek üzre me’mûriyetini hâvî dîvâdan emr-i âlî. 

[44/187] 

Kapû-çukadârı Hacı Süleyman ile kapû-kethüdâsı Mehemmed Efendi'ye 

gönderildi. 

            18 Rebî‘ü'l-âhir [12]43 

Mîr-i mîrân-ı kirâmdan sâbıkā Trablus-şam Beylerbeyisi ve Cerde Baş-bûğı 

Emîn Paşa'ya, bu def‘a hasbe'l-îcâb Trablus-şam Eyâleti ve Cerde baş-bûğlığı 

uhdesinden tahvîl bir le hala Saydâ Vâlisi Vezîr Abdullah Paşa uhdesine ihâle vü tevcîh 

olunmış ve paşa-yı mûmâ-ileyhin dahi ba‘zı hedimât-ı cesîmede istihdâmı tasmîm 

kılınmış olmakla mükemmel u tanzîm dâ’ire kapûsı halkıyla Trablus-şam'dan hareket ve 

bir gûne ta‘addî vukū‘a gelmeyerek ve iktizâ’ iden zâr u zahâyiri akçesiyle iştira’ 



 139

eyleyerek Konya tarîkiyle berülere toğrı azîmet eylemesi me’mûriyetini hâvî dîvândan 

emr-i âlî. 

 

[44/188] 

Kapûcûkdârı Hacı Süleyman ile kapû-kethüdâsı Mehemmed Efendiye 

gönderildi. 

              18 Rebî‘ü'l-âhir [12]43 

Hala Safed  ve Sayda ve Beyrut Eyâletleri Vâlisi Vezîr Abdullah Paşa'ya, iş bu 

kırk üç senesi rebî‘ü'l-âhirin on sekizinci gûni avâtıf-ı aliyye hüsrevânîden şeref-yâfte-i 

sudûr olan hatt-ı hümâyûn-ı şâhâne mûcibince Cerde baş-bûğlığı ile Trablus-şam 

Eyâleti üzerinde olan eyâlât-ı mezbûraya il-hâkān tevcîh olundığı i‘lâm hâli mübeyyin 

dîvândan emr-i âlî. 

[44/188-1] Bu dahi 

Müşârun-ileyhe, Dürzi Dağı ve avdet odasıyla ol havâli sevâhilinin 

muhâfazasına lâyıkıyla dikkat eylemesi me’mûriyetini hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[44/189] 

Kapû-çukadârı Hâfız Ebubekir Efendi ile Çirmen kapû-kethüdâsı Salih Efendi'ye 

gönderildi. 

27 Rebî‘ü'l-âhir [12]43 

Tolcı nâ’ibine, Sarayvize Kasabası vücûhından Attar oğlı Mustafa'nın katli 

mâddesinde medhali maznûn oldığı Çirmen Mutasarrıfı Esad Paşa Hazretleri tarafından 

inhâ’ olundığına mebnî bundan akdem bâ-emr-i âlî Tolcı'ya nefy olunmış olan Cavâr 

oğlı Mustafa'nın müddte-i nefyi bir seneyi mütecâviz oldığından ıslâh-ı nefs itmiş ve 

vatanında olan  evlâd u iyâli rûçâr oldıkları zarûret cihetiyle şâyân-ı şefkat olmış 
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oldıklarından ıtlâkı husûsunu bu def‘a müşârun-ileyh tahrîr eylemiş olmakla merkūmın 

afv u ıtlâk oldığını hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[44/190] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre kavâs-başı ağaya virildi. 

      2 Cemâziye'l-evvel [12]43 

İş bu emr-i âlî ba‘de'l-kayd tashîh ve tebdîl olunub bundan üç kayd aşâğıya 

tahrîr olunmakla şerh virildi. 

           6 Cemâziye'l-evvel [12]43 

Maraş Vâlisi ve İl-hâkān Kayseri Sancâğı mutasarrıfı vezîre ve Kayseri nâ’ibine, 

Maraş Nâ’ibi sâbık Kurşuncı oğlı Hasan ve Refîki Mollâ Vasfî inhilâl-i beldeyi mûcib 

harekete cesâretlerine mebnî merkūmân fî-mâ-ba‘d Maraş'a ayak basmamak ve 

memleketleri umûrına kat‘ân müdâhale itmemek ve yine iderler ise haklarında 

mu‘âmele-i âharın icrâ’sı muhakkak olmak üzre işâret-i aliyye mûcibince kavâs 

mübâşeretiyle Kayseri'ye nefy u iclâ’ları ve vusûllerinde merkūmânı ol tarafda 

menfiyyen meks ü ikāmet itdirüb hatve-i vâhide mahal-i âhara hareketlerine irâ’et-i 

ruhsat olunmak ve vusûllerini Der-sa‘âdet'e i‘lâma mübâderet eylemesi bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[45/191] 

İki kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile beraber kapû-çukadârı Ali Ağa ile kapû-kethüdâsı 

Ali Habib Beg Efendi'ye gönderildi. 

      2 Cemâziye'l-evvel [12]43 

Musul Vâlisi Vezîr Yahya Paşa'ya, müşârun-ileyh hasbe'l-vakt ve'l-hal bu aralık 

Rum tarafında istihdâmı menvî oldığından Musul vücûh ve hanedânından Mahmud 

Paşa-zâde Abdurrahman Beg'i tarafından Musul Eyâleti'ne mütesellim nasb u ta‘yîn 
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iderek ol tarafdan hareket ve berü Diyârbekir tarafına toğrı teveccüh ü azîmeti husûsuna 

irâde-i seniyye-i mülûkâne ta‘alluk iderek ol bâbda hatt-ı hümâyûn-ı şâhâne sahîfe-pîrâ-

yı sudûr olmış ve mîr-i mûmâ-ileyhin mütesellimliğine dâ’ir iktizâ’ iden emr-i şerîf 

tasdîr ve tarafına tasyîr kılınmış olmakla vusûl-i emr-i şerîfde mîr-i mûmâ-ileyhi yerine 

mütesellim nasb u ikāme iderek dâ’ire kapûsı halkı ile hemen ol tarafdan hareket ve 

berülere toğrı azîmet ve keyfiyyetini der-bâr-ı übhet-karâra tahrîr ü işâret eylemesi 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[45/191-1] Bu dahi 

Musul Eyâleti'nde vâki‘ kazâların kuzât ve nüvvâbına, müşârun-ileyh Yahya 

Paşa'nın ber-vech-i muharrer berülere azîmeti cihetiyle eyâlet-i mezkûreye tarafından 

der-înkâr ve mücerrebü'l-etvâr birinin mütesellim nasbı îcâb-ı hâlden olub mîr-i mûmâ-

ileyhin evsâf-ı mezkûre ile insâfı hasebiyle mütesellimliğ-i mezkûrın uhdesine ihâlesi 

husûsuna irâde-i seniyye ta‘alluk iderek ol bâbda hatt-ı hümâyûn-ı mülûkâne şeref-rîz-i 

sudûr olmakla mantûk-ı münîfî üzre hareket olunarak mütesellimliğ-i mezkûrı mîr-i 

mûmâ-ileyhe zabt ve müşârun-ileyh tarafından râci‘-i â’idât u Tayyaratı evveligeldiği 

vechle ahz u kabz itdirilmesi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[45/192] 

Dülbende vaz‘ u temhîr ile kapû-çukadârı Hâfız İbrahim Efendi ile ser-asker 

paşa hazretlerine gönderildi. 

           2 Cemâziye'l-evvel [12]43 

Merkūmın afv u ıtlâkına dâ’ir emr-i âlî sudûr itmişdir. 

             15 Rebî‘ü'l-âhir [12]43 

Kütahya nâ’ibine, Maraş Kazâsı'nda sâbıkā me’zûnu'n bi'l-iftâ olan Es-seyyid 

El-hâc Ataullah Efendi hilâfı-ı rızâ’ hareketine mebnî bundan akdem Kütahya'ya nefy 
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olunmış ise de yine mütenebbih olmayub ba‘zı hilâfgirler ile bi'l-muhâbere ifsâd-ı 

beldeye cür’et eylemiş oldığından merkūm fî-mâ-ba‘d Maraş'a ayak basmamak ve 

kendü hâliyle müfîd olub ve vechen mine'l-vücûh hafî vü celî memleketi umûrına 

müdâhale itmeyerek menfâsı olan Kütahya'da te’bîden ikāmet eylemek üzre merkūmın 

bâ-işâret-i aliyye Kütahya[da] mü’bbeden ikāmet eylemesi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[45/193] 

Celâl Paşa'ya cevâb yazılmak üzre mektûbcı efendiye gönderildi. 

    6 Cemâziye'l-evvel [12]43 

Bu dahi 

Kayseri nâ’ibine, Maraş Nâ’ibi sâbık Kurşuncı oğlı Hasan ve Refîki Mollâ Vasfî 

ihtilâl-i beldeyi mûcib harekâta cesâret eylediklerine mebnî merkūmân hala Maraş 

Vâlisi ve İl-hâkān Kayseri Sancâğı Mutasarrıfı Vezîr Celaleddin Paşa Hazretleri 

tarafından Kayseri'ye nefy kılınmış idügi müşârun-ileyh tarafından inhâ’ olunub 

merkūmân fî-mâ-ba‘d Maraş'a ayak basmamak ve memleketleri umûrına müdâhale 

itmemek ve yine müdâhale ider hâli olmadıkları hâlde haklarında mu‘âmele-i âhar 

icrâ’sı muhakkak olmak üzre Kayseri'de menfiyyen ikāmet itdirilmesi bâbında emr-i 

şerîf sudûrı içün taraf-ı meşîhat-penâhîden işâret buyrulmuş olmakla ol vechle 

merkūmânın Kayseri'de menfiyyen meks ü ikāmetleri bâbında dîvâdan emr-i âlî. 

[45/194] 

Kapû-çukadârı Hasan Ağa ile kapû-kethüdâsı Naşid Beg'e gönderildi. 

              7 Cemâziye'l-evvel [12]43 

Zagrâ-i Atîk nâ’ibine, Bosna ahâlisinden İstetne oğlı Ahmed ve Hacı Mustafa 

nâm kimesneler hilâf-ı rızâ’ harekete ibtidâr eyledikleri Bosna vâlisi esbak tarafından 

inhâ’ olundığına mebnî bundan akdem bâ-emr-i âlî Zagrâ-i Atîk'e nefy olunmışlar ise de 
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müddet-i nefyleri hayli zamân oldığından bahisle sebîlleri tahliyesi husûsuna müsâ‘ade-

i seniyye erzân kılınması hala Bosna Vâlisi Vezîr Abdurrahim Paşa tarafından bâ-tarîrât 

inhâ’ olunmakdan nâşî sâdır olan hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn-ı şâhâne mûcibince 

afv u ıtlâk olundığını hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[45/194-1] Bu dahi 

Ziştovi Kazâsı nâ’ibine, Tıravnik ahâlisinden olub ocâğ-ı mülgâdan dolayı 

Bosna'da vukū‘ bulan fesâdda medhalleri oldığı inhâ’ olundığına mebnî sâ’ir eşhâs-ı 

ma‘lûma ile beraber Bosna vâlisi müşârun-ileyh tarafından bâ-buyurıldı Ziştovi'ye nefy 

olunmış olan Orlovîc Mollâ Mehemmed'in ol tarafda menfiyyen tevkīfleri zımnında 

emr-i şerîf sâdır olmış ise de merkūm Mollâ Mehemmed'in merhameten ıtlâkı husûsuna 

müsâ‘ade-i seniyye erzân kılınması müşârun-ileyh tarafından inhâ’ olundığına mebnî 

sâdır olan hatt-ı hümâyûn-ı merhamet-makrûn-ı mülûkâne mûcibince afv u ıtlâk 

olundığını hâvî dîvândan emr-i âlî.     

  [46/195] 

Devletlü re’îs efendi hazretlerinin  mühürdârı arkadâşı Hâfız Mehemmed Ağa 

aldı. 

     13 Cemâziye'l-evvel [12]43 

Petrîc nâ’ibine ve Dimetoka Kal‘ası dizdârına, Petrîc Kazâsı 

mütemekkinlerinden Papa Dimitri oğlı Papa Estoyimtos nâm rahib meslek-i 

ruhbâniyyete ve ayinlerine mugâyir-i harekât-ı nâ-hemvâreye ibtidâr eylediğinden ve 

terbiyesi lâzım geldiğinden mersûmın mübâşir ta‘yîniyle Dimetoka Kal‘ası'na kal‘a-

bend olunub ıtlâkı yine memhûr arzuhalleriyle istirhâm olunmadıkca müsâ‘ade 

olunmaması bâbında emr-i şerîf sudûrını İstanbul ve tevâbi‘i Rum Patriği ve Der-

sa‘âdet'de mukīm cemâ‘at-i Metrepolidânı bir kıt‘a memhûr arzuhalleriyle istid‘â’ 
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itmeleriyle mersûmın mübâşir ta‘yîn olunan       ile Dimetoka Kal‘ası'na nefy u kal‘a-

bend olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[46/196] 

 Bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile beraber kapû-çukadârı Edhem Ağa ile kapû-

kethüdâsı Habib Efendi'ye gönderildi. 

     16 Cemâziye'l-evvel [12]43 

 Müteveffâ Celâl Paşa'nın kethüdâsı olub bu def‘a rütbe-i mîr-i mîrânı ile kadr u 

i‘tibârı terfî‘ ve kal‘ası muhâfazası şartıyla Kars eyâleti kendüye ihsân kılınan 

Mehemmed Emîn Paşa'ya, bu def‘a hasbe'l-îcâb Kars Eyâleti Vezîr Osman Paşa'nın 

uhdesinden sarf u tahvîl ile şeref-rîz-i sahîfe-i sudûr olan hatt-ı hümâyûn mucibince 

mûmâ-ileyh Emîn Paşa'ya tevcîh olunmış ol tarafa vusûlında teslîm ü tesellüm usûlini 

ba‘de'l-icrâ’ kalkub berülere toğrı azîmet eylemesi müşârun-ileyhe tavsiye vü tenbîh 

kılınmış olmakla paşa-yı mûmâ-ileyh dâ’ire-i etbâğını iktizâ’sı vechle tanzîm iderek 

hemen oldığı mahalden hareket ve serî‘an kal‘a-ı mezkûreye varub mukarrer-i vülât 

olan mahalde ikāmet ve Kars muhâfızlığına müteferri‘ mevâddan hüsn-i ru’iyyetine 

dikkat ve hala Erzurum vâlisi ve bi'l-istiklâl şark cânibi ser-askeri sadr-ı sâbık Galib 

Paşa Hazretleriyle merâsim-i muhâbere ve ittihâda ri‘âyet ve kal‘a-ı merkūmânın 

zahâyir ve mühimmât ve edevâtı sâ’iresini selefi müşârun-ileyh Osman Paşa'dan kabz u 

tesellüm ile defterini takdîme mübâderet eylemek üzre me’mûriyetini hâvî dîvândan 

emr-i âlî. 

[46/196-1] Bu dahi  

İş bu kırk üç senesi cemâzî'l-evvelinin on üçinci gûninde avâtıf-ı aliyyeden 

şeref-yâfte-i sudûr olan hatt-ı hümâyûn-ı şâhâne mûcibince Kars muhâfızlığı ile rütbe-i 

mîr-i mîrânı tevcîhi bâbında nişândır emr-i âlî. 
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[46/196-2] Bu dahi  

Kars muhâfızı sâbık müşârun-ileyh Osman Paşa'ya, bu def‘a hasbe'l-îcâb Kars 

Eyâleti uhdesinden sarf u tahvîl ile mûmâ-ileyh Emîn Paşa'ya tevcîh kılınmış olmakla 

ba‘de'l-teslîm u tesellüm vezâreti üzerinde olarak berülere toğrı tevcîh ü azîmet 

eylemesi husûsuna irâde-i seniyye ta‘allukıyla ol bâbda hatt-ı hümâyûn-ı şâhâne sahîfe-

pîrâ-yı sudûr olmış ve keyfiyyet cânib-i hazret-i sadâret-penâhîden dahi tarafına tahrîr ü 

iş‘âr kılınmış olmakla anâ göre amel ü hareket eylemesi me’mûriyetini hâvî dîvândan 

emr-i âlî. 

[46/197]  

Nuri Paşa Hazretleri'nin torbası derûnına   mevzû‘ân ve tâtârına teslîmen irsâl 

olundı. 

      15 Cemâziye'levvel [12]43 

Karahisâr-ı Sâhib nâ’ibine, Adana'da sâbık nakībü'l-eşrâf kā’im-makāmı olan 

Hüseyin hilâf-ı rızâ’ hareketine mebnî bundan akdem bâ-işâret-i aliyye Karahisâr-ı 

Sâhib'e nefy olunmış ise de ıslâh-ı nefs eylediğinden bahisle afv u ıtlâkı husûsu bu def‘a 

Adana Vâlisi Nurullah Paşa Hazretleri tarafından istid‘â’ olunmakla merkūmın afv u 

ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[46/198]  

Efendi-i mûmâ-ileyhin damadının harem kethüdâsı celb ü i‘tâ’ olundı. 

     17 Cemâziye'l-evvel [12]43  

Lefkoşe nâ’ibine, bundan akdem ba‘zı hilâf-ı rızâ’ hareketine mebnî bâ-hatt-ı 

hümâyûn ve bâ-fermân-ı âlî hocalığı ref‘ ile Lefkoşe'ye nefy olunmış olan İbrahim Şeref 

Efendi'nin müddet-i nefyi haylice vakt olarak kendüsi menfâsında ve iyâl u evlâdı bu 

tarafda sefâlete rûçâr oldıklarından bahisle afv u ıtlâkı istid‘â’ olunmakdan nâşî mûmâ-
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ileyhin iyâl u evlâdına merhameten sâdır olan hatt-ı hümâyûn mûcibince afv u ıtlâkı 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[47/199]  

Bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile beraber kapû-kethüdâsı mektûbî sadr-âlî Ali Râtıf 

Efendi'ye gönderildi. 

     16 Cemâziye'l-evvel [12]43 

Kapûcı-başılardan Trabzon a‘yânı olub bu def‘a rütbe-i mîr-i mîrânı ile Anapa 

muhâfız-ı kā’im-makāmlıgı uhdesine ihâle olunan Şatır-zâde Osman Paşa'ya ve Anapa 

kādîsına, hala Trabzon vâlisi ve Canik muhassılı ve Anapa ve Sogıcak Kal‘aları 

muhâfızı ve bi'l-cümle kabâ’il ve akvâmın nâzırı Ceçen-zâde Vezîr Hasan Paşa 

Hazretleri el-hâletü hâzihi Anapa'da ise de hasbe'l-îcâb ol bahâra toğrı Trabzon'a 

avdetine ruhsat-ı şâhâne erzân buyurılub müşârun-ileyhin yerine mîr-i mîrândan dirâyet-

kâr ve irâde-i umûr muhâfazaya liyâkati beyde-dâr birinin muhâfız-ı kā’im-makāmı 

nasb u ta‘yîni lâzım gelmiş ve mûmâ-ileyh evsâf-ı mezkûre ile muttasıf olan ma‘iyyeti 

müşârun-ileyhde bulunarak ol tarafın ahvâl ve keyfiyâta   vâkıf oldığı der-kâr ve 

Anapa'nın şimdiki usûline halel gelmemek üzre hüsn-i irâde ve muhâfazâsına liyâkati 

beyde-dâr olmakla karîha-i sabîha mülûkâneden mûmâ-ileyhe rütbe-i mîr-i mîrânı ihsân 

ve muhâfızlığ-ı kā’im-makāmı uhdesine ihâle olunmakla müşârun-ileyhin emr u re’yi 

üzre hareket ve kılâ‘-ı hâkāniyyede mevcûd zahâyir ü mühimmâtı kabz u tesellüm ile 

zabt u rabt memlekete ve kabâ’il ve akvâmın celb ü te’lîfleri emr-i ehemmini istikmâle 

mübâderet eylemesi me’mûriyeti hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[47/199-1] Bu dahi 

Paşa-yı mûmâ-ileyhe, Anapa muhâfız-ı kā’im-makāmlıgı ile rütbe-i mîr-i mîrâna 

tevcîhi bâbında nişândır emr-i şerîf. 
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[47/200]  

Bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile beraber kapû-çukadârı Hasan Ağa ile kapû-

kethüdâsı Naşid Beg'e gönderildi. 

        7 Cemâziye'l-evvel [12]43 

Bosna Vâlisi Vezîr Abdurrahman Paşa'ya ve Tolcı nâ’ibine, eyâlet-i Bosna'da 

kâ’in İhlevne kapûdânı olub ba‘zı uygunsuz harekete ictisârına mebnî bundan akdemce 

Yenipazar'a  nefy u tagrîb olunan İbrahim Beg'in ol tarafda ikāmeti câ’iz olmadığından 

kazâ-ı mezbûrdan kaldırılub mahal-i ba‘îde nefy u iclâ’sı husûsu müşârun-ileyh 

tarafından bu def‘a inhâ’ olunmış ve iş‘ârı vechle merkūmın uzakça bir mahale iclâ’sı 

husûsuna irâde-i seniyye ta‘alluk itmiş olmakla sahîfe-pîrâ-yı sudûr olan hatt-ı 

hümâyûn-ı şâhâne mûcibince merkūmın müşârun-ileyh tarafından mübâşir ma‘rifetiyle 

Tolcı'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[47/200-1] Bu dahi 

Kapûcı-başılardan Nigbolu mütesellimi ve Nigbolu Kuleler Muhâfızı         

Ağa'ya, Tıravnik ahâlisinden olub ocâğ-ı mülgâ gayretkeşliği dâ‘iyye-i bâtılası ile 

bundan akdem  Eyâlet-i Bosna'da tekevvün iden fesâdda medhali oldığı tahkīk olunarak 

Nigbolu'ya nefy olunmış olan sarrâc Hâfız Mehemmed menfâsında tek turmayub gerde-

i ehl-i fesâd ile muhâbereden hâli olmadığından bahisle merkūmın menfâsında i‘dâmı 

bâbında emr-i şerîf sudûr itmiş vâli-i müşârun-ileyh inhâ’ itmiş olmakla celâdet-rîz-i 

sudûr olan hatt-ı hümâyûn-ı şâhâne mûcibince merkūmın vusûl-ı emr-i şerîfde izâlesiyle 

keyfiyyetin Der-sa‘âdet'e iş‘ârı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[47/201]  

Bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile beraber dülbende vaz‘ u temhîr ile kapû-çukadârı 

Derviş Ahmed ile kapû-kethüdâsı Nu‘mân Efendi'ye gönderildi. 



 148

      24 Cemâziye'l-evvel [12]43 

Biga Sancâğı mutasarrıfı ve Bahr-ı Sefîd Boğazı muhâfızı olub bu def‘a Boğaz-ı 

mezkûre ser-asker nasb u ta‘yîn kılınan Vezîr El-hâc Mustafa Paşa üsât-ı Rum 

mâddesinden dolayı Akdeniz'in kemâliyle uygunsuzluğu cihetiyle mukırr-ı saltanat-ı 

seniyyenin kilîdi mesâbesinde olan Bahr-ı Sefîd Boğazı'nın ne derecelerde muhâfazası 

lâzimeden oldığına ve müşârun-ileyhin zâtında merkûz olan âsâr-ı mehâmm-şinâs ve 

me’sere-i sıdk olan iktizâ’sı üzre bundan böyle dahi gâyet mütbekzâne hareketle 

hedimât-ı sâbıkāsına lâhika u ilâvesine sarf-ı nakdine miknet idecegi nezd-i âliyyede 

zâhir idügine binâ’en bu def‘a avâtıf-ı aliyye-i mülûkâneden sahîfe-pîrâ-yı sudûr olan 

hatt-ı hümâyûn-ı şâhâne mûcibince uhde-i istîhâline boğaz-ı mezkûr ser-askerliği 

ünvânı alâmet ve ihsânıyla lede'l-hâce taleb ve iş‘âr eylediği mikdâr asker ihrâc ve 

serî‘an ma‘iyyetine irsâl olunmak üzre livâ-ı mezbûr hükkâmına vesâi’re mahsûs emr-i 

şerîf gönderilmiş ve boğazda olan tobların bârut ve mühimmât ve hâl ü hey’etlerini bi'l-

mu‘âyene defterini tanzîm ve Der-sa‘âdet'e göndererek serî‘ân bu tarafdan iktizâ’ları ve 

noksânı tetmîm olunmak üzre mîr-i mîrândan Tahir Paşa Boğaz-ı mezkûre irsâl ve 

yanına tobhâne-i âmireden birkaç mütefennin tob ustalarıyla birkaç nefer humbaracı 

ustaları dahi terfîk u irsâl kılınmış olmakla me’mûriyetini hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[47/201-1] Bu dahi 

Biga Sancâğı'nın hâvî oldığı kazâların kuzât ve nüvvâbına ve a‘yân vesâ’ire, 

hemen şimdiden hâzır u âmâde olarak lede'l-hâce taht-ı hükümetinde olan kazâlardan 

ser-asker-i müşârun-ileyh ne mikdâr asker taleb ider ise buyurıldısı vurûdı anda istediği 

mikdâr tüvânâ ve tâmmü'l-ıslâha asker ihrâcıyla ale'l-acele ma‘iyyetine irişüb emr u  

re’yine mütâba‘at ve ne tarafa sevk ider ise ol vechle hareket eylemeleri bâbında ber 

vech-i muharrer dîvândan emr-i âlî. 
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[48/202]  

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya virildi. 

       26 Cemâziye'l-evvel [12]43 

Çâvuş-başı ağaya ve Sivas nâ’ibine, zahîre nâzırı sâbık Arif Efendi'nin hilâf-ı 

rızâ’ hareketine ve terbiyesi lâzım geldiğine mebnî sudûr iden hatt-ı hümâyûn-ı şâhâne 

mûcibince çâvuş mübâşeretiyle Sivas'a nefyi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[48/202-1] Bu dahi 

Çâvuş-başı ağaya ve Kayseri nâ’ibine, anbâr emîni sâbık Ataullah Efendi'nin 

hilâf-ı rızâ’ hareketine mebnî sudûr iden hatt-ı hümâyûn-ı şâhâne mûcibince çâvuş 

mübâşeretiyle Kayseri'ye nefyi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[48/203]  

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı beg efendiye gönderildi. 

     8 Cemâziye'l-âhir [12]43 

Haleb Vâlisi sadr-ı esbak Rauf Paşa Hazretleri'ne ve Kütahya nâ’ibine, Edirne 

medreseleirinden olub Medîne-i Haleb'de mukīm olan Caberi-zâde Mehemmed'in ifsâd-

ı beldeye dâ’ir harekâta ictisârı sebebiyle ber-mûcib-i hatt-ı hümâyûn Kütahya'ya nefy u 

iclâ’sı bâbında emr-i şerîf isdârı taraf-ı şeyhü'l-islâmîden işâret olunmakla dîvân-ı 

hümâyûn çâvuşlarından         çâvuş mübâşeretiyle Kütahya'ya nefy u iclâ’sı bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[48/204]  

Gedüklülerden Çelebi Paşa Silahdârı Mustafa Ağa mübâşir ta‘yîn olundı. 

                     8 Cemâziye'l-âhir [12]43 

Sâbıkā Karaman vâlisi olub bu def‘a ref‘-i vezâreti ile Üsküdar kurbında kâ’in 

Maltepede Çiftliği'nde ikāmete me’mûr kılınan Seyyid Ali Paşa'ya ve dergâh-ı alî 
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gedüklülerinden paşa-yı mûmâ-ileyhi tahrîk ve savb-ı me’mûre îsâline mahsûs Der-

sa‘âdet'den mübâşir ta‘yîn kılınan              , hasbe'l-vakt ve'l-hâl Karaman Eyâleti ve 

Akşehir ve Aksaray Sancâkları uhdesinden sarf u tahvîl ve rütbe-i vâlâ-yı vezâretiyle 

sâbıkā Trablus-şam Begler-begisi Mehemmed Emîn Paşa'ya tevcîh kılınmış ve paşa-yı 

mûmâ-ileyh dahi vezâretle çiftliğ-i mezbûrasında ikāmeti husûsuna irâde-i seniyye 

ta‘alluk iderek gedüklü-yi mûmâ-ileyh ta‘yîn kılınmış olmakla hemen hareket ve esnâ-

yı râhda iktizâ’ iden zâr u zahâyiri yedinden ahz iderek mübâşir-i mûmâ-ileyh ile bi'l-

mürâfakat toğrı mahal-i mezkûre gelüb ikāmet eylemesi me’mûriyetini hâvî dîvândan 

emr-i âlî. 

[48/205]  

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre kavâs-başı ağaya virildi.  

     15 Cemâziye'l-âhir [12]43 

Bursa nâ’ibine, dârü'l-hadîs Süleymaniyye Medresesi'nde sâkin talebe-i ulûmden 

Ali ve Mehemmed nâm kimesneler hilâf-ı rızâ’-yı bâri’ ve mugâyir-i emr-i âlî harekâte 

ictisârları sebebiyle li-ecli't-te’dîb kavâs mübâşeretiyle bâ-işâret-i aliyye Bursa'ya nefy u 

iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[48/206]  

Kapû-çukadârı Arif Ağa ile ser-asker paşa hazretlerine gönderildi. 

     15 Cemâziye'l-âhir [12]43 

Kütahya nâ’ibine, Viranşehir ahâlisinden Hasan Çavûş oğlı Hüseyin Bartın 

İskelesi'nde Çalık-zâde ma‘rifetiyle inşâsı fermân buyrılan korvet-i hümâyûnun ta‘dîlini 

ve şîrâze-i nizâm memleketin ihtilâlini mûcib hareketi ihbâr olunmakdan nâşî bâ-emr-i 

şerîf  Kütahya'ya nefy olunmış ise de merkūmın maslahat-ı mezkûrede medhali 

olmadığı ve bu ana kadar karîn-i terbiye olmış idügini beyân ile hakkında istişfâ‘ 
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olunması bu def‘a livâ-ı mezkûreden Der-sa‘âdet'e celb kılınmış olan vücûh-ı ahâli 

istirhâm itmiş oldıklarından bahisle fî-mâ-ba‘d kalyon-ı hümâyûn maslahatına sekte 

virecek hareketde bulunmamak üzre ıtlâkına müsâ‘adesine erzân buyurılmasını livâ-ı 

mezbûr mutasarrıfı ve asâkir-i mansûre ser-askeri Hüsrev Paşa Hazretleri bâ-takrîr inhâ’ 

itmekle şart-ı mezkûr üzre merkūmın afv u ıtlâkını hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[48/207]  

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre kavâs-başı ağaya virildi. 

                  23 Cemâziye'l-âhir [12]43 

Adapazarı nâ’ibine, talebe-i ulûmden Adapazarlı Abdurrahman nâm şahıs hilâf-ı 

rızâ’-yı bâri’ ba‘zı uygunsuz harekete ictisâr eylediğine mebnî merkūmın li-ecli't-te’dîb 

bâ-işâret-i aliyye Adapazarı'na kavâs mübâşeretiyle nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan 

emr-i âlî. 

[49/208]  

Bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile beraber kapû-çukadârı Halil Ağa ile kapû-

kethüdâsı Esad Beg'e gönderildi. 

                            14 Cemâziye'l-âhir [12]43 

Sivas vâlisi vezîre ve Konya nâ’ibine, Tokad Nâ’ibi sâbık Cehennem dimekle 

Arif Mustafa Efendi hünkâm-ı niyâbetinde fukarâdan fuzûli katı ve ağır akçe aldığı 

istihbâr olunarak bundan akdem Der-sa‘âdet'e celb ve tarîk-i kazâdan yeri hakk ile garâz 

mu‘tâd-ı fukarâdan zulmen aldığı akçe zâhire ihrâc olunmak bâbında müşârun-ileyh ve 

bâ-işâret-i fetvâ-penâhî Sivas müftüsüne hitâben emr-i şerîf isdâr ve merkūm dahi 

mübâşire terfîkan tesyâr olunmış oldığından muhâsebesi ru’yet u cerîme  ve muhaddes 

olarak me’hûzâtı ve selefleriyle Tokad Voyvadası müteveffâ Salih Ağa'ya zuhûr iden 

duyûnı mukaddem ve bu def‘a te’diye ve eshâbına der olunarak merkūmın vilâyeti olan 
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Kengiri'ye azîmetine ruhsat-ı seniyye erzân buyurılması inhâ’ kılınmış ise de merkūmın 

bu vechle gaddârlıgı meydanda iken vilâyetinde ikāmeti câ’iz olmadığından sâdır olan 

hatt-ı hümâyûn-ı şâhâne mûcibince mübâşir ta‘yîn olunan             terfîkan Konya'ya 

nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

 [49/209]  

Kapû-çukadârı Hâfız Ebubekir Efendi ile kapû-kethüdâsı Salih Efendi'ye 

gönderildi. 

    21 Cemâziye'l-âhir [12]43 

Hadim  Kazâsı nâ’ibine, Edirne'de Tahtalı Hamâm Mahallesi'nde Refâ‘i Tekyesi 

Şeyhi kılıçcı Şeyh Mehemmed mugâyir-i rızâ’ ba‘zı uygunsuz harekete ibtidârı inhâ’ 

olundığına mebnî sudûr iden hatt-ı hümâyûn mûcibince bâ-işâret-i aliyye sâdır olan 

emr-i âlî ile mü’ebbeden  Hadim'e nefy olunmış ise de şeyh-i merkūm ıslâh-ı nefs itmiş 

oldığı Hadim müftüsü ve ulemâsı taraflarından bâ-tahrîrât inhâ’ ve afv u ıtlâkı istircâ’ 

olunmış oldığından Edirne'ye gelmemek ve iyâl u evlâdlarıyla Çirmen Snacâğı'nda kâ’in 

Dimetoka Kazâsı'nda ikāmet itmek üzre müsâ‘ade-i seniyye erzân kılınmasını livâ-ı 

mezbûr mutasarrıfı cânibinden tahrîr olunmakla sahîfe-pîrâ-yı sudûr olan hatt-ı 

hümâyûn mûcibince afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[49/210]  

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre kavâs-başı ağaya virildi. 

    21 Cemâziye'l-âhir [12]43 

Kütahya nâ’ibine ve Bereketlü Ma‘deni Emîni Ebubekir Ağa'ya, ma‘den-i 

mezkûre merbût Çamardı Kazâsı kurâsında Urvan Karyesi mütemekkinlerinden olub 

mukaddemâ karye-i mezbûradan tard ile ma‘den-i mezkûrda ikāmet itdirilmiş olan 

Kahyâ oğlı Katados nâm zimmînin oğlı Nikola nâm zimmî dahi hilâf-ı tavr-ı ra‘iyyet 
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harekete cesâret ve karye-i mezbûra ahâli vü re‘âyâsına rencîde misillü hâlâte cür’et 

itmekde oldığı beyânıyla mersûm Nikola'nın dahi karye-i mezkûreden tard oluması 

ahâlinin niyâzları idügi mukaddemâ bâ-i‘lâm ve bu def‘a dahi emîn-i mûmâ-ileyh 

tarafından bâ-arîza inhâ’ olunmış oldığından mersûmın li-ecli't-te’dîb kavâs 

mübâşeretiyle Kütahya'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[49/211]  

 Kapû-çukadârı Küçük Mehemmed Ağa ile kapû-kethüdâsı Habib Efendi'ye 

gönderildi. 

                            19 Cemâziye'l-âhir [12]43 

 Gelibolu nâ’ibine, Kayseri sükkânından Dalyanoğlı İbrahim'in ocâğ-ı mülgâ 

gayretkeşliği inhâ’ olundığına mebni Gelibolu'ya nefy olunmış ise de Kayseri ahâlisi 

merkūmın hüsn-i hâline şehâdet eylediklerinden bahisle afvı husûsu Maraş Vâlisi ve İl-

hâkān Kayseri Mutasarrıfı Celaleddin Paşa tarafından iltimâs ve virilen i‘lâm u mahzar 

isrâ’ olunmış olmakla ol bâbda sudûr iden hatt-ı hümâyûn mûcibince afv u ıtlâkı 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[49/211-1] Bu dahi 

Kütahya nâ’ibine, Kayseri Müftüsü sâbık Mehemmed Niyazi'nin ba‘zı 

uygunsuzluğuna mebnî Kütahya'ya nefy olunmış ise de merkūm ehl-i ırz gürûhından 

oldığı ahâli tarafından ihbâr ve ber-vech-i muharrer müşârun-ileyh tarafından afvı 

husûsu istid‘â’ olunmış olmakla bâ-işâret-i aliyye sâdır olan hatt-ı şerîf-i şâhâne 

mûcibince afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî 

[49/211-2] Bu dahi 

Magnisa nâ’ibine, Kayseri vücûhından Akçakapalı Salih ve debbağlar şeyhi 

Hacı Mehemmed'in ocâğ-ı mülgâ gayretkeşliği misillü hareketi inhâ’ olundığına mebnî 
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merkūmân Magnisa'ya nefy olunmışlar ise de ahâli tarafından hüsn-i halleri istişhâd 

olunarak ber-vech-i muharrer afvları husûsu müşârun-ileyh tarafından inhâ’ olunmakla 

ber-mûcib-i hatt-ı hümâyûn afv u ıtlâkları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[50/212] 

Kapû-çukadârı Hacı İbrahim Ağa ile kapû-kethüdâsı Ali Efendi'ye gönderildi. 

       24 Cemâziye'l-âhir [12]43 

Dimetoka nâ’ibine, sâbıkā Begşehri Sancâğı alây-begisi olub Seydişehri 

Kazâsı'nda a‘yânlık dâ‘iyyesinde olan Osman Beg'in hilâf-ı rızâ’ harekete ibtidârı inhâ’ 

olundığına mebnî Dimetoka'ya nefy olunmış ise de merkūm ıslâh-ı nefs itmiş ve iyâl u 

evlâdı sefîl kalarak şâyân-ı merhamet olmış oldıkları Begşehri mütesellimi tarafından 

tahrîr ve virilen i‘lâm u mahzar dahi takdîm olunmış olmakdan nâşî merkūmın afv u 

ıtlâk olundığını hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[50/213] 

Ağa efendimiz tarafından yazılan şakka ile beraber ağa efendimizin haftâncısı 

Hûrşîd Ağa'ya virildi. 

          25 Cemâziye'l-âhir [12]43 

Ankara nâ’ibine, zahîre nâzırı sâbık Arif Efendi'nin hilâf-ı rızâ’ hareketine 

mebnî bâ-hatt-ı hümâyûn çâvuş mübâşeretiyle Sivas'a nefy olunmış ve Ankara'ya 

vurûdında hastalanub kalmış oldığından bahisle Ankara'da tevkīfi husûsuna müsâ‘ade-i 

seniyye erzân buyurılması silahşörân-i hâssadan Ankara Mütesellimi Mehemmed Ali 

Ağa tarafından bâ-arîza inhâ’ vü istid‘â’ olunmış ve mûmâ-ileyhin menfâsı Ankara'ya 

tahvîl kılınması bâbında hatt-ı hümâyûn-ı şâhâne sudûr olmış olmakla i‘lâm hâlî 

mübeyyin dîvândan emr-i âlî.  
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[50/214] 

Kapû-çukadârı Mehemmed Ağa ile kapû-kethüdâsı Mehemmed Beg'e 

gönderildi. 

     25 Cemâziye'l-âhir [12]43    

Konya nâ’ibine, Alâ’iye sükkânından nakīb-i sâbık Abdurrahman ihtilâl-i 

memleketi mûcib harekete cesâreti bi'l-inhâ’ bâ-hatt-ı hümâyûn ve bâ-işâret-i fetvâ-

penâhî Konya'ya nefy u iclâ’ olunmış ise de merkūm bî-kes ve bî-mecâl ve iyâl u evlâdı 

dahi muztaribü'l-hâl  olarak afv u ıtlâkı husûsu hala Alâ’iye Mutasarrıfı Ali Es-Esad 

Paşa tarafından inhâ’ olunmakla ol vechle merkūmın afv u ıtlâkı bâbında ber-mûcib-i 

hatt-ı hümâyûn ve bâ-işâret-i fetvâ-penâhî dîvândan emr-i âlî. 

[50/214-1] Bu dahi 

Kayseri nâ’ibine, Alâ’iye sükkânından Hacı-zâde Mustafa kezâlik hilâf-ı rızâ’ 

hareketine mebnî Kayseri'ye nefy olunmış ve bu def‘a ıtlâkı husûsu paşa-yı mûmâ-ileyh 

tarafından inhâ’ kılınmış olmakla ber-mûcib-i hatt-ı hümâyûn ve bâ-işâret-i şeyhü'l-

islâmi merkūmın afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[50/215] 

Çâvuş-başı kîse-dârı bege virildi. 

      29 Cemâziye'l-âhir [12]43 

Çâvuş-başı beg efendiye ve Karahisâr-ı Sâhib nâ’ibine, sâbıkā Kudüs-i Şerîf 

Kādîsı Kavâkçı-zâde Hafîdi Mehemmed Sa‘îd Efendi'nin dâ’imâ  uygunsuz etvâr-ı sû’i 

hareketi hasebiyle li-ecli't-te’dîb Karahisâr-ı Sâhib'e nefy u iclâ’sı husûsu cânib-i 

şeyhü'l-islâmîden işâret olunmakla mûcibince mûmâ-ileyhin çâvuş mübâşeretiyle 

Karahisâr-ı Sâhib'e nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[50/216] 

Hoca Abdurrahman  Efendi'ye virildi. 

     29 Cemâziye'l-âhir [12]43 

Edirne kādîsına, İznikmid ahâlisinden odûn emîni Mustafa ocâğ-ı mülgâ 

gayretkeşliği dâ‘iyyesine cür’et eylediğine mebnî bundan mukaddem bâ-hatt-ı hümâyûn 

ve bâ-emr-i âlî Edirne'ye nefy olunmış ise de merkūm müderrisîn-i kirâmdan ders-i âm  

Abdurrahman Efendi'nin kaynı olarak el-hâletü hâzihi ıslâh-ı nefs itmiş ve bi-avni-ilâhi 

te‘âla bu sene-i mübârekede hacc-ı şerîfe gitmek üzre azm ü niyyet itmiş oldığından 

bahisle merhameten merkūmın afv u ıtlâkı husûsuna müsâ‘ade-i seniyye erzân kılınması 

efendi-i mûmâ-ileyh bâ-arzuhâl  istid‘â’ itmiş ve ol bâbda müsâ‘ade-i seniyye erzân 

buyurılarak hatt-ı şerîf-i mülûkâne inâyet-rîz-i sudûr olmış olmakla mantûk-ı münîfi 

üzre merkūmın tahliye-i sebîline mübâderet olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[50/217] 

Kara-kulak ağa ile çâvûş-başı Hüsnü Beg Efendi'ye gönderildi. 

         5 Receb  [12]43 

Kütahya nâ’ibine, Bereketlü Ma‘deni'ne merbût Menemenci Aşireti boy-begisi 

olan Menemencioğlı Ahmed aşiret-i merkūm ahâlisini tercîm misillü harekete ibtidâr 

eylediği inhâ’ olunarak Kütahya'ya nefy u iclâ’ olunmış ise de menfâsında karîn-i 

terbiye ve ıslâh-ı nefs olmış oldığından bahisle afv u ıtlâkı husûsu ma‘den-i mezkûr 

emîni tarafından istid‘â’ olunmakla fî-mâ-ba‘d bir gûne uygunsuz hali vukū‘a gelür ise 

hakkında mu‘âmelât-ı şedîde icrâ’ olunmak şartıyla afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i 

âlî. 

[51/218] 

Kapû-çukadârı Hacı İsmail Ağa ile kapû-kethüdâsı Esad Beg'e gönderildi. 
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       9 Receb [12]43 

Kütahya nâ’ibine, Amasya Kazâsı sükkânından dûbâracı Hasan ve Tokad Kazâsı 

sâkinlerinden Hacı Receb oğlı Mehemmed nâm kimesneler hilâf-ı rızâ’ hareketlerine 

mebnî Kütahya'ya nefy olunmışlar ise de kendüleri menfâlarında ve iyâl u evlâdları dahi 

vatanlarında sefîl oldıklarından bahisle merkūm Receb oğlı Mehemmed fî'l-asl Sivas 

mütevattınlarından oldığından bundan böyle Sivas'a nakl-i hâne eylemek ve merkūm 

Hasan dahi umûr-ı vilâyete karışmayarak hânesinde ikāmet itmek şartıyla afv u ıtlâkları 

Sivas vâlisi tarafından inhâ’ olunmış ve şeref-yâfte-i sudûr olan hatt-ı hümâyun-ı şâhâne 

mûcibince cürümleri afv kılınmış olmakla tahliye-i sebîlleri bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[51/219] 

Merkūmın karındâşı Hasan'a virilmek üzre bostancılar oda-başısı ağaya virildi.  

       13 Receb [12]43 

Seddü'l-bahr nâ’ibine, Kırşehri Sancâğı'nda vâki‘ Mucur Kasabası ahâlisinden 

olub hilâf-ı rızâ’ hareketine mebnî bundan akdemce Seddü'l-bahr'e nefy olunmış  olan 

Eyüb nâm kimesne ıslâh-ı nefs itmiş oldığından bahisle afvı husûsu bostânyân-ı hâssa 

süvarılerinden merkūmın karındâşı Hasan mukaddemce arzuhâl takdîmiyle istid‘â’ itmiş 

ve kasaba-ı mezbûr ahâlisinden olub bundan akdem Der-sa‘âdet'den tard olunan 

eşhâsdan Hacı Hızır oğlı vesâ’ir iki nefer eşhâs Seddü'l-bahr'e nefy olunub merkūmın 

nefyine dâ’ir kayd bulunmamış oldığından merkūm Eyüb'ün karındâşı Hacı Hızır oğlı 

Ali ol vakitde firâr itmiş oldığına ve merkūm cünhada beraber idügine mebnî yerine 

merkūm Eyüb ahz ve kal‘a-ı merkūmaya gönderilmiş ve bundan böyle hilâf-ı rızâ’ 

hareketde bulunmayarak edebiyle meşgûl olacağına ahâli-i kasaba ta‘ahhüd itmiş 

oldıkları Kırşehri mütesellimi tarafından inhâ’ olunmış olmakla afv u ıtlâk olundığını 

hâvî dîvândan emr-i âlî. 
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[51/220] 

Kavâsân-ı sadâret-penâhîden Mustafa Kavâs mübâşir ta‘yîn olundı. 

       14 Receb [12]43 

Dimetoka nâ’ibine, ketenci esnâfından Hacı Ali ve İbrahim nâm kimesneler 

Güzelhisâr'a dört nefer gulâm imrârına dâ’ir kırk iki tarihinde sâdır olub ber-takrîb 

yedlerine geçmiş olan emr-i şerîfin tarîh-i mahalini hakk ile mâlik oldıkları dört nefer 

çerkes gulâmını mahal-i âhara götürmek zu‘mıyla lîmân cânibinden tezkere ahz itmek 

dâ‘iyyesinde iken merkūmların bu vechle sâhtekârlıkları tebeyyün iderek te’dîbleri 

lâzım geldiğini İstanbul Gümrigi Emîni Nâfız Efendi bâ-takrîr inhâ’ itmiş olmakla 

kavâs mübâşeretiyle li-ecli't-te’dîb Dimetoka'ya nefy u iclâ’ları bâbında dîvândan emr-i 

âlî. 

[51/221] 

Çâvuş-başı kîse-dârı Ali Beg'e virildi. 

       15 Receb [12]43 

Çâvuş-başı beg efendiye ve Bursa nâ’ibine, Üsküdar sâkinlerinden Hadîce ve 

Zelîha ve diğer Hadîce ve Hafîze ve Fâtıma ve Habibe nâm avretler ırz u edebleriyle 

mukayyede olmayub hilâf-ı şerî‘at-ı garrâ’ ef‘âl-i şenî‘aya ictirâ’ eylediklerine mebnî 

dîvân-ı hümâyûn çâvuşı       terfîkan Bursa'ya nefy u iclâ’ olunduklarını hâvî dîvândan 

emr-i âlî. 

[51/222] 

Kavâsân-ı sadr-ı âlîden Ömer Kavâs mübâşir ta‘yîn olundı. 

         15 Receb [12]43 

Bursa nâ’ibine, Üsküdar'da Vâlide-i Atîk Câmi‘-i Şerîfi imâm-ı evveli olan 

Seyyid Hüseyin medîne-i mezbûrda Arakiyeci Mahallesi'nde bir bâb-ı menzili 
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mechûlü'l-ahvâl çend nefer avretlere kefîl olarak sâhiblerinden îcâr idüb ol vechle 

derûnından bir takım eşyâ-ı serîka olunmasına sebeb olmış ve imâm-ı merkūmın bu 

misillü mechûlü'l-hâl kimesnelere kefîl olarak menzili istîcâr itmek âdet u müstemirresi 

oldığı Üsküdar kādîsı  tarafından bâ-i‘lâm  inhâ’ kılınmış olmakla bâ-işâret-i aliyye 

kavâs mübâşeretiyle Bursa'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[51/223] 

Mübâşirleri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı beg efendi kîse-dârı Ali Beg'e 

virildi. 

       22 Receb [12]43 

Boy-âbâd nâ’ibine, ermeni milletinden Der-sa‘âdet'de çûkacılar hânında 

kuyumcı esnâfından  çıracı oğlı şehrî Mayil zimmî kendü halinde ırz u edebiyle meşgûl 

olmayub hilâf-ı tavr-ı ra‘iyyet envâ‘-ı müfsidete cesâret eylediği tahkīk olunmakla 

kavâs mübâşeretiyle Boy-âbâd'a nefy u irsâl olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[51/223-1] Bu dahi 

Tosya nâ’ibine, ermeni milletinden Begoğlı nâm mahalde sâkin sarrâf yazıcısı 

şehrî Ezen Öseb nâm zimmî kezâlik hilâf-ı tavr-ı ra‘iyyet envâ‘-ı müfsidete cesâret 

eylediği tahkīk olunmakla mersûmın iyâl u evlâdıyla mü’ebbeden iskân sûretiyle kavâs 

mübâşeretiyle Tosya'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[52/223-2] Bu dahi 

Kayseri nâ’ibine, ermeni milletinden Galata'da Begoğlı nâm mahalde sâkin şehrî 

Şöhret oğlı Agob ve karındâşı Orta-köylü Karine ve Galata'da şehrî Eskir oğlı dellâl 

Öseb ve tavuk pazarında şehrî David oğlı kürekci Bogos nâm zimmîler hilâf-ı tavr-ı 

ra‘iyyet hareket eylediklerine mebnî mesfûrların kavâs mübâşeretiyle Kayseri'ye nefy u 

irsâlleri bâbında dîvândan emr-i âlî.  
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[52/223-3] Bu dahi 

Kütahya nâ’ibine, ermeni milletinden Begoğlı nâm mahalde sâkin dürzi esnâfı 

usta-başısı Serkiz nâm zimmî kezâlik hilâf-ı tavr-ı ra‘iyyet hareket eylediğine mebnî 

mersûmın iyâl u evlâdıyla mü’ebbeden iskân sûretiyle Kütahya'ya nefy u iclâ’sı bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[52/223-4] Bu dahi 

Samsun Kazâsı nâ’ibine, ermeni milletinden Boğaz içinde Orta-köy'de Dürzi 

Esteban ve Begoğlı'nda Mu‘allim-i Sıbyân şehrî Şişman Artin ve Ahıshalı Gürci berber 

Artin ve Galatalı şehrî çıkıkcı Avakim ve Kandilli'de şehrî tuhafcı Dermetiko nâm 

zimmîler hilâf-ı tavr-ı ra‘iyyet hareket eylediklerine mebnî mesfûrların kavâs 

mübâşeretiyle Samsun Kal‘ası'na nefy u iclâ’ları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[52/224] 

Re’îs-i kise-dârı efendiye virilerek çâvuş-başı ağa hazretlerine gönderildi. 

       24 Receb [12]43 

İznikmid nâ’ibine, ermeni milletinden Der-sa‘adet'de çûkacılar hânı civârında 

sâ‘atci şehrî Kara Anton nâm zimmî  hilâf-ı tavr-ı ra‘iyyet envâ‘-ı müfsidete cesâret 

eylediği tahkīk olunmakla mersûmın kavâs mübâşeretiyle İznikmid’'e nefy u iclâ’sı 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[52/224-1] Bu dahi 

Kengiri nâ’ibine, ermeni milletinden çûkacılar hânında sâkin kuyumcı 

esnâfından şehrî Merametci oğlı Pedros nâm zimmî kezâlik cünhası tahkīk olunmakla 

kavâs mübâşeretiyle mersûmın kavâs mübâşireitiyle Kengiri'ye nefy u iclâ’sı bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 
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[52/225] 

Ali Ağa ile kîse-dâr-ı hazret-i riyâset-penâhî efendiye gönderildi. 

       24 Receb [12]43 

Eflâk voyvadasına, Der-sa‘âdet'de mütemekkin Ankaralı Anton  ve Avanos ve 

Öseb ve Karabet ve Kirkor nâm beş nefer papazların def‘ olunmaları husûsuna irâde-i 

seniyye ta‘alluk itmiş ve Bükreş tarafına irsâllerini ermeni Patriği memhûr arzuhâliyle 

inhâ’ eylemiş ve rahib-i mesfûrın mübâşir ta‘yîn olunan re’isü'l-küttâb efendi baş-

çukadârı Hüseyin Ağa'ya teslîmen irsâl olunmakla vusûlleri haberini iş‘âr eylemesi 

bâbında dîvândan emr-i âlî.  

[52/226] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvûş-başı ağa hazretlerinin kendüsine virildi. 

       28 Receb [12]43 

Çâvuş-başı ağaya ve Bursa nâ’ibine, ermeni milletinden bâb-ı âlîde lisân-ı 

efrencî ta‘lîmine me’mûr Zenob nâm zimmî kendü halinde olmayub hilâf-ı tavr-ı 

ra‘iyyet envâ‘-ı müfsidete cesâret eylediği tahkīk olunmakla mesfûrın iyâl u evlâdlarıyla 

beraber Der-sa‘âdet'den tard u def‘iyle şîrâze-i nizâm-ı ra‘iyyetin halelden vikāyesi 

lâzimeden oldığından ol bâbda celâdet-rîz-i sudûr olan hatt-ı hümâyûn-ı şâhâne 

mûcibince mersûmın iyâl u evlâdlarıyla beraber çâvuş mübâşeretiyle Bursa'ya nefyi 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[52/226-1] Bu dahi 

Çâvuş-başı ağaya ve Bursa nâ’ibine, maktûl Tepedelenli Ali Paşa'nın zevcesi ve 

Aslıkı nâm nasrâniyye ile mersûmanın karındâşı Simon ve maktûl-i mezbûrın hazine-

dârı Tanaşvaye zimmîlerin ba‘zı uygunsuz hareketleri tebeyyün eylediğine mebnî 
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mu‘ayyen olan ma‘âşları merhameten kat‘ olunmayarak kemâ-kân virilmek üzre çâvuş 

mübâşeretiyle Bursa'ya nefy u iclâ’ları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[52/226-2] Bu dahi 

Çâvuş-başı ağaya ve Ankara nâ’ibine,  ermeni milletinden Der-sa‘âdetde 

mütemekkin şalcı Küçük Anton ve akrabasından Artin nâm zimmîler hilâf-ı tavr-ı 

ra‘iyyet müfsidete cesâretlerine mebnî iyâl u evlâdlarıyla beraber çâvuş mübâşeretiyle 

Ankara'ya nefy u tagrîb olunmaları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[53/227] 

Mûmâ-ileyh Musa Ağa celb ve ağa efendimizin huzûrında kendüye i‘tâ olundı. 

       24 Receb [12]43 

Bosna vâlisi vezîre ve Bosna Eyâletinde kâ’in mîr-i mîrâna ve Bosna kādîsına ve 

bi'l-fi'l rikâb-ı kamer-tâb-ı şâhânede kapûcılar kethüdâsı olub bu def‘a zikr-i âtî husûsa 

bi'l-intihâb me’mûr kılınan Musa Ağa'ya ve eyâlet-i Bosna'da vâki‘ kuzât ve nüvvâba ve 

bi'l-cümle kapûdânân ve sergerdegân vesâ’ir müteheyyizân ve erkân-ı eyâlete ve bi'l-

cümle işerlerine a‘dâ’-yı dînin tavr u hareket ve izhâr eyledikleri ru‘ûnet u huşûnetlerine 

nazaran tahakkuk-ı muharebe vukū‘ında cümle Ümmet-i Muhammed'e farz-ı ayn oldığı 

ve bi-avni'l-lahi'l-meliki'l-mu‘în   ittifâk-ı âmme-i müslimîn ve ittihâd-ı gulûb-ı 

mü’minin semere-i hasenesiyle dinimiz yolunda cân ve bâş ile çâlışub ve istikāmet ile 

turub Rabbimiz Te‘âla Hazretlerine rabt kılub olundığı halde her yüzden nusret-i ilâhiye 

ihsânıyla  her tarafda a‘dânın haklarından gelünüb mecmû‘-ı mücâhidat dünya ve 

âhiretde inâyet u sa‘âdete mazhar olunacağına şübhe olmadığı beyânıyla on iki yâşından 

yukâru mecmû‘-ı ehl-i imân gazâ ve cihâda şimdiden hâzır u âmâde olarak bundan 

böyle bi'l-iktizâ’ ne tarafa sevk ve i‘zâm olunurlar ise îfâ’-yı farîza cihâd ve gazâya şitâb 
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eylemeleri tenbihâtını hâvî bâlâsı mübârek hatt-ı hümâyûn-ı şâhâne ile müzeyyen 

dîvândan emr-i âlî. 

[53/228]             

Mühürdâr-ı sadr-ı âlî Abdullatif Efendi'ye virildi.  

       24 Receb [12]43 

Bülbülce Cezîresi cizye-dârına, Bülbülce Cezîresi re‘âyâsı koca-başılarından 

Mancurani Dimitri Re’îs'in cizyeden mu‘âfiyetini hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[53/229]   

 Kapû-çukadârı Hâfız Ebubekir Efendi ile Rumeli vâlisi hazretlerinin kapû-

kethüdâsı Salih Efendi'ye gönderildi. 

        24 Receb [12]43 

Cizye-dâr-ı mûmâ-ileyhe, mersûmûndan Sitayi veled Yako koca-başının ber-

vech-i muharrer mu‘âfiyetini hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[53/229-1] Bu dahi 

Cizyedâr-ı mûmâ-ileyhe, mersûmûndan Yani Berho koca-başının dahi 

mu‘âfiyetini hâvî dîvândan emr-i âlî. 

  [53/229-2] Bu dahi 

Cizyedâr-ı mûmâ-ileyhe, mersûmûndan Yorgaki Ralika koca-başının dahi 

mu‘âfiyetini hâvî ber-vech-i muharrer dîvândan emr-i âlî. 

[53/230]             

Bu dahi mühürdâr-ı sadr-ı âlî Abdullatif Efendi'ye virildi.  

       24 Receb [12]43 

Cizyedâr-ı mûmâ-ileyhe, mersûmûndan Dimitri veled Yanko koca-başının dahi 

mu‘âfiyetini hâvî dîvândan emr-i âlî. 
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[53/231]             

Bu dahi mûmâ-ileyh Salih Efendi'ye merkūm Ebubekir Efendi ile gönderildi. 

        24 Receb [12]43 

Cizyedâr-ı mûmâ-ileyhe, mersûmûndan Anagatosti Acı Metrivimo kaca-başı 

dahi cizyeden afv olundığını hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[53/231-1] Bu dahi 

Cizyedâr-ı mûmâ-ileyhe, mersûmlardan Yorgaki veled Kostandi koca-başının 

dahi mu‘âfiyetini hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[53/231-2] Bu dahi 

Cizyedâr-ı mûmâ-ileyhe, mersûmlardan Yorgaki Astamo koca-başının dahi 

mu‘âfiyetini hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[53/231-3] Bu dahi 

Cizyedâr-ı mûmâ-ileyhe, mersûmlardan Acı Astamat koca-başının dahi 

mu‘âfiyetini hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[53/231-4] Bu dahi 

Cizyedâr-ı mûmâ-ileyhe, mersûmlardan Anagotasti veled Acı Nikola koca-başı 

ber-vech-i muharrer cizyeden mu‘âf  olundığını hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[53/231-5] Bu dahi 

Rumeli vâlisi vezîre ve            nâ’ibine ve voyvada vesâ’ire, cezîre-i mezkûre 

re‘âyâsının ibrâz eyledikleri hidmetlerine mukâbil i‘âde-i isâbet kaffe-i tekalîfden 

mu‘âfiyetleri bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[53/232] 

Elli bin gurûş ile beraber merkūm Ebubekir Efendi ile mûmâ-ileyh Salih 

Efendi'ye gönderildi. 
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          28 Receb [12]43 

Rumeli vâlisi müşârun-ileyhe, mukaddemce Bülbülce Cezîresi'ne hucûm iden 

Rum üsâtıyla vâki‘ olan muharebede cezîre-i mezbûra re‘âyâsı izhâr-ı sadâkat iden yedi 

yüzden mütecâviz eşkiyâ i‘dâm itmiş oldıkları müşârun-ileyh tarafından iş‘ar olunmış 

ve mersûmların bu vechle sadâkatleri şâyân-ı tahsîn bir keyfiyyet oldığından bu def‘a 

Der-sa‘âdet'e vurûd itmiş olan iki nefer ve mahalinde olan sekiz nefer koca-başılar cizye 

ve re‘âyâ-yı sâ’irenin dahi i‘âde-i asâyişe kadar tekâlîfden mu‘âfiyetleri bâbında bâ-

hatt-ı hümâyûn-ı şâhâne lâzım gelen evâmir-i şerîf isdâr u tesyâr kılınmış ve re‘âyâ-yı 

mersûmeye halli halince tevzî‘ olunmak üzre müşârun-ileyh tarafından elli bin gurûş 

gönderilüb keyfiyyet makām-ı sadâretden yazılmış olmakla meblağ-ı mezbûrın irsâliyle 

mersûmlara tevzî‘ u taksîm itdirilmesi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[54/233] 

Ağa Efendimiz tarafından yazılan şakkaya leffen mahûs tâtâr Asfi  ile 

gönderildi. 

         29 Receb [12]43 

Gelibolu nâ’ibine, hilâf-ı rızâ’ hareketine mebnî sudûr iden hatt-ı hümâyûn ve 

işâret-i aliyye mûciblerince mü’ebbeden Hadim'e nefy olunmış ve ba‘dehu menfâsı 

Gelibolu'ya tahvîl kılınmış olan Çagala-zâde Tahir Beg'in karîn-i terbiye ve ıslâh-ı nefs 

itmiş oldığı mesmû‘-ı şâhâne olmakdan nâşî merkūmın iyâl u evlâdına merhameten 

merhamet-efzâ’-yı sunûh olan emr-i hümâyûn mantûk-ı münîfi üzre merkūmın afv u 

ıtlâkı bâbında bâ-işâret-i aliyye dîvândan emr-i âlî. 

[54/234] 

Çâvuş-başı ağanın kendüsine virildi. 

       29 Receb [12]43 
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Çâvuş-başı ağaya ve Bursa nâ’ibine, ermeni milletinden Der-sa‘âdet 

mütemekkinlerinden Mıgırdıc ve Nasib zimmîlerin evlâd u iyâlleri ile mü’ebbeden 

çâvuş mübâşeretiyle Bursa'ya nefy u iclâ’ları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[54/235] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya virildi. 

       2 Şa‘bân [12]43 

Boy-âbâd nâ’ibine ermeni milletinden şehrî bilezikci oğlı kuyumcı Bogos ve 

Dürzi Estefan ve horsâncı oğlı kuyumcı Avanos nâm zimmîler mugâyir-i tavr-ı ra‘iyyet 

hareketlerine mebnî evlâd u iyâlleriyle kavâs mübâşeretiyle mü’ebbeden Boy-âbâd'a 

nefy u iclâ’ları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[54/235-1] Bu dahi 

Kengiri nâ’ibine, millet-i mersûmeden şehrî dîbâcı oğlı Anton'ın iyâl u evlâdıyla 

kezâlik kavâs mübâşeretiyle mü’ebbeden Kengiri'ye nefyi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[54/235-2] Bu dahi 

Niğde nâ’ibine, millet-i mersûmeden şehrî zenberekci oğlı sâ‘atci Avanos ve 

karındâşı sâ‘atci Petros nâm zimmîler evlâd u iyâlleriyle kavâs mübâşeretiyle 

mü’ebbeden Niğde'ye nefyleri bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[54/235-3] Bu dahi 

 Kavala nâ’ibine, şehrî sâ‘atci Corci Kigorok ve Tankar oğlı sarrâf  Öseb'in 

yazıcısı Öseb ve katırcı oğlı  kuyumcı Baidsar'ın iyâl u evlâdlarıyla kavâs mübâşeretiyle 

mü’ebbeden Kavala'ya nefyleri bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[54/235-4] Bu dahi 

Göynük nâ’ibine, şehrî Hanem oğlı damadı sâ‘atci Artin ve kuyumcı Şişman 

Agob'ın iyâl u evlâdlarıyla kavâs mübâşeretiyle mü’ebbeden Göynüğ'e nefy u iclâ’ları 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[54/235-5] Bu dahi 

Taraklı nâ’ibine, Mısırlı oğlı Leh Şerid Hafakı şehrî Kirkor ve magâzacı Metok 

zimmîlerin iyâl u evlâdlarıyla kavâs mübâşeretiyle mü’ebbeden Taraklı'ya nefy 

olunmaları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[54/235-6] Bu dahi 

Tire nâ’ibine, şehrî Acı Karabet oğlı kuyumcı Öseb ve râhteci oğlı kuyumcı 

Kara Bogos ve Erzurumlı kundâkcı oğlı tâcir Acı Öseb nâm zimmîlerin iyâl u 

evlâdlarıyla kavâs mübâşeretiyle Tire'ye mü’ebbeden nefyleri bâbında dîvândan emr-i 

âlî. 

[54/235-7] Bu dahi 

Çorum nâ’ibine, Tokadlı sarrâf Ohan ve şehrî Küçük usta oğlı sîmkeş Serdeye 

nâm zimmîlerin iyâl u evlâdlarıyla kavâs mübâşeretiyle mü’ebbeden nefyleri bâbında 

dîvândan emr-i âlî 

[54/235-8] Bu dahi 

Karacaviran nâ’ibine, Eflâk voyvadası kapû-oğlanları Parladı oğlı Agob ve 

karındâşı Kirkor ve şehrî kalpâkcı Avanos ve Karabağlı mestci Artin nâm zimmîlerin 

evlâd u iyâlleriyle kavâs mübâşeretiyle Karacaviran'a nefyleri bâbında dîvândan emr-i 

âlî. 
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[54/235-9] Bu dahi 

Akşehir nâ’ibine, Tankar oğlı Merat Agob'ın hizmetkârı Akşehirli Kigorok 

zimmînin iyâl u evlâdıyla kavâs mübâşeretiyle mü’ebbeden Akşehir'e nefy u iclâ’sı 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[54/236]  

Asâkir-i mansûre ser-askeri hazretlerine kapû-çukadârı Arif Ağa ile gönderildi. 

       5 Şa‘bân [12]43 

Bursa nâ’ibine, asâkir-i mansûre zâbıtlarından altıncı taburun sol-kol ağası Salih 

ve tabur-ı mezkûrın sekizinci bölüğinin yüz-başısı Hasan hilâf-ı rızâ’ hareketlerine 

mebnî Bursa'ya nefy olunmışlar ise de eyyâm-ı mübârekeye hürmeten afvları asâkir-i 

mansûre ser-askeri ve nâzırı taraflarından bâ-takrîr inhâ’ olunmakla tahliye-i sebîlleri 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[55/237]  

Silâhdâr-ı hazret-i şehr-i yârı ağa hazretlerinin kapû-çukadârı Ali Efendi'ye 

virildi. 

       9 Şa‘bân [12]43 

Dimetoka nâ’ibine, ketenci esnâfından Hacı Ali ve İbrahim nâm kimesneler 

bundan akdem Dimetoka'ya nefy u tagrîb olunmışlar ise de merkūmân menfâlarında ve 

iyâl u evlâdları dahi Der-sa‘âdet'de sefîl ü sergerdân ve harekât-ı sâbıkālarına tâ’ib ü 

müstagfir olarak  şâyeste-i merhamet oldıkları merkūmân tarafından arzuhâl 

irsâliyle istirhâm olunmakdan nâşî afv u ıtlâkları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[55/238]  

Çâvuş-başı ağa hazretlerine virildi. 

       9 Şa‘bân [12]43 
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Çâvuş-başı ağaya ve Bursa nâ’ibine, Galata mahkemesi kassâm baş-kâtibi 

Seyyid Ahmed'in kısmet-i umûrına dâ’iren hilâf-ı rızâ’ hareketine ictisârına binâ’en li-

ecli't-te’dîb Bursa'ya nefy u iclâ’ları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[55/239]  

Esad Paşa Hazretlerinin kapû-kethüdâsı Salih Efendi'ye kapû-çukadârı Hâfız 

Ebubekir Efendi ile gönderildi. 

       18 Şa‘bân [12]43 

Kozlıca nâ’ibine, Edirne mütemekkinlerinden Kara Yasef ve diğer Yasef ve İsak 

ve Banto ve David nâm yahûdilerin hafiyyece havra ta‘miriyle Çirmen mutasarrıfı 

tarafından mukaddemce lede'l-inhâ’ Kozlıca'ya nefy olunmış ve müşârun-ileyh 

tarafından bu def‘a ıtlâkları istid‘â’ kılınmış olmakla tahliye-i sebîlleri bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[55/240]  

Mübâşiri ta‘yîn olunmak içün çâvuş-başı ağaya virildi. 

       18 Şa‘bân [12]43 

Ankara ve Bozcaada nâ’iblerine, muktezâ-yı irâde-i seniyye üzre Ankara 

Sancâğı'ndan Bahr-ı Sefîd Boğazı muhâfazasına müretteb olan askerin üzerlerine 

Ankara ahâlisinden El-hâc Ahmed Beg nâm şahıs cümle-i ittifâkıyla baş-bûğ nasb 

olunmış ise de merkūm ba‘zı a‘zâr-ı vâhiye irâdıyla muhâlefet ve bayâgı adem-i itâ‘at 

sûretlerine cür’et eylediğinden bahisle te’dîb ü terbiyesi mahalinden bâ-i‘lâm inhâ’ 

kılındığı ser-asker paşa hazretleri tarafında iş‘âr olunmış olmakla mîr-i merkūmın li-

ecli't-te’dîb çâvuş mübâşeretiyle Bozcaada'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[55/241]  

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya virildi. 
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       19 Şa‘bân [12]43 

Çâvuş-başı ağaya ve Yanbolu nâ’ibine, aklâm-ı padişâhânede müstahdem halfen 

ve ketben me’mûr olundıgları mesâlih-i kemâl-i sadâkat ve istikāmet eylemeleri 

kendülerine farîza-ı zimmet iken mâlikâne-i halîfesi ref‘at bu usûl-i müstehaseneye 

ri‘âyet itmeyerek hâkpâ-yı hümâyûn arz olan mukāta‘ât-ı malûle defterine sonradan 

vaz‘-ı kalem ve rakama cesâreti tebeyyün itmek hasebiyle fî-mâ-ba‘d hizmet-i 

mezkûrede istihdâmı câ’iz olmadığından sudûr iden hatt-ı hümâyûn mûcibince çâvuş 

mübâşeretiyle li-ecli't-te’dîb Yanbolu'ya nefy u tagrîb olunmak bâbında dîvândan emr-i 

âlî. 

[55/242]  

 Bu dahi çâvuş-başı ağaya virildi. 

       19 Şa‘bân [12]43 

Kütahya ve Bursa nâ’iblerine, Bursa müderrislerinden olub Kütahya'da sâkin 

Sarı-zâde Ahmed Efendi'nin ihtilâl-i beldeye dâ’ir harekâtı mesmû‘ oldığından bâ-

işâret-i hazret-i fetvâ-penâhî dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından           çâvuş mübâşeretiyle 

Bursa'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[55/243]  

Mübâşirleri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya virildi. 

       23 Şa‘bân [12]43 

Alâ’iye nâ’ibine, Der-sa‘âdet'de mütemekkin ermeni milletinden miskci Lar 

Bogos ve sîmkeş esnâfından tavukcı oğulları Mikayil ve Sarab ve ekserci Kirkor ve 

Arâb oğlı Avakim ve oğulları Bogos ve Öseb ve Hanem oğlı damadı Bogos nâm 

zimmîlerin hilâf-ı tavr-ı ra‘iyyet hareketlerine mebnî kavâs mübâşeretiyle Alâ’iye'ye 

nefy u iclâ’ları bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[55/243-1] Bu dahi 

 Kırşehri nâ’ibine, millet-i mersûmeden Kirli oğlı kuyumcı Anton ve karındaşları 

kuyumcı Bogos ve hekîm Artin ile kuyumcı Laz Petros ve Camic kuyumcı Papa Artin 

nâm zimmîlerin kezâlik kavâs mübâşeretiyle Kırşehri'ye nefy u iclâ’ları bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[56/243-2] Bu dahi 

Amasya Sancâğı'nda kâ’in Ladik Kazâsı nâ’ibine, millet-i mersûmeden Yolcı 

oğlı Artin ve damadı sa‘atci Öseb ve miskci Parmaksız Estefan ve dellâl Karataş Öseb 

ve Horin oğlı sa‘atci Agob ve terpûşcı oğlı sîmkeş Avanos nâm zimmîlerin kezâlik 

kavâs mübâşeretiyle Ladik Kazâsı'na nefy u iclâ’ları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[56/243-3] Bu dahi 

Kütahya Sancâğı'nda vâki‘ Şeyhlu Kazâsı nâ’ibine, millet-i mersûmeden Minas 

oğlı kemhacı Mikayil ve zenberekci oğlı sa‘atci Bogos ve Kürekci Agob ve depe-başıcı 

Kirkor ve Hanem oğlı Dürzi Anton nâm zimmîlerin kezâlik kazâ-ı mezbûra nefy u 

iclâ’ları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[56/243-4] Bu dahi 

Kırşehri nâ’ibine millet-i mersûmeden Çoban oğlı sîmkeş Mıgırdıc ve oğulları 

mubâya‘acı Toma ve Anton ve Bogos nâm zimmîlerin kezâlik Kırşehri'ye nefy u 

iclâ’ları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[56/244] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya virildi. 

       26 Şa‘bân [12]43 
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Bursa nâ’ibine, ittibâ‘-ı makūlesinden Niksarlı Süleyman nâm şahıs vazifesi 

olmayan maslahatla dîvâna çıkub ol vechle hilâf-ı rızâ’ harekete ictisârına mebnî kavâs 

mübâşeretiyle Bursa'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[56/245] 

Çâvuş-başı ağa hazretlerinin kendüsine virildi. 

       3 Ramazân [12]43 

Çâvuş-başı ağaya ve Bursa nâ’ibine, Der-sa‘âdet'de Kum-kapûda kâ’in Nişâncı 

Paşa Câmi‘i imâmı Abdulhamid nâm şahıs eyyâm-ı mübârekeye hürmet itmeyüb leylen 

ramazânda şürb-i hamr gibi gûnâh-ı kebâ’ire mütecâsir oldığına mebnî işâret-i aliyye 

mûcibince çâvuş mübâşeretiyle li-ecli't-te’dîb merkūmın Bursa'ya nefy u iclâ’sı bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[56/246]    

Gedüklülerden Sa‘îd Beg mübâşir ta‘yîn olundı. 

       7 Ramazân [12]43 

Sâbıkā Kars muhâfızı olub bu def‘a ref‘-i vezâretiyle Karahisâr-ı Şarkî'da 

ikāmete me’mûr kılınan Osman Paşa'ya ve Karahisâr-ı Şarkî nâ’ibine ta‘yîn olunan 

gedüklüye, mukaddemâ Kars muhâfızlığı paşa-yı mûmâ-ileyh uhdesinden sarf u tahvîl 

ile Kars'dan hareket ve berülere toğrı azîmet eylemesi husûsu bâ-emr-i şerîf tenbîh ve 

iş‘âr kılındığına ve şimdiye kadar ma‘âden-i hümâyûn taraflarına yaklaşmış oldığı 

melhûz ise de şimdilik hâline cesbân açıkda bir mansıb olmadığına binâ’en ref‘-i 

vezâretiyle Karahisâr-ı Şarkî'da ikāmetine irâde-i seniyye ta‘allukıyla ol bâbda hatt-ı 

şerîf-i şâhâne sahîfe-pîrâ-yı sudûr buyurılmış ve paşa-yı mûmâ-ileyhi bulundıgı 

mahalden tahrîk ve savb-ı me’mûresine îsâle gedüklü-yi mûmâ-ileyh me’mûr kılınmış 

olmakla vusûl-ı emr-i şerîfde bulundıgı mahalden hareket ve yollarda zâd u zâhiresini 



 173

nizâmı vechle akçesiyle alarak gedüklü-yi mûmâ-ileyh mürâfakatıyla Karahisâr-ı 

Şarkî'ya varub merfu‘u'l-vezâre olarak ikāmet eylemesi me’mûriyetini hâvî dîvândan 

emr-i şerîf. 

[56/247] 

Gedüklülerden Aya-zâde hazinedârı Mustafa mübâşir ta‘yîn olundı.  

        7 Ramazân [12]43 

Ba‘dehu menfâsı tebdîl buyurılub emr-i şerîfi zîre kayd olunmakla şerh virildi. 

        7 Ramazân [12]43 

Sâbıkā Musul vâlisi olub bu def‘a ref‘-i vezâretiyle Kütahya'da ikāmete me’mûr 

kılınan Nu‘mân Paşa-zâde Yahya Paşa'ya ve Kütahya nâ’ibine ve ta‘yîn olunan 

gedüklüye, mukaddemâ Eyâlet-i Musul'da tekevvün iden münâfeseye mebnî ol tarafda 

ikāmeti olamıyacağından uhdesine âhar bir  mansıb tevcîh olunmak üzre Diyârbekir 

tarafına toğrı azîmeti mukaddemce bâ-emr-i âlî iş‘âr kılınmış ol vechle hareket ve 

Diyârbekir'e vusûle müsâra‘at eylediği bu def‘a paşa-yı mûmâ-ileyh tarafından inhâ’ 

olunmış ve eyâlet-i merkūma hasbe'l-îcâb rütbe-i mîr-i mîrânı ile Mahmud Paşa-zâde 

Abdurrahman Paşa'ya tevcîh ve ihsân buyurılarak hâline cesbân bir mansıb 

olmadığından ilerüde âhar bir münâsib-i mansıb tevcîh olunmak üzre bir müddetcik 

ref‘-i vezâretiyle Kütahya'da ikāmetine irâde-i seniyye ta‘alluk iderek ol bâbda sahîfe-

pîrâ-yı sudûr olan hatt-ı hümâyûn-ı mülûkâne mûcibince gedüklü-yi mûmâ-ileyh ta‘yîn 

buyurılmış olmakla vusûl-i emr-i şerîfde hareket ve gedüklü-yi mûmâ-ileyh 

mürâfakatıyla Kütahya'ya varub ikāmet eylemesi me’mûriyetini hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[57/248] 

Bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile beraber kapû-çukadârı Halil Ağa ile kapû-

kethüdâsı Esad Beg'e gönderildi. 
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        22 Ramazân [12]43 

Bahr-ı Sefîd Boğazı muhâfızı ve ser-askeri vezîre ve Bozcaada nâ’ibine, Der-

sa‘âdet'de Sütlice nâm mahalde Bademli Tekyesi'nde Seyyid Derviş Mustafa nâm şahıs 

zamâne bektâşîlişi yolına saparak envâ‘-ı fazâhata ictirâ’ eylediğine mebnî Güzelhisâr'a 

nefy u iclâ’ olunmış ise de merkūm Mustafa ber-takrîb menfâsından firâr ile Kal‘a-ı 

Sultâniye'ye vurûdı ve habs olundığı inhâ’ olunmakla muhâfız-ı müşârun-ileyh 

tarafından mübâşire terfîkan Bozcaada'ya irsâl olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[57/249] 

Kapû-çukadârı Mehemmed Ağa ile kapû-kethüdâsı Mehemmed Beg'e 

gönderildi. 

       2 Ramazân [12]43 

Edirne kādîsına ve mîr-i mîrândan sâbıkā Varna muhâfızı olub bu def‘a mîr-i 

mîrânlığı ref‘ ile Edirne'de ikāmete me’mûr Ali Şefik Paşa'ya, mîr-i mîrânlığı merfu‘ 

olarak Edirne'de ikāmeti husûsuna irâde-i seniyye ta‘alluk itmiş olmakla halefi mûmâ-

ileyh ile halef ve selefi kâ‘ideten ba‘de'l-icrâ’ Edirne'ye gelüb anda ikāmet eylemesi 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[57/250] 

Dülbende vaz‘ u temhîr ile çukadâr Hüseyin Ağa ile şehr-emîni Hayrullah 

Efendi'ye gönderildi. 

       15 Ramazân [1]243 

Ankara nâ’ibine, Edirne müftüsü esbak Ihsân ve oğlı Mehemmed hilâf-ı rızâ’ 

harekâtlarına mebnî bundan akdem mü’ebbeden Ankara'ya nefy olunmışlar ise de 

merkūm iyâl u evlâdından devr ve menfâlarında rûçâr-ı sefâlet ve iztirâr oldıklarından 

afv u ıtlâkları Ankara mütesellimi tarafından bâ-ma‘rûzât inhâ’ olunmış olmakdan nâşî 
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merkūmân vilâyetine gitmemek ve Der-aliyye'de ikāmet itmek şartıyla eyyâm-ı 

mübârekeye hürmeten bâ-işâret-i aliyye afv u ıtlâkları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[57/251] 

Çâvuş-başı ağa hazretlerinin kendüsine virildi. 

       23 Ramazân [12]43 

Çâvuş-başı ağaya ve Çerkeş nâ’ibine, müderrisînden Ürgübli Ali Efendi'nin 

hilâf-ı rızâ’ harekât-ı nâ-bercâya ibtidârına binâ’en işâret-i aliyye mûcibince mûmâ-

ileyhin çâvuş mübâşeretiyle Çerkeş'e nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âli. 

[57/252] 

Dülbende vaz‘u temhîr ile mehter Veli ile kapû-kethüdâsı Ali Habib Beg 

Efendi'ye gönderildi. 

       27 Ramazân [12]43 

Sâbıkā Musul vâlisi olub ref‘-i vezâretiyle Kütahya'da ikāmete me’mûr kılınan 

Nû‘mân Paşa-zâde Yahya Paşa'ya ve Amasya nâ’ibine ve mukaddemâ paşa-yı mûmâ-

ileyhi Kütahya'ya îsâle mübâşir ta‘yîn kılınan gedüklüye, paşa-yı mûmâ-ileyh muktezâ-

yı me’mûriyeti üzre bulundıgı mahale hareket ve Kütahya'ya toğrı azîmet üzre oldığı 

derkâr ise de Kütahya'da bulundıgı mahale bu‘d u mesâfesi cihetiyle mücerred-i refâh 

ve istirâhati zımnında mahal-i ikāmetinin Amasya'ya tahvîli husûsuna müsâ‘ade-i 

seniyye erzân buyurılarak ol bâbda inâyet-efzâ’-yı sudûr olan emr-i hümâyûn-ı şâhâne 

mûcibince tahvîl-i me’mûriyetini hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[57/253] 

Mektûbî sadr-âlî sâbık Arif Beg Efendi'ye gönderildi. 

       5 Şevvâl [12]43 
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Sâbıkā Anapa muhâfızı olub Gelibolu'da ikāmete me’mûr iken Tekfûr Dağı'na 

tahvîl kılınan Es-seyyid Ahmed Paşa'ya ve Tekfûr Dağı nâ’ibine, iltimâsına mebnî 

mahal-i ikāmeti Tekfûr Dağı'na tahvîl husûsuna müsâ‘ade-i seniyye erzânıyla hatt-ı 

hümâyûn-ı şâhâne şeref-baş-ı sudûr olmakla Gelibolu'dan hareket ve toğrı Tekfûr 

Dağı'na varub merfû‘u'l-vezâre olarak anda ikāmet eylemek üzre tahvîl-i me’mûriyetini 

hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[57/254] 

Gedüklülerden Adanalı Ali Beg'e virildi. 

           6 Şevvâl [12]43 

Bu def‘a ref‘-i vezâretiyle Filibe'de ikāmete me’mûr kılınan Hamid Sancâğı 

Mutasarrıfı sâbık Ali Namık Paşa'ya ve Filibe kādîsına ve gedüklülerden paşa-yı mûmâ-

ileyhi savb-ı me’mûre îsâle mübâşir ta‘yîn olunan        , livâ-ı mezbûr mûmâ-ileyhin 

uhdesinden tahvîl ve Tolcı Muhâfızı İbrahim Paşa'ya tevcîh olunmış ve Filibe'de 

ikāmeti husûsuna irâde-i seniyye ta‘allukıyla hatt-ı hümâyûn-ı şâhâne sahîfe-pîrâ-yı 

sudûr olmakla mûcibince gedüklü-yi mûmâ-ileyh ile bi'l-ma‘iyye hareket ve ve Filibe'ye 

gelüb anda ikāmet eylemek üzre me’mûriyetini hâvî  dîvândan emr-i âlî. 

[58/255] 

Çâvuş-başı ağa hazretlerinin kendüsine virildi. 

       5 Şevvâl [12]43 

Çâvuş-başı ağaya ve Boy-âbâd Kazâsı nâ’ibine, ermeni milletinden Ortaköy'de 

eczâcı Anton ve karındâşı Françesko nâm zimmîler ve tiyzeleri Iskohı ve Biruniye nâm 

nasrâniyyeler hilâf-ı tavr-ı ra‘iyyet harekete ictisâr eylediklerine mebnî mersûm ve 

mersûmeler çâvuş mübâşeretiyle Boy-âbâd'a nefy olunmaları bâbında dîvândan emr-i 

âlî. 
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[58/255-1] Bu dahi 

Çâvuş-başı ağaya ve Bursa nâ’ibine, millet-i mersûmeden Koska'da eczâcı Viçin 

ve iyâl u evlâdları ile çâvuş mübâşeretiyle Bursa'ya nefy u iskânları bâbında dîvândan 

emr-i âlî. 

[58/255-2] Bu dahi 

Çâvuş-başı ağaya ve Karahisâr-ı Şarkî nâ’ibine, millet-i mersûmeden çûkacılar 

nânında hekîm oğlı kuyumcı Kirkor nâm zimmînin ber-vech-i muharrer hareketine 

mebnî  iyâl u evlâdlarıyla çâvuş mübâşeretiyle Karahisâr-ı Şarkî'ya nefy u iskânları 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[58/255-3] Bu dahi 

Çâvuş-başı ağaya ve Isparta nâ’ibine, millet-i mersûmeden çûkacılar hânında 

Bektâşlı oğlı kuyumcı Viçin ve oğulları kuyumcı Avanos ve Aktarbos nâm zimmîlerin  

iyâl u evlâdlarıyla çâvuş mübâşeretiyle Isparta’ya nefy u iskânları bâbında dîvândan 

emr-i âlî. 

[58/255-4] Bu dahi 

Çâvuş-başı ağaya ve Bandırma nâ’ibine, millet-i mersûmeden Ortaköy'de 

mütemekkine nârgileci Kikorok zimmînin kârısı Copene ve yine karye-i mezkûrede 

camcı oğlının kârısı Dirohi nâm nasrâniyyelerin çâvuş mübâşeretiyle Bandırma'ya 

nefyleri bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[58/255-5] Bu dahi 

Çâvuş-başı ağaya ve Çengiler nâm mahalin tâbi‘ oldığı kazânın nâ’ibine, 

Ortaköy'de derede mütemekkin Sağyazar oğlı Topal Simon ile kız-karındâşı Maryem 

nâm nasrâniyyelerin çâvuş mübâşeretiyle Çengiler nâm mahale nefyleri bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 
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[58/255-6] Bu dahi 

Çâvuş-başı ağaya ve Tomarza nâm mahalin tâbi‘ oldığı kazânın nâ’ibine, ermeni 

milletinden Narlı-kapû Yalısı'nda mütemekkin çûkacı dellâlı Abraham nâm zimmînin 

iyâl u evlâdlarıyla çâvuş mübâşeretiyle Tomarza'ya nefy u iskânları bâbında dîvândan 

emr-i âlî. 

[58/255-7] Bu dahi 

Çâvuş-başı ağaya ve Niksar Kazâsı nâ’ibine, millet-i mersûmeden sandal 

bedestânı çûkacılar kapûsında gümüş endâze dimekle ma‘rûf terzi Karabet ve şeviki 

terzi Öseb ve sîmkeşhânede Hanem oğlı sîmkeş Petrak nâm zimmîlerin iyâl u 

evlâdlarıyla çâvuş mübâşeretiyle Niksar'a nefy u iskânları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[58/256]  

Çâvuş-başı kîse-dârı Şemsi Efendi'ye virildi. 

         7 Şevvâl [12]43 

Çâvuş-başı ağaya ve Bor nâ’ibine, Der-sa‘âdet'de Cedîde-i Mehemmed Efendi 

Medresesi'nde sâkin Kayserivî El-hâc Ali'nin ba‘zı uygunsuz hareketine mebnî bâ-

işâret-i şeyhü'l-islâm  çâvuş mübâşeretiyle Bor Kasabası'na nefy u irsâli bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[58/257] 

Çâvuş-başı ağa hazretlerinin kendüsine virildi. 

         9 Şevvâl [12]43 

Karahisâr-ı Şarkî nâ’ibine, ermeni milletinden Ortaköy'de kâ’in askeroğlı 

darbhâne-i âmire kuyumcısı Andon nâm zimmî kendü halinde olmayub hilâf-ı tavr-ı 

ra‘iyyet harekete ictisâr itmekde oldığına binâ’en mersûmın kavâs mübâşeretiyle 

Karahisâr-ı Şarkî'ya nefy u irsâli bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[58/257-1] Bu dahi 

Çehârşenbe Kazâsı nâ’ibine, millet-i mersûmeden Der-sa‘âdet'de kâşıkçılar 

hânında kuyumcı sâdekârı Artin ve çinili hân kurbında çubıkcı Şişman Pedros ve 

Begoğlı'na toğrı yolda nacakcı Malkon ve uzûn çârşûda iğneciler hânında İstanbullı 

dülbendci Marko ve Nârlı Kapû kurbında mukaddemâ dârbhâne amelesi Sarapa nâm 

zimmîlerin ber-vech-i muharrer hareketlerine mebnî kavâs mübâşeretiyle mersûmların 

kavâs mübâşeretiyle Çehârşenbe Kazâsına nefy u irsâlleri bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[59/257-2] Bu dahi 

Çehârşenbe Kazâsı nâ’ibine, millet-i mersûmeden Ortaköy'de Yeni Mahalle'de 

Tankar oğlı Agob'ın hizmetkârı Pedros ve sahhâflar dûnında dellâl Oris oğlı bezzaz 

Anton nâm zimmîlerin kavâs mübâşeretiyle Çehârşenbe Kazâsı'na nefy u irsâlleri 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[59/257-3] Bu dahi 

Burdur Kazâsı nâ’bine, millet-i mersûmeden Ortaköy'de derede mütemekkin 

miskci Kalos ve sandal bedestânında Sinan oğlı sandalcı Artin ve Galata Sarâyı 

civârında çubukcı Bogos zimmîlerin dahi ber-vech-i muharrer hareketlerine mebnî 

Burdur'a nefy u irsâlleri bâbında dîvândan   emr-i âlî. 

[59/258] 

Re’îs efendi tarafından mübâşir ta’yîn olunmak üzre efendi-i müşârun-ileyhin 

mühürdârına virildi. 

       9 Şevvâl [12]43 

Yenice-i Karasu nâ’ibine, Yenice-i Karasu Kazâsı'na tâbi‘ Yenigöl Karyesi 

mütemekkinlerinden olub beş on seneden berü memleketini terk ile el-hâletü-hâzihi 

Der-sa’âdet'de olan Sarıoğlı duhâncı Petro nâm zimmî kendü halinde olmayarak 
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tezvirâne sülûk eylediği hasebiyle vilâyetine gitmek üzere duhâncı usta-başıları 

kefâletleriyle tezkere alınmış ise de vilâyetine gitmekden imtinâ‘ ve mersûm her ne 

mahalde bulunur ise mübâşir ma‘rifetiyle ahz ve vilâyetinden gelmemek üzre karye-i 

mezkûreye nefy u iclâ’sı Rum Patriği tarafından inhâ’ olunmakla ol vechle mersûmın 

vilâyeti olan karye-i mezbûraya nefyi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[59/259] 

Çâvuş-başı âğanın kendüsine virildi. 

         10 Şevvâl [12]43 

Çâvuş-başı ağaya ve Isparta na’ibine, ermeni milletinden Der-aliyye'de çukâcılar 

hânında Celâli oğlı râhteci Agob nâm zimmî ile anâsı Asule ve kız-karındaşları 

Veronika ve Maryem ve Askohi ve Siryohi ve Nifohi ve Meylin ve hâltası Anna nâm 

nasrâniyyeler ırz u edebleri ile meşgûl olmayub hilâf-ı tavr-ı ra‘iyyet envâ‘-ı müfsidete 

cesârete itmekde oldukları tahkīk kılınmagla mersûmların çâvuş mübâşeretiyle 

Isparta'ya nefy u iskânları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[59/259-1] Bu dahi 

Çâvuş-başı ağaya ve Mihaliç Kazâsı nâ’ibine, millet-i mersûmeden Ortaköy'de 

mütemekkin Şöhret oğlı kızı Katrina ve kızı Veronika nâm nasrâniyyelerin ber-vech-i 

muharrer hareketlerine mebnî mersûmeler çâvuş mübâşeretiyle Mihaliç'e nefy u irsâl 

olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[59/260] 

Çâvuş-başı ağa hazretlerinin kendüsine virildi. 

       11 Şevvâl [12]43 
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Torbalı nâ’ibine, ermeni milletinden Ortaköy'de kâ’in askeroğlı darbhâne 

kuyumcısı Andon zimmînin hilâf-ı tavr-ı ra’iyyet hareketine mebnî kavâs mübâşeretiyle 

Torbalı Kazâsı'na nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[59/261] 

Çâvuş-başı ağanın kendüsine virildi. 

       13 Şevvâl [12]43 

Çâvuş-başı ağaya ve Bursa nâ’ibine, millet-i mersûmeden Der-sa‘âdet'de 

mütemekkin sâbık mukāta‘â sarrâfı Bozanta nâm zimmî kendü halinde olmayub hilâf-ı 

tavr-ı ra’iyyet harekete ictisâr eylediğine mebnî mersûmın bundan akdem Bursa'ya nefy 

olunmış olan karındâşlarının iyâl u evlâdlarıyla beraber çâvuş mübâşeretiyle Bursa'ya 

nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[59/262] 

Re’îs efendinin mühürdârı Efendi Ömer ile gönderildi. 

         13 Şevvâl [12]43 

Bursa nâ’ibi ile Kastamonı Sancâğı'nda vâki‘ Küre Kazâsı nâ’ibine, ermeni 

papazlarından Bursa'da mütemekkin Eşekçekmez oğlı Karope ve oğulları Kigorok ve 

Komilas nâm zimmîlerin hilâf-ı tavr-ı ra‘iyyet envâ‘-ı müfsidete cesâretleri tahkīk 

kılınmış oldığından mesfûrların iyâl u evlâdlarıyla re’isü'l-kitâb hidmesinden ta‘yîn 

olunan           mübâşirine terfîkan Küre Kazâsı'na nefy u irsâlleri bâbında dîvândan emr-

i âlî. 

[59/263] 

Çâvuş-başı ağanın kendüsine virildi. 

        13 Şevvâl [12]43 
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Çâvuş-başı ağaya ve Isparta Kazâsı nâ’ibine, ermeni milletinden çukâcılar 

hânında mütemekkin kuyumcı Antarbos nâm zimmînin envâ‘-ı müfsid ictisârına mebnî 

çâvuş mübâşeretiyle mersûmın iyâl u evlâdlarıyla Isparta'ya nefy u irsâli bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[60/264]          

 Çâvuş-başı ağanın kendüsine virildi. 

        13 Şevvâl [12]43 

Çâvuş-başı ağaya ve Bursa nâ’ibine, Âsitâne-i Sa‘âdet'de Salih Paşa 

Mahallesi'nde sâkin keresteci Emîn'nin zevcesi Safiyye leylen kaderde hilâf-ı şer‘-i şerîf 

harekât-ı fazîhaya cesâret itmekle çâvuş mübâşeretiyle Bursa'ya nefy u iclâ’sı bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[60/265] 

Çâvuş-başı ağa hazretlerinin kendüsine virildi. 

       14 Şevvâl [12]43 

Torbalı nâ’ibine, ermeni milletinden Galata'da pençşenbe pazarında sâ‘atci 

Hisârlıoğlı Kigorok nâm zimmî kendü halinde olmadığından kavâs mübâşeretiyle 

Torbalı'ya nefy olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[60/265-1] Bu dahi 

Karahisâr-ı Sâhib nâ’ibine, ermeni milletinden çukâcılar hânında kuyumcı 

mıhlayıcısı Gedihçidor ve Küçük Yenihân Kapûsı'nda Tarakcı oğlı sâ‘atci Öseb 

pençşenbe pazarında Hisârlıoğlı sa‘âtci Müfredic ve Ortaköy'de sâ‘atci Petros oğulları 

sâ‘atci Öseb ve Artin ve kolâniciler derûnında olan oğlı bezzaz Kirkor ve oğlı Agob 

nâm zimmîler kendü hallerinde olmadıklarından li-ecli't-te’dîb kavâs mübâşeretiyle 

Karahisâr-ı Sâhib'e nefy olunmaları bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[60/266] 

Kapû-çukadârı Mustafa Ağa ile kapû-kethüdâsı Ata Beg'e gönderildi. 

        16 Şevvâl [12]43 

Mîr-i mirân-ı kirâmdan sâbıkā Selanik mutasarrıfı olub bu def‘a Filibe'de 

ikāmete me’mûr kılınan Salih Paşa'ya ve Filibe kādîsına, hasbe'l-iktizâ’ livâ-ı mezbûr 

uhdesinden sarf u tahvîl ve Boğaz Muhâfızı sâbık Mustafa Paşa'ya tevcîh olunmış 

oldığından ve hâline münâsib açıkda mansîb bulunmadıgından Filibe’de ikāmeti 

husûsuna irâde-i aliyye ta‘alluk itmekle oldığı mahalden hareket ve esnâ-ı râhda iktizâ’ 

iden zahâyir ve levâzımı akçesiyle iştirâ’ iderek Filibe'ye gelüb anda ikāmet eylemesi 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[60/267] 

İmdi dîvân-ı hümâyûn Akif Efendi'ye virildi. 

       7 Şevvâl [12]43 

Hala Şam Vâlisi ve Mîr-i El-hâc sadr-ı esbâk El-hâc Salih Paşa'ya ve Bağdad 

vâlisi vezîre, bundan akdem Bağdad'dan Şam-ı Şerîfe hicret itmiş olan Şeyh Halid'in 

güyâ kendüsi mücedde-i tarîk ve me’mûr-ı irşâd olmak üzre yedi sekiz sene mukaddem 

halîfe nâmıyla Der-sa’âdet'e vesâ’ir ba‘zı mahallere adamlar irsâl ve anlar dahi râst 

geldikleri kimesneleri râbıta’-ı seyr ü sülûke idhâl ile adâb-ı tarîk-i aliyyeye münâfî 

ırzâ‘-ı nâ-bercâya ibtidâr eyledikleri haber alınarak oldıkları mahallerden tard u def’ 

olunmışlar iken şeyh-i merkūmın vefâtından sonra Şam-ı Şerîf'de olan kā’im-makāmı 

Abdullah Hirânî nâm kimesne dahi Hacı Ahmed ve Salih nâm kimesneleri yine halîfe 

nâmıyla bu def‘a Der-sa‘âdet'e gönderüb anlar dahi usûl-ı sâbıkā üzre zâhiren irşâd 

sûretiyle teksîr-i cem’iyyete çalışdıkları tahkīk olunarak merkūmân Sivas'a nefy 

olunmışlar ise de kā’im-makām-ı merkūm ve gerek el-yevm Şam-ı Şerîf'de olan Hiranî 
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İsmail ve gerek sâ’ir halîfelik dâ‘iyyesinde olan rüfekāsı Şam-ı Şerîf'de oldukca tek 

turmayub ber-takrîb ile Der-sa‘âdet'e vesâ’ir mahallere halîfeler irsâl idecegi sûret-i 

hâlden zâhir olmakla kā’im-makām-ı merkūm ile Hiranî İsmail vesâ’ir bunların 

tevâbi‘âtından her ne kadar Bağdadî ve Hirânî misillü ecnebî eşhâs vâr ise müşârun-

ileyh Salih Paşa tarafından mübâşire terfîkan Bağdad ve Süleymaniye câniblerine tard u 

irsâlleri ile Bağdad ve Süleymaniye'de ikāmet u iskânları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[60/268] 

Çâvûş-başı ağanın kendüsine virildi. 

        9 Şevvâl [12]43 

Çâvûş-başı ağaya ve Bursa nâ’ibine, Gadırga Limânı'nda Mehemmed Paşa 

Medresesi'nde talebeden Orbin Çâvûş mübâşeretiyle Bursa'ya nefy u iclâ’sı bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[60/269] 

Dülbende vaz‘u temhîr ile Devletlü Hüseyin Paşa Hazretlerinin kapû-kethüdâsı 

Ali Habib Beg Efendi'ye kavâs ile gönderildi. 

       16 Şevvâl [12]43 

Hüdavendigar Sancâğı Mutasarrıfı Vezîr Hüseyin Paşa'ya ve Keşan nâ’ibine, 

Bergamalara merbût aşâyir-i yörükânından Sazlı Turmuş Aşireti Kethüdâsı Vezîr 

Osman nâm kimesne kendü halinde olmayub ihtilâl-i şîrâze-i nizâm-ı aşireti ve umûr-ı 

mühimmenin ta‘dîlini mûcib harekete cesâret itmekle müşârun-ileyh tarafından kavâs 

mübâşeretiyle Keşan Kazâsı'na nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[61/270]    

Tobraya vaz‘u temhîr ile gedüklüyân-ı dergâh-ı âlîden Hüseyin Ağa mübâşir 

ta‘yîn olundı. 
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21 Cemâzî'l-âhir [12]43 

[boşluk] olub bu def‘a rütbe-i mîr-i mîrânı ile kaderî terfi‘ vü i‘lâ ve Çıldır 

Eyâleti'nin dahi uhdesinde tevcîh ve ihsânıyla ...........    paşaya, Çıldır vâlisinin ba‘zı 

uygunsuz hâl ü hareketi tahkīk olundığına ve eyâlet-i merkūma dahi hudûd-ı 

hâkāniyyede bulundıgına mebnî âhar bir münâsebete tevcîhi lâzım gelmiş ve mûmâ-

ileyhin hüsn-i sülûk ve istikāmeti ve eyâlet-i merkūmayı zabt u rabt liyâkati Erzurum 

vâlisi ve şark cânibi ser-askeri Galib Paşa Hazretlerinin intihâb u şehâdetiyle tahakkuk 

itmiş olmakla şeref-rîz-i sudûr olan hatt-ı hümâyûn-ı şâhâne mûcibince rütbe-i mîr-i 

mîrânı ile Çıldır Eyâleti uhdesinde tevcîh ve ihsân kılınmagla derhâl dâ’iresini tanzîm 

ve eyâlet-i merkūmaya vararak zabt u rabt-ı memleket ve muhâfaza-ı kılâ‘ vü süfûr 

emrine dikkat ve fukarâ u za‘afâyı himâyet u siyânet ve her hâlde ser-asker-i müşârun-

ileyhin re’y u irâdesine mutâba’at eylemesi me’mûriyetini hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[61/270-1] Bu dahi 

İş bu kırk üç senesi cemâziye'l-âhirinin on yedinci gûni eyâlet-i merkūma bâ-

rütbe-i mîr-i mîrânı mûmâ-ileyhe tevcîh olundığını mübeyyin nişândır.emr-i âlî.  

[61/270-2] Bu dahi 

Sâbıkā Çıldır Vâlisi Vezîr İsmail Hakkı Paşa'ya, bu def‘a hasbe'l-îcâb Çıldır 

Eyâleti uhdesinden sarf ile âhara tevcîh olunmış ve müşârun-ileyhin dahi vezâreti 

uhdesinde olarak Erzurum'a toğrı azîmeti husûsuna irâde-i seniyye ta‘alluk itmiş 

olmakla ol tarafdan hareket ve esnâ-yı râhda lâzım gelen zâd u zahâyiri yedinden alarak 

Erzurum'a toğrı gelüb keyfiyyeti Der-sa‘âdet'e inhâ’ vü iş‘âr eylemesi bâbında dîvândan 

emr-i âlî. 
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[61/270-3] Bu dahi 

Sâbıkā Çıldır vâlisi olub bu def‘a vezâreti ref‘ ile Amasya'da ikāmete me’mûr 

kılınan İsmail Hakkı Paşa'ya ve Amasya nâ’ibine ve dergâh-ı âlî gedüklülerinden paşa-

yı mûmâ-ileyhi bulundıgı mahalden tahrîk ve Amasya'ya îsâl eylemek üzre Der-

sa‘âdet'den me’mûr ta‘yîn kılınan         , bu def‘a hasbe'l-îcâb eyâlet-i mezkûr 

uhdesinden tahvîl ve vezâreti dahi ref‘ ile Amasya'da ikāmeti husûsuna irâde-i şâhâne 

müte‘allik olmakla yollarda fukarâdan bir sudan gayri nesne mutâlebe itmeyerek 

gedüklü-yi mûmâ-ileyh ile bi'r-rafaka Amasya'ya gelüb merfû‘ u'l-vezâre olarak ikāmet 

eylemesi me’mûriyetini hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[61/271]  

Bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile beraber dülbende vaz‘ u temhîr ile kapû-kethüdâsı 

Naşid Beg'e kapû-çukadârı Hasan Ağa ile gönderildi. 

       9 Receb [12]43 

Hala Niş muhâfızı olub bu def‘a Niş ser-askerliği dahi uhde-i istîhâline  ihâle vü 

tefvîz olunan Osman Paşa'ya, diğer emr-i şerîfde beyân olundığı vechle Niş havâlisinde 

ve Alacahisâr dâhilinde  kâ’in bi'l-cümle kılâ‘ ve pelinkaların dahi muhâfazaları 

zımnında iktizâ’sına göre muhâfızlar ta‘yîniyle münâsib mahallerden mikdâr-ı vâki 

asker ve ağnâm ve zahâyir tertîb lede'l-iktizâ’ ayrışmak üzre üç bin nefer ile Yaşar Paşa 

ve iki bin nefer ile Üsgüb nâzırı Ali Hafzı Paşa ve altıyüz nefer ile İvraniyeli Hüseyin 

Paşa ve iki bin nefer ile Perzerinli Mahmud Paşa ve birkaç yüz nefer ile dukākin 

mutasarrıfı Abdürezzak Paşa ve Der-sa‘âdet'de ta‘ahhüd iderek me’mûriyetlerini hâvî 

evâmir-i aliyye isdâr u tesyâr kılınmış oldığına mebnî Hüseyin hâcetde ya‘ni Sarulu 

tarafından isyân vukū‘ında bunları bu taraflara istîzâne hâcet bırakmayarak 

mahallerinden celb ü cem‘ ile şekāvet ü isyânda müsirr olanların bâ-avn u inâyet bârî 
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kahr u tedmîrleriyle harben ve darben taht-ı ra‘iyyete idhalleri zımnında ser-asker nasb 

u ta‘yîni lâzım gelerek şeref-bahş-ı sahîfe-i sudûr olan hatt-ı hümâyûn-ı şâhâne 

mûcibince ser-askerliğ-i mezkûr dahi uhdesine ihâle kılınmış olmakla muktezâ-yı 

me’mûriyeti üzre lede'l-iktizâ’ mîr-i mîrân-ı mûmâ-ileyh vesâ’ir me’mûr ma‘iyyeti olan 

cünûd müvehhidini celb ü sevk iderek müsta‘yinen billahi te‘âla tedmîri isyâna müsâra 

‘at eylemek üzre mahfiyyen u mestûren me’mûriyetini hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[61/272] 

Ağa efendimiz tarafından yazılan tezkere ile beraber ağa efendimizin nevbetci 

çukadârlarından Halil Ağa ile gönderildi. 

22 Receb [12]43 

Mîr-i mîrân-ı kirâmdan olub bu def‘a zikr-i âtî donanma-yı hümâyûn sefâyinine 

baş-bûğ nasb u ta‘yîn olunan Tahir Paşa'ya ve Bahr-ı Sefîd Boğazı'nda olan donanma-yı 

hümâyûn baş-bûğı Ahmed Kapûdâ'na vesâ’ir kapûdânân ve sergerdegâna, gerek bu 

tarafda techîz olunan ve gerek kapûdân-ı mûmâ-ileyh baş-bûğlığıyla boğazda bulunan 

sefâyin ile Bahr-ı Sefîd'e mûmâ-ileyh Tahir Paşa'nın me’mûriyeti husûsuna irâde-i 

seniyye ta‘allukıyla ol bâbda emr-i hümâyûn-ı şâhâne sahîfe-i pîrâ-yı sudûr olmakla 

muktezâ-yı me’mûriyeti üzre bu tarafda techîz olunan sefâyini bi'l-istihsâb-ı hareket ve 

Boğazda bulunan donanma-yı hümâyûn sefâyinini alıb Bahr-ı Sefîd'e hurûc ile şîfâhen 

vâki‘ olan ifâde vü tenbîh iktizâ’sı üzre icrâ’-yı me’mûriyete mübâderet eylemesi 

me’mûriyetini hâvî dvândan emr-i âlî. 

[62/273]          

 Bahr-ı Sefîd Boğazı muhâfızı hazretlerine olan bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile 

beraber tâtâr oda-başısı Şakir Ağa'ya virildi. 

       23 Şevvâl [12]43 
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Bahr-ı Sefîd Boğazı'ndan çeşmeye varınca yol üzerinde vâki‘ kazâların kuzât ve 

nüvvâb ve mütesellimîn vesâ’ire, bu def‘a Der-sa‘âdet'den sadr-ı âlî beg-başısı İbrahim 

ma‘iyyetiyle Bahr-ı Sefîd Boğazı'na ve andan berren Çeşme yakasına irsâl olunan 

ma‘lûmu'l-mikdâr asâkirin yollarda zahmet çekmeyerek müreffehen Çeşme'ye 

irişdirilmesi lâzimeden olmakla birer gicelik iktizâ’ iden me’kûlâtları kazâlar 

taraflarından i‘tâ ile ferdâsı havâ müsâ‘id oldıkca idügi kazâya sevk u îsâl olunmak 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[62/274]     

Bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile beraber dülbende vaz‘ u temhîr ile çukadâr Ahmed 

ile kapû-kethüdâsı Naşid Beg Efendi'ye gönderildi. 

        29 Şevvâl [12]43 

Mürettabâtıyla mufassılan âhar deftere nakl olunmışdır. 

Niş Muhâfızı ve Ser-askeri Vezîr Osman Paşa'ya, Rusyalu ile muhârebe 

vukū‘ında Sırblunun dahi bi't-tabiyye isyân idecegi melhûz olarak ma‘lûmu'l-mikdâr 

asâkir ile mîr-i mîrân-ı kirâmdan Yaşar Paşa ve Ali Hafız Paşa ve İvrâniyeli Hüseyin 

Paşa ve Perzerinli Mahmud Paşa ve Abdürrezzak Paşa ma‘iyyet-i müşârun-ileyhe tertîb 

olunmışdı el-hâletü hâzihi Rusyalu Boğdân memleketine tahatti itmekle Sırbluyı dahi 

tahrîk eylemesi melhûz oldığından eger itâ‘atden hurûc iderler ise müşârun-ileyh 

tarafından mîr-i mîrân-ı mûmâ-ileyhümâ kâğıdlar gönderildigi anda hemen ayrışmaları 

bu def‘a kendülere bâ-evâmir-i aliyye tenbîh olunmış olmakın îcâb eylediği hâlde 

kâğıdlar irsâliyle mûmâ-ileyhümâ celb ve üzerlerine hareket ile taht-ı ra‘iyyete idhalleri 

husûsuna dikkat eylemesi bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[62/275]  

Kapû-çukadârı Hâfız Ebubekir Efendi ile kapû-kethüdâsı Salih Efendi'ye 

gönderildi. 

       1 Zi'l-ka‘de [12]43 

 Kırk-kilise Kazâsı'nda ikāmet üzre olan sâbıkā Bosna Vâlisi Hacı Mustafa 

Paşa'ya ve Tekfûr Dağı nâ’ibine, mahal-i ikāmeti Tekfûr Dağı'na sarf u tahvîl husûsu 

tarafından bâ-tahrirât iltimâs olunmış olmakla ol bâbda sudûr iden hatt-ı hümâyûn 

mûcibince sudûr iden emr-i âlî vusûlında ol tarafdan hareket ve yolda iktizâ’ iden 

zahâyir ve levâzımı akçesiyle tedârik bir le Tekfûr Dağı'na gelüb anda ikāmet eylemesi 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[62/276] 

Kapû-çukadârı Hacı Mustafa Efendi ile ordı ser-askeri Hüseyin Paşa 

Hazretlerine gönderildi. 

      1 Rebî‘ü'l-evvel [12]43 

Bolu nâ’ibine ve Göndezli Mîr Aşireti Mehemmed Beg'e, ordı-yı hümâyûn  ser-

askeri Hüseyin Paşa ma‘iyyetine Göndezli Aşireti'nden müretteb olub bu def‘a ihrâc 

olunmış olan yüz nefer süvârinin ta‘yînâtları mesârifi ve harçlıkları aşiret-i mezkûreden 

tahsîline mübâşeret olunmış ise de aşiret-i merkūmaya tâbi‘ Köle Mahallesi'nden Ömer 

oğlı Mehemmed ve Tekni Mahallesi'nden Hacı Ahmed nâm şahıslar umûr-ı 

mühimmenin ta‘dîlini mûdî harekete ibtidâr eylediklerinden merkūmânın kavâs 

mübâşeretiyle Bolu'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[62/276-1] Bu dahi 

Gelibolu nâ’ibine ve Göndezli Aşireti Begi mûmâ-ileyh Mehemmed Beg'e, ber-

vech-i muharrer aşiret-i merkūmaya tâbi‘ cerîd cemâ‘ati kethüdâsı Musa Uzuncalu 
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çubukcı Mehemmed nâm şahısların hareketlerine mebnî kavâs mübâşeretiyle 

Gelibolu'ya nefy u iclâ’ olunmaları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[62/277]  

Kavâsân-ı hazret-i sadâret-penâhîden kavâs ile gönderildi. 

      1 Rebî‘ü'l-evvel [12]43 

Kal‘a-ı Sutaniyye nâ’ibine, fî'l-asl Adapazarı ahâlisinden olub Der-sa‘âdet'de 

sâkin iken bundan akdem Kütahya'ya tard olunan dikici esnâfından Ali nâm şahıs üç 

mâh ikāmet ve ba‘dehu hacca gitmek üzre mahalindan tezkere alarak Antalya tarîkiyle 

Mısır ve andan hacc-ı şerîfe gidüb ba‘de'l-hac haccâc-ı müslimîn ile ber-takrîb Der-

sa‘âdet'e gelmiş ise de bilâ-irâde hod-be-hod bu harekete cesâreti kendüsine kabâhat 

olarak te’dîbiyle emsâlinin terhîbi lâzım gelmegden nâşî kavâs mübâşeretiyle Kal‘a-ı 

Sultaniyye'ye nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[62/278] 

Re’îs efendimizin mühürdârı Besim Efendi'ye Ömer ile gönderildi.  

       1 Rebî‘ü'l-evvel  [12]43 

Dimetoka dizdârına, ermeni milletinden Der-sa‘âdet'de mütemekkin Ancocı oğlı 

dellâl Bogos ve kaynı Öseb ve Samancı oğlı yazıcı İstefan nâm zimmîler bu def‘a 

müste’men sefînesiyle memâlik-i ecnebiyyeye firâr iderler iken ahz u habs olunmış 

olmakla mersûmlar mübâşir ma‘rifetiyle li-ecli't-te’dîb Dimetoka Kal‘ası'na nefy u 

kal‘a-bend olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

 [63/279]       

Bosna'ya me’mur humbaracı-başı sâbık Mesud Ağa'ya teslîm olunan evâmir-i 

şerîfe ve kavâ’im-i sâmiyye ve rû’s-ı hümâyûn vesâ’irenin icmâlice mezkûresidir. 

      21 Rebî‘ü'l-âhir [12]43 
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Bosna Vâlisi Mustafa Paşa'ya ve Bosna kādîsına ve husûs-ı âti'z-zikre mahsûs 

me’mûr kılınan humbaracı-başı paşa-yı sâbık Mesud Ağa'ya ve müderrisînden olub 

cânib-i şerî‘a-ı garrâ’dan me’mûren el-yevm Yenipazar'da bulunarak me’mûriyeti 

mûmâ-ileyh Mesud Ağa ma‘iyyetine tahvîl kılınan Birilyeli Ahmed Efendi'ye ve eyâlet-

i Bosna'da kazâların kuzât ve nüvvâbı ve müftü ve müderrisîn ve e’imme ve hutebâ’ ve 

vesâ’ir ulemâ ve kapûdânân ve vücûh-ı ahâli ve bi'l-cümle ifrâd-ı mü’minîne, bu kere 

dahi tenbîhât-ı seniyyeyi Bosnaluya tefhîm ve bundan sonra dahi itâ‘at itmezler ise 

haklarında fenâ netîce virecegini tebyîn itmek ve inkıyâd iden kazâlar ahâlisinin murûr 

u ubûrlarına bir şey dinmeyerek Sarây ve Tıravnik ahâlisinin tüccâr ve gerek ifrâd-ı 

sâ’ireden hiç biri taşra çıkârılmamak üzre iktizâ’ iden turûk u ma‘âbiri sedd ü bend 

itdirmek üzre tehdîd-i şâmil kapûcı-başı-ı mûmâ-ileyhin me’mûriyetini hâvî dîvândan 

emr-i âlî. 

[63/279-1]   

Birilyeli Ahmed Efendi'den bahs olunmamışdır. 

Müşâr ve kādî ve kapûcı-başı-ı mûmâ-ileyhümâ ve Bosna Eyâleti'nde vâki‘ 

kazâların kuzât ve nüvvâb ve müftü ve müderrisîn ve e’imme ve hutebâ’ vesâ’ir ulemâ 

ve eyâlet-i merkūmade kâ’în kılâ‘-ı kapûdânânı vücûh-ı ahâli ve bi'l-cümle ifrâd-ı 

mü’minîne, ber-siyâk-ı meşrûh dîvândan emr-i âlî. 

[63/279-2]          

 Vâliye hitâb olmayarak 

Bosna Kādîsı ve mûmâ-ileyh Mesud Ağa'ya ve müderrisînden Yenipazar'da olan 

Birilyeli Ahmed Efendi'ye ve eyâlet-i merkūmade vâki‘ kazâların kuzât ve nüvvâbı ve 

müftü ve müderrisîn ve e’imme ve hutebâ’ vesâ’ir ulemâ ve eyâlet-i merkūmade kâ’in 
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kılâ‘-ı kapûdânânı ve vücûh-ı ahâli ve bi'l-cümle ifrâd-ı mü’minîne, ber-siyâk-ı meşrûh 

dîvândan emr-i âlî. 

[63/279-3] 

Yine vâliye hitâb olmayub Ahmed Efendi'nin me’mûriyeti zikr olunmamışdır 

Bosna kādîsına ve kapûcı-başı-ı mûmâ-ileyhe ve eyâlet-i Bosna'da vâki‘ 

kazâların kuzât ve nüvvâbı ve müftü ve e’imme ve hutebâ’ vesâ’ir ulemâ ve sulehâ ve 

eyâlet-i merkūmade kâ’in kılâ‘-ı kapûdânânı ve vücûh-ı ahâli ve bi'l-cümle ifrâd-ı 

mü’minîne, ber-siyâk-ı sâbık dîvândan emr-i âlî. 

[63/279-4] 

Lede'l-îcâb e’imme Mustafa'nın def’i içün 

Bosna kādîsına ve müderrisînden cânib-i şerî‘at-ı garrâ’dan me’mûr kılınan 

mûmâ-ileyh Birilyeli Ahmed Efendi'ye ve eyâlet-i Bosna'da kâ’in kazâların kuzât ve 

nüvvâbı ve müftü ve müderrisîn ve ulemâ ve sulehâ ve e’imme ve hutebâ’ ya, ber-siyâh-

ı meşrûh dîvândan emr-i âlî. 

[63/279-5]           

  Kezâlik husûs-ı mezkûr olub Ahmed Efendi zikr olunmışdır. 

Bosna kādîsına ve eyâlet-i Bosna'da kâ’in kazâların kuzât ve nüvvâb ve müftü 

ve müderrisîn ve ulemâ ve sulehâ ve e’imme ve hutebâ’ ya, ber-siyâk-ı meşrûh 

dîvândan emr-i âlî. 

[63/279-6]   

Bosna'da kâ’in kılâ‘-ı hâkāniyyenin tâbi‘ oldıkları kazâların kuzât ve nüvvâbı ve 

kılâ‘-ı merkūma kapûdânları vesâ’ir serhâd ...................şâmil ba‘zı bed-hâh 

makūlelerinin aracıkına kūlâk tutmayarak merkez istikāmetde sâbit-kadem ve me’mûr 

muhâfızları oldıkları kılâ‘-ı hâkāniyyenin bunda böyle dahi istihkâm ve muhâfızlarına 
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gayret ve ehl-i fesâdı içlerine ugradmayub dâmân-ı nâmûslarının vikāyesine dikkat 

eylemeleri tenbîhini hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[63/279-7] 

Mîr-i mîrândan İzornik Sancâğı mutasarrıfına ve İzornik ve İhlevne ve İstolce ve 

Lobin Ma‘-ı Tirebin ve Estâr-ı Eflâk ve Kamangırâd ve Behke ve Leboşka ve Onugeşte 

ve Rumne ve Neşte ve Maglay Kazâları nâ’iblerine ve e’imme ve hutebâ’ ve kapûdânân 

vesâ’ire, zikr olunan kazâlar ahâlilerinin itâ‘atleri hasebiyle mazhar-ı padişâhîye mazhar 

olarak bundan böyle sıdk u istikāmetde sebâtları ve içlerinde ve kurb-ı civârda vâki‘ 

sâ’ir kazâlar meyânında sâde-dil makūleleri bulunur ise tehzîr ve anlara meyl ü 

mutâba‘atdan men‘-i mübâderet eylemelerini hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[63/280] 

Itlâk-ı umûr-ı şerîfesi 

 [63/280-1] 

Sarây-bosna ahâlisinden Filibe'de menfiyyen ikāmet üzre olan Acem oğlı 

İbrahim'in ıtlâkı emr-i şerîfi kıt‘a 1 

[63/280-2] 

Ahâli-i merkūmadan Filibe'de menfiyyen ikāmet üzre olan çizmeci Hacı 

Abdullah'ın ıtlâkı emr-i şerîfi kıt’a 1 

[63/280-3] 

Ahâli-i merkūmadan Filibe'de menfiyyen mukīm Şeyh Mustafa'nın ıtlâkı emr-i 

şerîfi kıt‘a 1 

[63/280-4] 

Ahâli-i merkūmadan Filibe'de menfiyyen mukīm Abdulmecid'in ıtlâkı emr-i 

şerîfi kıt‘a 1 
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[63/280-5] 

Ahâli-i merkūmadan Tatarpazarı'nda menfiyyen mukīm Hoca Mustafa'nın ıtlâkı 

emr-i şerîfi kıt‘a 1 

[63/280-6] 

 Ahâli-i merkūmadan Tatarpazarı'nda menfiyyen mukīm sarrâc Ahmed'in ıtlâk-ı 

emr-i şerîfi kıt‘a 1 

[63/280-7] 

Ahâli-i merkūmadan Tatarpazarı'nda menfiyyen  mukīm Rüstem oğlı Hacı Salih 

Alemdâr'ın ıtlâk-ı emr-i şerîfi kıt‘a 1 

[63/280-8] 

Ahâli-i merkūmadan Tatarpazarı'nda menfiyyen Hâfız Veli Alemdâr'ın ıtlâk-ı 

emr-i şerîfi kıt‘a 1 

[64/280-9] 

Ahâli-i merkūmadan Tiran'da mukīm Balı oğlı Ahmed'in ıtlâk-ı emr-i şerîfi kıt‘a 

1 

[64/280-10] 

Ahâli-i merkūmadan Tiran'da menfiyyen mukīm Şâdır oğlı İbrahim'in ıtlâk-ı 

emr-i şerîfi kıt‘a 1 

[64/280-11] 

Ahâli-i merkūmadan Tiran'da menfiyyen mukīm Can Cafer oğlı Abidin'in ıtlâk-ı 

emr-i şerîfi kıt‘a 1 

[64/280-12] 

Ahâli-i merkūmadan Tiran'da menfiyyen mukīm Can  Cafer oğlı Mustafa'nın ıtlâk-ı 

emr-i şerîfi kıt‘a 1 
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[64/280-13] 

Ahâli-i merkūmadan Tiran'da menfiyyen mukīm Kemerli Ali'nin ıtlâk-ı emr-i 

şerîfi kıt‘a 1 

[64/280-14]          

Ahâli-i merkūmadan Tiran'da menfiyyen Kel Mustafa'nın ıtlâk-ı emr-i şerîfi 

kıt‘a 1 

 

[64/280-15] 

Ahâli-i merkūmadan Tiran'da menfiyyen mukīm Keşîde Ahmed'in ıtlâk-ı emr-i şerîfi 

kıt‘a 1 

[64/281] 

Nefy-i evâmir-i şerîfesi 

[64/281-1] 

Sarây-bosna yeniçeri zâbiti Ali Mollâ'nın Filibe'ye nefi-yi emr-i şerîfi kıt‘a 1 

[64/281-2] 

Bosna defterdârının Samako Kazâsı'na nefi-yi emr-i şerîfi kıt‘a 1  

[64/281-3] 

Tıravnik Müftüsü Mehemmed Hâmid Efendi'nin Sofya'ya nefi-yi emr-i şerîfi 

kıt‘a 1 

[64/281-4] 

Taşlıca Nâ’ibi Vehbi Efendi'nin Tatarpazarı'na nefi-yi emr-i şerîfi kıt‘a 1 

[64/281-5] 

Sarây-bosna ahâlisinden Hacı Abdullah'ın Şehirköyi Kazâsı'na nefi-yi emr-i 

şerîfi kıt‘a 1 
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[64/281-6] 

Sarây-bosna ahâlisinden Benyo İbrahim'in Niş’e nefi-yi emr-i şerîfi kıt‘a 1 

[64/281-7] 

Sarây-bosna ahâlisinden bakırcının Sofya'ya nefi-yi emr-i şerîfi kıt‘a 1 

[64/281-8] 

Sarây-bosna ahâlisinden tahmîscinin Manâstır'a nefi-yi emr-i şerîfi kıt‘a 1 

[64/282] 

Mîr-i mîrânlık tevcîhi evâmir-i şerîfesi  

[64/282-1]   

İzornîk Kapûdânı Mahmud Beg'e, rütbe-i mîr-i mîrânı ile İzornîk Sancâğı tevcîh 

ve me’mûriyet-i evâmir-i kıt‘a 1 

[64/282-2] 

İsmi mahali açık olarak rütbe-i mîr-i mîrânı tevcîhi emr-i şerîfi kıt‘a 1 

[64/282-3] 

İsmi mahali açık olarak rütbe-i mîr-i mîrânı tevcîhi emr-i şerîfi kıt‘a 1 

[64/282-4] 

İsmi mahali açık olarak rütbe-i mîr-i mîrânı tevcîhi emr-i şerîfi kıt‘a 1 

[64/282-5] 

İsmi mahali açık olarak rütbe-i mîr-i mîrânı tevcîhi emr-i şerîfi kıt‘a 1 

[64/283] 

Rütbe tevcîhi rû’s-ı hümâyûnı ve silâhşörlik mektûbî 

[64/283-1] 

İsmi mahali açık olarak dergâh-ı âlî kapûcı-başılıgı rû’s-ı hümâyûnı kıt‘ân 4 
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[64/283-2] 

İsmi mahali açık olarak hocalik rütbesi rû’s-ı hümâyûnı kıt‘ân 4 

[64/283-3] 

İsmi mahali açık olarak hassa silahşörliği mekâtibi kıt‘a 4  

[64/284] 

Taraf-ı şark-ı hazret-i vekâlet-penâhîden yazılan kavâ’im 

[64/284-1]   

Me’mur-ı mûmâ-ileyhin isteyecegi ittibâ‘ ve hidmenin i‘tâsı ve mu‘âvenât-ı 

sâ’irenin ikmâli husûsuna dâ’ir Çirmen Sancâğı mutasarrıfı hazretlerine, kâ’ime-i 

sâmiyye kıt‘a 1 

[64/284-2]   

İktizâ’ ider ise lâzım gelen memâlik-i servendiyle Sarây ve Tıravnik 

serkeşlerinin taşra çıkarılmaması husûsuna dâ’ir Yenipazar Mütesellimi mir-i mirândan 

Osman Paşa'ya, kâ’ime-i sâmiyye kıt‘a 1 

[64/284-3]        

İktizâ’ ider ise sedd ü bend husûsuna mûmâ-ileyh Osman Paşa her ne dürlü 

i‘ânet taleb ider ise tamâmce icrâ’sına dâ’ir Üsgüb Mutasarrıfı Yaşar Paşa'ya, kâ’ime-i 

sâmiyye  kıt‘a 1 

[64/284-4]        

Kezâlik iktizâ’ ider ise sedd ü bend husûsuna mûmâ-ileyh Osman Paşa her ne 

dürlü i‘ânet taleb ider ise tamâmca icrâ’sına dâ’ir Yerzerin Mutasarrıfı Mahmud 

Paşa'ya, kâ’ime-i sâmiyye kıt‘a 1 
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[64/284-5]        

Mûmâ-ileyh Osman Paşa ile bi'l-ittifâk îcâb iden mahallerin sedd ü bendiyle 

Sarây ve Tıravnik serkeşlerinden hiçbir ferdin taşra çıkarılmaması husûsuna dâ’ir Bosna 

cânibinde olan Arif Beg'e, kā’ime-i sâmiyye kıt‘a 1 

[64/284-6]        

Me’mûr-ı mûmâ-ileyh bu def‘a Belgrad üzerinden gitmek üzre Der-sa‘âdet'den 

igrâm olundığına dâ’ir ve mûmâ-ileyh ile bi'l-müzâkere îcâb hâlin icrâ’sına ve bu 

tarafdan ruhsat virilmedikce Yenipazar'dan hareket itmemesiçün mûmâ-ileyh Arif Beg'e 

ve me’mûr-ı mûmâ-ileyh kendüyine zaman ve nerede matlûb ider ise derhâl azîmet 

eylemesini mübeyyin Birilyeli Ahmed Efendi'ye başka başka kâğıdları yazıldığına dâ’îr 

Bosna Vâlisi Mustafa Paşa'ya, kā’ime-i sâmiyye kıt‘a 1 

[65/284-7] 

Siyâk-ı meşrûhı bast u tahkiye ile me’mûr-ı mûmâ-ileyh  Belgrad'a vusûl ile 

Belgrad Muhâfızı Abdurrahim Paşa'ya mülâkātında bu seneye dâ’ir ma‘lûmâtını tebyîn 

ve ol emîrde teveccühle davranmak ve maslahat ne sûretle tutulmak lâzım gelecegini 

müzâkere iderek ve vesâyâ-yi mukteziyayı telkīn vukūlen ve fa‘len iktizâ’ iden 

mu‘âvinin icrâ’sına himmet eylemesiçün Belgrad Muhâfızı Abdurrahman Paşa'ya, 

kâ’ime-i sâmiyye kıt‘a 1 

[65/285]  

Çâvuş-başı ağa hazretlerinin kendüsine virildi. 

         2 Rebî‘ü'l-evvel  [12]43 

Çâvuş-başı ağaya ve Alâ’iye nâ’ibine, Süleymaniye'de Dârü'l-hadîs 

Medresesi'nde sâkin Alâ’iyeli Hoca-zâde Es-seyyid Ali'nin uygunsuz hareketine binâ‘en 
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li-ecli't-te’dîb çâvuş mübâşeretiyle vatan-ı aslîsi olan Alâ’iye'ye nefy u iclâ’sı bâbında 

bâ-işâret-i aliyye dîvândan emr-i âlî. 

[65/285-1] Bu dahi      

Begpazarı Kazâsı nâ’ibiyle Karahisâr-ı Şarkî Kazâsı nâ’ibine, Begpazarı 

Müftüsü sâbık Canikli Ali hilâf-ı rızâ’ ba‘zı uygunsuz hareketi tahkīkine mebnî bâ-

işâret-i şeyhü'l-islâmi bundan akdem Bursa'ya nefy u iclâ’ kılınmış ve ba‘dehu iyâl u 

evlâdına merhameten afv olunmış ise de merkūm yine kendü halinde olmayub 

hemşehrisi olan Seydi Osman ile müttefikân envâ‘-ı müfsidete ibtidâr eylediklerine 

mebnî merkūmların vatan-ı aslileri olan Karahisâr-ı Şarkî'ya nefy u iclâ’ları ahâli 

tarafından istid‘â’ olunmakla merkūmın çâvuş mübâşeretiyle Karahisâr-ı  Şarkı'ya 

nefyleri bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[65/286]          

Efendimizin huzûrında Tahir Paşa'ya virildi. 

       3 Zi'l-ka‘de [12]43         

Mîr-i mîrân-ı kirâmdan olub zikr-i âtî donanma-yı hümâyûn sefâyinine baş-buğ 

nasb u ta‘yîn kılınan Tahir Paşa'ya, Bahr-ı Sefîd Boğazı'nın evvelkîden birkaç kat 

ziyâde takviye ve tahkîmi hala Biga Sancâğı Mutasarrıfı ve Bahr-ı Sefîd Boğazı 

Muhâfızı Hâfız Ali Paşa'ya mahsûs emr-i âlî tesyârıyla tenbîh olunmış ise de li-ecli'l-

ihtiyât bu tarafda olan atış gemilerinin sâdık piri baş-buğlığıyla Boğaz-ı mezkûre 

irsâliyle lede'l-îcâb anların ve gerek Boğaz-ı mezkûrede bulunan sefin ve donanma-yı 

hümâyûnın a‘dâ’ aleyhine i‘mâli lâzimeden olmakla el-hâletü hâzihi tersâne-i âmirede 

tanzîm u tasviye olunan atış gemilerinin takım ve edevâtında noksâniyyet vâr ise de bir 

iki gûn zarfında tanzîm u tekmîl bir le sefin-i mezkûreyi bi'l-istishâb harekete ve ma’zâ-

Allah-ı te‘âla a‘dâ’ tarafından Boğaz-ı mezkûre bir gûne sargındılık vukū‘â gelür ise 
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zikr olunan atış gemileri ol tarafda olan sefin ve donanma-yı hümâyûnı lâyıkıyla i‘mâl 

iderek Boğaz-ı mezkûre bir gûne zarar gelmemesi ve ser-asker-i müşârun-ileyhin 

re’yine mütâba‘at eylemesi me’mûriyetini hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[65/287]   

Bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile beraber kapû-kethüdâsı mektûbî sadr-ı âlî Ali 

Râ’if Efendi'ye virildi. 

       7 Zi'l-ka‘de [12]43 

Gürcistân hânlarından Mamya Kurilik? oğlı olub bu def‘a kuriliğ-i mezkûr uhde-

i sadâkatine ihâle vü tevcîh kılınan David Hân'a bu esnâda babası Mamya Kuril? hâlik 

olub emr-i hükûmet re’y-i ahâli ile David Hân'a ihâle olunmış oldığına binâ’en istid‘â’ 

olunmaması vechle kuriliğ-i mezkûr uhdesine ihâle vü tevcîh kılınmış olmakla vusûl-ı 

fermân-ı âlîde gerek hân-ı mersûmın ve gerek zîr-i hükûmetinde bulunan mahaller 

ahâlisinin haklarında sunûh u sudûr olan inâyet u merhamet-i seniyye-i mülûkâneyi bi'l-

cümle zâbıtân ve ez-nâver ve sagır ve kebîr bi'l-cümle ahâli ve re‘âyâya-ı nişîn bir le 

Kuril? evvelkâsında bulunan Rusyaluyı ber-mûcib-i ta‘ahhüd ve derûn-ı memleketden 

tard u def‘ ve şark-ı ser-askeri ve Trabzon vâlisi hazerâtının her hâlde emr u re’yine 

mütaba‘at ve tahrîr ü tenbîhleri vechle hareket eylemek üzre kuriliğ-i mezkûr uhdesine 

tevcîh olundığını hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[65/288]                    

Çâvuş-başı ağanın kendüsine virildi. 

      15 Rebî‘ü'l-evvel  [12]43 

Kapûcı-başılardan Filibe Nâzırı Süleyman Ağa'ya ve İbrail kādîsına, Filibe 

vücûhından Osman Paşa-zâde Şerif Beg bundan akdem Filibe Kazâsı'ndan ordı-yı 

hümâyûn ser-askeri ma‘iyyetine tertîb olunan beş yüz nefer askere sergerde nasb u 
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ta‘yîn olunmış ise de merkūm gitmekden ibâ’ vü imtinâ‘ eylediğinden mâ‘adâ semt-i 

gazâ u cihâda âzam olan sâ’ir kimesnelere îrâs-ı fütûrı mûcib kelimât-ı reddiyye 

tefevvühine dahi ibtidâr itmiş oldığından bahisle li-ecli't-te’dîb bir mahale nefy u 

iclâ’sını nâzır-ı mûmâ-ileyh tarafından iş‘âr ve ol bâbda virilen i‘lâm-ı şer‘iyye dahi 

tesyâr kılınmış olmakla mîr-i merkūmın çâvuş mübâşeretiyle li-ecli't-te’dîb İbrail'e nefy 

u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[65/289]        

Asâkir-i mansûre ser-askeri Hüsrev Paşa Hazretlerine kapû-çukadârı Arif Ağa 

ile gönderildi. 

      17 Rebî‘ü'l-evvel [12]43  

Bozcaada nâ’ibine, asâkir-i mansûreden Karahisâr-ı Sâhibli Halil hilâf-ı nizâm-ı 

müstahsene harekete ibtidârına mebnî li-ecli't-te’dîb ta‘yîn olunan           mübâşire 

terfîkan Bozcaada'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[66/290]        

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre kavâs-başı ağaya virildi.  

      20 Rebî‘ü'l-evvel [12]43 

Bozcaada nâ’ibine, ocâğ-ı mülgâ mensûbâtından olub bundan akdem Hırsova'ya 

nefy u iclâ’ olunmış olan Veli nâm şahıs bu def‘a bilâ-ıtlâk menfâsından firâr ile Der-

sa‘âdet'e gelmiş olmakla merkūmın kavâs mübâşeretiyle Bozcaada'ya nefy u iclâ’sı 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[66/291]        

Çâvuş-başı ağa hazretlerinin kendüsine virildi. 

      18 Rebî‘ü'l-evvel [12]43 
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Bor ve Sivas nâ’iblerine, Bor Kazâsı sâkinlerinden mahkeme kâtibi Mehemmed 

Tahir kendü halinde olmayub umûrından hâric musâlaha karışarak fukarâyı ızrâr 

eylediği Bor nâ’ibi mûmâ-ileyh tarafından bâ-i‘lâm inhâ’ olunmış olmakla merkūmın 

bâ-işâret-i fetvâ-penâhî          çâvuş mübâşeretiyle Sivas'a nefy u iclâ’sı bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[66/292]        

Mübâşirleri ta‘yîn olunmak üzre kavâs-başı ağaya virildi. 

24 Rebî‘ü'l-evvel [12]43 

Keşan Kazâsı nâ’ibine ve Balya Ma‘deni Emîni Mehemmed Beg'e, darbhâne-i 

âmire merbûtâtından Balya Kazâsı ahâlisinden El-hâc İsmail nâm şahıs ba‘zı kurâ 

ahâlisini tahrîk u ifsâd ile ihtilâl-i şîrâze-i memleketi mûcib harekâta ictisârı bâ-

ma‘rûzât inhâ’ olunmakla merkūm kavâs mübâşeretiyle Keşan'a nefy u iclâ’ olunmak 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[66/292-1] Bu dahi 

Dimetoka nâ’ibine ve emîn-i mûmâ-ileyhe, Balya Kazâsı ahâlisinden Mollâ 

Hâlîl nâm şahısın ber-vech-i muharrer hareketine mebnî kavâs mübâşeretiyle 

Dimetoka'ya nefy u iclâ’ olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[66/292-2] Bu dahi             

 Yanbolu nâ’ibine ve emîn-i mûmâ-ileyhe, Balya Kazâsı ahâlisinden Ali nâm 

şahısın ber-minvâl-i muharrer harekâtına mebnî kavâs mübâşeretiyle Yanbolu'ya nefy u 

iclâ’ olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[66/292-3] Bu dahi          

Malkara nâ’ibine ve emîn-i mûmâ-ileyhe, Balya Kazâsı ahâlisinden Hacı 

Mehemmed nâm şahısın ber-minvâl-i muharrer harekâtına mebnî kavâs mübâşeretiyle 

Malkara'ya nefy u iclâ’ olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[66/292-4] Bu dahi 

Edirne kādîsına, Balya Kazâsı ahâlisinden olub el-yevm Bostâncı-başı 

Medresesi'nde sâkin Hacı Yakûb akrabasından El-hâc Ahmed nâm şahısın ber-vech-i 

muharrer hareketine mebnî kavâs mübâşeretiyle Edirne'ye nefy u iclâ’ olunmak bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[66/293]    

Bir kıt‘a tezkere-i sâmiyye ile beraber dülbende vaz‘ u temhîr ile asâkir-i 

mansûre ser-askeri Hüsrev Paşa Hazretlerine gönderildi. 

24 Rebî‘ü'l-evvel [12]43 

Bozcaada nâ’ibine, tobhâne-i âmire tüfenk endâze taburı beg-başısı Ahmed 

hilâf-ı şerî‘at-ı garrâ’ ba‘zı yolsız ve uygunsuz harekâta ictisâr itmekde oldığı tahkīk 

kılındığından azliyle li-ecli't-te’dîb bir mahale nefy u iclâ’sı hala bi'l-istiklâl asâkir-i 

mansûre ser-askeri Hüsrev Paşa Hazretleri tarafından ifâde vü inhâ’ olunmakla celâdet-

rîz-i sudûr olan hatt-ı hümâyûn-ı mülûkâne mûcibince merkūmın ibreten li's-sâ’irîn 

ta‘yîn olunan mübâşire terfîkan Bozcaada'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[66/294]  

Bir kıt‘a kā’ime ve bir kıt‘a şakka-ı sâmiyye ile ordı ser-askeri Hüseyin Paşa 

tarafına götürmek üzre mühürdâr-ı sadr-ı âlî Abdullatif Efendi'ye virildi. 

      28 Rebî‘ü'l-evvel [12]43 
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İbrail Muhâfızı Vezîr Süleyman Paşa'ya ve kādîsına ve zâbıtân ve vücûh-ı serhad 

ve işerlerine, Rusyalu İbrail Kal‘ası'nı muhâsara itmiş ve derûnında olan şeca‘ât-i ahâli 

ve cünûd-ı muvahhidîn dahi kal‘a-ı merkūmayi muhâfaza ve müdâfa‘aya çalışmakda 

oldukları tahkīk olunmış olub Allahü'l-hamd ve'l-minne kal‘a-ı mekūmeye metânet 

virilmiş ve derûnında zahâyir ve mühimmât ve tob ve edevât-ı harbiyye vaz‘ olunmış 

oldığından mevcûd olan şeca‘ât-i müslimîn düşman-ı dînin azlığına ve çoklığına 

bakmayarak bi-muhâbâ üzerlerine hucûm u iftihâma gayret eyledikleri hâlde kal‘a-ı 

merkūmaya avn-i bârî ile küffâr tarafından .....zarar isâbet idecegi beyânıyla el-hâletü-

hâzihi kal‘a-ı merkūmanin hâl ü keyfiyyeti ve derûnında bulunan asâkirin mikdâr-ı 

kıymetini görüb ve anlayub ana göre keyfiyyeti ifâde vü tefhîm eylemek üzre 

mühürdâr-ı hazret-i sadr-ı âlî hocagândan Abdullatif Efendi ol tarafa gönderilmiş 

olmakla keyfiyyeti ol tarafda lâzım gelenlere ifâde vü tebyîn iderek ve lâzım gelen 

mahallere metânet virerek ve bi-avn-i te‘âla cümle asâkir-i muvahhidîn bi'l-ittifâk fırsat 

buldıkca düşman-ı makhûr üzerine hucûm eyleyerek avn u inâyet bârî ile kahr u 

tedmîrleriyle kal‘a-ı şâhânenin mazarrat-ı düşmandan muhâfazası esbâbının istihsâline 

ikdâm u gayret ve şû emr-i dînde yararlık idenlere taraf-ı eşref-i şâhâneden lâyıkına 

göre ikrâm u iltifât olunmak üzre ism-i şöhretleriyle keyfiyyetlerini Der-sa‘âdet'e tahrîr 

ü işâret eylemesi tenbîh ü te’kîdini hâvî dîvândan emr-i âlî.         

[67/295] 

Bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile beraber kapû-çukadârı Hasan Ağa ile kapû-

kethüdâsı Naşid Beg'e gönderildi. 

       5 Zi'l-ka‘de [12]43 

Bosna Eyâleti'nde vâki‘ Zice Nâhiyesi ahâlisinden olub Hazargırad'a nefy 

olunmış olan Ahmed Talu ve Zice Dizdârı Malik ve kassâb İsâ ve Tulım oğlı İbrahim ve 
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Mollâ İsmail oğlı Ahmed ve Yagud ve Galibin nâm kimesnelerin afv u ıtlâkları bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[67/295-1] Bu dahi 

Bosna Eyâleti'nde vâki‘ İhlevne kapûdânı olub Tolcı'ya nefy olunmış olan 

İbrahim Beg'in afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[67/295-2] Bu dahi 

Bosna ahâlisinden olub Vidin'e nefy olunmış olan İbrahim Bacu ve Yusuf Bacu 

ve Kör Uğursuz nâm kimesnelerin afv u ıtlâkları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[67/295-3] Bu dahi 

Bosna ahâlisinden olub Vidin'e nefy  olunmış olan Beracık Salih ve Sarâylı Nuri 

ve Sarâylı Lopu Salih ve Sarâylı Ahmed Bulugi nâm kimesnelerin afv u ıtlâkları 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[67/295-4] Bu dahi                                             

Bosna ahâlisinden olub Filibe'ye nefy olunmış olan Gıradcaniceli Ahmed Beg'in 

afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[67/295-5] Bu dahi 

Bosna ahâlisinden olub Ada-ı Kebîr'e nefy olunmış olan Mustafa Zübük ve 

İbrahim Şâfik ve Hüseyin Pinâve ve Ferhat Devrân ve Hüseyin Tuzlıcıbeg ve Hacı Ali 

Kolâşek ve Mustafa Çukur ve Rador Galeve ve Osman Şadonovik ve Belgâylı Osman  

Siyâhî ve diğer Tulaga ve Haçolıcubeg ve Hasan Hoslik ve Ahmed Dadik ve Ahmed 

Kavâc ve Zünûk Mollâ Yusuf ve İbrahim Eksincilik ve Fethü'l-islâm Kal‘ası'na nefy 

olunmış olan Salih Şântik ve Ömer Alemdâr Hoslik ve Mustafa Garaca ve Ahmed 

Vizobeg ve Muharrem Karazik ve Salih  Morilcik ve Hasan Yolasın ve Hasan Zac ve 

Siko Kavac ve Tevesetili Kara Hasan ve Öbek Mustafa ve Pervâne Hasan ve Amoyosor 
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ve Beyli Zedemil ve Araboğlı Derviş ve Torik İsmail nâm kimesnelerin afv u ıtlâkları 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[67/295-6] Bu dahi 

Bosna Eyâleti'nde vâki‘ Teşne Kazâsı ahâlisinden olub Şumnı'ya nefy olunmış 

olan Cafer Bubirik ve Şado Ali ve Sarıklu oğlı Hasan ve kassâb Hosik ve El-hac Ali 

Soyka ve Ali Kethüdâ oğlı Ömer nâm kimesnelerin afv u ıtlâkları bâbında dîvândan 

emr-i âlî. 

[67/295-7] Bu dahi 

Bosna Eyâleti'nde vâki‘ Tıravnik ahâlisinden olub İsterumca'ya nefy olunmış 

olan Râci oğlı Derviş ve Bâşlı Mehemmed ve Cizdoğlı  Zülfikar ve Hâçû oğlı Salih ve 

Çizmeci İrân ve Serhadli Ömer ve serdengeçdi Râyıc Osman ve Vârdâr Hacı Salih ve 

Depeiçliceli İsmail nâm kimesnelerin afv u ıtlâkları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[67/295-8] Bu dahi  

Bosna ahâlisinden olub Temürhisârı'a nefy olunmış olan Tıravnikli Mostu 

İbrahim ve berber Ağıca Süleyman ve Abdülgani oğlı Râmic Hasan ve Hasandîc oğlı 

Ömer ve kassâb Mevyân ve Hacı Abdullah oğlı İbrahim ve Kiraz Salih ve Râyıc Ahmed 

ve kahveci Zagnem ve İştov oğlı Mustafa nâm kimesnelerin afv u ıtlâkları bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[67/295-9] Bu dahi  

Bosna ahâlisinden olub Ruscuğ'a nefy olunmış olan Sarâylı Birkabinin 

Mehemmed ve Sarâylı Hüseyin Vastik ve Sarâylı Degirme Mustafa nâm kimesnelerin 

afv u ıtlâkları bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[67/295-10] Bu dahi 

Sarây-bosna ahâlisinden olub Manâstır'a nefy olunmış olan Tahmîsci nâm 

kimesnenin afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[67/295-11] Bu dahi 

Eyâlet-i Bosna ahâlisinden olub Ferayişnikli Mustafa ve Sarâylı Ebubekir ve 

Sarâylı Mehemmed ve Berenbo Mustafa nâm kimesnelerin afv u ıtlâkları bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[68/295-12] Bu dahi 

Bosna'da defter kethüdâsı olub Gelibolu'ya nefy olunmış olan Ahmed nâm 

kimesnenin afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emer-i âlî. 

[68/295-13] Bu dahi 

Eyâlet-i Bosna'da vâki‘ Behke kapûdânı olub Sofya'ya nefy olunmış olan 

Mehemmed ve Karûpe kapûdânı diğer Mehemmed nâm kimesnelerin afv u ıtlâkları 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[68/295-14] Bu dahi 

Bosna ahâlisinden olub Niş'e nefy olunmış olan Sarâylı baş-eski Salih Garavaş 

nâm kimesnenin afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[68/295-15] Bu dahi 

Bosna ahâlisinden Belgrad'a nefy olunmış olan Sarâylı Sakkā İsmail oğlı 

Hüseyin nâm kimesnenin afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[68/295-16] Bu dahi 

Sâbıkā Serebrenice nâ’ibi olub İsterumca'ya nefy olunmış olan Abdullah'ın afv u 

ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[68/295-17] Bu dahi 

Tıravnik ahâlisinden olub Râdoşte'ye nefy olunmış olan Şûlın Mustafa ve 

Arnavûd oğlı Salih ve Novasinli Çelebi oğlı Salih ve Kolaoğlı Zülfikar nâm 

kimesnelerin afv u ıtlâkları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[68/295-18] Bu dahi 

Eyâlet-i Bosna ahâlisinden olub Silistre'ye nefy olunmış olan Ricâl Osman ve 

Sarâylı Kartal oğlı Memiş ve Sarâylı Mellik Mustafa ve Sarâylı Furkan oğlı Salih nâm 

kimesnelerin afv u ıtlâkları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[68/295-19] Bu dahi 

Eyâlet-i Bosna'da kâ’in sâbıkā Tıravnik müftüsü olub Sofya'ya nefy olunmış 

olan Mahmud Hâmid'in afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[68/296]  

Kapû-çukadârı Hâfız Ebubekir Efendi ile kapû-kethüdâsı Salih Efendi'ye 

gönderildi. 

           5 Rebî‘ü'l-âhir [12]43 

Köstence nâ’ibine, Edirne ahâlisinden Kirazlıklı oğlı Şakir bundan akdem hilâf-ı 

rızâ’ hareketine mebnî Köstence'ye nefy olunmış ise de merkūmın nefyi hayli zamân 

olarak kendüsi menfâsında ve iyâl u evlâdı dahi vatanında sefâlet ve ıztırâba rûçâr 

oldığından bahisle fî-mâ-ba‘d  ırz u edebiyle hânesinde ikāmet itmek üzre merkūmın 

afv u ıtlâkı husûsu Çirmen Mutasarrıfı Vezîr Esad Paşa tarafından inhâ’ olunmakla bâ-

işâret-i fetvâ-penâhî merkūmın afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[68/296-1] Bu dahi 

Maçin nâ’ibine, ahâli-i merkūmadan Kirazcıklı Mehemmed'in ber-vech-i 

muharrer şart-ı mezkûr üzre bâ-işâret-i fetvâ-penâhî merkūmın afv u ıtlâkı bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[68/297]   

Kapû-çukadârı Hacı Mustafa Efendi'ye virildi.     

            5 Rebî‘ü'l-âhir [12]43 

Bursa nâ’ibine, Edirne mahkemesi baş-kâtibi olan Kâbulının oğlı Edirne 

müderrislerinden Ahmed'in ber-vech-i muharrer şart-ı mezkûr üzre bâ-işâret-i fetvâ-

penâhî merkūmın afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[68/298]   

Kapû-çukadârı Hacı Mustafa Ağa ile kapû-kethüdâsı Ali Habib Beg Efendi'ye 

gönderildi. 

      3 Rebî‘ü'l-âhir [12]43 

Şumnı nâ’ibine, bâb-ı ser-askerîde tomruk ağası iken bundan akdem Baba 

Dağı'na nefy olunmış ve mü’ehhiren menfâsı Şumnı'ya tahvîl kılınmış olan dergâh-ı âlî 

kapûcı-başılardan İbrahim Ağa el-hâletü hâzihi karîn-i terbiye ve ıslâh olmış ve 

hakkında hüsn-i şahâdetle afv u ıtlâkı husûsu ordı-yı hümâyûn ser-askeri vezîr Hüseyin 

Paşa hazretleri inhâ’ itmiş olmakla müşârûn-ileyh ma‘iyyetinde istihdâm olunmak 

şartıyla bâ-hatt-ı hümâyûn merkūmın afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[68/299]   

Mübâşiri ta’yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya virildi. 

      4 Rebî‘ü'l-âhir [12]43 
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Zikr-i âtî menfîlerin bulundukları mahalin kādîsıyla Karahisâr-ı Sâhib nâ’ibine, 

asâkir-i mansûreden Erzurum'da olan otuz birinci tabur sağ-kol ağası İsmail ve sol-kol 

ağası Hüseyin ve tabur-ı mezbûr beg-başılarından ve     ve    ve    nâm dört nefer yüz-

başılar me’mûr-ı ma‘iyyetleri olan askeriye şiddet u tehevvür-i izhâr ve ol vechle 

zâbıtlık gayr-ı şâyân ef‘âl-i fazâhata ibtidâr eylediklerine binâ‘en zâbıtlıkdan ihrâc ile 

Der-sa‘âdet'e irsâl olunmak üzre idügi Erzurum vâlisi tarafından inhâ’ ve bunların birer 

mahale nefy u iclâ’ları asâkir-i mansûre ser-askeri tarafından iş‘âr olunmakdan nâşî 

merkūmların çâvuş mübâşeretiyle Karahisâr-ı Sâhib'e nefy u irsâlleri bâbında dîvândan 

emr-i âlî. 

[68/299-1] Bu dahi 

Zikr-i âtî beg-başının bulundıgı mahalin kādîsıyla Kütahya nâ’ibine, asâkir-i 

mansûreden Erzurum'da olan otuz birinci tabur beg-başısı Tobuz Mehemmed me’mûr-ı 

ma‘iyyeti olan askerîye şiddet u tehevvür-i izhâr ve ol vechle zâbıtlığa gayr-ı şâyân ef‘âl 

u fazâhata ibtidâr eylediğine binâ’en beg-başılıgdan azl u ihrâc ile Der-sa‘âdet'e 

gönderilmek üzre oldığı Erzurum vâlisi tarafından inhâ’ olunub bir mahale nefy u iclâ’sı 

asâkir-i mansûre ser-askeri tarafından iş‘âr olunmakdan nâşî merkūmun   çâvuş 

mübâşeretiyle Kütahya'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[69/300]   

Bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile beraber tobraya vaz‘ u temhîr ile mühürdâr-ı 

hazret-i sadr-ı âlî Abdullatif Efendi ile gönderildi. 

         29 Rebî‘ü'l-evvel [12]43 

Hüdavendigar ve Kocaili Sancâkları mutasarrıfı ve ordı-yı hümâyûn ser-askeri 

olub bu def‘a taraf-ı eşref-i pâdişâhâneden kendüsine istiklâl-i tâm bundan böyle Tuna 

sevâhili ser-askerliği dahi uhdesine istibhâline ihâle vü tefvîz kılınan vezîr Hüseyin 
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Paşa'ya, İbrail Kal‘ası Tuna'nın kilîdi mesâbesinde oldığından İbrail Muhâfızı Süleyman 

Paşa harbde kullanılmış vüzerâ-yı izâmdan olmadığından ma‘zâ-Allah kal‘a-ı 

merkūmaya bir gûne mazzarrat vukū‘a gelür ise ol vakt maslahat-ı kasb u su‘ûbet 

idecegi âcilden müşârun-ileyh Süleyman Paşa'nın azliyle hala Silistre Vâlisi El-hâc 

Ahmed Paşa'nın Silistre Eyâleti kemâ-kân uhdesinde olarak İbrail muhafızlıgı ve 

nâzırlığı nasb u ta‘yîni lâzım geldiginden ve müşârun-ileyh Hüseyin Paşa'nın dahi 

hedimât-ı mebrûreye mazhariyeti me’mûl idüginden ol bâbda şifâhen sudûr iden emr-i 

hümâyûn-ı şâhâne mûcibince ordı-yı hümâyûn ser-askerliğine İl-hâkān Tuna sevâhili 

ser-askerliği dahi istiklâl-i tâm ile uhde-i istibhâline ihâle vü tefvîz olunmış ve Silistre 

vâlisi ve İbrail ser-askeri müşârun-ileyh dahi Silistre Kal‘ası'na muktedir birini 

mütesellim sûretiyle bıragub hemen ol tarafdan hareket ve İbrail'e vusûle müsâra‘at 

eylemesi vesâ’ir vasâyayı lâzime kendüsine yazılmış oldığı beyânıyla keyfiyyet-i 

istiklâlini Silistre Eyâleti dâhilinde ve Balkan'ın berü öte yakasında bulunan mecmû‘ 

kazâların vücûh-ı muta‘ayyinâtı ve Tuna sevâhilinde kâ’in kılâ‘-ı hâkānı muhâfızları ve 

me’mûrına vesâ’ir lâzım gelenlere başka başka buyurıldılar tastîriyle i‘lân iderek 

kazâlarda eli silâh tutân bi'l-cümle harb erbâbını ma‘iyyetine celb ile İbrail Kal‘ası'na ve 

gerek Tuna'nın berü tarafında ve kâ’în kılâ‘-ı hâkāniyye ye lâzım gelen imdâd u 

i‘ânenin icrâ’sına ve mâ’iyyetine me’mûr asâkir-i mansûre ser-asker-i kā’im-makāmı 

Halil Paşa'yı dahi iktizâ’sına göre istihdâm iderek pey-der-pey iktizâ’ iden mahallere ve 

İbrail'e asker sevkiyle küffârın kahr u tedmîri ve Tuna donanmâsının lâyıkıyla 

istihdâmıyla berren ve nehren küffârın istîsâl u tenkîli husûslarına dikkat eylemek üzre 

istiklâl-i me’mûriyetini hâvî dîvândan emr-i âlî. 
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[69/301]   

Bu def‘a bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile beraber müşârun-ileyh Hüseyin Paşa 

Efendimizin tobrasıyla mühürdâr-ı mûmâ-ileyhe virildi. 

      29 Rebî‘ü'l-evvel [12]43 

Silistre vâlisi olub bu def‘a İbrail muhafızlıgı ve nâzırlığı dahi İl-hâkān 

kendüsine ihsân ve İbrail ser-askerliği dahi uhdesine ihâle vü tefvîz kılınan El-hâc 

Ahmed Paşa'ya, Silistre Eyâleti'ne tarafından fukarâ-ı perver mütesellim sûretiyle birini 

ta‘yîn iderek derhâl Silistre'den hareket ve toğrı İbrail'e varub ikāmet ve cümle asâkir-i 

muvahhidîn ile bi'l-ittifâk fırsat buldukca düşman-ı makhûr üzerine hucûm u iftihâm ile 

kahr u tedmîrleriyle kal’a-ı pâdişâhânenin mazarrat-ı düşmandan muhâfazası esbâbının 

istihsâline ikdâm u gayret ve şu emr-i dînde yararlık idenlere lâyıkına göre ikrâm u 

iltifât olunmak üzre ism ü şöhretlerini tahrîr ü iş‘âr eylemek üzre me‘mûriyetini hâvî 

dîvândan emr-i âlî. 

[69/302]               

Ordı-yı hümâyûn ser-askeri Hüseyin Paşa Hazretlerine yazılan kā’ime-i sâmiyye 

ile beraber tobraya vaz‘ u temhîr ile kapû-çukadârı Hacı Mustafa Efendi ile kapû-

kethüdâsı Ali Habib Beg Efendi'ye gönderildi. 

      14 Rebî‘ü'l-âhir [12]43 

Silistre Vâlisi Vezîr El-hâc Ahmed Paşa'ya ve Silistre nâ’ibine vesâ’ire, İsâkcı 

Kal‘ası'nda müstevfî zahâyir ve mühimmât ve asker mevcûd olarak ordı-yı hümâyûn 

tarafından dahi ez-her cihet imdâd u i‘âne sûretlerine bakılmagda iken kal‘a-ı merkūma 

muhâfızı Eyüb Paşa’nın adem-i diyânet ve kemâl-i cebânetinden nâşî düşman-ı dînin 

Tuna'nın berü yakasına murûrından dolâyı güz buyurarak ve bir takım yerlû ve yabâncı 

eşhâs-ı habîse dahi evvel esire iktifâ’ iderek kal‘a-ı pâdişâhî’yi re’y u emân ile kefere-i 
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mesfûreye teslîm itmiş oldıkları bu def’a iş‘âr olunmakla bunların bu vechle gayret-i 

dîniyye ve himmet-i islâmiyete el virmeyecegi sûretde izhâr u cebânet eylemeleri 

tehyîc-i gazab .........mülûkâneyi mûcib olarak haklarında mücâzât lâzime icrâ’ 

olunacağından başka bundan böyle sevâhi-i Tuna'da kâ’în kılâ‘-ı hâkāniyye 

muhâfızlarından birisi ma‘zâ-Allah-ı te‘âla bu misillü harekete cesâret itmek lâzım 

gelür ise dîn ü Devlet-i Aliyye ye ihânet itmiş olacaklarından mukâbele-i a‘dâ’ya adem-

i iktidâr behânesiyle muhâfız ve hâkim vesâ’ire bi'l-cümle ahâlisinin özr ü illetlerine bir 

vechle havâle-i sem‘-i i‘tibâr olunmayub kendüleri bilâ-emân-ı siyâset ve iyâl u evlâtları 

Anadolu tarafına nefy u tagrîb ve nefer-i âm-ı askerînin dahi firârîleri buldırılub 

kendüleri siyâset ve memleketlerinde olan hâneleri tahrîb kılınacağını mukarrer bilerek 

küffârın azlığına ve çoklığına bakılmayub her hâlde kaviyyü'l kalb bulunarak avn u 

nusret cenâb-ı bârî ye tevekkül u rûhâniyyet hazret-i kâ’inât efendimize tevessül ile 

mukābele-i a‘dâ ya bezl-i  vüs‘ u kudret eylemeleri tenbîhât u tehdîdâtı tafsîlâtıyla 

dîvândan emr-i âlî. 

[69/302-1] Bu dahi 

Kapûcı-başılardan Yergögi Muhâfızı Küçük Ahmed Ağa'ya, ber-vech-i muharrer 

dîvândan emr-i âlî. 

[69/302-2] Bu dahi 

Kapûcı-başılardan Nigbolu ve Kuleler Muhâfızı Hasancık-zâde Ahmed Ağa'ya 

ve Nigbolu nâ’ibine vesâ’ire, ber-vech-i muharrer dîvândan emr-i âlî. 

[69/302-3] Bu dahi 

Ziştovi Kazâsı nâ’ibine ve a‘yân vesâ’ire, ber vech-i muharrer dîvândan emr-i 

âlî. 
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[69/303]  

Bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile beraber kapû-çukadârı Hâfız Ebubekir Efendi ile 

kapû-kethüdâsı Salih Efendi'ye gönderildi. 

      27 Rebî‘ü'l-âhir [12]43 

Keşan Kazâsı nâ’ibine, mîr-i mîrândan Yakohlı Kürd Ahmed Paşa bundan 

akdem Keşan'a nefy u iclâ’ olunmış ise de müddeti nefyi bir seneye karîb olarak kemâl-i 

zarûret ve müzâyakaya rûçâr u merhamete  sezâvâr oldığı Çirmen Mutasarrıfı Esad Paşa 

tarafından inhâ’ olunmakla ol bâbda sudûr iden hatt-ı hümâyûn mûcibince merkūmın 

mahal-i menfâsından sâlıverilmesi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[69/304]     

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya virildi. 

       1 Muharrem [12]44 

Keşan Kazâsı nâ’ibine ve Karahisâr-ı Sâhib Sancâğı mütesellimi Osman Ağa'ya, 

Şuhud Kazâsı'na tâbi‘ Balçıkhisârı Karyesi sükkânından Hacı oğlı Süleyman ve Bostân 

oğlı İbrahim nâm kimesneler karye-i mezkûre ahâlisini ifsâd iderek kazâ-ı mezbûrdan 

mezbûreden müretteb olan tekâlifden hisselerini virdirmemek misillü hilâf-ı rızâ’ 

harekete ibtidâr eyledikleri bâ-ma‘rûzât inhâ’ olunmakla merkūmların kavâs 

mübâşeretiyle Keşan'a nefy u iclâ’ları bâbında dîvândan emr-im âlî. 

[69/304-1] Bu dahi 

Dimetoka nâ’ibine ve mütesellim-i mûmâ-ileyhe, Şuhud Kazâsı’na tâbi‘ 

Balçıkhisâr Karyesi zâbıtı Teberdâr Hüseyin ile karye-i mezbûra sükkânından Contah 

oğlı Ahmed kezalik hilâf-ı rızâ’ harekete ibtidâr iddigleri  inhâ’ olunmakla merkūmların 

kavâs mübâşeretiyle Dimetoka'ya nefy u iclâ’ları bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[69/304-2] Bu dahi 

Malkara Kazâsı nâ’ibine ve mütesellim-i mûmâ-ileyhe, karye-i mezbûra 

sükkânından İmâm Hacı Mehemmed kezalik hilâf-ı rızâ’ harekete ibtidârı bâ ma‘rûzât 

inhâ’ ve Malkara'ya nefyi husûsu cânib-i şeyhü'l-islâmîden işâret olunmakla çâvuş 

mübâşeretiyle Malkara'ya nefy u iclâ’ olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[70/305]        

Bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile beraber çûkadâr Küçük Ali Ağa ile ser-asker 

paşaya gönderildi. 

       6 Muharrem [12]44 

Kütahya'da ikāmete me’mûr olub bu def‘a mahal-i ikāmeti Sivas'a tahvîl kılınan 

merfû‘u'l vezâre Şamlı Ragıb Paşa'ya ve Sivas nâ’ibine ve paşa-yı  mûmâ-ileyhi 

Kütahya'dan tahrîk ve Sivas'a îsâle mübâşir ta‘yîn olunan       ,vazifesinden hâric hilâf-ı 

rızâ’ kelâm tefevvühine itidâr eylediği tahkīk-i hümâyûn olub âhar gûne mu‘âmale 

icrâ’sını müstevcib olmış ise de bu def‘alık merhameten ol sûretden sarf-ı nazar ile 

mahal-i ikāmeti Sivas'a tebdîline irâde-i aliyye ta‘allukıyla ol bâbda sudûr iden hatt-ı 

hümâyûn mûcibince Kütahya'dan hareket ve zahâyir ve malzemeyi akçesiyle mübâya‘a 

bir le toğrı mübâşir-i mûmâ-ileyh ile bi'r-rafaka Sivas'a varub anda ikāmet eylemek üzre 

tahvîl-i me’mûriyetini hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[70/306]        

Dülbende vaz‘ u temhîr ile nevbetci çûkadâr ile defterdâr efendiye gönderildi. 

                    15 Muharrem [12]44 

Yanbolu nâ’ibine, mâlikâne halîfesi sâbık Mehemmed Rıfat Efendi hasta ve esîr-

i firâş ve bu tarafda olan vâlide ve iyâl u evlâdı dahi bî-kes kalarak her vechle şâyân-ı 

merhamet oldıklarından bahisle afv u ıtlâkı husûsu vâlidesi tarafından arzuhâl  
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takdîmiyle istid‘â’ olundığı cânib-i defterîden bâ takrîr ifâde olunmakla fî-mâ-ba‘d 

hedmet-i mezkûrede istihdâm olunmak üzre vâlide ve iyâl u evlâdına merhameten ıtlâkı 

husûsuna irâde-i aliyye ta‘allukıyla hatt-ı hümâyûn sudûr itmiş olmakla mantûk-ı münîfi 

üzre menfâdan salıverilmesi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[70/307]         

Bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile beraber tobraya vaz‘ u temhîr ile kapû-çûkadârı 

Hâfız Ağa ile kapû-kethüdâsı Habib Efendi'ye gönderildi. 

      15 Muharrem [12]44 

Mîr-i mîrândan Van Muhâfızı İshak Paşa'ya ve Van kādîsına ve müftü ve ulemâ 

ve zâbıtân ve vücûh-ı serhad ve bi'l-cümle işerlerine, Moskov keferesi şark cânibinde 

kâ’in Kumru nâm mahalden hudûdı tecâvüz ile Kars Kal‘ası üzerine hucûm itmiş ve 

derûnında bulunan guzât-ı muvahhidîn dahi cân ve bâş ile muhârebeye turışarak 

kefereye haylice kesr u inhizâm gelmiş ve hala Sivas Vâlisi Mehemmed Paşa dahi 

külliyetlü asâkir ile kal‘a-ı merkūmaya girmek üzre yaklaşmış iken vücûh-ı ahâliden 

ba‘zı eşhâs adem-i diyânet u kemâl hıyânetlerinden nâşî kal‘ayı merkūmayi vîre 

sûretiyle teslîm itmiş ve eşhâs-ı merkūmadan kal‘a-ı şâhâneyi bilâ zarûreten iyâdı 

düşmana teslîm eylemeleri düşman-ı dîne küllî i‘ânet ve dîn ü devlete hıyânet 

oldığından cesâret iden havne dünya ve ahîretde sû’-i i‘mâlleri mücâzâtına mazhar 

olacakları der-kâr ve ma‘zâ-Allah kılâ‘-ı sâ’irede dahi o misillü cebânet vukū‘ıyla bir 

gûne uygunsuzlık zuhûr itmek lâzım gelür ise cesâret iden muhâfız ve hâkim 

vesâ’ireleri bilâ-emân-ı mazhar kahr u nekâl olacakları muhakkak olmakla içlerinden 

izhâr-ı cinâyet ideri olur ise te’dîb ü terhîb eyleyerek kal‘a-ı şâhâne muhâfazâsına dikkat 

ve bir gûne sarkındılık vukū‘ında müdâfa‘alarına bezl ü kudret ve şark cânibi ser-
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askerinin emr-i re’yine mütâba‘at eylemeleri bâbında sudûr iden hatt-ı hümâyûn 

mûcibince tenbîh ü tehdîdi hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[70/307-1] Bu dahi  

Çıldır Beglerbegisi Ahmed Paşa'ya ve kādîsına vesâ’ire, ber-minvâl-i muharrer 

dîvândan emr-i âlî. 

[70/307-2] Bu dahi     

Bâyezîd mutasarrıfına vesâ’ire, ber-minvâl-i meşrûh dîvândan emr-i âlî. 

[70/308] 

Tobraya vaz‘ u temhîr ile kapû-çukadârı Hâfız Ağa ile Erzurum vâlisi 

hazretlerinin kapû-kethüdâsı Habib Efendi'ye gönderildi. 

                  15 Muharrem [12]44  

Kars hândânından olub bu def‘a rütbe-i mîr-i mîrânı ile kaderi terfî‘ ve Kars 

Eyâleti kendüye tevcîh kılınan Hâtûn-zâde Mustafa Paşa'ya, Moskov keferesi Kumru 

nâm mahalden dahi hudûdı tecâvüz ile Kars Kal‘ası üzerine hucûm itmiş ve derûnında 

bulunan guzât dahi bi'l-müdâfa‘a küffâra kesr u inhizâm gelmiş ve Sivas Vâlisi Vezîr 

Mehemmed Paşa dahi asâkir-i külliye ile Kars'a yaklaşmış iken vücûh-ı ahâliden bir 

takım eşhâs adem-i diyânetlerinden nâşî kal‘ayı bilâ-mûcib vîre ile küffâra teslîm 

eyledikleri Erzurum vâlisi ve şark askeri Galib Paşa Hazretleri tarafından inhâ’ olunub 

bu keyfiyyet keferenin bir kāt dahi gurûrını mûcib olarak bundan böyle berülere toğrı 

hücûm idecegi der-kâr ve bu takdîre göre Kars Eyâleti'nin tez elden şecî‘ u cesûr ve 

gayret-i selâtiyle meşhûr birine tevcîhiyle kal‘a-ı merkūmanin bi-avni'l-lâhi te‘âla iyâdı 

düşmandan istihlâsı vâcibeden ve paşa-yı mûmâ-ileyhin evsâf-ı mezkûre ile ittisâkına 

ve ser-asker-i müşârun-ileyhin hüsn-i şahâdetine binâ’en bu def‘a rütbe-i mîr-i mîrânı 

ile Kars Eyâleti uhdesine tevcîh kılınmış olmakla vusûl-i emr-i âlîden ser-asker-i 
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müşârun-ileyh teveccühle re’y u tedbîr ider ise ol vechle ma‘iyyetine ta‘yîn idecegi 

asâkiri bi'l-istishâb hemen hareket ve Kars tarafına varub Sivas vâlisi müşârun-ileyh 

vesâ’ir me’mûrın ile bi'l-ittifâk kefere-i meskūrenin kahr u tenkîlleri ile kal‘a-ı 

pâdişâhînin iyâdı düşmandan bi'l-külliye tasfiye vü tathîrine dikkat ve ba‘de'l-istihbar 

zabt u rabt memleket ve himâyet-i fukarâ-yı ra‘iyyete mübâderet eylemesi 

me’mûriyetini hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[70/308-1] Bu dahi 

Paşa-yı mûmâ-ileyhe, iş bu iki yüz kırk dört senesi muharremü'l-harâmının on 

üçünci gûninde ber-mûcib-i hatt-ı hümâyûn rütbe-i mîr-i mîrânı ile Kars Eyâleti'nin 

uhdesine tevcîhini mutazammın nişândır. 

[70/309]  

Kara-kulak-ı sadr-ı âlî ile enderûn-ı hümâyûna gönderildi. 

      16 Muharrem [12]44 

Gelibolu nâ’ibine, Der-sa‘âdet'de Macûncı'da sâkine olub hilâf-ı rızâ’ harekete 

ibtidârına binâ’en mukaddemce bâ-emr-i âlî Gelibolu'ya nefy olunmış olan semmûr kol-

başının afv u ıtlâkı husûsuna müsâ‘ade-i seniyye erzânı buyurılarak ol bâbda inâyet-rîz-i 

sudûr olan emr-i hümâyûn-ı mülûkâne mûcibince mezbûrenin tahliye-i sebîli bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[70/310]    

Çâvuş-başı ağaya virildi. 

       4 Muharrem [12]44 

İbrail Muhâfızı sâbık Süleyman Paşa'ya ve Midillü nâ’ibine, vukū‘a gelen cürm 

ü kabâhati hakkında âhar gûne mu‘âmeleyi îcâb itmiş ise de vâki‘ olan istifşâ‘a mebnî 
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ol sûretden sarf-ı nazar ile ref‘-i vezâretiyle Midillü'de ikāmeti bâbında dîvândan emr-i 

âlî. 

[71/311]    

Gedüklülerden Mustafa Ağa mübâşir ta‘yîn olundı. 

           18 Muharrem [12]44 

Sâbıkā Adana vâlisi ve İl-hâkān Aziz ve Bilan Sancâkları mutasarrıfı olub bu 

def‘a ref‘-i vezâretiyle Konya'da ikāmete me’mûr kılınan Nuri Paşa'ya ve Konya 

nâ’îbine, gedüklülerden olub paşa-yı mûmâ-ileyhi oldığı mahalden tahrîk ve Konya'ya 

îsâl eylemek üzre mübâşir ta‘yîn olunan      , bu def‘a hasbe'l-îcâb  eyâlet-i .......mezkûre 

uhdesinden sarf u tahvîl ve ibkā-yı vezâretiyle sâbıkā Musul Vâlisi Yahya Paşa'ya 

tevcîh olunarak şimdilik paşa-yı mûmâ-ileyhin ref‘-i vezâretiyle Konya'da ikāmeti 

husûsuna irâde-i aliyye ta‘alluk idüb ol bâbda hatt-ı hümâyûn sudûr itmiş ve gedüklü-yi 

mûmâ-ileyh mahal-i me’mûriyetine îsâle me’mûr u ta‘yîn kılınmış olmakla bi'l-ma‘iyye 

hareket ve esnâ-yı râhda iktiza’ iden zahâyir ve malzemeyi akçesiyle mübâya‘a iderek 

Konya'ya gelüb ikāmet eylemesi me’mûriyetini hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[71/312]    

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya gönderildi. 

           22 Muharrem [12]44 

Kal‘a-ı Sultâniye nâ’îbine ve Bozkır Ma‘deni Emîni El-hâc Ali Ağa'ya, Bozkır 

Ma‘deni'ne merbût kazâlar ahâlisinden Belviranlı Nasır'ın oğlı Mustafa ve Dere Karyesi 

Muhtârı Hacı Salih ve Ahûrlu Karyesi Muhtârı Kara Memiş ve yine karye-i mezbûrada 

sâkin kalyoncı Deli Osman ve Boztâm Muhtârı Ali Alemdâr nâm kimesneler kendü 

hallerinde olmayub ihlâl-i şîrâze-i milleti mûcib ve ma‘den-i mezbûrın ta‘dîlini 
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müstevcib harekâta ibtidâr eyledikleri inhâ’ olunmakla merkūmların çâvuş 

mübâşeretiyle Kal‘a-ı Sultâniye'ye nefy u iclâ’ olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[71/313]    

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya virildi. 

      24 Muharrem [12]43 

Karahisâr-ı Sâhib Kazâsı nâ’ibine ve İçel mütesellimine, Erminak Kazâsı Nâ’ibi 

Hasan kendü halinde olmayub fukarâ-yı tecrîm u izrâr ve fesâd-ı ahâliyi mûcib harekete 

ictisâr eylediği bâ-tahrîrât inhâ’ olunmakla merkūmın li-ecli't-te’dîb Karahisâr-ı Sâhib'e 

nefyi husûsu cânib-i şeyhü'l-islâmîden işâret olunmakla mûcibince dîvân-ı hümâyun 

çâvuşlarından          mübâşeretiyle Karahisâr'a nefy olunması bâbında dîvândan emr-i 

âlî. 

[71/314]    

Kapû-çûkadârı Hâfız Ebubekir Efendi ile Rumeli vâlisi hazretlerinin kapû-

kethüdâsı Salih Efendi'ye gönderildi. 

      23 Muharrem [12]44 

Mîr-i mîrân-ı kirâmdan olub bu def‘a Çorum Sancâğı uhdesine tevcîh ü ihsân 

buyurılan İbrahim Paşa'ya, Balyabarde Kal‘ası muhâfızı mîr-i mîrândan Ahmed Paşa bu 

def‘a askeri tarafından Balya-Bârde'de vukū’ bulân hâdisede kazâ-zede oldığından 

kal‘a-ı merkūmanın muhâfazası ve tekrar iden uygunsuzluğun def‘ u teskîni zımnında 

hala Rumeli Vâlisi ve Ser-askeri Vezîr Reşid Paşa Hazretleri mîr-i mîrân-ı mûmâ-ileyhi 

tez elden kal‘a-ı merkūma irsâl ile vesâyâ-yı lâzimeyi tefhîm itmiş oldığını Der-

sa‘âdet'e iş‘âr idüb kal‘a-ı merkūma lâzımü'l-hirâse olarak ..............gayr-ı câ’iz olmakla 

avâtıf-ı aliyye-i şâhâneden müteveffa-yı mûmâ-ileyhin uhdesinden münhall olan Çorum 

Sancâğı uhdesine ve emr-i irâdesi Sivas Vâlisi Vezîr Seyyid Mehemmed Paşa 
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uhdesinde olmakla mahsûs olan mâhiyyeyi müşârun-ileyh tarafından ahz iderek 

muhâfazaya me’mûriyetini hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[71/315]        

Hüdavendigar Mutasarrıfı Salih Paşa Hazretlerinin kapû-kethüdâsı mukāta‘â 

nâzırı Hasbi Beg Efendi'ye virildi. 

       7 Safer [12]44 

Begpazarı nâ’ibine ve Hüdavendigar Sancâğı mütesellimine, livâ-ı mezbûrda 

vâki‘ Kirmastı Kazâsı sâkinlerinden bilâ-mü’eddî Hüseyin ve Hacı Kadri ve Kalaycı 

oğlı Mehemmed ve Şatır oğlı Lütfullah nâm şahıslar kendü hallerinde olmayub ba‘zı 

erâzil ile vazifelerinden hâric umûr-ı memlekete müdâhale eylemeleri nizâm-ı memleket 

ve mehamm-ı seniyyenin ta‘dîlini mûcib oldığından bir mahale nefy u tagrîbleri 

mütesellim-i mûmâ-ileyh tarafından ve Bursa a‘yânı cânibinden inhâ’ olunmakla 

merkūmânın Begpazarı Kazâsı'na nefy u iclâ’ları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[71/316]    

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya gönderildi. 

       8 Safer  [12]44 

Soma ve Güzelhisâr Kazâları nâ’ibleine, kazâ-ı mezbûra tâbi‘ Kırkağaç 

Kasabası Müftüsü Mehemmed Emîn nâm kimesne ba‘zı eşhâs-ı makūlelerine mu‘ayyen 

olarak kazâ-ı mezkûrede matlûb buyurılan asâkir maslahatına sekte virerek şîrâze-i 

nizâm-ı memleketi mûcib harekete ictisârı bu def‘a bâ-i‘lâm inhâ’ olunmakla müftü-i 

mezbûrın li-ecli't-te’dîb bâ-işâret-i aliyye çâvuş mübâşeretiyle Güzelhisâr'a nefy u 

tagrîbi bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[71/317]    

Nefy-i merkūmın karındâşı kavâsân-ı hazret-i sadâret-penâhîden Zekeriya nâm 

kavâsa virildi. 

      8 Safer [12]44 

Bozcaada nâ’ibine, bundan akdem hilâf-ı rızâ’ harekete mebnî li-ecli't-te’dîb 

Bozcaada'ya nefy olunmış ise de merkūmın nefyi hayli müddet oldığından sefâlete rûçâr 

ve iyâl u evlâdı dahi bî-kes kalarak merkūmın karındâşı tarafından bâ-arzuhâl inhâ’ 

itmekle merkūm fî-mâ-ba‘d hilâf-ı rızâ’ hareketde bulunmamak şartıyla afv u ıtlâkı 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[71/318]    

Nevbetci çukadâr ile ser-asker paşa hazretlerine gönderildi. 

       10 Muharrem [12]44 

Bursa nâ’ibine, tercümân-ı esbak Yakvaki bundan akdem bâ-hatt-ı hümâyûn 

sudûr iden emr-i âlî mûcibince Bursa'ya nefy olunmış ise de asâkir-i mansûre ser-askeri 

vezîr Hüsrev ve Mehemmed  Paşa Hazretleri ma‘iyyetinde müstahdem olmak üzre 

mersûmın afv u ıtlâkı husûsuna irâde-i seniyye ta‘allukıyla emr-i hümâyûn-ı şâhâne 

sunûh eylemiş olmakla ma‘iyyet müşârun-ileyhde müstahdem olmak üzre mersûmın 

ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî.  

[71/318-1] Bu dahi  

İznikmid nâ’ibine, Boğdân kā’im-makāmı sâbık İstifnaki? bundan akdem 

kezalik İznikmid'e nefy olunmış ise de el-hâletü-hâzihi zât-ı sadâret-penâhî ikinci ordı-

yı hümâyûnla i‘zâm olunmak hasebiyle ma‘iyyetinde iktizâ’sına göre müstahdem olmak 

üzre mersûmın ıtlâkı husûsuna irâde-i seniyye-i mülûkâne ta‘allukıyla emr-i hümâyûn 

sünûh itmiş olmakla ol vechle mersûmın ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[72/319]     

Hekîm-başı efendinin kendü çukadârı ile müşârun-ileyhe gönderilüb ferdâsı gûni 

çukadâr-ı merkūm ile gelen merkūm Hacı Ali'nin edemiyyesi Seyyid Mehemmed 

Ağa'ya virildi. 

       7 Safer [12]44 

Keşan nâ’ibine, bundan akdem celâdet-rîz-i sudûr olan hatt-ı hümâyûn 

mûcibince Keşan Kazâsı'na nefy u iclâ’ olan Kayseri ahâlisinden Keş oğlı Hacı Ali'nin 

afv u ıtlâkında memleketce bir gûne mahzûr olmadığını Maraş vâlisi hazretleri inhâ’ 

itmekle fî-mâ-ba‘d merkūm hilâf-ı rızâ’ harekete cesâret itmemek şartıyla afv u ıtlâkı 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[72/320]         

Kîse-dâr-ı hazret-i  riyâset-penâhî efendiye Ömer ile gönderildi. 

       14 Safer [12]44 

Çâvuş-başı ağaya ve Kal‘a-ı Sultâniye nâ’ibine, zümre-i talebeden olub harekât-ı 

nâ-merziyyeye ictisârları tahkīk olunan Ünyevî Receb ve Halil ve Kal‘a-ı Sultâniyeli 

Yusuf ve Kastamonılı Veli nâm şahısların li-ecli't-te’dîb bâ-işâret-i şeyhü'l-islâmi çâvuş 

mübâşeretiyle Kal‘a-ı Sultâniye'ye nefy u iclâ’ları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[72/321]              

 Mühürdâr-ı riyâset-penâhî efendi aldı. 

       14 Safer [12]44 

Çâvuş-başı ağaya ve Mihaliç nâ’ibine, zümre-i talebeden olub harekât-ı nâ-

maziyyeye ictisârı tahkîk olunan İskilibî Ahmed nâm şahısın Mihaliç'e nefyi cânib-i 

meşîhât-penâhîden işâret olunmakla li-ecli't-te’dîb çâvuş mübâşeretiyle Mihaliç'e nefy u 

tagrîb olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[72/322]          

Vidin muhâfızına olan bir kıt’a kā’ime-i sâmiyye ile beraber kapû-çukadârı 

İbrahim Ağa ile kapû-kethüdâsı Ali Efendi'ye gönderildi. 

      13 Rebî‘ü'l-âhir [12]43 

Mîr-i mîrândan sâbıkā Köstendil Sancâğı mutasarrıfı olub bu def‘a Ada-ı Kebîr 

muhafızlıgı uhdesine ihâle kılınan Ahmed Paşa'ya, Ada-ı Kebîr Muhâfızı Abdulkerim 

Paşa'nın müdâfa‘a-ı i’dâda batâ’et ve emr-i muhâfazaya adem-i kudreti cihetiyle mûmâ-

ileyhin azliyle yerine mîr-i mîrândan cesûr ve dindâr ve emr-i muhâfazaya liyâkat ve 

ehlini bedîdâr birinin muhâfız nasbı lâzimeden oldığına ve mûmâ-ileyh Ahmed Paşa'nın 

evsâf-ı mezkûre ile ittisâfı der-kâr idügine binâ’en kal‘a-ı mezkûre muhâfazasına 

me’mûriyeti husûsuna irâde-i seniyye ta‘alluk itmiş olmakla vusûl-ı emr-i şerîfde 

Vidin'den derhâl hareket ve sîr-i serî‘ ile Ada-ı Kebîr'e varub kal‘a-ı merkūmanın 

istihsâline esbâb-ı muhâfazasına kemâliyle i‘tinâ vü dikkat ve a‘dâ-yı dîn tarafından bir 

gûne su’i-kasd u tecâvüz vukū‘ bulur ise şecî‘âne  vü dilberâne müdâfa‘a ile kahr u 

tenkîllerine gayret ve saltanat-ı seniyye ile Nemçe Devleti beyninde der-kâr olan şurût u 

mesâlih ve uhûd u mesâlemenin tatarruk-ı halelden vikāyasına sarf-ı rivâyet ve kal‘a-ı 

merkūmada mevcûd olan mühimmât vesâ’ireyi selefinden defteriyle kabz iderek 

makbûzın masdârını mübeyyin defterini takdîme müsâra‘ât eylemesi me’mûriyetini 

hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[72/323]     

Bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile beraber kapû-çukadârı İbrahim Ağa ile kapû-

kethüdâsı Ali Efendi'ye gönderildi. 

      14 Rebî‘ü'l-âhir [12]43 
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Vidin Muhâfızı ve Ser-askeri Vezîr İbrahim Paşa'ya, mîr-i mîrândan Ada-ı Kebîr 

Muhâfızı Abdulkerim Paşa'nın  mesârifden ihtirâzen asker tedâriki ve mehâmm-ı 

seferiyye tertîbi kaydına düşmeyerek betâ’eti bi'l-ihbâr tahkīk-kerde-i şâhâne olub 

mûmâ-ileyhin böyle hünkâmda kendü  menâfi‘atı  düşünüb cümleye farz-ı ayn olan 

gazâ vü cihâd emr-i ehemminde gûşeklik göstermesi münâfi-i diyânet ve bayâgı dîn ve 

Devlet-i Aliyye'ye hıyânet kabîlinden oldığına binâ’en muhâfızlığ-ı mezkûreden azl u 

tebdîlinden başka ibreten li's-sâ’irîn bi'l-cümle emvâlinin dahi müsâderesi husûsuna 

irâde-i seniyye ta‘alluk iderek ol bâbda hatt-ı hümâyûn-ı mülûkâne celâdet-rîz-i sudûr 

olmakla vusûl-ı emr-i şerîfde mûmâ-ileyhin bi'l-cümle emvâl u eşyâ ve nukūd ve 

mücevherât vesâ’ire ism-i mâl ıtlâk olunur hasb u nefyis her nesi var ise bir habbesi 

mahfî kalmayarak cümlesini zabt u tahrîr ve ol emirde nukūd-ı mevcûd  ve 

mücevherâtını ve emvâl-i sâ’îresinin defterinin irsâliyle ba‘dehu eşyâ-yı sâ’îresi 

hakkında teveccühle emr-i şerîf sâdır olur ise ana göre hareket eylemesi bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[72/324]     

Bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile beraber tobraya vaz‘ u temhîr ile kapû-çukadârı 

Arif Ağa ile kapû-kethüdâsı Ali Habib Beg Efendi'ye gönderildi. 

      13 Rebî‘ü'l-âhir [12]43 

Hüdavendigar ve Kocaili Sancâkları Mutasarrıfı ve ordı-yı hümâyûn Ser-askeri 

vezîr Hüseyin Paşa'ya, İsâkcı Kal‘ası Muhâfızı mîr-i mîrândan Eyüb Paşa ve tabya ağası 

vesâ’ir yerlü ve yabâncı eşhâs-ı habîsenin kemâl-i cebânet ve adem-i diyânetlerinden 

nâşî kal‘a-ı merkūmayi re’y u emân ile a‘dâ-yı dîne teslîm eylemiş oldıkları iş‘âr 

olunmakla bunların bu vechle izhâr-ı cebânet ve adem-i sebât ve betânetli kal‘a-ı 

pâdişâhîyi göz göre kefere-i mesfûreye teslîm eylemeleri gayret-i dîniyye rahmet-i 
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islâmiyyeye münâfî olarak vukū‘ gelen habâset u mel‘anetlerine nazaran sâ’ire gayret 

olunmak üzre mûmâ-ileyh Eyüb Paşa ile tâbya ağası ve gerek vücûhdan kendüye yârâş 

olanlar kimler ise bi't-tahkīk siyâseten katl u i‘dâm ve hâkim-i vücûhından sâ’iren 

mustahak-ı te’dîb olanların dahi Anadolu cânibine tard u tagrîb kılınmaları husûsuna 

irâde-i seniyye-i mülûkâne ta‘alluk iderek ol bâbda celâdet-rîz-i sudûr olan hatt-ı 

hümâyûn-ı şâhâne mûcibince dîvândan emr-i âlî. 

[72/325]     

Dülbende vaz‘ u temhîr ile kapû-çukadârı Arif Ağa ile ser-asker paşa 

hazretlerine gönderildi. 

4 Rebî‘ü'l-âhir [12]43 

Kütahya mütesellimine, merkūm Tobuz Mehemmed nâm şahısın mukaddem  

dahi ba‘zı habâset u müfsideti sebkat itmiş ve merkūmın bundan böyle terbiye vü ıslâh 

kabûl itmeyecegi anlaşılmış oldığından tertîb-i cezâsı husûsu irâde-i celâdet-i ifâde-i 

şâhâne ta‘allukıyla hatt-ı hümâyûn sudûr itmiş olmakla merkūmın ma‘rifetiyle ahz u 

i‘dâm ve keyfiyyetini Der-sa‘âdet'e i‘lâm eylemesi bâbında mahfiyyen u mestûren 

dîvândan emr-i âlî.  

[73/326]                        

Mübâşiri ta’’yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağa hazretlerine gönderildi. 

25 Safer [12]44 

Begpazarı ve Kayseri nâ’iblerine, Begpazarı Kazâsı sâkinlerinden kuyumcı Hacı 

Mehemmed ve Sandık Emîni El-hâc Mehemmed nâm şahıslar ihlâl-i memleketi mûcib 

ve mürettebât-ı seferiyye vesâ’ir mesâlih-i Devlet-i Aliyye'nin ta‘dîli müstevcib 

harekâta ibtidârları inhâ’ olunmakla merkūmânın kavâs mübâşeretiyle Kayseri'ye nefy u 

iclâ’ları bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[73/326-1] Bu dahi 

Niğde ve Sivas nâ’iblerine, Niğde Kazâsı'nda Melendiz Nâhiyesi'ne tâbi‘ Çiftlik 

Karyesi ahâlisinden Çolak İsmail ve karındâşı Mustafa ve küçük oğlı ve Çelebi oğlı 

Mustafa nâm şahıslar birbirleriyle yek-dil olarak nâhiye-i mezkûrede vâki‘ on beş aded 

kurâyı zabt dâ‘iyyesiyle icrâ’-yı fesâda ibtidârları ihsân olunarak kendü hallerinde 

olmaları merkūmûne ma’rifet-i şer‘le tenbîh olunmış ise de mütenebbih olmadıkları 

inhâ’ olunmakla merkūmların kavâs mübâşeretiyle Sivas'a nefy u iclâ’ları bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[73/326-2] Bu dahi 

Niğde ve Tokad nâ’iblerine, Niğde Kazâsı'nda Melendiz Nâhiyesi'ne tâbi‘ Çiftlik 

Karyesi sükkânından Çirkin oğlı Ahmed ve Solak oğlı Ahmed nâm şahıslar kendü 

hallerinde olmayub ber-vech-i muharrer harekete ibtidâr ve ırz u edebleriyle olmaları 

her ne kadar ma‘rifet-i şer‘le tenbîh olunmış ise de mütenebbih olmadıkları inhâ’ vü 

iş‘ar olunmakla merkūmların kavâs mübâşeretiyle Tokad'a nefy u iclâ’ları bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[73/327]   

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya gönderildi. 

2 Rebî‘ü'l-evvel [12]44 

Bursa kādîsına ve Adana nâ’ibine, Bursa a‘yânı olub sâbıkā Bosna Kādısı Feyzi-

zâde Seyyid Ahmed Şerîf nâm şahıs ihlâl-i nizâm-ı bilâd ve ifsâd-ı umûr-ı ibâdı mûcib 

harekâta ibtidâr eylediği bu def‘a bi'l-ihbâr tahkîk-kerde-i şâhâne olmakla bâ-hatt-ı 

hümâyûn merkūmın li-ecli't-te’dîb bâ-işâret-i şeyhü'l-islâmi çâvuş mübâşeretiyle 

Adana'ya nefy u tagrîb olunması bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[73/328]   

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağa hazretlerine virildi. 

3  Rebî‘ü'l-evvel [12]44 

Silivri ve Kal‘a-ı Sultâniye nâ’iblerine, ocâğ-ı mülgâ takımından Kum-kapû'da 

Enciropi? nâm mahal sâkinlerinden Cengane Hacı Emîn nâm şahıs bundan akdem 

mü’ebbeden Köstence'ye nefy olunmış ise de Köstence'nin istilâsı takribiyle merkūm 

Silivri'ye gelüb el-hâletü hâzihi ol tarafda oldığı ihbâr olunmakla mukaddemâ sâdır olan 

emr-i şerîf mûcibince fî-mâ-ba‘d ıtlâk olunmamak şartıyla merkūmın kavâs 

mübâşeretiyle Kal‘a-ı Sultâniye'ye nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[73/329]  

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya kendim virdim. 

      7  Rebî‘ü'l-evvel   [12]44 

Çâvuş-başı ağa hazretlerine ve Bozcaada nâ’ibine, rikâb-ı hümâyûn kā’im-

makāmı baş-çukadârı Ali ile baş-tebdîli Abdi nâm şahıslar esnâfdan ba‘zılarından akçe 

almak misillü vesâ’ir hilâf-ı rızâ’ hareketleri tebeyyün itmiş oldığından merkūmânın 

çâvuş mübâşeretiyle Bozcaada'ya nefy u iclâ’ları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[73/330]     

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya gönderildi. 

        7   Rebî‘ü'l-evvel  [12]44 

Hamid Sancâğı mütesellimine ve Tire nâ’ibine, Hamid Sancâğı ahâlisinden 

Cebic oğlı Ahmed nâm şahısın kabâhat-ı mezkûreye ictisârına mebnî li-ecli't-te’dîb 

kavâs mübâşeretiyle Tire'ye nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[73/330-1] Bu dahi 

Mütesellim-i ve nâ’ib-i mûmâ-ileyhümâya, kezalik livâ-ı mezkûrede nakībü'l-

eşrâf kā’im-makāmı        nâm şahısın fazâhat-i mezkûreye ictisârına binâ’en merkūmın 

li-ecli't-te’dîb            çâvuşa terfîkan Tire'ye nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[73/331]         

Mûmâ-ileyh Sâib Efendi'ye gönderilmek üzre mukāta‘â nâzırı Hüsni Beg 

Efendi'ye gönderildi. 

                                   7 Rebî‘ü'l-evvel  [12]44   

Şumnı ve Gelibolu nâ’iblerine, mehterhâne-i âmire ikinci kâtibi olub bundan 

akdem hilâf-ı rızâ’ hareketine mebnî Hırsova'ya nefy olunan Mustafa bu def‘a 

Hırsova'nın istilâsı takrîbiyle Şumnı'ya gelmiş ve evlâd u iyâli bî-kes ve muztaribu'l-

ahvâl oldıklarından merkūmın afv u ıtlâkı ve yâhud Gelibolu ve Tekfûr Dağı 

taraflarında bir mahalde ikāmeti husûsuna müsâ‘ade-i seniyye erzân buyurılmasını 

Şumnı'da olan ordı-yı hümâyûn nâzırı Sâib Efendi Hazretleri bu def‘a der-bâr-ı şevket-

karâra tahrîr ü inhâ’ itmiş olmakdan nâşî merkūmın Der-sa‘âdet'de iyâl u evlâdını dahi 

yanına celb iderek Gelibolu'da ikāmet itmek üzre afv u ıtlâkı husûsuna merhamet-rîz-i 

sudûr olan hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn mûcibince müsâ‘ade-i seniyye şâyân 

kılınmagla merkūmın iyâl u evlâdıyla Gelibolu'da ikāmet u iskânı husûsuna mübâderet 

olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[74/332]         

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağa hazretlerine gönderildi. 

      8 Rebî‘ü'l-evvel [12]44  

Ipsala ve İznik nâ’iblerine, Ipsala a‘yânı olub müftü-i sâbık El-hâc Mehemmed 

nâm şahıs makām-ı te’dîbde hilâf-ı şer‘-i şerîf-i fesâd ibtidâr eylediği İnoz Kazâsı nâ’ibi 
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tarafından inhâ’ olunmış ve li-ecli't-te’dîb bir sene-i kemâle ikāmet itmek üzre İzniğ'e 

nefy olunması bâbında emr-i şerîf sudûrı makām-ı hazreti fetvâ-penâhîden işâret 

olunmış olmakla mûcibince dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından ta‘yîn olunan          çâvuşa 

terfîkan İzniğ'e nefy u irsâl olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[74/333]         

Kapû-çukadârı Hasan Ağa ile kapû-kethüdâsı Naşid Beg'e gönderildi. 

      12 Rebî‘ü'l-evvel [12]44 

Mîr-i mîrândan Bozcaada Muhâfızı Mustafa Paşa'ya ve Bozcaada  nâ’ibine, 

dergâh-ı âlî lağımcılar ocâğı ikinci bölüğin yedinci ortası halîfesi Koca Mustafa Paşalı 

Receb'in bundan akdem hilâf-ı rızâ’ harekete ictisârına mebnî merkūmın li-ecli't-te’dîb 

ada-ı mezbûra nefy olunmış ve müddet-i nefyi hayli müddet olmış olmakla merkūmın 

ocâğı hidmetinde istihdâm olunmak üzre afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[74/334]         

Kapû-çukadârı Edhem Ağa ile Erzurum vâlisi hazretlerinin kapû-kethüdâsı 

Habib Efendi'ye kapû-çukadârı Edhem Ağa ile gönderildi. 

      19 Rebî‘ü'l-evvel [12]44 

Erzincan nâ’îbine, Der-sa‘âdet'de sâbık kiracı-başı olub bundan akdem iyâl u 

evlâdıyla Köstence'ye nefy olunmış olan Erzincanî Mehemmed ve Şerbeki 

Süleyman'nın Erzincan'da ihtiyara vâlideleriyle iyâl u evlâdı ol tarafda kimesneleri 

olmadığından Erzincan'a tahvîli husûsunu Erzurum vâlisi hazretleri tarafından bâ-

tahrîrât i‘lâm u mahzar iş‘âr kılınmış olmakla merkūmânın menfâları Erzincan'a tahvîli 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[74/335]            

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı kîse-dârı efendiye gönderildi. 
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      21 Rebî‘ü'l-evvel [12]44 

Konya nâ’ibine ve hocagândan Begşehri mütesellimine, Begşehri Sancâğı'nda 

vâki‘ Seydişehri Kazâsı sâkinlerinden ve zümre-i kuzât ve nüvvâbdan Cabur 

Kadıoğulları Mehemmed Emîn ve birâderi Mehemmed ve Ömer Efendi oğulları 

Mehemmed nâm kimesneler eşkiya-ı makūleleriyle yek-dil olarak mahkemeyi basub 

hâkimi habs ve yedinden cebren mührini ahz ve kendüliglerinden kurâlara mürâsele-i 

tahrîr ve tesyîriyle ba‘zı kurâ ahâlisini dahi tahrîk ve a‘yân konâğını basub a‘yân 

vesâ’ireleri bi-gayr-ı hakk darb ile mecrûh u zencîre ilkā itmiş oldıklarından 

merkūmların li-ecli't-te’dîb bir mahale nefyi husûsu bâ-i‘lâm u tahrîrât inhâ’ vü istirhâm 

olunmakla bâ-işâret-i şeyhü'l-islâmi ta’yin olunan çâvuş mübâşeretiyle Konya'ya nefy u 

irsâlleri bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[74/335-1] Bu dahi 

Sivas nâ’ibine ve hocagândan Begşehri mütesellimine, kazâ-ı mezbûr 

sâkinlerinden Akçalarlı oğlı Derviş Ali ve Kesmeli oğlı Hacı Memiş nâm kimesnelerin 

ber-vech-i muharrer kavâs-ı veliyyü'n-ni‘ami mübâşeretiyle Sivas'a nefy u irsâlleri 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[74/335-2] Bu dahi 

Kayseri nâ’ibine ve Begşehri mütesellimine, kazâ-ı mezbûr sâkinlerinden 

Kökerekli ihtiyar sâbık Receb ve Cerâ işci ihtiyar sâbık Mesud Efendi oğlı Seyyid Ali 

nâm kimesnelerin ber-vech-i muharrer kavâs-ı veliyyü'n-ni‘ami mübâşeretiyle 

Kayseri'ye nefy u iclâ’ olunmaları bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[74/335-3] Bu dahi 

Nevâhi-i Bergama ve Bozcaada nâ’iblerine, Nevâhi-i Bergama Kazâsı'na tâbi‘ 

Bölecik Karyesi sükkânından Konyalı Hüseyin nâm müfsidet Pişe-borbacık Karyesi'nin 

i‘şâr-ı mâddesine dâ’ir isdâr itdirdigi emr-i âlî ile ol tarafa varub iş bu fermândan ziyâde 

bir nesne virilecek degildir deyü bir takım sebükmagzâne tahrîk ve başına cem‘ ile 

matlûbât-ı Devlet-i Aliyye'nin ta‘dîlini bâdî olmış oldığı bu def‘a Der-sa‘âdet'e inhâ’ 

olundığından bahisle merkūm Hüseyin'nin bir mahale nefyi husûsu mukāta‘ât nâzırı 

efendi tarafından bâ-takrîr inhâ’ olunmakla kavâs mübâşeretiyle Bozcaada'ya nefy u 

irsâli bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[74/336]  

Bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile beraber kapû-çukadârı Hâfız Ebubekir Efendi ile 

kapû-kethüdâsı Salih Efendi'ye gönderildi. 

22 Rebî‘ü'l-evvel [12]44 

 Rumeli vâlisi vezîre ve Tırhala nâ’ibine, Yanya Kazâsı sükkânından ve zümre-i 

kuzâtdan Fevkalade-zâde Abdulaziz nâm şahıs dâ’imâ ibkā’ zâfetine ve fesâd u ta‘dîl 

mesâlih-i iyâd misillü harekete cür’et itmekde oldığından ahâliyi kendüden dil-gîr 

oldıkları beyânıyla merkūmın bir mahale nefy u iclâ’sı husûsu inhâ’ olunmakla 

müşârun-ileyh tarafından ta‘yîn olunan mübâşire terfîkan Tırhala'ya nefy u irsâli 

bâbında bâ-işâret-i aliyye dîvândan emr-i âlî. 

[74/337]  

Kapû-çukadârı Küçük Mehemmed Ağa ile baruthâneler nâzırı  Habib Efendi'ye 

gönderildi. 

22 Rebî‘ü'l-evvel [12]44   
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Atala nâ’ibine, Eski-il gühercelerinden Ömer nâm şahıs gühercele kârhânesinin 

şîrâze-i nizâmının ihtilâline mûcib harekâta ibtidâr eylediğine mebnî Atala'ya nefy 

olunmış ise de merkūm illet-i cünûne mübtelâ olmış ve vilâyetinde iyâl u evlâdı dahi bî-

kes kalarak merhamete şâyeste oldığından bimesele merkūmın afv u ıtlâkı husûsunu 

baruthâne-i âmire nâzırı efendi tarafından bâ-takrîr inhâ’ olunmakla merkūm vilâyetine 

gidüb fî-mâ-ba‘d ırz u edebiyle mukayyed olarak kemâ-fî's-sâbık gühercele i‘mâline 

sa‘i itmek şartıyla merkūmın afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[75/338]      

Ağa efendimizin kaftâncısı Hacı Ömer Ağa'ya virilerek ağa efendimize 

gönderildi. 

      22 Rebî‘ü'l-evvel [12]44      

Tekfûr Dağı nâ’ibine, mehterhâne-i âmirede rûz-nâmçeci iken hilâf-ı rızâ’ 

hareketine mebnî bundan akdem Köstence'ye nefy u iclâ’ olunan Abdullah Köstence'nin 

istilâsı takrîbiyle Tekfûr Dağı'na gelmiş ve Der-sa‘âdet'de iyâl u evlâdı bî-kes ve 

muztaribu'l ahvâl oldıklarından şâyeste-i merhamet olmaları cihetiyle bu def‘a ba-

arzuhâl afvı husûsunu istid‘â’ itmiş olmalarıyla iyâl u evlâdını yanına celb ve Tekfûr 

Dağı'nda ikāmet eylemek şartıyla merkūmın afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[75/339]           

 Kapû-çukadârı Ahmed Ağa ile Bozcaada muhâfızı kapû-kethüdası Naşid Beg'e 

gönderildi. 

      22 Rebî‘ü'l-evvel [12]44 

Kayseri nâ‘’ibine, Alâ’iye Sancâğı'nda vâki‘ İbradi Kazâsı sâkinlerinden olub 

hilâf-ı rızâ’ hareketine mebnî bâ-işâret-i aliyye Kayseri'ye nefy olunan katil Osman'nın 
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müddet-i nefyi hayli vakt oldığı bâ-i‘lâm u tahrîrât inhâ’ olunmakla merkūmın bâ-işâret-

i aliyye afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[75/340]  

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya virildi. 

      25 Rebî‘ü'l-evvel [12]44 

Çâvuş-başı ağaya ve Karahisâr-ı Sâhib nâ’ibine, Anadolu kuzâtından ve kassâm 

ketebesinden Kabakcı Mehemmed Raşid hilâf-ı şer‘-i şerîf harekâta âdet-i müstemirresi 

oldığına mebnî te’dîbi lâzım gelmiş olmakla merkūmın çâvuş mübâşeretiyle li-ecli't-

te’dîb Karahisâr-ı Sâhib'e nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[75/341]  

Kapû-çukadârı Hâlîl Ağa ile kapû-kethüdâsı Esad Beg'e gönderildi. 

      25 Rebî‘ü'l-evvel [12]44 

Sâbıkā Sivas Vâlisi Vezîr Mehemmed Paşa'ya, şark ordısında îfâ-yı me’mûriyete 

adem-i mukzîyeti cihetiyle bu def‘a bi'l-îcâb Sivas vâliliği uhdesinde sarf u tahvîl ile 

dergâh-ı âlî kapûcı-başılarından Canik Muhassılı Vekîl Süleyman Paşa-zâde Vezîr 

Osman Paşa'ya rütbe-i sâmiyye-i vezâret ile eyâlet-i mezkûre uhdesine tevcîh kılınarak 

şark ordısına me’mûr ve ta‘yîn kılınmış ve bu takrîb ile müşârûn-ileyh Mehemmed 

Paşa'nın ol tarafda ikāmeti bir nesneyi mukayyed olmayacağı beyânıyla vezâreti 

üzerinde olarak bulundıgı mahalden sebük-bârce kalkub berü Kayseri tarafına toğrı 

azîmeti husûsuna irâde-i seniyye ta‘allukıyla ol bâbda hatt-ı hümâyûn şevket-makrûn-ı 

şâhâne sahîfe-pîrâ-yı sudûr olmakla mûcibince amel ü hareket eylemesi bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[75/342]   

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya virildi. 
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      26 Rebî‘ü'l-evvel [12]44  

Çâvuş-başı ağaya ve Bozcaada nâ’ibine, Der-sa‘âdet sükkânından Muhyiddin 

nâm şahıs ba‘zı da‘vâya tasaddî idüb müteşebbis oldığı da‘vâ-ı kizb-i mahs olarak 

re‘âyadan berdâhteciler hânında mütemekkin terzi Agob nâm arz odasında tertîb 

olunmış oldığı ve mahlabci Hacı Esad dahi şâhid-zor idügi arz odasında hayn-ı 

mürâfa‘ada tebeyyün itmiş oldığından icrâ’-yı te’dîbleri lâzım gelmiş olmakla 

merkūmân ile mesfûrın li-ecli't-te’dîb mübâşir ta‘yîn olunan dîvân-ı hümâyûn 

çâvuşlarından           çâvuşa terfîkan Bozcaada'ya nefy u irsâlleri bâbında dîvândan emr-

i âlî. 

[75/342-1] Bu dahi 

Çâvuş-başı ağaya ve Midillü nâ’ibine, Der-sa‘âdet sükkânından kuş-bâz Emîn ve 

kâğıdcı Hacı Mehemmed nâm şahıslar kezâlik şâhid-zor oldıkları tebeyyün itmiş 

oldığına mebnî merkūmânın li-ecli't-te’dîb         çâvuşa terfîkan Midillü'ye nefy u 

iclâ’ları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[75/342-2] Bu dahi 

Çâvuş-başı ağaya ve Bursa nâ’ibine, Kadıasker Câmi‘ İmâmı Ahmed ve 

Miskinler İmâmı Hâfız İbrahim nâm kimesneler hilâf-ı şer‘-i şerîf harekâta ictisâr itmiş 

oldıklarından merkūmânın çâvuş mübâşeretiyle Bursa'ya nefy u iclâ’ları bâbında bâ-

işâret-i aliyye dîvândan emr-i âlî. 

[75/342-3] Bu dahi  

Çâvuş-başı ağaya ve Kütahya nâ’ibine, Der-sa‘âdet'de kaşıkcılar hânında 

mütemekkin sarrâf Agob ve oğlı Artin nâm zimmîlerin da‘vâ-yı kâziyeye teşebbüs 

eyledikleri tebeyyün itmiş oldığından mesfûrânın çâvuşa terfîkan Kütahya'ya nefy u 

iclâ’ları bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[75/342-4] Bu dahi 

Bozcaada nâ’ibine, Bergama mukāta‘âsının hâvî oldığı Nevâhi-i Bergama 

Kazâsı'na tâbi‘ Böleciğ-i Kebîr Karyesi sükkânından Konyalı Hüseyin nâm müfsidet 

Pîşe-borbâcık Karyesi a‘şâr mâddesine dâ’ir kānûn-ı defter mûcibince  isdâr itdirdigi 

emr-i âlî ile ol tarafa varub iş bu fermândan ziyâde bir nesne virilecek degildir deyü bir 

takım sebükmagzâne tahrîk ile matlûbât-ı Devlet-i Aliyye'nin ta‘dîline bâdî olmış oldığı 

bâ-i‘lâm inhâ’ olundığından bahisle merkūmın bir mahale nefyi bâbında emr-i şerîf 

sudûriyeti  mukāta‘ât nâzırı beg efendi inhâ’ itmiş olumagla merkūmın li-ecli't-te’dîb 

kavâs Edhem mübâşeretiyle Bozcaada'ya nefy u irsâli bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[75/342-5] Bu dahi 

Tebdîl vezîre kayd olundı. 

Zikr-i âtî menfîlerin bulundıgı mahalin kādîsıyla Kal‘a-ı Sultâniye nâ’ibine, 

Bozkır Kazâsı'na tâbi‘ Ahurlı Karyesi Mûhtarı Kara Memiş ve Kara Mustafa ve 

kalyoncı Deli Osman ve Dere Karyesi Mûhtarı Hacı Salih ve Boztâm Karyesi  Mûhtarı 

Ali Alemdâr nâm şahıslar birbirleriyle müttefikan ihtilâl-i şîrâze-i nizâm-ı memleketi 

harekâta ihtisâr itmiş oldıkları bâ i‘lam inhâ’ olundığına mebnî merkūmların Çanâk 

Kal‘ası'na nefyleri bâbında Bozkır Ma‘deni emînine hitâben sudûr iden emr-i âlî çâvuş 

mübâşeretiyle mahaline lede'l-vusûl merkūmûndan Hacı Salih ve Ali Alemdâr ber-

takrîb firâr itmiş ve diğer üç nefer merkūmlar mübâşiri çâvuşa terfîkan gönderilmiş ise 

de çâvuş-ı merkūm esnâ-yı râhda hasta olmış oldığından zikr olunan diğer üç nefer dahi 

firâr itmiş oldıkları bu def‘a inhâ’ olunmış olmakla merkūmların bulındıgları mahalden 

alâ-eyyi-hâl ahz ve çâvuş mübâşeretiyle Çanâk Kal‘ası'na nefy u irsâle müsâra‘at 

olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[76/343] 

Kapû-çukadârı Ali Efendi ile darbhâne-i âmire nâzırı efendiye gönderildi. 

                                                                           27 Rebî‘ü'l-evvel [12]44 

Kal‘a-ı Sultâniye nâ’ibine, Bozkır Ma‘deni Kazâsı'na tâbi‘ Ahurlı Karyesi 

sâkinlerinden Kara Memiş ve Kara Mustafa ve kalyoncı Deli Osman ve Hacı Salih ve 

Ali Alemdâr nâm kimesneler inhilâl-i şîrâze-i nizâm-ı memleketi mûcib harekete ictisâr 

itmiş oldıkları mukaddem bâ-i‘lâm u mahzar inhâ’ ve merkūmların bir mahale nefy u 

iclâ’ olunmaları husûsu istirhâm u istid‘â’ olunmış oldığından merkūmların li-ecli't-

te’dîb çâvuş mübâşeretiyle Kal‘a-ı Sulatâniyye'ye nefy olunmaları bâbında sudûr iden 

emr-i âlî mûcibince merkūmlar mahal-i menfâlarına gönderilmiş ve merkūmûndan 

mûmâ-ileyh Kara Mustafa ber-takrîb firâr itmiş ise de sonradan ele gecüb menfâsına 

irsâl olunmış oldığı bu def‘a bâ-i‘lâm inhâ’ kılınmış olmakla merkūm ol tarafda 

menfiyyen meks ü ikāmet itdirüb bilâ-fermân ıtlâkından mücânebet eylemesi bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[76/344]     

Gedüklüyân-ı dergâh-ı âlîden Ahmed Efendi mübâşir ta‘yîn olundı. 

        4 Rebî‘ü'l-âhir [12]44 

Sâbıkā Şam vâlisi olub bu def‘a ref‘-i vezâretiyle Konya'da ikāmete me’mûr 

kılınan El-hâc Salih Paşa'ya ve Konya nâ’ibine, dergâh-ı âlî gedüklülerinden olub paşa-

yı mûmâ-ileyhi oldugı mahalden tahrîk ve Konya'ya îsâl eylemek üzre mübâşir ta‘yîn 

olunan ref‘-i vezâretiyle Konya'da ikāmeti husûsuna irâde-i aliyye ta‘alluk itmiş ve 

gedüklü-yi mûmâ-ileyhe mahsûs mübâşir ta‘yîn kılınmış olmakla hemen hareket ve 

gedüklü-yi mûmâ-ileyh bi'r-refâka Konya'ya gelüb ikāmet eylemesi me’mûriyetini hâvî 

dîvândan emr-i âlî. 
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[76/345]     

Kapû-çukadârı Ali Ağa ile kapû-kethüdâsı Mehemmed Efendi'ye gönderildi. 

      7 Rebî‘ü'l-âhir [12]44 

Karaman vâlisi olub Şumnı tarafında olan ordı-yı hümâyûna me’mûr Emîn 

Paşa'ya, sâbıkā Cihanikli Aşireti begi olub hilâf-ı rızâ’ harekete ibtidârına mebnî 

Tolcı'ya nefy olunmış olan Mustafa Beg kal‘a-ı merkūmanın istilâsı hasebiyle Şumnı'ya 

gelüb müşârun-ileyh ma‘iyyetinde emr-i garrâ’da müstahdem oldığından bahisle 

dâ’iresinde mukīm olmak üzre afv u ıtlâkı iltimâs olunmakla vilâyetine gitmemek ve  

kemâ-kân dâ’iresinde ikāmet üzre afvını hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[76/346]                                                                                                                                           

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya gönderildi. 

                         7 Rebî‘ü'l-âhir [12]44 

Konya Mütesellimi Haşim Ağa'ya ve Kayseri nâ’ibine, Konya Sancâğı'ndan 

ordı-yı hümâyûna müretteb asâkirden Hotmuş derbendi hissesi olan otuz iki nefer askeri 

derbend-i mezkûr zâbıtı Mollâ Ahmed ta‘ahhüd itmiş ise de henüz göndermemiş 

oldığından başka merkūmın uygunsuzluğu der-kâr idügi inhâ’ vü iş‘ar olunmış olmakla 

dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarındn       çâvuşa terfîkan Kayseri'ye nefy u irsâl olunmak 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[76/347]          

 Kâpû-çukadârı Hâfız Ağa ile kapû-kethüdâsı Necîb Efendi'ye gönderildi. 

       15 Rebî‘ü'l-ahîr [12]44 

Kırşehri ve Kayseri nâ’iblerine, ordı-yı hümâyûna me’mûren esnâ-yı râhda olan 

hala Maraş Vâlisi ve Kayseri Sancâğı Mutasarrıfı Vezîr Celaleddin Paşa Hazretlerinin 
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mahdûmları ve haremi tarafı hilâl-i tarîkde hastalanmış oldıklarından Kayseri'ye 

vurûdında mukaddemce derhârında Kırşehri'ye nefy olunan Artin nâm hekîmi li-ecli'l-

müdâvât Kayseri'ye celb itmiş oldığından bahisle hastaların ikāmetlerine degin 

yanlarında bulunmak üzre mersûmın menfâsının Kayseri'ye tahvîli husûsu müşârun-

ileyh tarafından iltimâs kılınmış olmakla inhâ’ üzre mersûmın menfâsının Kayseri'ye 

tahvîli bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[76/348] 

Galat Mollâ Abdi Paşa-zâde Nuri Beg Efendi'nin hocasinin karındâşı Bor nâ’ibi 

olub anın tarafından yazılmış oldığından emr-i şerîf mezkûr mollâ-yı mûmâ-ileyhe 

gönderildi. 

      17 Rebî‘ü'l-âhir [12]44 

Bor Kazâsı sâkinlerinden mahkeme kâtibi Mehemmed Tahir hilâf-ı rızâ’ hareketi 

inhâ’ olundığına mebnî bundan akdem bâ-işâret-i aliyye Sivas'a nefy olunmış ise de 

merkūmın diyetinde olan ihtiyare vâlidesiyle iyâl u evlâdlarının halleri diğer gûn ve 

kendüsi dahi alîl olarak merhameten afv u ıtlâkı husûsu Niğde mütesellimi tarafından 

i‘lâm u mahzar ile inhâ’ olunmış olmakla merkūmın fî-mâ-ba‘d hilâf-ı rızâ’ hareketde 

bulunmamak şartıyla bâ-işâret-i şeyhü'l-islâmi afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[76/349]    

Dülbende vaz‘ u temhîr ile mukāta‘ât nâzırı beg efendiye çukadâr ile gönderildi. 

      21 Rebî‘ü'l-âhir [12]44 

Şumnı ordı-yı hümâyûn ser-askeri Hüseyin Paşa Hazretlerine, sâbıkā kazâ-ı 

erba‘a voyvadası olub bundan akdem Köstence'ye nefy olunan silahşörândan Hacı oğlı 

Mustafa Ağa Köstence'nin istilâsı takrîbiyle Şumnı'ya gelüb el-yevm tâbyalar 

muhâfazasında oldığından bahisle ıtlâkı husûsu müşârun-ileyh tarafından bâ-tahrîrât 
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iltimâs olunmakla merkūmın hidmet-i garrâ’da bulunmak şartıyla bâ-hatt-ı hümâyûn afv 

u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî.  

[76/350] 

Kapû-çukadârı Hayreddin Ağa ile asâkir-i mansûre nâzırı efendiye gönderildi. 

21 Rebî‘ü'l-âhir [12]44 

Karahisâr-ı Sâhib nâ’ibine, Erzurum'da olan otuzbirinci taburun sağ-kol ağası 

İsmail ve sol-kol ağası Hüseyin ile tabur-ı mezbûr yüz-başılarından Birinci Mehemmed 

ve İkinci Osman ve Yedinci Konyalı ve Sekizinci Hacı Bekir hilâf-ı rızâ’ hareket 

eyledikleri bundan akdem inhâ’ olunarak Karahisâr-ı Sâhib'e nefy olunmışlar ise de 

merkūmlar ıslâh-ı nefs itmiş oldıkları asâkir-i mansûre ser-askeri nâzırı tarafından inhâ’ 

ve afv u ıtlâkları istid‘â’ olunmakla tahliye-i sebîlleri bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[76/351]           

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya virildi. 

      21 Rebî‘ü'l-âhir [12]44 

Kal‘a-ı Sultâniye nâ’ibine ve İçel Sancâğı mütesellimi Halil Ağa'ya, Bor Kazâsı 

a‘yânı asâkir-i baş-buğlığıyla Kırşehri Cezîresi'ne azîmet ve Kıbrıs mahsalından ber-

takrîb izn alarak avdetinde esnâ-yı râhda hilâf-ı rızâ’ vazifesinden hâric kelimât-ı 

türrehât tefevvühiyle ifsâd-ı ahâliyi mûcib ve kazâlardan müretteb mehâmm-ı 

seferiyyenin ta‘dîl u ta‘rîfini müstevcib harekât-ı nâ-be-câ ya tasaddî ve fukarâ-yı 

ra‘iyyete gûnâ gun zulm u ta‘addî itmekde oldığı inhâ’ olunmakla merkūmın li-ecli't-

te’dîb çâvuş mübâşeretiyle Kal‘a-ı Sultâniye'ye nefy u tagrîb olunması bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[76/352] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya virildi. 



 241

      23 Rebî‘ü'l-âhir [12]44 

Sivas nâ’ibine ve Kırşehri Sancâğı mütesellimine, Kırşehri Kazâsı'nda a‘yânlık 

dâ‘iyyesinde olan Koca Ağa ve Refîki Bekir nâm kimesneler kendü hallerinde olmayub 

mûkiz-i fitne vü fesâd olarak inhilâl-i şîrâze-i nizâm-ı memleketi mûcib ve matlûbât-ı 

seniyyenin ta‘dîlini müstevcib harekât-ı nâ-hemvâre ibtidâr üzre oldıkları inhâ’ 

olunmakla merkūmânın li-ecli't-te’dîb kavâs mübâşeretiyle Sivas'a nefy u iclâ’ 

olunmaları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[77/353] 

Bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile beraber tâtârân-ı hazret-i kâ’im-makāmîden Hacı 

Osman ile gönderildi. 

      23 Rebî‘ü'l-âhir [12]44 

Sâbıkā  Erzurum vâlisi olub ref’-i vezâretiyle Gelibolu'da ikāmete me’mûr iken 

bu def‘a mahal-i ikāmeti Balıkesri'ye tahvîl kılınan Gâlib Paşa'ya ve Balıkesri nâ’ibine 

ve gedüklülerden olub paşa-yı mûmâ-ileyhi savb-ı me’mûriyete îsâl eylemek üzre 

mukaddemce Der-sa‘âdet'den mahsûs mübâşir ta‘yîn olunan     ,hasbe'l-îcâb Balıkesri'ye 

tahvîl-i me’mûriyeti husûsuna irâde-i aliyye ta‘âllukıyla ol bâbda hatt-ı hümâyûn sudûr 

itmiş olmakla Balıkesri'ye gelüb merfû‘u'l-vezâre olarak Balıkesri'de ikāmet eylemek 

üzre tahvîl-i me’mûriyetini hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[77/354]   

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya virildi. 

      23 Rebî‘ü'l-âhir [12]44  

İkinci ordı-yı hümâyûn tarafından İyne Ada muhâfazasına me’mûr iken bu def‘a 

ref‘-i vezâretiyle Edirne civârında kâ’în çiftliğinde ikāmete me’mûr kılınan Seyyid 

Hasan Paşa'ya ve Edirne kādîsına ve paşa-yı mûmâ-ileyhi mahal-i me’mûriyetine îsâle 



 242

mübâşir ta‘yîn olunan       hasbe'l-îcâb vezâreti ref‘ olunarak Edirne civârında kâ’în 

çiftliğinde ikāmete me’mûriyetini husûsuna irâde-i aliyye ta‘allukıyla ol bâbda hatt-ı 

hümâyûn-ı şâhâne sudûr itmiş olmakla oldığı mahalden hareket ve mevcûd ma‘iyyeti 

olan askeri İyne Ada'ya bi'l-irsâl mübâşir-i mûmâ-ileyh refâkatiyle Edirne civârında 

çiftliğine gelüb anda ikāmet eylemesi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[77/355] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağa hazretlerine gönderildi. 

      27 Rebî‘ü'l-âhir [12]44 

Trabzon vâlisi ve Konya Sancâğı mutasarrıfı ve Canik muhassılı ve ol havâlinin 

ser-askeri Osman Paşa'ya ve Emed nâ’ibine, Rize Kazâsı'nda İspîn Ağası Kafvân oğlı 

Hüseyin ve karındâşı Salih ve diğer karındâşı Keleş nâm şahıslar şark ordısıçün matlûb 

olunan aylıklu asker tedârik ve ihrâcı mâddesinde izhâr-ı muhâlefet u mümâne‘at ile 

mehâmm-ı seniyyenin ta‘dîlini mûcib hareketde bulındıglarından merkūmların 

te’dîbleriyle emsâlinin terhîbleri zımnında nefy u iclâ’larını şark askeri bâ-tahrîrât inhâ’ 

itmekle    çâvuş mübâşeretiyle merkūmların Diyârbekir'e nefy u iclâ’ları bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[77/356]  

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya virildi. 

      1 Cemâziye'l-evvel [12]44 

Keşan nâ’ibine, Bozkır Ma‘deni emâneti Bozkır Kazâsı'na tâbi‘ Hoca Karyesi 

ahâlisinden Hacı Abdullah nâm kimesneye ihâle olunmış ise de îkāz-ı fitneden hâlî 

olmadığından azl olunmış ve Der-sa‘âdet'e gelüb emânet-i mezkûrın tahsîli dâ‘iyyesinde 

olmakla li-ecli't-te’dîb kavâs mübâşeretiyle Keşan'a nefy olunmak bâbında dîvândan 

emr-i âlî. 
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[77/357] 

Gedüklülerden Esad Ağa mübâşir ta‘yîn olundı. 

      2 Cemâziye'l-evvel [12]44 

Ref‘-i vezâretiyle Gelibolu'da ikāmete me’mûr iken bu def‘a mahal-i ikāmeti 

Kütahya'ya tahvîl kılınan Teke Sancâğı Mutasarrıfı sâbık Ömer Paşa'ya ve Kütahya 

nâ’îbine paşa-yı mûmâ-ileyhi Gelibolu'dan tahrîk ve Kütahya'ya îsâl eylemek üzre bu 

def‘a Der-sa‘âdet'den mahsûs mübâşir ta‘yîn olunan          ,paşa-yı mûmâ-ileyh bundan 

akdem Gelibolu'da ikāmete me’mûr kılınmış ise de bu def‘a mahal-i ikāmeti Kütahya'ya 

tahvîli husûsuna irâde-i seniyye-i mülûkâne ta‘allukıyla ol bâbda hatt-ı hümâyûn 

şevket-makrûn-ı şâhâne sahîfe-pîrâ-yı sudûr olmakla vusûl-i emr-i âlîde Gelibolu'dan 

hareket ve mübâşir-i mûmâ-ileyh ile bâ-refâka Kütahya'ya varub anda ikāmet ve 

vusûlini iş‘âr eylemesi tahvîl-i me’mûriyetini hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[77/358]    

Tâtârân-ı hazret-i kâ’im-makāmîden tâtâr ile gönderildi. 

2 Cemâziye'l-evvel [12]44 

Mütekā‘iden Sivas'da ikāmete me’mûr olub bu def‘a mahal-i ikāmeti Konya'ya 

tahvîl kılınan Ragıb Paşa'ya ve Konya nâ’ibine paşa-yı mûmâ-ileyhi oldığı mahalden 

tahrîk ve savb-ı me’mûriyete îsâl eylemek üzre bundan akdem mübâşir ta‘yîn olunan           

, paşa-yı mûmâ-ileyh mukaddemce Kütahya'da ikāmet üzre iken mahal-i ikāmeti Sivas'a 

tahvîl kılınarak ol bâbda sudûr iden emr-i şerîf mûcibince Kütahya'dan hareket ve 

Sivas'a azîmet üzre ise de mesâfeliği cihetiyle mesârif-i kesîreye rûçâr oldığından 

bahisle mahal-i ikāmeti Konya'ya tahvîli husûsuna müsâ‘âde-i seniyye erzân kılınması 

paşa-yı mûmâ-ileyh tarafından istid‘â’ kılınmış ve ol bâbda şeref-baş-ı sahîfe-i sudûr 

olan hatt-ı hümâyûn-ı şâhâne mantûk-ı münîfî üzre mahal-i ikāmeti Konya'ya tahvîl 
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kılınmış olmakla muktezâ-yı me’mûriyeti üzre Konya'da ikāmet eylemesi bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[77/359] 

Mîr-i mîrândan Ada-ı Kebîr muhâfızına, Bosna Eyâleti'nde vâki‘ Yelne Kazâsı 

nâ’ibi olub hilâf-ı rızâ’ hareketi inhâ’ olundığına mebnî bundan akdem bâ-işâret-i 

şeyhü'l-islâmi Ada-ı Kebîr Kal‘ası'na menfiyyen meks ü ikāmet itdirilmiş olan 

Mehemmed'in bu def‘a bâ-işâret-i aliyye merkūmın afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i 

âlî. 

[77/360] 

Boğaz Muhâfızı Ali Paşa Efendimize ve mumâ-ileyh Tahir Paşa'ya ve Çirmen 

kā’im-makāmına yazılan üç kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile iş bu emr-i âlî dülbende vaz‘ u 

temhîr ile Patrune Beg'e verilerek gönderilmek üzre tersâne-i âmire emîni efendiye 

gönderildi. 

      29 Rebî‘ü'l-evvel [12]44 

Mîr-i mîrândan Bahr-ı Sefîd Boğazı'na me’mûr sefin-i hümâyûn baş-bûğı olub 

bu def‘a Edirne'de ikāmete me’mûr kılınan Tahir Paşa'ya ve Edirne kādîsına, bu def‘a 

hasbe'l-îcâb paşa-yı mûmâ-ileyhin baş-bûğlığ-ı mezkûreden azliyle yerine patrûne-i 

hümâyûn kapûdânı Mustafa Beg ta‘yîn ü i‘zâm  olundığından mûmâ-ileyhin şimdilik 

Edirne'ye azîmet ve ikāmeti husûsuna irâde-i seniyye ta‘allukıyla ol bâbda sahîfe-pîrâ-yı 

sudûr olan hatt-ı hümâyûn mûcibince mevcûd ma‘iyyeti olan sefin-i hümâyûn patrûne-i 

mûmâ-ileyhe teslîm iderek Boğaz-ı mezkûreden hareket ve Edirne'ye varub ikāmet 

eylemek üzre me’mûriyetini hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[78/361]  

Mübâşirleri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı kîse-dârı efendinin kendüsine virildi. 
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      7 Cemâziye'l-evvel [12]44 

Adana ve Kayseri nâ’iblerine, Adana ahâlisinden alây-begi sâbık Mehemmed 

Emîn nâm şahıs müfsid ü muharrik makūlesinden olub ahâliden ba‘zı kesânı tahrîk ile 

matlûbât-ı seniyyenin te’diyesinde muhâlefet itdirmek misillü hilâf-ı rızâ’dan hâlî 

olmadığı bâ-i‘lâm inhâ’ olunmakla merkūmın li-ecli't-te’dîb kavâs mübâşeretiyle 

Kayseri'ye nefy u tagrîb olunması bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[78/361-1] Bu dahi 

Berzavalos ve Sivas Kazâları nâ’iblerine, darbhâne-i âmire tarafından zabt u 

idâre olunan havâsdan Esbeksan Hâssı'na merbût Berzavalos Kazâsı sâkinlerinden 

Yoluk oğlı İbrahim Beg ve Egri Veli dimekle arîf şahıslar evâmir-i aliyye ile vâride 

olan tekâlîfden hisselerine isâbet ideni reddiyyede muhâlefet eylediklerinden mâ‘adâ 

dâ’imâ hass-ı mezbûr ahâlisini tahrîk ile emvâl-i mîriyyenin ta‘dîlini mûcib harekâtdan 

hâlî olmadıkları bu def‘a Eski-il Kazâsı tarafından bâ-i‘lâm u mahzar inhâ’ olunmış 

olmakla merkūmânın li-ecli't-terbiye kavâs mübâşeretiyle Sivas'a nefy u tagrîb 

olunmaları bâında dîvândan emr-i âlî. 

[78/361-2] Bu dahi 

Turgud ve Kayseri nâ’iblerine, havâs-ı mezbûradan Esbeksan Hâssı'na merbût 

Turgud Kazâsı sâkinlerinden Hasan Beg ve Köle ve Avan oğlı Yedekci dimekle ma‘rûf 

şahıslar ber-vech-i muharrer hareketlerine mebnî merkūmânın li-ecli't-terbiye kavâs 

mübâşeretiyle Kayseri'ye nefy u tagrîb olunmaları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[78/362] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya virildi. 

        8 Cemâziye'l-evvel [12]44  
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Aksaray ve Sivas nâ’iblerine, Aksaray sükkânından Şeyh oğlı Mehemmed 

Şemseddin nâm şahıs kendü halinde olmayub bir takım erâzili tahrîk ile şirâze-i nizâm-ı 

beldeyi mûcib ve ta‘dîl-i mürettebât-ı seniyyeyi müstevcib harekâta ibtidâr itmekde 

oldığı kazâ-ı mezbûr tarafından inhâ’ olunmış olmakla merkūmın li-ecli't-te’dîb kavâs 

mübâşeretiyle Sivas'a nefy u iclâ’ olunması bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[78/362-1] Bu dahi 

Gelibolu nâ’ibine ve Bergama Voyvadası Vekîl İbrahim Şefik Ağa'ya, Nevâhi-i 

Bergama Kazâsı Nâ’ibi sâbık Mehemmed Arif Efendi'nin vücûhından çend nefer kesân 

ile bi'l-ittifâk mukaddemâ kazâ-ı mezbûrada ihtilâl vukū‘ına bâ‘is oldığından başka 

tevzî‘ defterine seksân bu kadar bin gurûş zamm u tevzîc ile hilâf-ı rızâ’ harekete 

ictisârına mebnî merkūmın fukarâdan aldığı akçe ve tahvîl diğer sudûr iden emr-i şerîf 

mûcibince ma‘rifet-i şer‘ ve mübâşir ma‘rifetiyle ba‘de'l-istirdâd li-ecli't-te’dîb 

Gelibolu'ya çâvuş mübâşeretiyle Gelibolu'ya nefy u tagrîbi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[78/363] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı kîse-dârı efendiye virildi. 

      9 Cemâziye'l-evvel [12]44 

Çâvuş-başı ağaya ve Uşak nâ’ibine, Der-sa‘âdet'de Şehzâde Nezunde İbrahim 

Paşa-yı Cedîd Medresesi sâkinlerinden Uşakî Parmaksız nâm şahıs kendü halinde 

olmayub te’dîbini mûcib harekâta ibtidâr itmiş oldığı âcilden merkūmın li-ecli't-te’dîb 

çâvuş mübâşeretiyle Uşak'a nefy u tagrîb olunması bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[78/363-1] Bu dahi 

Çâvuş-başı ağaya ve Mermere nâ’ibine, zikr olunan medrese sâkinlerinden 

Bevvâb Emîn nâm şahıs kendü halinde olmayub te’dibini mûcib harekâta ibtidâr 
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eylediğinden merkūmın çâvuş mübâşeretiyle Mermere'ye nefy u tagrîb olunması 

bâbında dîvândan em-i âlî. 

[78/364]    

Kapû-çukadârı Küçük Mehemmed Ağa ile kapû-kethüdâsı Habib Efendi'ye 

gönderildi. 

      10 Cemâziye'l-evvel [12]44 

Kayseri nâ’ibine, Maraş sükkânından Es-seyyid Vasfi Efendi hilâf-ı rızâ’ 

harekete ictisârına mebnî bâ-işâret-i aliyye bundan akdem sâdır olan emr-i âlî mûcibince 

Kayseri'ye nefy olunmış ise de fî-mâ-ba‘d umûr-ı memleket ve mesâliha müdâhale 

itmeyüb kendü ırz u edebiyle mukayyed ve ders-i mutâla‘âsıyla meşgûl olarak 

vilâyetinde sâkin olmak üzre bu def‘a Maraş Vâlisi ve İl-hâkān Kayseri Sancâğı 

Mutasarrıfı Celaleddin Paşa Hazretleri tarafından tahrîr ve ol bâbda mûmâ-ileyhin bâ-

işâret-i aliyye afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[78/365] 

Telhîs tobrasına vaz‘ ile sadra‘zâm efendimize gönderildi. 

                                         11 Cemâziye'l-evvel [12]44  

Yergögi nâ’ibine, hilâf-ı rızâ’ hareketi inhâ’ olundığına mebnî bundan akdem li-

ecli't-te’dîb Yergögi'ye nefy olunan Filibe vücûhından Osman Paşa-zâde Şerif Beg el-

hâleten karîn-i terbiye vü ıslâh olmış ve iyâl u evlâdı dahi vatanında bî-kes kalmış 

oldığından bahisle fî-mâ-ba‘d ırz u edebiyle mukayyed olmak üzre ıtlâkı husûsuna 

müsâ‘ade-i aliyye erzân kılınması hala Filibe nâzırı dergâh-ı âlî kapûcı-başı Es-seyyid 

Süleyman Ağa tarafından istid‘â’ kılınmış olmakla mîr-i merkūmın afv u ıtlâkı bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 
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[79/366] 

Çâvuş-başı kîse-dârı efendi ile çâvuş-başı ağaya gönderildi. 

      13 Cemâziye'l-evvel [12]44 

İncesu ve Kütahya nâ’iblerine, Kayseri Sancâğı'nda vâki‘ İncesu Kazâsı'na tâbi‘ 

İnbehel? Karye mütemekkinlerinden  Acı Yaraş oğlı Karaca ve Toşar oğlı ve Martavalcı 

Kiryako ve Kara nâm zimmîler kendü hallerinde olmayub dâ’imâ ifsâd ve ihlâl-ı nizâm-

ı karyeyi mü’eddî harekâta ictisâr itmekde oldıkları Kayseri Sancâğı mütesellimi 

tarafından inhâ’ olunmakla mesfûrların li-ecli't-te’dîb kavâs mübâşeretiyle Kütahya'ya 

nefy u tagrîb olunmaları bâbında dîvândan erm-i âlî.  

[79/366-1] Bu dahi 

İncesu ve Konya nâ’iblerine, karye-i mezbûra sükkânından bî-nemâz Ömer ve 

Yürekci oğlı Deli Mehemmed nâm şahıslar kezâlik harekât-ı mezkûreye ibtidâr eylediği 

mütesellim-i mûmâ-ileyh tarafından inhâ’ olundığına mebnî merkūmânın li-ecli't-te’dîb 

kavâs mübâşeretiyle Konya'ya nefy u iclâ’ları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[79/366-2] Bu dahi 

Zikr-i âtî menfînin bulundıgı mahalin kādîsıyla Sivas nâ’ibine, Niğde Kazâsı'nda 

Melendiz Nâhiyesi'ne tâbi‘ çiftlik karyesi ahâlisinden Çolak İsmail ve karındâşı Mustafa 

ve Küçük Ali ve Çelebi oğlı Mustafa nâm şahıslar kendü hallerinde olmayub nâhiye-i 

mezbûr     kurâsını zabt dâ‘iyyesiyle fesâda ibtidârları bundan akdem inhâ’ olundığına 

binâ’en merkūmlar kavâs mübâşeretiyle Sivas'a nefy u tagrîb olunmak üzre sudûr iden 

emr-i şerîf mûcibince menfâları olan Sivas'a gönderilmiş ise de merkūm Çolak oğlı 

İsmail'in karındâşı Mustafa ber takrîb firâr itmiş oldığı inhâ’ olunmakdan nâşî bây-ı 

vecegân-ı merkūm ahz ve adam terfîkiyle Sivas'a nefy u irsâl olunmak bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 
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[79/366-3] Bu dahi 

Mihaliç nâ’ibine ve Kütahya Sancâğı mütesellimine, Kütahya Sâncâğı'nda vâki‘ 

kazâlardan Der-sa‘âdet'e müretteb zahâyiri muktezâ-yı irâde-i seniyye üzre serî‘an 

te’diye ve hükkâm ve zâbıtâna lâzime-i zimmet iken livâ-ı mezbûrda kâ’in Çal Kazâsı 

Nâ’ibi El-hâc Hüseyin Efendi kazâ-ı mezbûrdan müretteb zahâyirin te’diyesi 

mâddesinde izhâr u tereddüd eylediği tahkīk olunmakla merkūmın li-ecli't-te’dîb çâvuş 

mübâşeretiyle Mihaliç'e nefy u iclâ’ olunması bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[79/367]  

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya virildi. 

      17 Cemâziye'l-evvel [12]44 

Bursa nâ’ibine ve Kütahya Sancâğı mütesellimine ve Kule Kazâsı nâ’ibine, Es-

seyyid Mehemmed Reşid Efendi'nin kazâ-ı mezbûrdan müretteb zahâyirin te’diyesinde 

tereddüdine mebnî çâvuş mübâşeretiyle Bursa'ya nefy u iclâ’ olunması bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[79/367-1] Bu dahi 

İzmir nâ’ibine ve Kütahya Sancâğı mütesellimine, Kule Kazâsı Voyvadası 

Kayserili Hacı Ahmed'in kazâ-ı mezbûrdan müretteb zahâyirin te’diyesi mâddesinde 

tereddüdine mebnî merkūmın kavâs mübâşeretiyle İzmir'e nefy u iclâ’ olunması bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[79/367-2] Bu dahi 

Güzelhisâr nâ’ibine ve Kütahya Sancâğı mütesellimine, Çâl Kazâsı voyvadası       

nâm şahısın kazâ-ı mezbûrdan müretteb zahâyirin te’diyesi mâddesinde izhar u 

tereddüdine mebnî kavâs mübâşeretiyle Güzelhisâr'a nefy u iclâ’ olunması bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 
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[79/368]  

Mühürdâr-ı hazret-i kā’im-makāmı Kamil Beg'e virildi. 

      19 Cemâziye'l-evvel [12]44 

Zikr-i âtî mefînin bulundugı mahalin nâ’ibine, debbâğlar kethüdâsı olub bundan 

akdem hilâf-ı rızâ’ harekete ibtidâr eylediğine mebnî Hırsova'ya nefy olunan El-hâc 

Mustafa'nın iyâl u evlâdına merhameten afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[79/369]  

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya virildi. 

      23 Cemâziye'l-evvel [12]44 

Nevşehir Ma‘-ı Ürgüb nâ’ibine ve Sivas Kal‘ası dizdârına, Nevşehir Mâ‘-ı 

Ürgüb Kazâsı'na tâbi‘ Ortahisâr Karyesi'nden Mollâ oğlı Deli Hasan ve Karaîn 

Karyesi'nde Ali Yazıcı nâm şahıslar hilâf-ı rızâ’ envâ‘-ı fazâ’ih u ta‘addîyâta ibtidâr 

itmekde oldıkları kazâ-ı mezbûr tarafından bâ-ma‘rûzât inhâ’ olunmakla merkūmânın 

kavâs mübâşeretiyle li-ecli't-te’dîb Sivas Kal‘ası'na nefy u kal‘a-bend olunmaları 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[79/369-1] Bu dahi 

Nevşehir Ma‘-ı Ürgüb nâ’ibine ve Kengiri Kal‘ası dizdârına, Nevşehir Ma‘-ı 

Ürgüb sâkinlerinden ocağ-ı mülgâ takımından Genç Ağa oğlı Hasan ve Alemdâr Dülgir 

Mahmud nâm şahıslar ber-vech-i muharrer hilâf-ı rızâ’ hareketlerine mebnî 

merkūmânın kavâs mübâşeretiyle li-ecli't-te’dîb Kengiri Kal‘ası'na nefy u kal‘a-bend 

olunmaları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[79/370] 

Hazinedâr-ı hazret-i kā’im-makāmiye gönderildi. 

      28 Cemâziye'l-evvel [12]44 
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Bozcaada nâ’ibine, rikâb-ı hümâyûn kā’im-makāmı baş-çukadârı Ali ve baş-

tebdîl Abdi bundan akdem Bozcaada'ya nefy u iclâ’ olunmış ise de Der-sa‘âdet'de olan 

iyâl u evlâdları bî-kes kalarak mübtelâ-yı zarûret  şâyân-ı merhamet oldıkları bâ-arzuhâl 

inhâ’ vü istirhâm olunmakla fî-mâ-ba’d hilâf-ı rızâ’ hareketde bulunmak şartıyla 

merkūmânın afv u ıtlâkları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[79/371]    

Hassa hasekilerinden Seyyid Osman Haseki mübâşir ta‘yîn olundı. 

      15 Cemâziye'l-âhir [12]44 

Estâr-ı Eflâk ve Tırnova nâ’iblerine, Estâr-ı Eflâk Voyvadası Mehemmed 

Haseki vakt u hâle mugâyir ve usûl-i maslahata münâfî harekâta ibtidâr üzre oldığı 

Bosna vâlisi tarafından inhâ’ olunmakla haseki mübâşeretiyle  Tırnova'ya nefy u iclâ’sı 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[80/372]     

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya virildi. 

      12 Cemâziye'l-âhir [12]44 

Radomir civârında kâ’în kazâlar kādîsıyla Keşan nâ’ibine, Radomir Kazâsı 

Nâ’ibi Zeynel kazâ-ı mezbûrdan mübâya‘ası müretteb olan zahâyirin te’hîr ü ta‘vîkini 

mü’eddî kelimât-ı nâ-revâ tevevvühine ibtidâr ve ol vechle hilâf-ı rızâ’ harekete ictisâr 

eylediği bu def‘a inhâ’ olundığına binâ‘en merkūmın li-ecli't-te’dîb Keşan'a nefy u 

iclâ’sı bâbında emr-i şerîf sudûrı cânib-i şeyhü'l-islâmîden işâret olunmakla mûcibince 

çâvuş mübâşeretiyle Keşan'a nefy u iclâ’ olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[80/372-1] Bu dahi 

Zikr-i âtî menfînin bulundıgı mahalin kādîsıyla Temürhisârı nâ’ibine, Vidin 

Nâ’ibi Ahmed ahkâm-ı şer‘iyye ile meşgûl olmış ise de sonradan tebdîl-i tavr u mişvâr 
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ile ru’yet-i umûrı ibâdede hilâf-ı şerî‘at-ı garrâ’ harekete ictirâ’ eylediğinden ahâli 

kendüden teneffür itmiş ve hadd-ı vazifesinden hâric maslahata müdâhaleye dahi ibtidâr 

eylemiş oldığından merkūm memleketine gitmek üzre Vidin'den tard u def‘ olunmış ise 

de el-yevm vilâyetine gitmeyüb Niş ve Sofya taraflarına gitmek üzre oldığı haber 

alınmış oldığından ve şurâda burâda gezmesini gayr-ı câ’iz idüginden bahisle iyâl u 

evlâdına merhameten memleketi olan Temürhisârı'na nefyi husûsu Vidin Muhâfızı 

İbrahim Paşa Hazretleri tarafından inhâ’ olunmakla çâvuş mübâşeretiyle Temürhisârı'na  

nefy u iclâ’ olunması bâbında bâ-işâret-i aliyye dîvândan emr-i âlî. 

[80/373]      

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre kavâs-başı ağaya virildi. 

      19 Cemâziye'l-âhir [12]44 

Karasu ve Bozcaada nâ’iblerine, tersâne-i âmirede derdest inşâ olunan kalyon-ı 

hümâyûn içün Koca-ili Sancâğı'ndan müretteb keresteden Karasu Kazâsı hissesine 

isâbet iden kerestenin te’diyesi husûsuna kazâ-ı mezbûr voyvadası Mehemmed ile 

vücûhından Hacı Yusuf oğlı Ali nâm şahıslar ahâliyi tahrîk ve ifsâd ile  kereste-i 

mezkûrenin te’hîr ü ta‘dîlini bâdî oldıkları inhâ’ olundığına binâ’en merkūmânın bu 

makūle hareketden keyfiyyet eylemeleri husûsu tahrîr ve tenbîh olunmış ise de yine 

harekât-ı sâbıkālarında ısrâr itmekde oldıkları İznikmid kereste nâzırı tarafından inhâ’ 

olunmakla merkūmânın li-ecli't-te’dîb kavâs mübâşeretiyle Bozcaada'ya nefy u iclâ’ları 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[80/374]      

Kapû-çukadârı Ali Ağa ile kapû-kethüdâsı Habib Efendi'ye gönderildi. 

                                       19 Cemâziye'l-âhir  [12]44 
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Kayseri nâ’ibine, Adana ahâlisinden alây-begi sâbık Mehemmed Emîn'nin hilâf-

ı rızâ’ hareketi inhâ’ olundığına mebnî bundan akdem Kayseri'ye nefy olunmış ise de 

merkūm hakkında mukaddemâ vâki‘ olan inhâ’-ı bühtân idügi tebeyyün itmiş 

oldığından bahisle afv u ıtlâkı husûsu Adana müesellimi tarafından inhâ’ olunmakla 

merkūmın afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[80/375]       

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre kavâs-başı ağaya virildi. 

16 Cemâziye'l-âhir [12]44 

Konya nâ’ibine ve Karahisâr-ı Sâhib Sancâğı vekîline, Karahisâr-ı Sâhib 

Sancâğı'nda vâki‘ Sincanlu Kazâsı'na tâbi‘ Çan Ökün ve Küçük Ökün Karyeleri Zâbıtı 

Mustafa Kadri nâm şahıs kendü halinde olmayub kazâ-ı mezbûrdan müretteb râyîc-i 

zahîresinden kurâ-ı merkūma hisselerine isâbet iden zahîreyi virdirmemek dâ‘iyyesiyle 

ahâli-i kurâyı ifsâd iderek matlûbât-ı seniyyenin ta‘dîlini mûcib harekâta ibtidâr eylediği 

inhâ’ olunmakla merkūmın kavâs mübâşeretiyle Konya'ya nefy u iclâ’sı bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[80/376]       

Bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile beraber tâtârân-ı hazret-i kā’im-makāmîden Salih 

Tâtâr ile gönderildi. 

              1 Cemâziye'l-âhir [12]44 

Zikr-i âtî menfînin bulundıgı mahalin kādîsına ve Sivas Kal‘ası dizdârına, 

İstanbul pâyesi olub sâbıkā Galata kādîsı ve haremeyn müftüsü olan Giceci-zâde 

Mehemmed İzzet ehl-i islâm beyninde tefrika-ı ilkāsını mü’eddî kelimât-ı sahîfe 

tefevvühâtına ibtidâr eylediğine binâ’en çâvuş mübâşeretiyle Kıbrıs'a nefy u iclâ’ 
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olunmış ise de cedîde-i ulemâdan tarîk-i hakk ile Sivas Kal‘ası'na  kal‘a-bend olunmak 

üzre tahvîl-i me’mûriyeti hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[80/377]           

Bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile beraber tâtârân-ı hazret-i kā’im-makāmîden 

Osman Tâtâr ile gönderildi. 

      1 Cemâziye'l-evvel [12]44 

Zikr-i âtî menfînin bulundıgı mahalin kādîsına ve Rodos Kal‘ası dizdârına, 

defterdâr kîse-dârı Râsim nâm şahıs ehl-i islâm beyninde tefrika-ı ilkāsını mü’eddî 

kelimât-ı sahîfe tefevvühâtına ibtidâr eylediğine binâ’en çâvuş mübâşeretiyle Rodos'a 

nefy u iclâ’ olunmış ise de hocaliği ref‘iyle menfâsının Rodos Kal‘ası'na kal‘a-bend 

olunmak üzre tahvîl-i me’mûriyeti dîvândan emr-i âlî. 

[80/378]       

Asâkir-i mansûre nâzırı vekîl Yahya Efendi'ye kapû-çukadârı Sadeddin Ağa ile 

gönderildi. 

      17 Cemâziye'l-âhir [12]44 

Tekfûr Dağı Kazâsı nâ’ibine, Seyyid Ahmed nâm kimesne mukaddemâ asâkir-i 

mânsûre süvârilerine bir müddet kumandanlık idüb bundan akdem hilâf-ı rızâ’ 

hareketine binâ’en tard olunmış ve mü’ehheren cerâyim-i sâbıkāsına tâ’ib olub hala 

Çirmen Sancâğı mutasarrıfı ve Şumnı ordı-yı hümâyûnı ser-askeri Hüseyin Paşa 

Hazretleri ma‘iyyetine gönderilmiş ise de merkūm tekturmayarak yine tavr-ı sâbıkına 

sülûk eylediğinden bâ-buyurıldı Tekfûr Dağı'na nefy u tagrîb olunmış olmakla li-ecli't-

te’dîb menfiyyen meks ü tevkīf olunması bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[81/379]       

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya virildi. 
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      19 Cemâziye'l-âhir [12]44 

Karahisâr-ı Sâhib ve Kürre-i Nühâs nâ’iblerine, kısmet-i askeriyye ketebesinden 

olub hilâf-ı şerî‘at-ı garrâ’ hareketine binâ’en li-ecli't-te’dîb Karahisâr-ı Sâhib'e nefy u 

tagrîb olunan Es-seyyid Mehemmed Raşid'in hayn-ı nefyinde zimmetinde emvâl-ı 

eytâm vesâ’ir ba‘zı kesâne külliyetlü deyni zuhûr itmiş ve bu tarafda olan urûz u  

..........vekîli ma‘rîfetiyle bey‘ olunarak esmâni düyûnına virilmiş ise de vefâ itmemiş ve 

te’diye-i düyûnı maskat-ı re’si olan Kürre-i Nühâs Kazâsı'nda mutasarrıf oldığı arâzi ve 

akârının fürûhtına menût ise de kendüsinin ol tarafda bulunması sür‘at-i maslahatı 

mûcib oldığına binâ’en cânib-i hazret-i şeyhü'l-islâmîden işâret mûcibince dîvân çâvuşı 

mübâşeretiyle Kürre-i Nühâs'a tahvîl-i me’mûriyeti bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[81/380]       

Mübâşirleri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya virildi. 

      19 Cemâziye'l-âhir [12]44 

Yalvac ve Kayseri nâ’iblerine, Hamid Sancâğı'nda kâ’în Yalvac Kazâsı 

mühallefâtından Sarây Mahallesi'nde sâkin İyâz oğlı Osman ve kazâ-ı mezbûrada 

Öyüklü Karyesi sükkânından Oruç oğlı Hacı Hüseyin nâm şahıslar kendü hallerinde 

olmayub muzırr-ı ibâd fitne-i fesâd oldıklarından gayrı bu def‘a kazâ-ı mezbûrdan ordı-

yı hümâyûna müretteb asâkirin esnâ-yı râhda firârlarına bâ’is u bâdî oldıkları inhâ’ 

olunmakla mekūmân kavâs mübâşeretiyle li-ecli't-te’dîb Kayseri'ye nefy u iclâ’ları 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[81/380-1] Bu dahi 

Yalvac ve Bozcaada nâ’iblerine, kazâ-ı mezbûra tâbi‘Gele-germi? Karyesi 

sükkânından Otuzlı oğlı Hasan ve Serdâr oğlı Halil nâm şahıslar ber-vech-i muharrer 
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hareketleri inhâ’ olunmakla mekūmân li-ecli't-te’dîb kavâs mübâşeretiyle Bozcaada'ya 

nefy u iclâ’ları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[81/380-2] Bu dahi    

Yalvac ve Kütahya nâ’iblerine, kazâ-ı mezbûrda vâki‘ Mankariyye Karyesi 

sâkinlerinden Mollâ Mehemmed ve Hisâr-ı Ordı Karyesi sükkânından İlâhi oğlı Mollâ 

İsmail nâm şahıslar ber-vech-i muharrer hareketleri inhâ’ olunmakla mekûmân li-ecli't-

te’dîb kavâs mübâşeretiyle Kütahya'ya nefy u iclâ’ları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[81/380-3] Bu dahi 

Sandıklı ve Kayseri nâ’iblerine, Karahisâr-ı Sâhib Sancâğı'nda vâki‘ Sandıklı 

Kazâsı ahâlisinden Hacı Mollâ-zâde Hacı Mehemmed nâm şahıs kendü halinde 

olmayub kazâ-ı mezbûrdan  müretteb râyic-i zahîresinde kazâ-ı mezbûr hissesini 

virdirmemek dâ‘iyyesiyle ba‘zı erâzil eşhâsı tahrîk u ifsâd ile tertîb-i mezkûrın ta‘dîlini 

ve şirâze-i nizâm-ı memleketin ihlâlini mûcib harekâta ictisâr eylediği inhâ’ olunmakla 

merkūmın li-ecli't-te’dîb kavâs mübâşeretiyle Kayseri'ye nefy u iclâ’sı bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[81/381]    

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağa hazretlerine virildi. 

      27 Cemâziye'l-âhir [12]44 

Ezine ve Bozcaada nâ’iblerine, Denizli Hâssı'na tâbi‘ Ezine Kazâsı'na müzâfa 

Kadı Karyesi ahâlisinden Hacı Velî ve karındâşı Sadi Mollâ ve Köse Mehemmed oğlı 

Kazıkcı Hacı Hüseyin nâm şahıslar kendü hallerinde olmayub öteden berü muzırr-ı ibâd 

ve sâ‘î bi'l-fesâd oldıklarından gayrı bu def‘a dahi ba‘zı erâzili tahrîk ile Der-sa‘âd'e 

tertîbi olan zahâyirûn karye-i mezbûra hissesine isâbet iden zahîrenin te’hîrini mü’eddî 
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harekâta ictisâr eyledikleri inhâ’ olunmakla merkūmların li-ecli't-te’dîb kavâs 

mübâşeretiyle Bozcaada'ya nefy u iclâ’ları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[81/381-1] Bu dahi   

Ezine ve Seddü'l-bahr nâ’iblerine, karye-i mezbûr ahâlisinden kalyoncı ve Hacı 

İbrahim ve Çerici Hacı Ali nâm şahıslar ber vech-i muharrer harekete ibtidâr eyledikleri 

inhâ’ olunmakla merkūmların li-ecli't-te’dîb kavâs mübâşeretiyle Seddü'l-bahr'e nefy u 

iclâ’ları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[81/382]    

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağa hazretlerine virildi. 

      29 Cemâziye'l-âhir [12]44 

Akşehir ve Kastamonı nâ’iblerine, el-yevm Yalvac ve Begşehri taraflarında 

iskân üzre olan esbak Akşehir Mütesellimi Raşid-zâde Osman'nın tarafdarları Sadeddin 

ve Alaaddin ve müftü oğlı Abdullah nâm şahıslar Akşehir'e tâbi‘ ba‘zı kurâ ahâlisini 

tahrîk u ifsâdı mü’eddî ve ihlâl-i şirâze-i nizâm-ı memleketi müstelzim harekâta ictirâ’ 

itmekde oldıkları Konya Mütesellimi Haşim Ağa tarafından iş‘âr olunmış olmakla 

merkūmların li-ecli't-te’dîb ta‘yîn olunan rikâb-ı hümâyûn kā’im-makāmı kavâsdan           

kavâsa terfîkan Kastamonı'ya nefy u iclâ’ları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[81/382-1] Bu dahi 

Akşehir ve Karahisâr-ı Sâhib nâ’iblerine, Yalvac ve Begşehri taraflarında iskân 

üzre olan mûmâ-ileyh Raşid-zâde'nin tarafdârlarından  Hasan ve Hüseyin ve Körnas 

Köylü Kaliceli oğlı Hacı Hasan nâm şahıslar ber-vech-i muharrer hareketleri inhâ’ 

olunmakla merkūmın li-ecli't-te’dîb kavâs mübâşiretiyle Karahisâr'a nefy olunmaları 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[81/382-2] Bu dahi 

Karamürsel ve Kütahya nâ’iblerine, Medîne-i Üsküdar'a müfâza Karamürsel 

Kazâsı'na tâbi‘ Kuglacık Karyesi mütemekkinlerinden Çorbacı Erkan oğlı Bani nâm 

zimmî kendü halinde olmayub hadd-ı vazifesinden hârîc umûra karışarak tavr-ı 

ra‘iyyete münâfî harekete ictisâr itmekde oldığı bu def‘a kazâ-ı mezbûr voyvadası 

Seyyid Mustafa Ağa tarafından inhâ’ olunmakla mesfûrın li-ecli't-te’dîb çâvuş 

mübâşeretiyle Kütahya'ya nefy u iclâ’ oluması bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[82/383]  

Mübâşirleri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağa hazretlerine virildi. 

3 Receb [12]44 

İbradi ve Ankara nâ’iblerine, Alâ’iye Sancâğı'nda vâki‘ İbradi Kazâsı'nda 

a‘yânlık da‘iyyesinde olan Ali nâm şahıs fukarâ-yı ra‘iyyeti beyhûde bir takım akçe 

tevzî‘ u tahsîliyle tecrîm itmekde oldığından kendüye her ne kadar nush u pend olunmış 

ise de kâr-ger olmayub matlûbât-ı seniyyenin ta‘dîlini mûcib harekâta ictisâr itmekle 

merkūmın li-ecli't-te’dîb kavâs mübâşeretiyle Ankara'ya nefy u tagrîb olunması bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[82/383-1] Bu dahi 

Mucur ve Kayseri nâ’iblerine, Kırşehri Sancâğı'nda vâki‘ Mucur Kazâsı 

ahâlisinden Ali oğlı Ahmed ve Nasîb İsmail ve Bekir Sipâhi oğlı Mehemmed nâm 

şahıslar livâ-ı mebûreden müretteb askerden dolâyı bir takım sebükmagzâne tahrîk u 

ifsâd ile kazâ-ı mezbûr hissesi olan askerin te’hîrini mûcib hilâf-ı rızâ’ harekete ictirâ’ 

eyledikleri inhâ’ olunmakla merkūmların li-ecli't-te’dîb kavâs mübâşeretiyle Kayseri'ye 

nefy u tagrîb olunmaları bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[82/383-2] Bu dahi  

İbradi ve Konya nâ’iblerine, Alâ’iye Sancâğı'nda vâki‘ İbradi Kazâsı a‘yânı 

sâbık Sâdık nâm şahıs kendü halinde olmayub livâ-ı mezbûrdan müretteb askerden 

kazâ-ı mezbûr hissesini irâde-i muhâlefet iderek matlûbât-ı seniyyenin ta‘dîlini mûcib 

harekâta ictisâr eylediği inhâ’ olunmakla merkūmın kavâs mübâşeretiyle li-ecli't-te’dîb 

Konya'ya nefy u tagrîb olunması bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[82/383-3] Bu dahi  

Mucur ve Sivas nâ’iblerine, Kırşehri Sancâğı'nda vâki‘ Mucur Kazâsı 

ahâlisinden Hayyat Mustafa ve Mollâ Yunus ve Deli Mahmud nâm şahıslar livâ-ı 

mezbûrdan müretteb askerden kazâ-ı mezbûr hissesinden dolâyı bir takım 

sebükmagzâne tahrîk ile kazâ-ı mezbûr hissesi olan askerin te’hîrini mûcib harekâta 

ictisâr eyledikleri inhâ’ olunmakla merkūmların kavâs mübâşeretiyle Sivas'a nefy u 

tagrîb olunmaları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[82/384]  

Gedüklülerden Tobhâneli Ömer Ağa mübâşir ta‘yîn olundı. 

      23 Cemâziye'l-âhir [12]44 

Sâbıkā Trabzon vâlisi olub vezâreti üzerinde olarak Sinob'da ikāmete me’mûr 

kılınan Çeçen-zâde Hasan Paşa'ya ve Sinob nâ’ibine dergâh-ı âlî gedüklülerinden olub 

müşârun-ileyhi oldığı mahalden tahrîk ve savb-ı me’mûre îsâl eylemek üzre bu def‘a 

mahsûs mübâşir ta‘yîn olunan           , bundan akdem Trabzon vâliliğinden azl u 

infisâlinde vezâreti üzerinde olarak Sinob'da ikāmet eylemesi bâbında emr-i şerîf ısdâr u 

tesyâr kılınmış ise de henüz hareket ü azîmetine dâ’ir bir haber zuhûr itmemiş oldığına 

mebnî dakîka-ı vâhide tevakkuf u arâmi tecvîz itmeyüb hemen hareket ve Sinob'a gelüb 

vezâreti üzerinde olarak ikāmet eylemesi husûsuna irâde-i seniyye ta‘allukıyla ol bâbda 
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hatt-ı hümâyûn sudûr itmekle mûcibince te’kîd-i me’mûriyeti bâbında dîvândan emr-i 

âlî. 

[82/385] 

Bu dahi mûmâ-ileyh Ömer Ağa'ya virildi. 

      23 Cemâziye'l-âhir [12]44   

Sâbıkā Trabzon vâlisi olub vezâreti re‘iyle Sinob'da ikāmete me’mûr kılınan 

Çeçen-zâde Hüseyin Paşa'ya ve Sinob nâ’ibine ve paşa-yı mûmâ-ileyhi savb-ı 

me’mûriyete îsâl eylemek üzre bu def‘a mahsûs mübâşir ta‘yîn olunan gedüklülerden          

, vezâreti üzerinde olarak ale'l-en Trabzon'da ikāmeti ol havâliye dâ’ir tedâbîr-i saltanat-

ı seniyyeye sekte-i îrâsini mûcib oldığına mebnî vezâreti merfû‘ olarak serî‘an kalkub 

Sinob'a azîmet ve ikāmeti husûsuna irâde-i seniyye ta‘allukıyla ol bâbda hatt-ı hümâyûn 

sudûr itmiş ve gedükli-yi mûmâ-ileyh mahsûs mübâşir ta‘yîn kılınmış olmakla derhâl ol 

tarafdan hareket ve gedüklü-yi mûmâ-ileyh ile bi'r-refâka Sinob'a gelüb merfû‘u'l-

vezâre olarak ikāmet eylemesi me’mûriyetini dîvândan emr-i âlî. 

[82/385-1] Bu dahi    

Şefînden kangîsının icrâ’sı îcâb ider ise ol vechle icrâ’ ve diğer emr-i âlînin Der-

sa‘âdet'e i‘âdesine dâ‘ir Trabzon vâlisi vezîre kā‘ime-i sâmiyye kıt‘a 1 

[82/386]  

Mütesellim-i mûmâ-ileyhe virildi. 

 4 Receb [12]44 

Haleb kādîsına ve Haleb Eyâleti'nde vâki‘ sâ’ir kazâların kuzzât ve nüvvâbına ve 

hala Menemen voyvadası olub bu def‘a Haleb Eyâleti'ne mütesellim nasb u ta‘yîn 

olunan kapûcı-başı Ali Beg'e, Eyâlet-i Haleb mütesellimliği irâde-i seniyye ile kapûcı-

başı Katâr Ağası İbrahim Paşa-zâde Ahmed Beg'e ihâle olunmış ise de mûmâ-ileyhin 
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hasbe'l-îcâb mütesellim-i mekûreden azliyle yerine re‘âya-yı perver ve eyâlet-i 

mezkûrede kâ’in mukāta‘ât ve ze‘âmât ve tımârân bedel-i iltizâmâtını vakt u zamanıyla 

mahallerine istîfâya muktedir birinin mütesellim nasbı lâzım gelerek voyvada-ı mûmâ-

ileyh Menemen voyvadalıgı kemâ-kân üzerinde olarak âtî bi'l-vekâle idâre ve kendüsi 

bi'n-nefs Haleb'e varıb zabt itmek üzre mütesellimliğ-i mezbûrın uhdesine ihâlesi 

husûsuna irâde-i seniyye ta‘allukıyla ol bâbda hatt-ı hümâyûn sudûr itmekle mûcibince 

dîvândan emr-i âlî. 

[82/387]   

 Ol tarafa vusûlında icrâ’ olunmak üzre mütesellim-i mûmâ-ileyh Ali Beg'e 

virildi. 

3 Receb [12]44 

Haleb mütesellimi sâbık mûmâ-ileyh Ahmed Beg'e, bu def‘a hasbe'l-îcâb Haleb 

mütesellimliğinden azliyle mûmâ-ileyh Ali Beg mütesellim nasb olunmış olub 

Moskovlu'nın hudûd-ı şarkiyyede galeyânı der-kâr oldığına binâ’en bi'l-istiklâl şark 

ordısı ser-askeri Salih Paşa ma‘iyyetinde külliyetlü asker ile hüsn-i i‘mâl-i asâkire 

muktedir me’mûriyetinin vücûdı lâzimeden idügine mebnî yedinden yüz elli nefer asker 

ile bi'n-nefs ma‘iyyeti müşârun-ileyhe me’mûriyeti husûsuna irâde-i seniyye ta‘allukıyla 

ol bâbda hatt-ı hümâyûn sudûr itmiş olmakla mûcibince me’mûriyetini hâvî dîvândan 

emr-i âlî. 

[83/388]   

Perloganda ve Kayseri nâ’iblerine, Konya Sancâğı'nda vâki‘ Perloganda Kazâsı 

sâkinlerinden Hacı Nu‘mân'nın oğlı Mehemmed kendü halinde olmayub livâ-ı 

mezbûrdan ihrâcı fermân buyurılan asâkirden kazâ-ı mezbûr hissesi husûsunda ahâliyi 

tahrîk ile asker-i mezkûrın ta‘dîlini mûcib ve inhilâl-i şîrâze-i nizâm-ı memleketi 
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müstelzim harekât-ı nâ-hemvâreye ibtidâr eylediğinden bahisle merkūmın te’dîbiyle 

emsâlinin terhîbi lâzimeden idügi inhâ’ olunmış olmakla kavâs mübâşeretiyle 

Kayseri'ye nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[83/389]   

Dülbende vaz‘ u temhîr ile kapû-çukadârı Hâfız Ağa ile kapû-kethüdâsı Habib 

Efendi'ye gönderildi.  

       11 Receb [12]44 

Mısır Vâlisi El-hâc Mehemmed Ali Paşa'ya, Anadolu ve Rumeli taraflarından 

asâkir-i vâfire ve cüyûş-ı kesîre tertîb ü ihrâc kılınmagda v'Allhü'l-hamd mu‘allem-i  

nizâm-ı  askeri muhârebe-i düşmanda işe yaradıgı bu sene-i mübârekede tecrübe 

olundığından asâkir-i mansûre-i muhammediyye ve gerek asâkir-i hâsse-i şâhâne 

taburları an be an tevkīr olunmakda ise de mu‘allem-i asâkir-i Mısriyye'den dahi 

münâsib mikdâr güzîde-i asker celbi husûsu kapû-kethüdâsı tarafından bi'l-iş‘âr altı alây 

mu‘allem-i asker tehiye itmekde oldığı bâ-tahrîrât inhâ’ olunmakla bu vechle ikdâm ve 

ta‘ahhüdi begâyet-i mahzûziyyet-i seniyye-i şâhâneyi mûcib ve hakkında ezser-i 

tevcihât-ı pâdişâhâneden müstevcib olmış ve asker-i mezkûrın vakt u mevsimi ve semt 

u sehûleti ile celb ü ihrâcı husûsuna dâ’ir irâde-i seniyye-i şâhâneyi şifâhen tefhîm 

eylemek üzre kapû-kethüdâsı mûmâ-ileyhin mahdûmı Ahmed Beg mahsûs ta‘yîn ü 

tesyîr ve cenâb-ı hazret-i kā’im-makāmîden mufassalan tahrîr kılınmış olmakla bi-tevfîk 

Allah-ı te‘âla vaktiyle ayrışmak üzre tensîb idecegi semt u tarîk üzre ihrâc u irsâle 

himmet eylemek üzre bâlâsı mübârek hatt-ı hümâyûn ile müzeyyen dîvândan emr-i âlî. 

[83/390]   

13 Receb [12]44 tarihinde çıkān .......... çifte telhîs-i âlî tâtârlarıyla sadra‘zam 

efendimize gönderildi. 
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       13 Receb [12]44 

Edirne kādîsına ve ordı-yı hümâyûnda çâvuş-başı vekîline, bundan akdem Soma 

ve Bergama ve Kırkağaç Kazâları'nda tekevvün iden ihtilâle ve mahkeme kâtibini katl 

misillü fazâhata sebeb olanlar kimler oldığını tahkīk zımnında ahâliden çend nefer 

kesân istintâk vesâ’ir erbâb-ı vukū‘ından dahi sû’al olundıkda iki neferi ihzâr olunan 

ahali-i merkūmanin içlerinde ve bir neferi Kırkağaç Kazâsı'nda ve bir neferi dahi firâr 

itmiş idügi sahîhen haber virilerek birer mahale nefy u tagrîb kılınmış ve fazâhat-ı 

merkūma Soma voyvadası olub kazâ-ı mezbûr askerine baş-bûğ olarak ordı-yı 

hümâyûnda olan Dâyı-zâde Süleyman nâm şahısın uygunsuz hareketinden neş’et 

eylediği tebeyyün eylemiş olmakla sudûr iden hatt-ı hümâyûn mûcibince merkūmın 

kavâs mübâşeretiyle li-ecli't-te’dîb Edirne'ye nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[83/391]   

Kavâs-ı hazret-i veliyyü'n-ni‘ami Abdulkerim Kavâs'a virildi.   

        4 Receb [12]44 

Dimetoka nâ’ibine, tomrukda mahbûs olan eşhâsın içlerinde olan Emîr oğlı 

İbrahim nâm kimesne fazâhat-ı merkūmaya bâdî oldığı haber virilmiş olmakla kavâs 

mübâşeretiyle Dimetoka'ya nefy u iclâ’ olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[83/392]   

Kavâs-ı hazret-i  veliyyü'n-ni‘ami Küçük Mehemmed Kavâs'a virildi. 

 4 Receb [12]44 

Dimetoka nâ’ibine, fazâhat-ı merkūmaya bâdî olanların biri tomrukda mahbûs 

olan eşhâsın içlerinde Beşikci oğlı Deli Emîn oğlı oldığı haber virilmiş olmakla kavâs 

mübâşeretiyle Dimetoka'ya nefy u iclâ’ olunmak bâbında dîvândan em-i âlî. 
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[83/393]   

Kavâs-ı veliyyü'n-ni‘ami Ahmed Kavâs'a virildi. 

       4 Receb [12]44 

Kırkağaç ve Keşan nâ’iblerine, fazâhat-ı merkūmaya bâdî olanların biri 

Kırkağaç Kazâsı'nda sâkin Abdulkerim-zâde Mustafa nâm şahıs oldığı sahîhen haber 

virilmiş olmakla kavâs mübâşeretiyle Keşan'a nefy u iclâ’ olunmak bâbında dîvândan 

emr-i âlî. 

[83/394]   

Kavâs-ı veliyyü'n-ni‘ami Şakir Kavâs'a virildi. 

       4 Receb [12]44   

Zikr-i âtî menfînin bulundıgı mahalin kādîsıyla Dimetoka nâ’ibine, fazâhat-ı 

merkūmaya bâdî olanların biri Tâtâr oğlı Nişâncı nâm şahıs oldığı sahîhen haber 

virilmiş olmakla merkūm dahi mukaddemce firâr eylemiş olmakla bulundıgı mahalde 

ahz ve kavâs mübâşeretiyle Dimetoka'ya nefy u iclâ’ olunmak bâbında dîvândan emr-i 

âlî. 

[83/395]   

Çukadâr Ahmed Ağa ile Sivas Vâlisi Hakkı Paşa kapû-kethüdâsı Esad Beg'e 

gönderildi. 

       3 Şabân [12]44 

Tarsus nâ’ibine, Tokad sâkinlerinden Seyyid Halil ve Rıfkı Ahmed nâm 

kimesneler hilâf-ı rızâ’ harekete ictisârları inhâ’ olundığına mebnî bundan akdem 

Tarsus'a nefy olunmışlar ise de merkūmların nefyleri haylice müddet olarak iyâl u 

evlâdları vilâyetlerinde sefîl ü sergerdân kalmış oldıklarından rahm ü şefkate şâyeste 

oldıkları beyânıyla afv u ıtlâkları husûsu hala Sivas Vâlisi Hakkı İsmail Paşa tarafından 
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tahrîr ü istirhâm olunmış ve keyfiyyet Sivas Vâlisi esbak Mehemmed Paşa tarafından 

lede'l-isti‘lâm perîşânî hallerinden bahisle afvları husûsuna müsâ‘ade-i seniyye erzân 

kılınması tahrîr ü iş‘ar kılınmış olmakdan nâşî merkūmlar ırz u edebleriyle olmak 

şartıyla iyâl u evlâdlarına mehameten afv u ıtlâkları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[83/395-1] Bu dahi 

Karahisâr nâ’ibine, Tokad sâkinlerinden Seyyid Hasan nâm kimesnenin dahi afv 

u ıtlâkı bâbında ber-vech-i muharrer dîvândan emr-i âlî. 

[83/395-2] Bu dahi 

Kastamonı nâ’ibine, Tokad sâkinlerinden Abdulbaki nâm kimesnenin dahi afv u 

ıtlâkı bâbında ber-vech-i muharrer dîvândan emr-i âlî. 

[83/395-3] Bu dahi 

Dimetoka nâ’ibine, Tokad sâkinlerinden Celiz oğlı Mehemmed ve diğer 

Mehemmed ve İmâm oğlı Mehemmed nâm kimesnelerin dahi afv u ıtlâkları bâbında 

ber-vech-i muharrer dîvândan emr-i âlî. 

[84/396] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya virildi. 

       3 Şa‘bân [12]44 

Efendi-i mûmâ-ileyhin afv u ıtlâkını hâvî emr-i âlî sudûr itmişdir. 

                      3 Rebî‘ü'l-âhir [12]45 

Konya ve Yergi nâ’iblerine, İstanbul müderrislerinden hala Konya Müftüsü 

Harmi-zâde Es-seyyid Ahmed Efendi harekât-ı nâ-merziyyeye ta‘addîsi inhâ’ olunmış 

olmakla li-ecli't-te’dîb Yergi'ye nefy u iclâ’ olunmak bâbında emr-i şerîf sudûrı Müftü 

Elâ nâm hazretleri işâret itmeleriyle mûcibince çâvuş mübâşeretiyle Yergi'ye nefy u 

tagrîb olunması bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[84/397] 

Kapû-çukadârı Arif Ağa ile ser-asker paşa hazretlerine gönderildi. 

       9 Şa‘bân [12]44 

Kadıpazarı nâ’ibine, Kengiri vücûhından Germân-zâde Hasan nâm kimesnenin 

birâderi Hacı Mehemmed karındâşı merkūm Hüsni tasmîm misillü hilâf-ı rızâ’ 

hareketine mebnî Kengiri'ye ayak basdırılmamak üzre bundan akdem Kadıpazarı'na 

nefy olunmış ise de merkūmın müddet-i nefyi haylice vakt olarak hâli perîşân ve 

karındâşı merkūm Hasan dahi bu def‘a sefer-i hümâyûnda şehîden vefât itmek hasebiyle 

babalarından müntakil hâneleri mesdûd kaldığından şâyeste-i merhamet oldığı 

beyânıyla bundan böyle ırz u edebiyle meşgûl olmak şartyla cürmi afv ve Kengiri'ye 

gelüb hânesinde ikāmet eylemesine müsâ‘ade-i aliyye erzân kılınması husûsu bu def‘a 

Kengiri cânibinden bâ-ma‘rûzât inhâ’ olunmakla merkūmın vech-i meşrûh üzre afv u 

ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[84/398]  

Ağa efendimizin mühürdârı efendiye virildi. 

       10 Şa‘bân [12]44 

Malkara Kazâsı nâ’ibine, Şuhud Kazâsı'na tâbi‘ Balçıkhisârı Karyesi 

sükkânından İmâm Hacı Mehemmed'in hilâf-ı rızâ’ harekete ibtidârı inhâ’ olundığına 

mebnî bâ-işâret bundan akdem sudûr iden emr-i şerîf ile Malkara'ya nefy olunmış ise de 

merkūmın nefyi hayli müddet ve iyâl u evlâdı şâyeste-i merhamet oldıkları inhâ’ ve 

cânib-i fetvâ-penâhîden işâret olunmakla afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[84/398-1] Bu dahi 

Dimetoka nâ’ibine, Şuhud Kazâsı'na tâbi‘ Balçık Karyesi sükkânından Hunti 

oğlı Ahmed'in hilâf-ı rızâ’ hareketine mebnî Dimetoka'ya nefy olunmış ise de nefyi 
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hayli müddet ve iyâl u evlâdı şâyeste-i merhâmet oldıkları inhâ’ vü istirhâm olunmakla 

afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[84/398-2] Bu dahi 

Keşan nâ’ibine, Şuhud Kazâsı'na tâbi‘ Balçıkhisârı Karyesi sükkânından Hacı 

oğlı Süleyman'nın hilâf-ı rızâ’ hareketine mebnî Keşan'a nefy olunmış ise de nefyi hayli 

müddet ve iyâl u evlâdı şâyeste-i merhamet oldıklarına binâ’en afv u ıtlâkı inhâ’ vü 

istirhâm olunmakla afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[84/399]  

Kapû-kethüdâsı mektûbî sadr-ı âlî Ali Râtıf Efendi'ye gönderildi. 

       10 Şa‘bân [12]44 

Trabzon Vâlisi müşârun-ileyh Osman Paşa'ya ve Kütahya nâ’ibine, Trabzon 

vücûhından Kalcı-zâde Osman Beg dimekle arîf şahıs ifsâd-ı memleket misillü ba‘zı 

uygunsuz hareketi tahkīk olundığına mebnî merkūmın Kütahya'ya nefy u tagrîbi 

husûsuna irâde-i seniyye ta‘alluk itmiş olmakla tarafından yanına mübâşir ta‘yîn 

olunarak Kütahya'ya nefy u irsâli bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[84/400] 

Dülbende vaz‘ u temhîr ile nevbetci çukadâr ile mukāta‘ât nâzırı efendiye 

gönderildi. 

       11 Şa‘bân [12]44 

Tire nâ’ibine, Tire Kazâsı'nda mahkeme kâtibi Tireli Mehemmed Efendi'nin 

huddâm-ı şerî‘ata şâyân olmayub uygunsuz harekâtından ve kitâbet-i mezkûrede 

müstahdem oldıkca ahâli vü fukarâyı ızrârdan hâlî olmayacağından bahisle merkūmın 

azliyle fî-mâ-ba‘d hidmet-i merkūmada istihdâm olunmaması husûsu bu def‘a kazâ-ı 

mezbûr cânibinden mahzar takdîmiyle  istid‘â’ vü istirhâm olunmakdan nâşî bâ-işâret-i 
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fetvâ-penâhî mûcibince merkūmın mahkeme kâtibliğinden ihrâc ile bundan böyle 

istihdâm olunması irâde-i aliyye muktezâsından olmakla vech-i meşrûh üzre amel 

olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[84/401] 

Kapû-çukadârı Muhyiddin ile ağaya virildi. 

       14 Şa‘bân [12]44 

Sivas vâlisi vezîre ve Ankara nâ’ibine, delil başılardan Erzurumî Hamza nâm 

şahıs hala Maraş Vâlisi ve Kayseri Mutasarrıfı Celâl Paşa ma‘iyyetine gönderilmek üzre 

iki yüz nefer mikdârı asâkir ile Kayseri mütesellimi tarafından Kayseri'ye celb ve 

neferâtıyla kendüsine dört mâh mikdârı ta‘yînât-ı i‘tâ ve aşılmış olan mâhiyyeyelerini 

dahi edâ idüb müşârun-ileyh Celâl Paşa ma‘iyyetine gitmek üzre Kayseri'den ihrâc itmiş 

ve merkūm ..............hâne vürûdında yanında olan neferâtının ekserini tagıdub kırk elli 

nefer ile gerü avdet ve esnâ-yı râhda fukarâ-yı ra‘iyyete gûna-gûn zulm u ta‘addî iderek 

müşârun-ileyh Hakkı Paşa tarafına gitmiş oldığı inhâ’ olunmakla bu vechle ta‘yînâtı 

yiyüb ve mâhiyye aldıkdan sonra yine icrâ’-yı me’mûriyete ri‘âyet itmediğinden başka 

fukarâ-yı ra‘iyyete dahi ol vechle ve ta‘addî eylemesi bi'l-vücûh hilâf-ı rızâ’-yı âlî 

olmakla kendüyi te’dîb ve emsâli terhîb zımnında Ankara'ya nefy u iclâ’sı bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[85/402] 

Kapû-çukadârı Muhyiddin Ağa ile kapû-kethüdâsı kassâb-başı ağaya gönderildi. 

       20 Şa‘bân [12]44 

Diyârbekir Kal‘ası dizdârına, Rize Kazâsı'nda İspîn Ağası Kafvân oğlı Hüseyin 

ve karındâşı Salih ve diğer karındâşı Keleş nâm şahıslar şark ordısı kazâ-ı mezbûrdan 

matlûb olunan aylıklu asâkirin tedârik ve ihrâcı husûsunda izhâr-ı muhâlefet ile 
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mehâmm-ı seniyyenin ta‘dîlini mûcib harekâta cesâret eyledikleri inhâ’ olunarak ve 

Diyârbekir'e nefy olunmışlar ise de merkūmlar piyâdelik ile me’lûf oldıklarından firâr 

eylemeleri melhûz olmakdan nâşî merkūmların Diyârbekir Kal‘ası'na vaz‘ u kal‘a-bend 

olunmaları hasûsı Trabzon Vâlisi Osman Paşa tarafından inhâ’ olunmakla mûcibince 

merkūmların Diyârbekir Kal‘ası'na vaz‘ u kal‘a-bend olunmaları bâbında dîvândan emr-

i âlî. 

[85/403] 

Kavâsân-ı hazret-i kā’im-makâmı Mustafa ve Refîk Mehemmed Kavâs'a virildi. 

22 Şa‘bân [12]44 

Keşan nâ’ibine, sadr-ı sâbık İzzet Paşa'nın hidmesinden Mustafa ve imâm Ali ve 

Mehemmed ve İsmail hilâf-ı rızâ’ harekete ibtidârlarına mebnî bundan akdem ordı-yı 

hümâyûndan li-ecli't-te’dîb Keşan'a nefy u tagrîb olunmışlar ise de hilâf-ı rızâ’ 

hareketde bulunmamaları şartıyla eyyâm-ı mübârekeye hürmeten merkūmların afv u 

ıtlâkları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[85/404] 

Nâzırı begligci efendiye verildi. 

        24 Şa‘bân [12]44 

Kayseri nâ’ibine, Avrupa tüccârından Büyük-yeni Hân'da mütemekkin Böliceci 

Kör Karabet nâm zimmî mücerred kendü  cerr-i nef‘çün darbhâne-i âmirenin nukūd 

mâddesinde olan nizâmın ihtilâli ve mu‘âmalât-ı nâsın ifsâdını mûcib harekât-ı 

reddiyeye ictisâr itmekde oldığı tahkīk olunmakla mersûmın bir mahale nefyiyle 

darbhâne-i âmire tarafından inhâ’olunmadıkca afv u ıtlâk olunmamak üzre tüccâr-ı 

mersûmın nâzırı tarafından ta‘yîn olunan mübâşire terfîkan Kayseriye'ye nefy u irsâl 

olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[85/405]  

Bu dahi 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya gönderildi. 

       24 Şa‘bân [12]44 

Konya nâ’ibine, kuyumcı esnâfından Semaven oğlı Karabet zimmî ber-vech-i 

muharrer harekete cesâret itmekde oldığı tahkīk olunmakla mersûm kavâs 

mübâşeretiyle Konya'ya nefy u irsâl olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[85/405-1] Bu dahi 

Bu dahi 

Ankara nâ’ibine, kuyumcı esnâfından Beşiktaşlı Pedros zimmî ber-vech-i 

muharrer harekete cesâret itmekde oldığı tahkīk olunmakla kavâs mübâşeretiyle 

Ankara'ya nefy u iclâ’ olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[85/406]    

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya gönderildi. 

          26 Şa‘bân [12]44 

Trabzon vâlisi ve İl-hâkān Konya Sancâğı mutasarrıfı ve Canik muhassılı ve bi'l-

istiklâl ol havâli ser-askeri vezîr Seyyid Osman Paşa'ya ve Adana nâ’ibine, Trabzon 

Nâ’ibi sâbık Kelkidli Yusuf vazifesinden hâric umûra müdâhalesine mebnî niyâbetden 

azl ile hânesinde ikāmet eylemesi müşârun-ileyh tarafından tenbîh olunmış ise de devr-i 

ebvâb ile neşr-i nifâk itmekde oldığından bir mahale nefy u iclâ’sı husûsu müşârun-

ileyh tarafından iş‘ar olunmış ve Adana'ya nefyi husûsu cânib-i hazret-i meşîhat-

penâhîden işâret olunmış olmakla çâvuş mübâşeretiyle Adana'ya nefy u tagrîb olunması 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

 



 271

[85/406-1] Bu dahi   

Müşârun-ileyhe ve Tokad nâ’ibine, mukāta‘ât hazinesi tarafından mazbût bakıra 

duhân gümrigi tevâbi‘âtından Irak Kazâsı Nâ’ibi Salih kendü umûrıyla meşgûl olmayub 

gümriğ-i mezbûr tevâbi‘âtından Taş-âbâd Kazâsı ahâlisinden ba‘zı sebükmagzâni tahrîk 

ile gümriğ-i mezbûr rüsûmâtı hakkında karâr-gir olan nizâmın inhilâlini mûcib harekât-ı 

reddiyyeye ibtidâr itmekde oldığı inhâ’ olunmış ve Tokad'a nefyi cânib-i meşîhat-

penâhîden işâret kılınmış olmakla çâvuş mübâşeretiyle Tokad'a nefy u iclâ’sı bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[85/407]  

Kapû-çukadârı Muhyiddin Ağa ile kapû-kethüdâsı Hacı Mustafa Ağa'ya 

gönderildi. 

27 Şa‘bân [12]44 

Erzurum ve Diyârbekir ve Rakka Vâlisi ve İl-hâkān Bozok Sancâğı mutasarrıfı 

ve ma‘âden-i hümâyûn emîni ve bi'l-istiklâl şark ordısı ser-askeri vezîre, lede'l-iktizâ’ 

tuğrâlı fermân-ı âlî tasdîrine taraf-ı müstecmi‘ü'l-eşref-i şâhâneden me’zûniyyetini 

müş‘ir hatt-ı hümâyûn sudûr itmiş olmakla şark ordısıçün uhdesinde olan ayâlât u 

elviyeden îcâbına göre aynen ve bedelen celbi lâzım gelen asker ve zahîre ve araba ve 

ağnâm ve şütürân misillü tertîbât-ı mu‘ayyenenin mahallerinde sür‘at-i istihsâl u 

isti‘câli zımnında şark cânibi defterdârı ma‘rifetiyle tuğrâlı fermân-ı şerîf ısdârına 

mübâderet ve bu vesile ile hilâf-ı şer‘-i şerîf vaz‘ u hâlet vukū‘a gelinmemesine dikkat 

ve arz u istîzânı lâzım gelen mevâdde ve keyfiyyâtı tahrîr ü inhâ’ya müsâberet eylemesi 

me’mûriyetini hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[86/408]  

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya gönderildi. 
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       27 Şa‘bân [12]44 

Çâvuş-başı ağaya ve Ankara nâ’ibine, hilâf-ı rızâ’ hareketlerine mukaddemce 

Der-sa‘âdet'den memleketleri cânibine nefy olunan Ankaralı re‘âyâdan kantârcı Anvans 

nâm zimmînin tahsîl-i zimmâtı ve te’diye-i duyûnı husûsu evkāf-ı hümâyûn nâzırı 

efendi ma‘rifetiyle tesviye olunmakda iken mersûm menfâsından firâren Der-sa‘âdet'e 

gelmiş oldığı ihbâr olunarak derhâl ahz ve ma‘rifet-i şer‘-i şerîf ile hesâbı reviyyet 

olundıkda  zimmâtı mesfûrın olmayub bundan akdem merd olan Kayser oğlı Artin'in 

sekiz nefer eytâmına mahzar olan emvâl-i metrûkesi oldığı inde'l-şer‘ tebeyyün 

eylediğinden zimmâtı eshâbından taleb u da‘vâ ve ahz u kabz ile duyûnına edâ eylemek 

üzre eytâm taraflarından hâlik-i mersûmın damadı Mısırlı Kuyorik zimmî bâ-ma‘rifet-i 

şer‘-i şerîf vekîl nasb olunmış ol vechle mesfûr Anvans'ın alâkası kalmamış oldığına 

binâ’en muahharen ihzâr olunan Uşâgî Ohanis ile beraber yine menfâsına i‘âdesi husûsu 

nâzır-ı mûmâ-ileyh tarafından ifâde olunmakla mersûmların çâvuş mübâşeretiyle yine 

menfâları olan Ankara'ya nefy u iclâ’ları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[86/409] 

Kapû-çukadârı Muhyiddin Ağa ile kapû-kethüdâsı Hacı Mustafa Ağa'ya 

gönderildi. 

       27 Şa‘bân [12]44 

Erzurum vâlisi ve ser-askeri vezîre ve İspîr Kazâsı nâ’ibine, İspîr Kazâsı 

ahâlisinden Nûh Oğulları dimekle [arif] Salih ve Ömer ve Ahmed ve Boz nâm 

kimesnelerin katl-i nüfûs ve gasb-ı emvâl vesâ’ir gûne fazâhate ibtidârları ol vechle 

lâzımü'l-izâle oldıkları selefî tarafından mukaddemâ inhâ’ olundığına mebnî 

merkūmların Erzurum ve Trabzon Eyâletleri dâhillerinde taharrî olunarak her nerede 

bulunurlar ise def‘ u hodlarına mübâderet ve neslinden olan kimesnelerin İspîr 
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Kazâsı'nda ikāme itdirilmemesine dikkat olunmak bâbında fermân-ı kazâ-ı ceryân sudûr 

olmış ise de merkūmların mütenebbih oldıklarından gayrî cesûr u ubûr olarak hedimât-ı 

cihâdiyyede istihdâma layık oldıklarından bahisle icrâ’-yı te’dîblerinden sarf-ı nazar 

olunarak afv u ıtlâkları husûsu istid‘â’ olunmakla ol vechle merkūmların afv u ıtlâkları 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[86/410] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya gönderildi. 

       4 Şa‘bân [12]44 

Çâvuş-başı ağaya ve Kal‘a-ı Sultâniye nâ’ibine, Kara Baba Zokāğı'nda 

müteveffâ Hacı Nuri damadı Mehemmed nâm şahıs kendü halinde olmayub 

vazifesinden hâric nizâmât-ı Devlet-i aliyye'ye dâ’ir vesâ’ir makālât-ı tefevvüh itmekde 

oldığı tahkīk olunmakla li-ecli't-te’dîb çâvuş mübâşeretiyle Kal‘a-ı Sultâniye'ye nefy u 

iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[86/411]    

Kethüdâ-yı sadr-ı âlî haftâncısı Hacı Ömer Ağa'ya virildi. 

1 Ramazân [12]44 

Niğde nâ’ibine, Hamid Sancâğı ahâlisinden Ceyim oğlı Ahmed menfâsında 

ıslâh-ı nefs itmiş ve vatanında olan iyâl u evlâdı dahi rahm ü şefkate şâyeste 

oldıklarından afv u ıtlâkı bâ-i‘lâm u mahzar inhâ’ vü niyâz olunmış olmakla merkūmın 

afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[86/412]   

Ordı-yı hümâyûna tobra ile gönderildi. 

       2 Ramazân [12]44 
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Keşan nâ’ibine, Radomir nâ’ibi iken bundan akdem li-ecli't-te’dîb Keşan'a nefy 

u iclâ’ olunan zimmînin kayd-ı nefyiden afv u ıtlâkı bâbında şeref-rîz-i sudûr olan hatt-ı 

hümâyûn mûcibince bâ-işâret-i aliyye merkūmın tahliye-i sebîli bâbında dîvândan emr-i 

âlî. 

[86/413] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağa hazretlerine gönderildi. 

       12 Ramazân [12]44 

Aydın Güzelhisârıyla Midillü nâ’iblerine, Aydın Güzelhisârı Kazâsı'nda hala 

mahkeme kâtibi Mehemmed Beg nâm şahıs kendü halinde olmayub ba‘zı müfsid ü 

muharrik makūleleriyle yek-dil ve yek-cihet olarak inhilâl-i şirâze-i nizâm-ı memleket  

ile insilâb-ı emn u asâyiş-i fukarâyı mûcib harekâta ictisâr eylediği bu def‘a bâ-ma‘rûzât 

inhâ’ olunmış olmakdan nâşî merkūmın li-ecli't-te’dîb bâ-işâret-i şeyhü'l-islâmi çâvuş 

mübâşeretiyle Midillü'ye nefy u iclâ’ olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[86/413-1] Bu dahi 

Aydın Güzelhisârıyla Kal‘a-ı Sultâniye nâ’iblerine, Aydın Güzelhisârı 

ahâlisinden müftü sâbık Mustafa nâm şahısın ber-vech-i muharrer hareketi inhâ’ 

olunmakla merkūmın li-ecli't-te’dîb bâ-işâret-i aliyye çâvuş mübâşeretiyle Kal‘a-ı 

Sultâniye'ye  nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî.   

[86/413-2] Bu dahi 

Aydın Güzelhisârıyla İstanköy nâ’iblerine, kazâ-ı mezbûr ahâlisinden mahkeme 

kâtibi sâbık Hasan nâm şahısın ber-vech-i muharrer hareketi inhâ’olunmakla merkūmın 

li-ecli't-te’dîb bâ-işâret-i aliyye çâvuş mübâşeretiyle İstanköy'ye nefy u iclâ’sı bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 
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[86/413-3] Bu dahi 

Aydın Güzelhisârıyla Konya nâ’iblerine, hala Aydın Güzelhisârı a‘yânı Mazlûm 

Beg oğlı Mustafa Beg nâm şahısın ber-vech-i muharrer hareketi inhâ’ olunmakla 

merkūmın li-ecli't-te’dîb kavâs mübâşeretiyle Konya'ya nefy u iclâ’ olunmak bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[86/413-4] Bu dahi 

Aydın Güzelhisârıyla Kütahya nâ’iblerine, kazâ-ı mezbûr a‘yânı sâbık Kör 

Ahmed nâm şahısın ber-vech-i muharrer hareketi inhâ’ olunmakla merkūmın li-ecli't-

te’dîb kavâs mübâşeretiyle Kütahya'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[87/414]  

Kapû-çukadârı Küçük Mehemmed Ağa ile kapû-kethüdâsı Habib Efendi'ye 

gönderildi. 

       21 Ramazân [12]44 

Kal‘a-ı Sultâniye nâ’ibine, Biga Kazâsı mahkemesinde berât-ı şerîfle baş-kâtib 

olan Mehemmed Murad ifsâd-ı belde misillü hilâf-ı rızâ’ harekete mebnî baş-kâtib 

üzerinde ref‘-i berât-ı kaydı terkîn ve Biga Kazâsı'nda olan emlâkını bir âhara tevkîl ile 

kendü iyâl u evlâdıyla Bursa'da sâkin olmak ve kazâ-ı mezbûra men-ba‘d ayak 

basmamak üzre bundan akdem bâ-işâret-i aliyye Bursa'ya nefy olunmış ve ba‘dehu afv 

u ıtlâkı istirhâm kılındığına mebnî merkūmın Biga Kazâsı'nda sâkin olması câ’iz 

olmadığı inhâ’ kılınmak hasebiyle Kal‘a-ı Sultâniye'de meks ü iskân itmek üzre bâ-

işâret-i aliyye afv olunarak el-yevm kal‘a-ı merkūmada ikāmet üzre olub ancak iktizâ’ 

iden mesâlih-i kazâyı tahrîre kimesne mevcûd olmadığından kemâ-kân Biga Kazâsı'nda 

iskân ile hidmet-i mezkûrede istihdâm olunması ahâli tarafından istirhâm ve ol bâbda 

Biga Sancâğı mutasarrıfı sadr-ı esbak Ali Paşa Hazretleri tarafından dahi inhâ’ 
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olunmakdan nâşî merkūmın bâ-işâret-i şeyhü'l-islâmi kemâ-kân Biga Kazâsı'nda iskân 

ile mahkeme kitâbetinde istihdâm olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[87/415] 

Mukāta’â nâzırı efendi hazretlerine kapû-çukadârı Hüseyin Ağa'nın uşâgıyla 

gönderildi. 

        21 Ramazân [12]44 

Kal‘a-ı Sultâniye nâ’ibine, İçel Sancâğı'nda vâki‘ Mod Kazâsı a‘yânı olub asker 

baş-bûğlığıyla Kıbrıs Cezîresi'ne me’mûr Ahmed Beg Kıbrıs'dan avdetle ifsâd-ı ahâli-i 

mûcib hareketi inhâ’ olundığına mebnî bundan akdem Kal‘a-ı Sultâniye'ye nefy u iclâ’ 

olunmış ise de merkūmın menfâsında perîşânî hâline ve iyâl u evlâdına merhameten 

ıtlâkı husûsu Kıbrıs muhassılı tarafından inhâ’olunmakla merkūmın afv u ıtlâkı bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[87/416]    

Kapû-çukadârı İzzet Ağa'ya virildi. 

       21 Ramazân [12]44 

Tokad nâ’ibine, Niğde Kazâsı'nda Melendiz Nâhiyesi'ne tâbi‘ Çiftlik Karyesi 

sükkânından Çirkin oğlı Ahmed ve Solak oğlı Ahmed mehâmm-ı seniyyenin ta‘dîlini 

mûcib hilâf-ı rızâ’ harekete ictisâr eyledikleri Niğde mütesellimi tarafından inhâ’ 

olundığına mebnî bundan akdem Tokad'a nefy olunmışlar ise de merkūmlar 

menfâlarında karîn-i terbiye olmış ve vatanlarında olan evlâd u iyâlleri bî-kes kalarak 

hallerine merhameten afv u ıtlâklarına müsâ‘ade-i aliyye erzân kılınmasını mütesellim-i 

mûmâ-ileyh tarafından ve ahâli-i câniblerinden bâ-ma‘rûzât niyâz u istirhâm olunmış 

olmakdan nâşî merkūmlar fîmâ-bâ‘d kendü hallerinde ırz u edebleriyle olmak şartıyla 

afv u ıtlâkları bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[87/416-1] Bu dahi 

Sivas nâ’ibine, karye-i mezbûr ahâlisinden Çolak İsmail ve karındâşı Mustafa ve 

Küçük Ali ve Çelebi oğlı Mustafa nâm kimesneler ber-vech-i muharrer afv u ıtlâkları 

bâbında dîvândan emr-i âlî.    

[87/417]    

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya virildi. 

       19 Ramazân [12]44 

Çâvuş-başı ağaya ve Bozcaada nâ’ibine, Der-sa‘âdet'de haffâf çarşusında haffâf  

Selim nâm şahıs bir çift çarık ve papucı narh cârîsinden altmış pâre ziyâde fürûht itmek 

husûsuna cesâret eylediğine mebnî li-ecli't-te’dîb Bozcaada'ya nefy u iclâ’sı bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[87/418]    

Cümlesi tobraya vaz‘ u temhîr ile ser-asker paşa hazretlerine çukadâr Süleyman 

ile gönderildi. 

       24 Ramazân [12]44 

Bursa nâ’ibine ve Kütahya mütesellimine, sâbıkā Denizli Kazâsı Nâ’ibi Seyyid 

Mehemmed İzzet'in eyyâm-ı niyâbetinde kazâ-ı mezbûrda vukū‘ bulan ihtilâlde medhali 

oldığı bi't-tahkīk inhâ’ olunmakla sudûr iden hatt-ı hümâyûn mûcibince merkūmın li-

ecli't-te’dîb bâ-işâret-i şeyhü'l-islâmi çâvuş mübâşeretiyle Bursa'ya nefy u tagrîbi 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[87/418-1] Bu dahi 

Konya nâ’ibine ve Kütahya mütesellimine, Denizli Kazâsı'ndan Der-sa‘âdet'den 

müretteb zahâyir mâddesinden dolâyı bu def‘a kazâ-ı mezbûrda fesâd u ihtilâl tekevvün 

itmiş ve hâdise-i merkūma Zeybek Bölük-başısı Ali nâm şahısın bir kâç nefer 
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rüfekāsıyla ön ayak olmasından neş’et itmiş oldığından merkūmın li-ecli't-te’dîb bâb-ı 

ser-askerîden ta‘yîn olunan       kavâsa terfîkan Konya'ya nefy u iclâ’sı bâbında 

dîvândan erm-i âlî. 

[87/418-2] Bu dahi 

Bolvadin ve Kütahya Kazâları nâ’iblerine, Bolvadin Kazâsı Müftüsü sâbık 

Hasan mehâmm-ı seniyyenin ta‘dîlini mûcib harekete ictisâr eylediği inhâ’ 

olundığından bahisle merkūm li-ecli't-te’dîb bâ-işâret-i aliyye çâvuş mübâşeretiyle 

Kütahya'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[87/418-3] Bu dahi                      

Kayseri nâ’ibine ve Kütahya mütesellimine, kezâlik mürettebât-ı cihâdiyyenin 

ta‘dîlini mûcib harekete ictisâr iden Denizli Kazâsı'nda vâki‘ Ahmedli Karyesi 

Kethüdâsı Kara Ali nâm şahısın bir kâç nefer ve kazâsıyla hilâf-ı rızâ’ harekete 

ictisârına mebnî bâb-ı ser-askerîden ta‘yîn olunan          kavâsa terfîkan li-ecli't-te’dîb 

bâ-hatt-ı hümâyûn Kayseri'ye nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[87/418-4] Bu dahi 

Kastamonı nâ’ibine ve Kütahya mütesellimine, Denizli Kazâsı'ndan Der-

sa‘âdet'e zâhire mâddesinden dolâyı bu def‘a fesâd u ihtilâl tekevvün itmiş ve hâdise-i 

merkūm hazinedâr Mehemmed nâm şahısın bir kâç nefer ve kazâsıyla ön ayak 

olmasından neş’et eylediği tahkīk olunmış olmakla merkūm bâb-ı ser-askerîden ta‘yîn 

olunan       kavâs mübâşeretiyle li-ecli't-te’dîb Kastamonı'ya nefy u iclâ’sı bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[88/419] 

Dülbende vaz‘ u temhîr ile çukadâr Şuayib Ağa ile gönderildi. 

       25 Ramazân [12]44 



 279

Ayaş nâ’ibine bu def‘a mîr-i mîrânlığı ref‘iyle vilâyeti olan Ayaş Kazâsı'nda 

ikāmete me’mûr kılınan Tahir Paşa'ya, mûmâ-ileyhin bu def‘a hasbe'l-îcâb mîr-i 

mîrânlığı ref‘ olunarak vilâyeti olan Ayaş Kazâsı'nda ikāmeti husûsuna irâde-i seniyye-i 

mülûkâne ta‘alluk idüb ol bâbda hatt-ı hümâyûn sudûr itmiş olmakla bu tarafdan serî‘an 

hareket ve kazâ-ı mezbûra varub anda ikāmet eylemesi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[88/420] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağa hazretlerine gönderildi. 

28 Ramazân [12]44 

Karamürsel ve Konya nâ’iblerine, Karamürsel Kazâsı ahâlisinden Hüseyin ve 

Hamdi nâm şahıslar kendü hallerinde olmayub teferrüd dâ‘iyyesiyle bu def‘a bir takım 

nisvânı tahrîk ile voyvada konâğını bâsub habshâneyi ihrâk iderek îkā‘-ı nâ’ire-i fitne 

vü fesâd ile inhilâl-i şirâze-i nizâm-ı memleketi müstevcib harekâta ictirâ’ eyledikleri 

kazâ-ı mezbûr voyvadası tarafından inhâ’ olunmakla merkūmların kavâs mübâşeretiyle 

Konya'ya nefy u iclâ’ları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[88/421] 

Gedüklülerden Mustafa Ağa mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

       28 Ramazân [12]44 

Eski İstanbul muhâfızı olub bu def‘a ref‘-i vezâretiyle Bursa'da ikāmete me’mûr 

kılınan Süleyman Paşa'ya ve Bursa nâ’ibine ve gedüklülerden olub paşa-yı mûmâ-ileyhi 

savb-ı me’mûre îsâl eylemek üzre mübâşir ta‘yîn olunan Mustafa Ağa'ya, Eski İstanbul 

muhâfazası bu def‘a hasbe'l-îcâb Bahr-ı Sefîd Boğazı Muhâfızı sadr-ı esbak Ali Paşa 

Hazretlerine ihâle kılınmış oldığına binâ’en paşa-yı mûmâ-ileyhin ref‘-i vezâretiyle 

Bursa'da ikāmeti husûsuna irâde-i seniyye-i mülûkâne ta‘alluk idüb ol bâbda hatt-ı 
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hümâyûn sudûr itmiş ve gedüklü-yi mûmâ-ileyh ile bi'r-refâka Bursa'ya varub ikāmet 

eylemesi me’mûriyetini hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[88/422] 

Kapû-çukadârı Mehemmed Ağa ile Boğaz kapû-kethüdâsı Habib Efendi'ye 

gönderildi. 

       6 Şevvâl [12]44 

Sivas nâ’ibine, ve Aksaray sükkânından Şeyh oğlı Mehemmed Şemseddin hilâf-

ı rızâ’ harekete ibtidâr eylediğine binâ’en Sivas’a nefy olunmış ise de iyâl u evlâdı 

vatanında perîşân ve tekyesi fukarâsı dahi sergerdân oldıklarına mebnî tekyesinde 

ikāmet eylemek üzre afv u ıtlâkı Bahr-ı Sefîd Boğazı muhâfızı ve ser-askeri tarafından 

iltimâs olunmakla afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[88/423] 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Hacı Abdurrahman Kavâs ile gönderildi. 

8 Şevvâl [12]44 

Hala Trabzon Vâlisi ve İl-hâkān Konya Sancâğı Mutasarrıfı ve Canik Muhassılı 

ve ol havâli ser-askeri Vezîr Seyyid Osman Paşa'ya ve Ankara nâ’ibine, silahşörândan 

Samsun mübâya‘acısı Ahmed'in mübâya‘a husûsunda fukarâ-yı ra‘iyyete envâ’-ı 

mezâlim u ta ‘addiyâte ictisâr itmekde oldığı bu def‘a inhâ’ olundığına mebnî merkūmın 

müşârun-ileyh ma‘rifetiyle ahz ve mübâşir ta‘yîn olunan rikâb-ı hümâyûn kā’im-

makāmı kavâslarından Abdurrahman Kavâs'a terfîkan Ankara'ya nefy u iclâ’sı bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[88/424] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya gönderildi. 

       11 Şevvâl [12]44 
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Zikr-i âtî menfîlerin Ankara Sancâğı'nda bulındıgları mahalin nâ’ibiyle Kütahya 

nâ’ibine, Yeni-il voyvadalıgı aklâmından Ankara Sancâğı'nda mütavattın Börtek Aşireti 

Begi Kara Oyuk Karyesi'nde sâkin Börtek oğlı Ahmed Beg ve yine aşiret-i merkūma 

mülhakātından Muradlı Cemâ‘ati Kethüdâsı Abidin oğlı Mehemmed'in hilâf-ı rızâ’ 

harekete ictisârlarına mebnî kavâs mübâşeretiyle Kütahya'ya nefy u iclâ’ olunmaları 

bâbında dîvândan erm-i âlî. 

[88/425] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya virildi. 

      23 Rebî‘ü'l-âhir [12]44 

Çâvuş-başı ağaya ve Kal‘a-yı Sultâniye nâ’ibine, Mısır Çarşûsı esnâfından Hacı 

Ali meshûk Yemen kahvesine kabâ kahve mezc ile ibâd-ullahı ızrâr itmekde oldığı 

mukāta‘ât nâzırı efendi tarafından inhâ’ olunmakla çâvuş mübâşeretiyle li-ecli't-te’dîb 

Sultâniye'ye nefy u tagrîb olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[88/426] 

Kapû-çukadârı Ahmed Ağa ile Alâ’iye Mutasarrıfı Musafa Paşa Hazretlerine 

gönderildi. 

       26 Rebî‘ü'l-âhir  [12]44 

Konya nâ’ibine, Alâ’iye Sancâğı'nda vâki‘ İbradi Kazâsı a‘yânı sâbık Sâdık 

hilâf-ı rızâ’ harekete ibtidârı inhâ’ olundığına mebnî li-ecli't-te’dîb Konya'ya nefy u 

iclâ’ olunmış ise de merkūm mahal-i menfâsında sefîl oldığından rahm ü şefkat-i 

seniyyeye şâyeste olmakla afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[88/426-1] Bu dahi  

Ankara nâ’ibine, Alâ’iye Sancâğı’nda vâki‘ İbradi Kazâsı'nda a‘yânlık 

dâ‘iyyesinde olan Halil hilâf-ı rızâ’ hareketine mebnî li-ecli't-te’dîb Ankara'ya nefy u 
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iclâ’ olunmış ise de merkūm kazâ-ı mezbûr hândânından oldığından şâyeste-i rahm ü 

şefkat olmakla afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[89/427] 

 Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya virildi. 

        16 Şevvâl [12]44 

İsmail Kavâs'a virilmişdir. 

Kapûcı-başılardan Hüdavendigar Sancâğı Mütesellimi Şehvâr-zâde Derviş Beg'e 

ve Ankara nâ’ibine, Hüdavendigar Sancâğı'nda vâki‘ Mihaliçcik Kazâsı sâkinlerinden 

Halid oğlı Ömer nâm şahıs bâgyâne harekete ibtidârı cihetiyle Hüdavendigar Sancâğı 

Mutasarrıfı sâbık Hüseyin Paşa tarafından mukaddemâ bâ-buyurıldı ma‘lûmü'l-esâmi 

rüfekāsıyla birer mahale nefy olunmış ve müşârun-ileyhe Çirmen Sancâğı tevcîh 

olunarak livâ-ı mezbûr mütesellim ile zabt olunmak üzre emr u irâdesi mukāta‘ât 

hazinesine rabt olunmış oldığından merkūm rüfekā-ı sâ’iresiyle yine meydâna çıkub 

ba‘zı erâzil gürûhını tahrîk iderek Karye-i Bakariyye serserî geşt ü güzâr ve mehâmm-ı 

saltanat-ı seniyyesinin ta‘dîliyle inhilâl-i şirâze-i nizâmı mûcib harekâta ictisâr itmekde 

oldığı bu def‘a inhâ’ olunmakdan nâşi merkūmın kavâs mübâşeretiyle Ankara'ya nefy u 

irsâli bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[89/427-1] Bu dahi 

Reyhân Kavâs'a virilmişdir. 

Mütesellim-i mûmâ-ileyhe ve Kastamonı nâ’ibine, kazâ-ı mezbûr sükkânından 

Kıbtiyân oğlı Ali Mollâ nâm şahısın dahi ber-vech-i muharrer harekete binâ’en ta‘yîn 

olunan            kavâsa terfîkan Kastamonı'ya nefy u irsâli bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[89/427-2] Bu dahi         

 Osman'a virilmişdir. 
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Mütesellim-i mûmâ-ileyhe ve Karahisâr-ı Sâhib nâ’ibine, kazâ-ı mezbûr 

sükkânından Topal oğlı Mehemmed nâm şahısın dahi ber-vech-i muharrer harekete 

ictisârına mebnî ta‘yîn olunan          kavâsa terfîkan Karahisâr-ı Sâhib'e nefy olunmak 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[89/427-3] Bu dahi   

 Ahmed Kavâs'a virilmişdir. 

 Mütesellim-i mûmâ-ileyhe ve Amasya nâ’ibine, kazâ-ı mezbûr sükkânından 

Hacı Hasan oğlı Kör Halil nâm şahısın ber-vech-i muharrer harekete ictisârına mebnî 

ta‘yîn olunan           kavâsa terfîkan Amasya'ya nefy olunmak bâbında dîvândan emr-i 

âlî. 

[89/427-4] Bu dahi 

 Zikr-i âtî menfînin bulundıgı mahalin kādîsına Kütahya nâ’ibine, Trabzon 

vücûhından Falcı-zâde Osman Beg'in hilâf-ı rızâ’ harekete cesâretine mebnî hala 

Trabzon Vâlisi Osman Paşa tarafından mübâşir ta‘yîniyle Kütahya'ya nefy u iclâ’sı 

bâbında bundan akdem emr-i şerîf mûcibince merkūm-ı müşârun-ileyh tarafından 

mübâşire terfîkan Trabzon'dan bahren Samsun İskelesi'ne i‘zâm olunmış ise de ber 

takrîb afv u ıtlâkını tahsîl dâ‘iyyesiyle esnâ-yı râhda Akçe Kal‘a pişkâhından sefîneden 

çıkub Sinob'a gelmiş ve andan Bolu tarafına gitmiş oldığı Erzurum vâlisi ve Trabzon 

vâlisi müşârun-ileyhümâ taraflarından inhâ’ ve merkūmın Trabzon'da bulunması 

mahzûrdan Salim olmayacağı iş‘âr olunmış ve mukaddemâ sâdır olan emr-i şerîf 

mûcibince Kütahya'ya nefy u irsâl olunmasını Erzurum vâlisi müşârun-ileyhin kapû-

kethüdâsı kassâb-başı Mustafa Ağa bâ takrîr inhâ’ itmekle ta‘yîn olunan         tâtâra 

terfîkan merkūmın Kütahya'ya nefy u irsâli bâbında dîvândan emr-i âlî.  
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[89/428]  

 Kavâsân-ı kā‘im-makāmîden Hüseyin Kavâs ta‘yîn olundı. 

       29 Şevvâl [12]44  

 Mersûmın afv u ıtlâkı bâbında emr-i âlî sudûr ve mahaline tesyâr olunmışdır. 

       13 Rebî‘ü'l-evvel  [12]45 

 Kayseri ve Kastamonı nâ’iblerine, Rum tâ’ifesinden Antitaş zimmî zâhiren 

bölicecilik vesâ’ir ticâret sûretiyle el-yevm Kayseri'de ikāmet üzre ise de gizlüce envâ‘-ı 

hile vü desâyise ibtidâr ve Kayseri ve havâlisinden hafîce altûn vesâ’ir zer ü sîm 

mübâya‘a ve Der-sa‘âdet'e gönderüb cânib-i ecnebiyyeye fürûht itdirmek misillü vaz‘a 

cür’et ve ol vechle ecnâs-ı nukūd nizâmının fesâd u inhilâlini mûcib harekete cesâreti 

tahkīk kılındığından bâhisle mersûmın nefy u iclâ’sı husûsunu darbhâne-i âmire nâzırı 

efendi bâ-takrîr inhâ’ itmekle li-ecli't-te’dîb Hüseyin kavâs mübâşeretiyle Kastamonı'ya 

nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[89/429]  

   Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Hamza Kavâs'a virildi. 

29 Şevvâl [12]44 

 Bu dahi 

          13 Rebî‘ü'l-evvel [12]45 

 İzmir kādîsına ve Keşan nâ’ibine, Rum tâ’ifesinden Turduzi nâm zimmî zâhiren 

bölicecilik vesâ’ir ticâret sûretiyle İzmir'de ikāmet üzre ise de gizlüce İzmir'de ba‘zı 

kimesnelerden kalb u kem‘iyâr on ikilik altûnı devşirib Kayseri'ye irsâl ile yazu ve 

sikkeden anlamaz bir takım fukarâya i‘tâ itdirerek çok kimesnelerin izrârlarına ictisâr 

itmekde oldığı tahkīk kılındığından bahisle bir mahale nefy u iclâ’sı husûsu darb-hâne-i 
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âmire nâzırı efendi bâ-takrîr inhâ’ itmekle mersûmın li-ecli't-te’dîb kavâs mübâşeretiyle 

Keşan'a nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[89/430]          

 Kavâsân-ı hazret-i kā’im-makāmîden                    kavâs ta‘yîn olundı. 

         29 Şevvâl [12]44 

 Biga Sancâğı mutasarrıfı ve Bahr-ı Sefîd Boğazı Muhâfızı ve Ser-askeri Vezîr 

El-hâc Mustafa Paşa'ya ve Aydın Güzelhisârı nâ’ibine, fî'l-asl Sinob ahâlisinden olub 

bir müddetden berü Seddü'l-bahr Kal‘ası'nda iskân itmiş olan El-hâc Davud nâm şahısın 

fî-mâ-ba‘d kazâ-ı mezbûra ayak basmamak şartıyla kavâs mübâşeretiyle Aydın 

Güzelhisârı'na nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[90/431]     

Dülbende vaz‘ u temhîr ile kuyumcı çukadâr ile ser-asker paşa hazretlerine 

gönderildi. 

       29 Şevvâl [12]44 

Bozcaada ve Zevârin'e, asâkir-i mansûre-i muhammediyye ser-askeri Hüsrev 

Paşa Hazretleri alâyında birinci taburın dördünci bölüğinde altıncı on-başının beşinci 

neferi Çehârşenbeli İbrahim nâm şahısın bî-edebâne hareketi tahakkuk eylediğine 

binâ’en bundan akdem usûl-i nizâm üzre darb-ı şedîd ile te’dîb olunmış ve karîn-i ıslâh 

olmadığından mu’ahharen silk-i nizâmdan çıkarılmış ise de yine harekât-ı sâbıkāsında 

ısrâr iderek mahallesi ahâlisini iz‘acdan hâlî olmadığından bahisle li-ecli't-te’dîb 

Bozcaada Kal‘ası'na nefy u kal‘a-bend olunması husûsu ser-asker-i müşârun-ileyh 

tarafından inhâ’ olunmakla merkūm ahz ve bâb-ı ser-askerîden ta‘yîn olunan               

kavâsa terfîkan Bozcaada Kal‘ası'na nefy u irsâli bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[90/432]     

Mühürdâr Ömer Ağa ile çâvuş-başı ağa efendi hazretlerine gönderildi. 

 2 Rebî‘ü'l-evvel [12]44 

 Haleb Mütesellimi Ali Beg'e ve Adana nâ’ibine, Kilis Kazâsı Nâ’ibi Mehemmed 

Efendi vazifesinden hâric maslahata karışarak umûr-ı mühimmenin te’hîr ü ta‘dîlini 

mûcib hareket eylediğine binâ’en bâ-işâret-i hazret-i meşîhat-penâhî çâvuş 

mübâşeretiyle Adana'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[90/433]     

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya virildi. 

          3 Rebî‘ü'l-evvel [12]44 

Bursa nâ’ibine ve Karasi Sancâğı mütesellimine, Ayverendi Kazâsı Nâ’ibi sâbık 

Mehemmed Hilmi umûr-ı mühimmenin ta‘dîlini mûcib harekete mütecâsir oldığı inhâ’ 

ve cânib-i meşîhat-penâhîden işâret olunmakla merkūmın çâvuş mübâşeretiyle li-ecli't-

te’dîb Bursa'ya nefy u tagrîb olunması bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[90/434]              

 Darbhâne kapû-çukadârı Ali Efendi ile darbhâne nâzırı efendiye gönderildi. 

5 Rebî‘ü'l-evvel [12]44 

Mersûmın afv u ıtlâkı bâbında emr-i âlî isdâr ve mahaline tesyâr olunmışdır. 

13 Rebî‘ü'l-âhir [12]45 

Antalya nâ’ibine, Rum tâ’ifesinden Kayserili Abadi nâm zimmî yedinde 

memnû‘-ı ecnâs-ı akçe ile bu def‘a ahz u girift olunmış olmakla li-ecli't-te’dîb kavâs 

mübâşeretiyle Antalya'ya nefy u tagrîb olunması bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[90/434-1] Bu dahi 

Mersûmın afv u ıtlâkı bâbında emr-i âlî isdâr ve mahaline tesyâr olunmışdır. 



 287

      13 Rebî‘ü'l-evvel [12]45 

Sofya mollâsına, tâ’ife-i mersûmeden Kayserili Keşeş oğlı Abraham zimmî 

zâhiren bölicecilik vesâ’ir ticâret sûretiyle el-yevm Der-as‘âdet'de ikāmet üzre ise de 

gizlüce Der-as‘âdet'e atîk ecnâs-ı altûn nukūd-ı memnû‘asını vesâ’ir ba‘zı zer ü sîm celb 

ile cânib-i ecnebiyye fürûht eylediğinden mukaddemâ geregi vaz‘ olunmış ve 

mu‘ahharen afv u ıtlâk kılınmış ise de mesfûr memnû‘ u mütenebbih olmakla kavâs 

mübâşeretiyle Sofya'ya nefy u iclâ’ olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[90/435]                 

 Bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile beraber kapû-çukadârı ile müdîr-i umûrı Sa‘id 

Efendi'ye gönderildi. 

7 Rebî‘ü'l-evvel [12]44 

Hüdavendigar Sancâğı mütesellimine ve Hüdavendigar Sancâğı'nda vâki‘ 

kazâlar kādîlarına vesâ’ire, Mihalcik Kazâsı sâkinlerinden Topal oğlı Mehemmed ve 

Halid oğlı Ömer ve Kıbtiyân oğlı Alamella ve Hacı Hasan oğlı Kör Halil nâm şahıslar 

bâgyâne harekete ibtidârları cihetiyle Hüdavendigar Sancâğı Mutasarrıfı sâbık Hüseyin 

Paşa tarafından mukaddemâ bâ-buyurıldı birer mahale nefy olunmışlar ise de livâ-ı 

mezbûr mu’ahharen mukāta‘ât hazinesine rabt olundığından merkūmlar yine meydâna 

çıkub ba‘zı erâzil gürûhını tahrîk iderek mehâmm-ı seniyyenin ta‘dîlini mûcib harekâta 

ictisâr itmekde oldıkları inhâ’ olunarak eşhâs-ı merkūmanin birer mahale nefy u iclâ’ları 

bâbında sudûr iden evâmir-i aliyye lede'l-vusûl kazâ-ı mezbûr voyvadası esbak Murad 

oğlı Hacı İbrahim ve Topal oğlı karındâşı Yusuf nâm müfsid beşeler merkūmları nush 

dâ‘iyyesiyle yânlarına celb ve başlarına beş yüzden ziyâde eşkiyâ dahi cem‘ iderek 

kazâ-ı mezbûr voyvadasının konâğını basub mukābele u mukātelebe cür’et itmiş 

oldıkları inhâ’olunmakla îcâbına göre civâr kazâlardan mikdâr vâfî asker tedârikiyle 
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eşkiyâ-yı merkūmanın üzerlerine varılub voyvada-ı sâbık İbrahim ile havne-i merkūma 

sâ’ire ahz olunarak levâzım-ı te’dîblerinin icrâ’sıyla ref‘-i mazarratlarına müsâra‘at 

olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[90/436]        

Kassâb-başı ağanın kapû-çukadârına virildi. 

      12 Rebî‘ü'l-evvel [12]44  

 Mîr-i mîrân-ı kirâmdan sâbıkā Van muhâfızı olub bu def‘a               ikāmete 

me’mûr kılınan İshak Paşa'ya ve         nâ’ibine, hala Erzurum Vâlisi ve şark ordısı ser-

askeri Salih Paşa mûmâ-ileyh İshak Paşa'nın uygunsuz hareketine mebnî muhâfızlıkdan 

azl ile yerine Mahmudî Kal‘ası Begi Esad Paşa-zâde Temür Begi rütbe-i mîr-i mîrânı ile 

Van muhâfızı nasb itmiş ve bu cihetle mûmâ-ileyh İshak Paşa'nın bir mahale ikāmeti 

lâzım gelmiş oldığından sudûr iden hatt-ı hümâyun mûcibince me’mûriyetini şâmil 

dîvândan emr-i âlî. 

 [91/437]      

 Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya virildi. 

12 Rebî‘ü'l-evvel [12]44 

Çâvuş-başı ağaya ve Bozcaada nâ’ibine, berber esnâfından kalpakcılar başında 

berber Ahmed nâm şahıs tezvîr da‘vâlar ile ibâd-ullahı izrâr misillü hareketi tebeyyün 

itmekden nâşî çâvuş mübâşeretiyle Bozcaada'ya nefy u iclâ’ olunmak bâbında dîvândan 

emr-i âlî. 

[91/437-1] Bu dahi 

Mîr-i mîrândan Sofya mütesellimine ve Egridere Pelinkası nâ’ibine ve Betice 

Kazâsı a‘yâna, vekîl olan Ali nâm şahıs Revinece ve Radomir Kazâları'ndan Vidin'e 

irsâli irâde-i seniyye muktezâsından olan ma‘lûmü'l-keyl-i istibdâl-i şa‘îrinin dört beş 
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mâhından berü nakli husûsunda batâ’et itmekde oldığı inhâ’ olunmakla kavâs 

mübâşeretiyle Eğridere Pelinkası'na nefy u irsâl olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[91/437-2] Bu dahi      

 Mütesellim-i mûmâ-ileyhe ve Manâstır nâ’ibine, Ronice Kazâsı müftüsü ve 

müdîri olan Emin ve Ronice ve Radomir Kazâları'ndan Vidin'e nefy u irsâli irâde 

buyurılan istibdâli husûsunda batâ’et eylediğine mebnî işâret-i aliyye mûcibince çâvuş 

mübâşeretiyle Manâstır'a nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[91/438] 

 Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya gönderildi. 

       15 Rebî‘ü'l-evvel [12]44 

 Çâvuş-başı ağa hazretlerine ve Eğin nâ’ibine, Bahar oğlı Halil nâm şahıs kendü 

halinde olmayub dâ’imâ tezvîr da‘vâlarda bulundığını tebeyyün iderek bu makūle hilâf-ı 

rızâ’ hareketde bulunmaması her ne kadar kendüye tenbîh olunmış ise de mütenebbih 

olmayarak nâ-meşrûh da‘vâlar ile tezvirâne cür’et itmekde oldığından bu makūlelerin  

te’dîbiyle emsâlinin terhîbi lâzimeden olmakla fî-mâ-ba‘d Der-sa‘âdet'e gelmemek ve 

memleketinden hâric mahale ruhsat virilmemek ve vilâyetinde kendü halinde kıyâm 

itmek şartıyla merkūmın menfiyyen ikāmetiçün çâvuş mübâşeretiyle memleketi olan 

Eğin'e nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[91/439]      

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya gönderildi. 

      16 Rebî‘ü'l-evvel [12]44 

Çanâk Kal‘ası dizdârına, Pekmezci oğlı dimekle arîf şahıs mecnûn sûretinde 

edebsiz gürûhından olarak hilâf-ı şer‘-i şerîf ve münâfî-i emr-i münîf harekâtdan hâlî 
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olmadığına mebnî merkūmın li-ecli't-te’dîb kavâs mübâşeretiyle Çanâk Kal‘ası'na nefy 

u kal‘a-bend olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[91/440] 

Tekfûr Dağı nâ’ibine ve zikr-i âtî husûsa bu def‘a taraf-ı Devlet-i Aliyye'den 

mahsûs mübâşir ta‘yîn olunan            , mukaddemce ref‘-i vezâretiyle Tekfûr Dağı'na 

ikāmete me’mûr kılınub bu def‘a dergâh-ı âlî kapûcı-başılıgı rütbesine tenzîl olunan 

Cabbâr-zâde Celaleddin Beg oldı olalalı her fetki münâsib bulundı ise de zulm u 

ta‘addîden gayrı bir şeyine yaramayub kâç def‘adır hedimât-ı cihâda me’mûr kılınmış 

ve her def‘asında şetâmet i‘mâlinden nâşî bu yüzden bir dürlü hezîmet ve dîn ü devlete 

muzırrından başka bir nesne görilmemiş oldığından fî-mâ-ba‘d gerek vüzerâ ve gerek 

ricâl vesâ’ireden agırca töhmet ve kabâhati zuhûr idenlerin te’dîbiyle emsâline ibret 

mü’essire olmak içün siyâsetin mâdûnî olmak üzre bulındıgları rütbelerden hatt u tenzîl 

u nâ’il oldıkları i‘tibâr u inâyetin kadr u şükrünü bilmemiş olacaklarından eski hallerine 

tahvîl itmek lâzım gelmiş ve mukaddemesi olarak mûmâ-ileyhin vezâret ve paşalık 

nâmı külliyyen mihveriilga’ olunmak üzre kapûcı-başı rütbesine tenzîl ve ba‘de ez-în 

nâmı dahi kemâ-fi'l-kadîm Celâl Beg ta‘bîr vesâ’ir kapûcı-başılar nasıl kullanılur ise bu 

def‘a öylece kullanılmak üzre bâbında dârât-ı vezârete dâ’ir tûg u alem vesâ’îr edevât 

ahz u nez‘ vesâ’ir emvâl u eşyası ve uhdesinde ne kadar emlâk u îrâd var ise defter 

olunub ba‘dehu kapûcı-başılık rütbesine el virecek kadar emvâl u eşya u îrâd kendüsine 

terk ve mâ‘adâsı umûr-ı cihâdiyyeye sarf içün cânib-i beytü'l-mâla zabt olunması ve 

ziyâde adamlarını tagıdub fakat kapûcı-başılık rütbesine el virecek kadar etbâ‘ el 

yıkuyub şimdilik yine menfâsında bu hâl üzre ikāmet eylemesi husûsuna irâde-i celâdet 

ifâde-i mülûkâne ta‘allukıyla ol bâbda beyâz üzerine hatt-ı hümâyûn sudûr itmiş ve 

mûmâ-ileyh mahsûs mübâşir ta‘yîn kılınmış oldığını hâvî dîvândan emr-i âlî. 
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[92/441] 

Mübâşir-i mûmâ-ileyhe virilmek üzre begligci efendiye gönderildi. 

      19 Rebî‘ü'l-evvel [12]44 

Bozok nâ’ibine ve hocagândan ve dîvân-ı hümâyûn kalemi mühimme-i 

nüvîsânından olub zikr-i âtî husûsa mübâşir ta‘yîn olunan Es-seyyid İbrahim Nâmi 

Efendi'ye ve Bozok Sancâğı mütesellimine vesâ’ire, mukaddemce ref‘-i vezâretiyle 

Tekfûr Dağı'nda ikāmete me’mûr kılınub bu def‘a dergâh-ı âlî kapûcı-başılıgı rütbesine 

tenzîl olunan Cabbâr-zâde Celaleddin Beg'in sudûr iden hatt-ı hümâyûn mûcibince 

yanında bulunan dârât-ı vezârete dâ’ir tûg u alem vesâ’ir edevât ahz u nez‘ vesâ’ir 

emvâl ve eşya her nesi var ise defter olunarak Der-sa‘âdet'e takdîm olunmak üzre diğer 

emr-i şerîf isdâr ve mübâşir tesyâr kılınmış ve mîr-i mûmâ-ileyhin Bozok tarafında olan 

emlâk ve ukār vesâ’ir eşya ve gerek mukāta‘âtı hâsılât-ı rüsûmâtıyla mahsûlât-ı 

mevcûdesinin dahi tahrîr ve defter olunması zımnında efendi-i mûmâ-ileyh mübâşir 

ta‘yîn olunmış olmakla mîr-i mûmâ-ileyhin emlâk ve ukār ve mukāta‘ânın hâsılât-ı 

seviyyeleri ve nukūd-ı mevcûde ve mücevherât vesâ’îr her nesi var ise ma‘rifet-i şer‘-i 

şerîf ve ma‘rifeti ve cümle ma‘rifetleriyle defter iderek ol emirde nukūd ve 

mücevharâtıyla eşyâ ve emlâk ve ukār ve mukāta‘ât ve der-enbâr bulunan zahâyirinin 

defterini Der-sa‘âdet'e takdîm ve ba‘dehu teveccühle irâde-i seniyye sunûh u sudûr ider 

ise ol vechle hareket eylemek üzre me’mûriyetini hâvî ve fî-mâ-ba‘d mûmâ-ileyhe 

olunacak mu‘âmelât u mekâtibât ve rüsûm vesâ’ire kapûcı-başılık rütbesine göre olması 

husûsunu i‘lân u işâ‘a ve tenbîh ü te’kîd eylemesini muhtevî dîvândan emr-i âlî. 

[92/442] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre   çâvuş-başı ağaya virildi. 

      21 Rebî‘ü'l-evvel [12]44 
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Yenice-i Taraklu ve Kütahya nâ’îblerine, Yenice-i Taraklu sâkinlerinden Hacı 

Ahmed nâm şahıs kendü halinde olmayub fukarâya zulm u ta‘addî ve matlûbât-ı Devlet-

i aliyye'ye dahi kendüye me’kel ittihâzıyla ta‘dîlini mûcib harekâta ibtidâr eylediği bâ 

i‘lâm inhâ’ ve keyfiyyet Derviş Beg'den emr-i nâme-i sâmi ile isti‘lâm olundıkda 

merkūmın hâlî ol vechle idügini iş‘âr itmekle li-ecli't-te’dîb kavâs mübâşeretiyle 

Kütahya'ya nefy u iclâ’ olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[92/442-1] Bu dahi 

Yenice-i Taraklu ve Bolu nâ’iblerine, Yenice-i Taraklu Kazâsı sâkinlerinden 

Hacı Mehemmed nâm şahısın ber-vech-i muharrer harekete ibtidârına mebnî kavâs 

mübâşeretiyle Bolu'ya nefy u tagrîb olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[92/442-2] Bu dahi 

Yenice-i Taraklu ve Konya nâ’iblerine, Yenice-i Taraklu Kazâsı sâkinlerinden 

Lütfullah nâm şahısın ber-vech-i muharrer harekete ibtidârına mebnî kavâs 

mübâşeretiyle Konya'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[92/443]  

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre kavâs-başı ağaya virildi. 

      23 Rebî‘ü'l-evvel [12]44     

Bozcaada nâ’ibine ve Türkmeş? Hâssı Voyvadası Ahmed Ağa'ya, Karaağaç-ı 

Gölhisâr a‘yânı sâbık Mehemmed nâm şahıs kazâ-ı mezbûr ahâlisini ifsâd iderek 

müretteb olan asker ve kalyoncı bedelbesi ve ordı-yı hümâyuna zahâyir nakliçün 

Antalya ve İzmir câniblerine tertîb olunan deve ve mîr-i mübâya‘ası ve mürettebât-ı 

sâ’irenin adem-i te’dîyesine bâdî oldığı tahkīk olunmakla merkūmın li-ecli't-te’dîb 

kavâs mübâşeretiyle Bozcaada'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[92/444] 

Dergâh-ı âlî gedüklülerinden            Ağa mübâşir ta‘yîn olundı. 

      24 Rebî‘ü'l-evvel [12]44 

Sâbıkā Trabzon vâlisi olub Sinob'da ikāmete me’mûr iken bu def‘a ref‘-i 

vezâretiyle Karahisâr-ı Şarkî Kazâsı'nda ikāmete me’mûr kılınan Hasan Paşa'ya ve 

Karahisâr-ı Şarkî nâ’ibine ve gedüklülerden olub paşa-yı mûmâ-ileyhi savb-ı me’mûre 

îsâle mübâşir ta‘yîn olunan          , ma‘iyyetinde olan dâ’îresi halkının mesâriflerinden 

dolâyı meşakkate rûçar oldığına mebnî memleketi olan Karahisâr-ı Şarkî'da ikāmet 

itmek üzre tahvîl-i me’mûriyeti husûsu bu def‘a tarafından tahrîr ü istid‘â’ olunmakla 

vezâreti merfû‘ olarak Karahisâr-ı Şakı'da ikāmet eylemesi husûsuna irâde-i aliyye 

ta‘allukıyla ol bâbda hatt-ı hümâyûn sudûr itmiş olmakla Karahisâr-ı Şakı'ya varub 

ikāmet ve da‘vât-ı şâhâneye müvâzabet eylemek üzre me’mûriyetini hâvî dîvândan emr-

i âlî. 

[92/445]  

Bahr-ı Sefîd Boğazı Kapû-kethüdâsı Vekîli Emîn Efendi'ye virildi. 

      23 Rebî‘ü'l-evvel [12]44 

Kal‘a-ı Sultâniye nâ’ibine, Der-sa‘âdet'de Kara Baba Zokāğı'nda müteveffâ Hacı 

Nuri damadı Mehemmed'in hilâf-ı rızâ’ harekete ibtidâr eylediğine mebnî bundan 

akdem Kal‘a-ı Sultâniye'ye nefy u iclâ’ olunmış ise de merkūm karîn-i terbiye olmış ve 

iyâl u evlâdı dahi zucret u ızdırâba rûçâr olarak şâyân-ı merhamet oldıklarından ıtlâkını 

bâ-arzuhâl  istirhâm eylediği beyânıyla ıtlâkı Biga Sancâğı mutasarrıfı ve Bahr-ı Sefîd 

Boğazı muhâfızı tarafından inhâ’ olunmakla fî-mâ-ba‘d umûrından hâric hareket 

itmemek şartıyla afv u ıtlâk olundığını hâvî dîvândan emr-i âlî. 
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[93/446] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre kavâs-başı ağaya virildi. 

       24 Zi'l-ka‘de [12]44  

Kürd Hacı Ali ve Hüseyin Kavâs'a 

Merkūmların afv u ıtlâklarını hâvî emr-i âlî sudûr itmişdir. 

                3 Rebî‘ü'l-âhir [12]45 

Rodos Cezîresi nâ’ibine ve hâssa silahşörlerinden  Konya Mütesellimi Nazif 

Ağa'ya, Konya sâkinlerinden Kara Burun Ahmed ve Ferbiş oğlı Mehemmed ve kalâfatcı 

Hüseyin nâm şahıslar kendü hallerinde olmayub mürettebât-ı aliyyenin ta‘dîlini mûcib 

harekât-ı reddiyyeye ictisâr eyledikleri inhâ’ olunmakla merkūmların iki nefer kavâs 

mübâşeretiyle li-ecli't-te’dîb Rodos'a nefy u iclâ’ olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[93/447] 

Fermânı getüren tûgrâ-ı kesîde indiren adama virildi. 

      3 Rebî‘ü'l-âhir [12]44 

Kal‘a-ı Sultâniye nâ’ibine, Aydın Güzelhisâr ahâlisinden müftü esbak Mustafa 

ihtilâl-i memleketi mûcib harekete ibtidâr eylediği inhâ’ olundığına mebnî bâ işâret-i 

şeyhü'l-islâmi bundan akdem Kal‘a-ı Sultâniye'ye nefy u iclâ’ olunmış ise de merkūmın 

evlâd u iyâlleri istid‘â’ eylediğinden bahisle merkūmın ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i 

âlî. 

[93/448] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya gönderildi. 

      2 Rebî‘ü'l-âhir [12]44 

Kütahya nâ’îbine, atîk ecnâs-ı altûn ile sâ’ir memnû‘ olan altûn eyâdî-i nâsda 

tedâvül itmeyüb alub virenlerin te’dîbleri icrâ’ olunacağı bi'd-def‘at tenbîh olunmışken 
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yâglıkçı esnâfından Ispartalı Mustafa nâm kimesne irâde-i seniyyenin mugâyir-i ecnâs-ı 

altûn ile ahz u girift olunmakla vikāyete'l-nizâm merkūmın li-ecli't-te’dîb ta‘yîn olunan       

kavâs mübâşeretiyle  Kütahya'ya nefy u irsâli bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[93/448-1] Bu dahi 

Mollâ Vekîl Mehemmed Kavâs'a 

Konya nâ’ibine, bakkāl esnâfından Biretomuz nâm zimmî mugâyir-i irâde-i 

seniyye ecnâs-ı altûn ile ahz olunmış olmakla mersûmın li-ecli't-te’dîb Der-as‘âdet'e 

gelmemek üzre ta‘yîn olunan          kavâsa terfîkan Konya'ya nefy u iclâ’sı bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[93/449] 

Kapû-çukadârı Seyyid Efendi ile kapû-kethüdâsı mektûbî sadr-ı âlî efendiye 

gönderildi. 

      2 Rebî‘ü'l-âhir [12]44 

Amid nâ’ibine, Rize Kazâsı'nda esb ağası Kafvan oğlı Hüseyin ve karındâşı 

Salih ve diğer karındâşı Keleş mehâmm-ı saltanat-ı seniyyenin ta‘dîlini mûcib harekete 

ibtidârları şark cânibi ser-askeri Salih Paşa tarafından inhâ’ olundığına mebnî 

Diyârbekir'e nefy olunmışlar ise de merkūmlar menfâlarında sefâlete rûçâr oldıklarından 

karîn-i terbiye oldıkları ve iyâl u evlâdları perişân kaldıkları Trabzon vâlisi tarafından 

inhâ’ olunmakla merkūmların Canik'de ikāmet itmek üzre afv u ıtlâkları bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[93/450] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya gönderildi. 

3 Rebî‘ü'l-âhir [12]44 
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Sivas nâ’ibine ve Karahisâr-ı Sâhib Sancâğı mütesellimi vekîline, Karahisâr-ı 

Sâhib sükkânından Kene oğlı Hacı Arif nâm şahıs kendü halinde olmayub fesâda dâ’ir 

erâcîf neşriyle ta‘dîl-i mehâmm-ı seniyyeyi mûcib harekât-ı nâ-bercâya ictisâr itmekde 

oldığı inhâ’ olunmakla kavâs mübâşeretiyle li-ecli't-te’dîb Sivas'a nefy u iclâ’ olunmak 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[93/450-1] Bu dahi 

Kayseri nâ’ibine ve Karahisâr mütesellimi vekîl-i mûmâ-ileyhe, Karahisâr-ı 

Sâhib sükkânından çukadâr oğlı Mehemmed nâm şahıs kendü halinde olmayub ber-

vech-i muharrer harekâta ibtidârına mebnî       kavâs mübâşeretiyle Kayseri'ye nefy u 

iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[93/451] 

Re’îs efendimizin mühürdârı Kasım Efendi'ye gönderildi. 

3 Rebî‘ü'l-âhir [12]44 

Kartal nâ’ibine ve Kütahya Kal‘ası dizdârına, Kartal Nâhiyesi'ne tâbi‘ Ada-ı 

Kebîr mütemekkinlerinden Rum milletinden Cingöz Yorgi nâm zimmî kendü hâliyle 

meşgûl olmayub tezvirâne sülûk iderek ızrârı mûcib harekete ibtidâr ve ayinlerinin 

hilâfına ihtisâr eylediği Rum Patriği ve Der-sa‘âdet'de mukīm cemâ‘at-i metrepolidleri 

bâ-arzuhâl inhâ’ itmeleriyle mübâşir ma‘rifetiyle Kütahya'ya irsâl u kal‘a-bend 

olunması bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[93/452] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre kavâs-başı ağaya virildi. 

      4 Rebî‘ü'l-âhir [12]44  

Sofya kādîsına, Avrupa tüccârından Büyük-yeni Hân'da mütemekkin Macar 

Yusuf nâm zimmî hilâf-ı rızâ’ harekete ictisâr eylediği tahkīk olunmakla mersûmın li-
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ecli't-te’dîb            kavâs mübâşeretiyle  Sofya'ya nefy u irsâl olunması bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[93/453] 

Mehter Yusuf ile zahîre nâzırı Ahmed Ağa'ya gönderildi. 

      4 Rebî‘ü'l-âhir [12]44 

Haleb mütesellimi kapûcı-başı Ali Beg'e ve Sivas Kal‘ası dizdârına, Haleb 

vücûhından Katâr ağası-zâde maktûl Ahmed Beg'in yanında olan Şerîf Beg'in Sivas 

Kal‘ası'na nefy olunması husûsuna irâde-i seniyye ta‘allukıyla hatt-ı hümâyûn sudûr 

itmiş olmakla merkūm Şerif Beg'in mûcibince Sivas Kal‘ası'na nefy u iclâ’ olunması 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[94/454] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya virildi. 

7 Rebî‘ü'l-âhir [12]44 

Merkūmânın afv u ıtlâklarına dâ’ir emr-i şerîf sudûr itmişdir. 

      8 Rebî‘ü'l-âhir [12]45 

Karahisâr-ı Deve[lü] ve Bolu nâ’iblerine, Kayseri Sancâğı'nda vâki‘ Karahisâr-ı 

Develü Kazâsı sükkânından Paşa Beg oğlı Mustafa ve Hacı Veli oğlı Feyzullah nâm 

şahıslar teferrüd dâ‘iyyesinde olub livâ-ı mezbûrdan müretteb şütürândan kazâ-ı mezbûr 

hissesine masîb şütürânın vesâ’ir saltanat-ı seniyyenin te’hîrini mûcib harekât-ı nâ-

bercâya ictisâr itmekde oldıkları ve ahâli dahi kendülerinden dil-gîr olarak tard u 

teb‘îdleri istid‘â’ olunmakda idügi Kayseri Sancâğı mütesellimi tarafından inhâ’ ve 

virilen i‘lâm dahi isra’ olunmakdan nâşî merkūmların li-ecli't-te’dîb çâvuş 

mübâşeretiyle Bolu'ya nefy u iclâ’ları bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[94/454-1] Bu dahi 

Alâ’iye ve Kal‘a-ı Sultâniye nâ’iblerine, Alâ’iye Kazâsı kurâsından İladma 

Karyesinde sâkin Çalık Hasan nâm şahıs kendü halinde olmayub hilâf-ı rızâ’ hareket 

eylediği tahkīk olundığına binâ’en çâvuş mübâşeretiyle Kal‘a-ı Sultâniye'ye nefy u iclâ’ 

olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[94/454-2] Bu dahi 

Alâ’iye ve Isparta nâ’iblerine, Alâ’iye Kazâsı kurâsından Zîlân Karyesi 

sâkinlerinden Hatîb Efendi dimekle ma‘rûf şahısın hilâf-ı rızâ’ hareketi inhâ’ olunmakla 

işâret-i aliyye mûcibince merkūmın çâvuş mübâşeretiyle Isparta'ya nefy u iclâ’ 

olunması bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[94/454-3] Bu dahi            

 Alâ’iye ve Kilidü'l-bahr nâ’iblerine, Alâ’iye Kazâsı kurâsından Kencek Karyesi 

sâkinlerinden kavâs Hasan ve Otula Karyesi sâkinlerinden sipâhi Osman Beg nâm 

şahıslar kendü hallerinde olmadıkları tahkīk olundığına binâ’en çâvuş mübâşeretiyle 

Kilidü'l-bahr Kal‘ası'na nefy u iclâ’ olunmaları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[94/454-4] Bu dahi    

Manavgat ve Bozcaada nâ’iblerine, Manavgat Kazâsı'na tâbi‘ Değirmen-ardı ve 

Kızılca Karye muhtârlarından Kör Hasan ve helvacı İmâm oğlı Mehemmed nâm 

şahıslar kendü hallerinde olmayub hilâf-ı rızâ’ hareketde oldıkları tahkīk olunmakla 

çâvuş mübâşeretiyle Bozcaada'ya nefy u iclâ’ olunmaları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[94/455] 

Mehter Hazar ile Haleb Kapû-kethüdâsı Habib Efendi'ye gönderildi. 
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7 Rebî‘ü'l-âhir [12]44 

Kütahya nâ’ibine, Edirne müderrislerinden olub bundan akdemce Kütahya'ya 

nefy u iclâ’ olunan Halebli Mehemmed Efendi'nin afv u ıtlâkı bâbında sudûr iden hatt-ı 

hümâyûn mûcibince cânib-i şeyhü'l-islâmîden emr-i şerîf sudûrı işâret olunmakla afv u 

ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[94/456] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya gönderildi. 

      15 Rebî‘ü'l-âhir [12]44 

Dimetoka ve Magosa nâ’iblerine, bundan akdem mîr-i mîrânlık ihsân olunan 

ocâğ-ı mülgâ kul kethüdâsı Hasan mukaddemce ordı-yı hümâyûndan Dimetoka'ya nefy 

u iclâ’ olunmış ise de merkūm hedimât-ı Devlet-i Aliyye'de istihdâma yarar-ı erbâbdan 

olmadığından mîr-i mîrânlık nâmı kendüsinden ref‘ olunarak fî-mâ-ba‘d ahâd-nâsdan ad 

olunması husûsuna ve Kıbrıs Cezîresi'nde vâki‘ Magosa'ya nefy u iclâ’sına irâde-i 

seniyye-i mülûkâne ta‘alluk buyurılmış olmakla merkūmın çâvuş mübâşeretiyle 

Mâgosa'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[94/456-1] Bu dahi 

17 Rebî‘ü'l-âhir [12]44 

Üsküdar kādîsına ve Bursa nâ’ibine, Üsküdar'da Sultâniyesi Mahallesi'nde  sâkin 

Moravî Mustafa kendü halinde olmayub zenciyye câriyesini darb-ı şedîd ile darb u 

tevcî‘ eylediğinden başka taraf-ı şer‘-i şerîfden li-ecli'n-nush gönderilen adama dahi 

şetm u düşnâm misillü harekete ictisâr itmiş oldığı inhâ’ olunmakla merkūmın iyâl u 

evlâdıyla ibreten li’s-sâ’irîn kavâs mübâşeretiyle Bursa'ya nefy u iclâ’sı bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 
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[94/457] 

Mübâşirleri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya virildi. 

      17 Rebî‘ü'l-âhir [12]44   

Hacı Emîn Kavâs'a virildi.  

Bor Kazâsıyla Konya nâ’iblerine, Bor Kazâsı sâkinlerinden Çapur Osman ve 

Magrib oğlı Ahmed nâm şahıslar inhilâl-i şîrâze-i nizâm-ı memleketi mûcib ve 

mehâmm-ı seniyyenin ta‘dîlini müstevcib hilâf-ı rızâ’-ı harekâta ictirâ’ itmekde 

oldıkları Niğde mütesellimi tarafından inhâ’ olunmakla merkūmânın li-ecli't-te’dîb 

kavâs mübâşeretiyle Konya'ya nefy u tagrîbleri bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[94/457-1] Bu dahi 

İbrahim Çâvuş'a virilmişdir.  

Bor Kazâsıyla Sivas nâ’iblerine, Bor Kazâsı sâkinlerinden Nazif Beg nâm şahıs 

ber-vech-i muharrer harekâta ictirâ’ itmekde oldığı Niğde mütesellimi tarafından inhâ’ 

olunmakla merkūmın çâvuş mübâşeretiyle Sivas'a nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i 

âlî. 

[94/457-2] Bu dahi 

Mehemmed Çâvuş'a virildi. 

Bor Kazâsıyla Karahisâr-ı Sâhib nâ’iblerine, Bor Kazâsı sâkinlerinden müftü 

sâbık Arif Efendi'nin ber-vech-i muharrer harekâta ictirâ’ itmekde oldığı mütesellim-i 

mûmâ-ileyh tarafından inhâ’ olunmakla merkūmın çâvuş mübâşeretiyle Karahisâr-ı 

Sâhib'e nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[95/458] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş kîse-dârı efendiye virildi. 

18 Rebî‘ü'l-âhir [12]44 

Çâvuş-başı ağa hazretlerine ve Keşan nâ’ibine, atîk ecnâs-ı altûn ile sâ’îre 

memnû‘ olan altûn ve beyâz akçe eyâdî-i nâsda tedâvül olunmayub alub virenler bi't-

tahkīk ele geçdikde te’dîbleri icrâ’ kılınacağı ve bu husûsun dâ’imen u müstemirren ardı 

başlanmayub taharrî u tecessüs kılınması irâde-i seniyye muktezâsından olarak arâlık 

arâlık fermânlar isdârıyla cümle esnâfa  ve bâ husûs bedistânda olan hücrekîlere 

bildirilmiş ise de cevâhir bedistânî küçük kethüdâsı İbrahim nâm şahısın dolâyında bu 

def‘a me’mûr ma‘rifetiyle haylice atîk ecnâs-ı altûn ve beyâz akçe buldurılub darb-

hâne-i âmireye celb olunmış ve merkūmın nizâm-ı mezkûre dikkat eylemesi  farîza-i 

zimmeti iken hilâf-ı rızâ’-yı aliyye bu vechle habâsete ictisârıyla te’dîbi lâzım gelmiş 

oldığı beyânıyla ibreten li'l-gayr darbhâne-i âmire tarafından inhâ’ olunmadıkca ıtlâkına 

müsâ‘ade olunmamak şartıyla dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından          çâvuşa terfîkan 

Keşan'a nefy u tagrîbi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[95/458-1] Bu dahi 

Çâvuş-başı ağa hazretlerine ve Dimetoka nâ’ibine, cevâhir bedistânının bölük-

başısı El-hâc Mustafa nâm şahısın dolayında haylice atîk ecnâs zuhûr itmiş olmakla 

merkūmın dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından     çâvuşa terfîkan Dimetoka'ya nefy u iclâ’sı 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[95/458-2] Bu dahi      

Çâvuş-başı ağa hazretlerine ve Malkara nâ’ibine, bölük-başılardan Küçük 

Mustafa nâm şahısın dolayında haylice ecnâs bulundıgı beyânıyla çâvuş mübâşeretiyle     

çâvuşa terfîkan Malkara'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[95/459]  

Mübâşirleri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya virildi. 

      18 Rebî‘ü'l-âhir [12]44 

Menemen ve Konya nâ’iblerine, havâs-ı celîle-i şâhâneden Menemen Hâssı 

Kazâsı sükkânından Mehemmed nâm şahıs öteden berü kendü halinde olmayub 

zâbıtânın re’yine muhâlefet ve hilâf-ı rızâ’ hareket ol vechle hâss-ı mezbûr nizâmını 

ihtilâl u ifsâda mücâseret itmekde oldığı Menemen voyvadası tarafından inhâ’ 

olunmakla li-ecli't-te’dîb çâvuş mübâşeretiyle Konya'ya nefy u iclâ’ olunması bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[95/459-1] Bu dahi 

Menemen ve Kal‘a-ı Sultâniye nâ’iblerine, hâss-ı mezbûr kurâsından Çukur 

Karyesi ihtiyarı Ahmed ve Türeklili Karyesi ihtiyarı Ali Alemdâr nâm şahıslar kezâlik 

hilâf-ı rızâ’ hareket üzre oldıkları voyvada-ı mûmâ-ileyh tarafından lede'l-inhâ’ li-ecli't-

te’dîb kavâs mübâşeretiyle Kal‘a-ı Sultâniye'ye nefy u iclâ’ olunmaları bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[95/460]  

Mübâşirleri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya virildi. 

      21 Rebî‘ü'l-âhir [12]44 
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Menlek ve Manâstır Kazâları nâ’îblerine, darbhâne-i âmireden mazbût 

mukāta‘âtdan Menlek Kazâsı sâkinlerinden hoca oğlı Deli Mehemmed nâm şahıs 

vazifesinden hâric işe karışarak umûr-ı mühimmenin ta‘dîlini bâdî oldığı inhâ’ 

olunmakla çâvuş mübâşeretiyle Manâstır'a nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[95/460-1] Bu dahi 

Abdi Kavâs'a virilmişdir. 

Yergi nâ’ibine, Hacı Bektâş Kazâsı ahâlisinden Musa nâm şahıs zamâne 

bektâşîliği esrine gidenlerden oldığına binâ’en tashîh-i i‘tikār ve tahsîl-i salâh itmek 

üzre merkūmın kavâs mübâşeretiyle Yergi'ye nefy u iclâ’ olunması bâbında dîvândan 

emr-i âlî. 

[95/460-2] Bu dahi 

Sadullah Kavâs'a 

Çâvuş-başı ağaya ve Kayseri nâ’ibine, Hacı Bektâş Kazâsı ahâlisinden 

Abdülkadir nâm şahıs zamâne bektâşîliği esrine gidenlerden oldığı tahkīk olunmakla 

çâvuş mübâşeretiyle Kayseri'ye nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[95/460-3] Bu dahi 

Halil Kavâs'a  

Çâvuş-başı ağaya ve Amasya nâ’ibine, Hacı Bektâş Kazâsı ahâlisinden Ahmed 

nâm şahıs ber-vech-i muharrer hareketine mebnî çâvuş mübâşeretiyle Amasya'ya nefy u 

iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî.  

[95/460-4] Bu dahi 

Hüseyin Kavâs'a virilmişdir. 
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Aydın Güzelhisârı nâ’ibine, Hacı Bektâş Kazâsı ahâlisinden Bektâş nâm şahıs 

zamâne bektâşîliği esrine gidenlerden oldığı tahkīk olunmakla kavâs mübâşeretiyle 

Aydın Güzelhisârı'na nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[95/460-5] Bu dahi  

Ahmed Kavâs'a virilmişdir. 

Hadim nâ’ibine, Hacı Bektâş Kazâsı ahâlisinden Veli nâm şahıs ber-vech-i 

muharrer hareketi tahkīk olunmakla kavâs mübâşeretiyle Hadim'e nefy u iclâ’sı bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[96/461]  

Mübâşirleri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağa hazretlerine virildi. 

23 Rebî‘ü'l-âhir [12]44 

İznikmid ve Karahisâr-ı Sâhib nâ’iblerine, atîk ecnâs-ı altûn ile sâ’ir-i memnû‘ 

olan altûn ve beyâz akçe eyâdî-i nâsda tedâvül itmeyüb alub virenler bi't-tahkīk 

te’dîbleri icrâ’ kılınacağı mukaddem ve mu‘ahharen memâlik-i mahrûseye fermânlar 

neşriyle herkese bildirilmişken  İznikmid vücûhından etmekci-başı İsmail ve ortağı 

Hüseyin nâm şahıslar mugâyir-i irâde-i seniyye ecnâs-ı altûn alub virmeyi kendülere 

müstakil kâr-ı ittihâz itmiş ve memnû‘ olan Mısır altûnını celb ü neşr itmekliği i‘tiyâd 

eylemiş oldıkları haber virilmiş olmakdan nâşî ibreten li’s-sâ’irîn   merkūmların birer 

mahale nefy u iclâ’sı husûsuna irâde-i seniyye ta‘allukıyla ol bâbda hatt-ı hümâyûn-ı 

şâhâne sudûr olmakla mantûk-ı münîfî üzre merkūmânın dîvân-ı hümâyûn 

çâvuşlarından         çâvuşa terfîkan Karahisâr-ı Sâhib'e nefy u tagrîbi bâbında dîvândan 

emr-i âlî. 
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[96/461-1] Budahi 

İznikmid ve Ankara nâ’iblerine, İznikmid vücûhından altıncı oğlı Sıhhat Beg ve 

hâncı Kastamonılı Hacı Mehemmed nâm şahıslar mugâyir-i irâde-i seniyye ecnâs-ı 

altûn alub virmegi ve memnû‘ olan Mısır altûnını celb ü neşr itmekliği i‘tiyâd eylemiş 

oldıkları hasebiyle dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından     çâvuşa terfîkan Ankara'ya nefy u 

iclâ’ları bâbında ber-vech-i muharrer dîvândan emr-i âlî. 

 [96/461-2] Budahi 

Teke ve Kastamonı nâ’iblerine, Teke'de mütemekkin Zabiroğulları? dimekle 

meşhûr Astıratı ve Oran nâm zimmîler mugâyir-i irâde-i seniyye ecnâs-ı altûn alub 

virmegi ve memnû‘ olan Mısır altûnını celb ü neşr itmekliği i‘tiyâd eylemiş 

oldıklarından mersûmların dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından    çâvuşa terfîkan 

Kastamonı'ya nefy u tagrîbi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[96/461-3] Budahi 

  Bolu ve Isparta nâ’iblerine, Bolu'da mütemekkin Babık zimmînin damadı Artin 

ve oğlı Bogos nâm zimmîlere mugâyir-i irâde-i seniyye ecnâs-ı altûn alub virmegi ve 

memnû‘ olan Mısır altûnını celb ü neşr itmekligi i‘tiyâd eylemiş oldıkları beyânıyla 

mersûmların dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından        çâvuşa terfîkan Isparta'ya nefyi 

bâbında ber-vech-i muharrer dîvândan emr-i âlî. 

[96/461-4] Budahi 

Yusuf Kavâs'a virilmişdir. 

Ankara nâ’ibine ve Niğde Sancâğı mütesellimine, Niğde Kazâsı'na tâbi‘ 

Kilisehisâr Karyesi sâkinlerinden Hacı Osman oğlı Deli Hasan nâm şahıs başta bir 

takım erâzil cem‘iyle karye-i mezbûr voyvadası Ahmed'in bi-gayr-ı hakk telefine sebeb 
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oldığından gayrı baruthâne-i âmireye müretteb gühercelenin dahi te’hîrine bâdî 

oldığından mücerred gühercele mâddesini ta‘dîlden vikāyeten merkūm karye-i 

mezbûraya voyvada ve gühercele emîni nasb olunıb  evvelkîden  ziyâde uygunsuzlıga 

ibtidârı cihetiyle azl olunmış ise de voyvada-ı lâhıka dahi itâ‘ât ile envâ‘-ı ta‘addîye 

ibtidâr eylediği inhâ’ olunmakla merkūmın        kavâsa terfîkan Ankara'ya nefyi bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[96/461-5] Budahi  

Ankara ve Ayaş nâ’iblerine, Ayaş Kazâsı ahâlisinden Ankara'da sâkin Ömer 

nâm şahıs kendü halinde olmayub vazifesinden hâric umûra ibtidâr ve Ankara'da 

medfûn Ahmed Şerefeddin Vakfı kurâsından ba‘zı karyeyi ve Ankara etrafı ta‘şîrat u 

hâsılâtını me’kel ittihâzıyla vakf-ı mezbûrın ehl-i mürtezikasına gayrı mûcib ve 

mehâmm-ı seniyyenin ta‘dîlini müstevcib harekât-ı reddiyyeye ictisâr itmekde oldığı bu 

def‘a Ankara Kazâsı'nda bâ-i‘lâm inhâ’ olumagla merkūmın çâvuş mübâşeretiyle li-

ecli't-te’dîb Ayaş'a nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[96/462] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı kîse-dârı efendiye virildi. 

      24 Rebî‘ü'l-âhir [12]44 

Hüseyin Kavâs'a virilmişdir. 

İbradi ve Konya nâ’iblerine, Alâ’iye Sancâğı'nda kâ’in İbradi Kazâsı a‘yânı 

Şakir Efendi-zâde Sâbit nâm şahıs livâ-ı mezbûrdan müretteb askerden kazâ-ı mezbûr 

hissesine isâbet iden altmış neferin techîzçün beher nefere üçer üç yüz gurûş virmemek 

üzre fukarâya külliyetlü akçe tevzî‘ itmiş ve harb u darbe  muktedir olanlar akçelerini 

alarak salıvirüb yerlerine çiftci ve çoban makūlelerini yedlerine seksener gurûş virerek 
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Der-sa‘âdet'e göndermek misillü harekât-ı nâ-hemvâreye ibtidâr eylemiş oldığı inhâ’ 

olunmakdan nâşî kavâs mübâşeretiyle Konya'ya nefy u irsâl olunmak bâbında dîvândan 

emr-i âlî. 

[96/462-1] Budahi 

Mustafa Kavâs'a virilmişdir. 

Alâ’iye ve Kal‘a-ı Sultâniye nâ’iblerine, Alâ’iye Sancâğı'nda vâki‘ Kurne 

Nâhiyesi vücûhından Halil nâm şahıs livâ-ı mezbûrdan müretteb askerden nâhiye-i 

mezbûr hissesine isâbet iden kırk neferin te’dîyesinde muhâlefet ve ikāz-ı fitneye cür’et 

eylediği inhâ’ olunmakdan nâşî kavâs mübâşeretiyle Kal‘a-ı Sultâniye'ye nefy u iclâ’ 

olunması bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[96/463]  

Kapû-çukadârı İbrahim Beg ile Karahisâr-ı Sâhib mutasarrıfı kapû-kethüdâsı Ali 

Rızâ Efendi'ye gönderildi. 

      29 Rebî‘ü'l-âhir [12]44 

Kütahya nâ’ibine, Bolvadin Kazâsı Müftüsü sâbık Hasan nâm kimesnenin hilâf-ı 

rızâ’ hareketine mebnî bâ-işâret-i şeyhü'l-islâmi Kütahya'ya nefy olunmış ise de 

merkūm kesîrü'l-iyâl olub kendüsi menfâda perîşân ve iyâl u evâdı vatanında sergerdân 

oldıkları inhâ’ vü niyâz u istirhâm olunmakla işâret-i aliyye mûcibince menfâdan afv u 

ıtlâk olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[96/464] 

Bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile beraber kapû-çukadârı Hacı Hâfız Ağa ile kapû-

kethüdâsı Salih Efendi'ye gönderildi. 
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      29 Rebî‘ü'l-âhir [12]44 

Adana nâ’ibine, Bursa a‘yânı sâbık mevâli-i devriyyeden sâbıkā Bosna kādîsı 

Feyzullah-zâde Es-seyyid Ahmed Şerif li-ecli't-te’dîb Adana'ya nefy u iclâ’ olunmış ise 

de mûmâ-ileyhin afvı bâbında sudûr iden hatt-ıhümâyûn mûcibince toğrı Der-sa‘âdet'e 

vurûd ve ikāmet itmek ve  min-ba‘d umûr-ı Bursa'ya asla müdâhale eylememek üzre afv 

u ıtlâkı husûsu cenâb-ı şeyhü'l-islâmîden işâret olunmakla şart-ı mezkûr üzre afv u ıtlâkı 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[97/465] 

Çâvuş-başı ağa kîse-dârı   [okunmuyor] 

1 Muharrem [12]45 

Çâvuş-başı ağaya ve Bursa nâ’ibine, humbarahâne-i âmire kethüdâsı Hacı 

Osman hilâf-ı rızâ’ ve mugâyir-i kānun-nâme-i hümâyûn harekete  ictisârına mebnî bâ-

irâde-i seniyye kethüdâlıkdan azl ile yerine âhara nasb olunmış ise de merkūmın kendü 

hâliyle turmayacağı ihsâs olundığından vikāyete'l-nizâm fî-mâ-ba‘d Der-aliyye'ye 

gelmemek şartıyla li-ecli'l-iskân Bursa'ya nefy u iclâ’ olunması husûsu humbarahâne-i 

âmire nâzırı tarafından bâ-takrîr ifâde olunmakla vech-i meşrûh üzre çâvuş 

mübâşeretiyle Bursa'ya nefy u iclâ’ olunması bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[97/466] 

Mübâşirleri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya virildi. 

                     6 Muharrem [12]45 

Merkūmın afv u ıtlâkına dâ’ir emr-i âlî sudûr itmişdir. 

      21 Rebî‘ü'l-evvel [12]45 
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Mihaliç ve Keşan nâ’iblerine, Mihaliç Kazâsı sâkinlerinden Kancı-zâde Hacı 

Mustafa  nâm şahıs kendü halinde olmayub ifsâd-ı memleket misillü harekete ibtidâr 

eylediği inhâ’ olunmakla kavâs mübâşeretiyle Keşan'a nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan 

emr-i âlî. 

[97/466-1] Bu dahi 

Hacı Hasan Kavâs'a 

Erikli ve Kütahya nâ’iblerine, Konya Sancâğı'nda vâki‘ Erikli Voyvadası sâbık 

Hacı Mavi Mustafa ve Ciyanmir Aşireti Abdurrahman Dede nâm şahıslar Devlet-i 

aliyye'nin mesâlih-i ehemmesinden olan gühercele maslahatına ve İzmir'den zahîre 

nakline müretteb-i şütürânın ihrâcına sekte virecek vesâ’ir matlûbât-ı seniyyenin 

ta‘dîlini mûcib olacak harekete ibtidâr itmekde oldıkları inhâ’ olunmakla merkūmânın 

kavâs mübâşeretiyle Kütahya'ya nefy u iclâ’ları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[97/466-2] Bu dahi 

Hüseyin Kavâs'a 

Erikli ve Sivas nâ’iblerine, Erikli Kazâsı Voyvadası Eğinli Mehemmed ve kazâ-ı 

mezbûr ahâlisinden İbîş nâm şahıslar şütürân-ı matlûbenin ihrâcına sekte virecek 

harekete ibtidâr eylediklerine mebnî merkūmânın kavâs mübâşeretiyle Sivas'a nefy u 

iclâ’ları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[97/466-3] Bu dahi 

Bolu nâ’ibine ve Konya mütesellimine, Konya sâkinlerinden kalâfatcı Hüseyin 

ve Kara Burun Ahmed nâm kimesnelerin hilâf-ı rızâ’ hareketleri bundan akdem Der-

sa‘âdet'e tahrîr olunarak haklarında sunûh idecek irâde-i seniyyeye kadr merkūmân 

mütesellim-i mûmâ-ileyh tarafından bâ-buyurıldı fermân kal‘asına vaz‘ itdirilmiş ise de 
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kal‘a-ı merkūma dizdârı Hacı Osman nâm şahıs bilâ-istîzân merkūmânı kaçırmış ve 

merkūmân buldırılub menfâlarına göndermiş ise de dizdâr-ı merkūm Konya'ya celb ü 

habs olunmış olub te’dîbi lâzimeden oldığı mütesellim-i mûmâ-ileyh tarafından iş‘âr 

olunmış olmakla dizdâr-ı merkūm kavâs mübâşeretiyle Bolu'ya nefy u iclâ’ olunmak 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[97/467]  

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya virildi. 

7 Muharrem [12]45 

Çâvuş-başı ağaya ve Kütahya nâ’ibine, Der-sa‘âdet'de yâglıkçı esnâfından 

Ispartalı Mustafa nâm şahıs kendü kâr ve ticâretine adem-i kanâ‘at bir le darbhâne-i 

âmirenin mübâya‘a mâddesinin inhilâlini mûcib harekâta ictisâr itmekde oldığı tahkīk 

olunmakla merkūmın çâvuş mübâşeretiyle Kütahya'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan 

emr-i âlî. 

[97/467-1] Bu dahi 

Çâvuş-başı ağaya ve Ankara nâ’ibine, Der-sa‘âdet'de Kuyumcı Murad Paşa 

Medresesi sâkinlerinden talebe-i ulûmden Karahisâr-ı Şarkîlı Şa‘bân oğlı Mehemmed 

nâm şahıs kendü halinde olmayub hilâf-ı şer‘-i şerîf harekâta cesâret eylediğine mebnî 

bâ-işâret-i aliyye merkūmın çâvuş mübâşeretiyle Ankara'ya nefy u iclâ’sı bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[97/467-2] Bu dahi 

Çâvuş-başı ağaya ve Kengiri nâ’ibine, medrese-i mezkûre sâkinlerinden talebe-i 

ulûmden Hasan nâm şahısın ber-vech-i muharrer harekete mebnî merkūmın çâvuş 

mübâşeretiyle Kengiri'ye nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[97/467-3] Bu dahi 

Sofya kādîsına ve Hayrabolu nâ’ibine, Hayrabolu a‘yânı firârilerin gerü 

i‘âdelerine ihtimâm u dikkat eylemesi lâzimeden iken ordı-yı hümâyûn ve Balkanlardan 

bir takım asker firâr ve Baba-yı Atîk ve Hayrabolu taraflarından güzâr itmiş oldıkları 

inhâ’ olunmakla a‘yân-ı merkūmın kendüyi te‘dîb ve emsâlini terhîb zımnında 

merkūmın çâvuş mübâşeretiyle Sofya'ya nefy u iclâ’ olunması bâbında dîvândan emr-i 

âlî. 

 [97/467-4] Bu dahi 

Baba-yı Atîk ve Pazarcık nâ’iblerine, Baba-yı Atîk a‘yânının ber-vech-i 

muharrer firâri mâddesine takayyüd itmediğine mebnî çâvuş mübâşeretiyle Pazarcığ'a 

nefy u iclâ’ olunması bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[98/468] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya virildi. 

       14 Muharrem [12]45 

Bozcaada nâ’ibine, Der-sa‘âdet'de Kırk Çeşme'de peştemâlcılar kethüdâsı Hacı 

Ali'nin oğlı Hacı Hasan babasıyla hacc-ı şerîfe azîmet ve sakalını küşâd ile Âsitâne-i 

Aliyye'ye avdetinde hilâf-ı rızâ’ hareketine mebnî Bursa'ya nefy olunmış ve bir 

müddetden sonra menfâsında sakalını tırâş idüb asâkir-i mansûre ile Âsitâne-i Aliyye'ye 

gelerek edebsizliğe başlamış oldığı tebeyyün itmiş olmakdan nâşî merkūmın kavâs 

mübâşeretiyle li-ecli't-te’dîb Bozcaada'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[98/469] 

Ağa Efendimiz tarafından yazılan şakka ile beraber ordı-yı hümâyûn kathüdâsı 

efendiye gönderildi. 

       15 Muharrem [12]45 

Kal‘a-ı Sultâniye nâ’ibine, Bozkır Ma‘deni'ne merbût Belviran ahâlisinden 

Nâsır'ın oğlı Mustafa nâm kimesne ile ma‘lûmü'l-esâmi rüfekā’sıyla beraber bundan 

akdem bâ-emr-i âlî Kal‘a-ı Sultâniye'ye nefy olunmış ise de afv u ıtlâkı husûsu 

sadra‘zam hazretleri tarafından tahrîr olunmakdan nâşî fakat merkūm Mustafa'nın afv u 

ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[98/470]   

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Mehemmed Kavâs ta‘yîn olundı. 

      16 Muharrem [12]45 

Nevâhi-i Barcınlu ve Kütahya nâ’iblerine, Karahisâr-ı Sâhib Sancâğı'nda ordı-yı 

hümâyûna müretteb askerden nevâhi-i mezkûr hissesine isâbet iden otuz beş neferi 

yörükân tâ’ifesinden Çakal Ahmed nâm şahısın mümâna‘at-ı sebîliyle rûçâr-ı te’hîr 

olunmış idügi ve merkūm müfsid ü muharrik gürûhından olarak matlûbât-ı seniyyenin 

ta‘dîlini mûcib hareketden hâlî olmadığı inhâ’ olunmakdan nâşî merkūmın kavâs 

mübâşeretiyle Kütahya'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan erm-i âlî.  

[98/471]             

Gedüklülerden Şakir Ağa mübâşir ta‘yîn olundı. 

      17 Muharrem [12]45 
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Merfû‘u'l-vezâre olarak Sivas'da ikāmete me’mûr olub bu def‘a mahal-i ikāmeti 

Malatya'ya tahvîl olunan Alaaddin Paşa'ya ve Malatya nâ’ibine ve dergâh-ı âlî 

gedüklülerinden olub paşa-yı mûmâ-ileyhi Sivas'dan tahrîk ve Malatya'ya îsâl eylemek 

üzre mahsûs mübâşir ta‘yîn olunan           , mahal-i ikāmetinin Malatya'ya tahvîli 

husûsuna irâde-i seniyye ta‘allukıyla hatt-ı hümâyûn sudûr itmiş olmakla derhâl ol 

tarafdan hareket ve gadükli-yi mûmâ-ileyh ile bi'r-refâka Malatya'ya varub kemâ-kân 

vezâreti merfû‘ olarak anda ikāmet eylemek üzre tahvîl-i me’mûriyetini hâvî dîvândan 

emr-i âlî. 

[98/472]      

Dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından Ahmed Çâvuş'a virildi. 

17 Muharrem [12]45 

Merkūmın afv u ıtlâkına dâ’ir emr-i âlî sudûr idüb Hamid müteselliminin kapû-

çukadârına virilmişdir. 

8 Rebî‘ü'l-âhir [12]45   

Isparta ve Kütahya nâ’iblerine, Isparta Nakībi Mehemmed Hamdi  ahâli-i 

memleketden ba‘zı mefsedet beşeler ile yek-dil olarak hilâf-ı rızâ’ harekete ibtidâr 

itmekde oldığı inhâ’ olunmakla merkūmın li-ecli't-te’dîb bâ-işâret-i aliyye çâvuş 

mübâşeretiyle Kütahya'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[98/473] 

Mehter Hazır ile mütesellim-i mûmâ-ileyhin müdîr-i umûrı Habib Efendi 

mühürdârı Sadeddin  Efendi'ye gönderildi. 

      18 Muharrem [12]45 
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Kastamonı nâ’ibine, Akşehir Mütesellimi esbak Raşid-zâde Osman'nın 

tarafdarlarından hilâf-ı rızâ’ hareketlerine mebnî Kastamonı'ya nefy olunmış olan 

Sadullah ve Alaaddin ve Magni oğlı Abdullah ıslâh-ı nefs itmiş oldıkları Konya 

mütesellimi tarafından inhâ’ olunmakla fî-mâ-ba‘d kendü hallerinde ırz u edebleriyle 

olmak üzre merkūmının cerâyim-i güzeşteleri afv u ıtlâkları hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[98/473-1] Bu dahi 

Karahisâr-ı Sâhib nâ’ibine, merkūm Raşid-zâdenin tarafdarlarından Karahisâr-ı 

Sâhib'e nefy olunmış olan Körnas Köylü Kaliceli oğlı Hacı Hasan'ın ıtlâkını hâvî ber-

vech-i muharrer dîvândan emr-i âlî. 

[98/474]  

Çâvuş-başı ağaya virildi. 

           19 Muharrem [12]45 

Çâvuş-başı ağaya ve Bursa nâ’ibine, mi‘mâr sâbık Mahmud Efendi hilâf-ı rızâ’ 

hareket ve zevcesi dahi bî-edebâne evzâ‘a cesâret itmeleriyle mûmâ-ileyh evlâd u 

iyâliyle çâvuş mübâşeretiyle Bursa'ya nefy u iclâ’ olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[99/475] 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden   Ömer Kavâs'a virildi. 

      [    ] Muharrem [12]45 

Isparta ve Güzelhisâr-ı Aydın nâ’iblerine, Hamid Sancâğı'nda vâki‘ Isparta 

Kazâsı ahâlisinden Hüseyin Beg nâm şahıs kendü halinde olmayub ba‘zı müfsid ü 

muharrik makūleleriyle yek-dil olarak livâ-ı mezbûrdan müretteb şütürânın tedârik u 

te’dîyesine mâni‘ oldığından gayrı sâ’ir matlûbât-ı aliyyenin dahi ta‘vîk u ta‘dîline bâdî 
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olmakda idügi Hamid mütesellimi tarafından inhâ’ olunmış olmakla merkūmın kavâs 

mübâşeretiyle Güzelhisâr-ı Aydın'a nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[99/475-1] Bu dahi 

Isparta ve Magnisa nâ‘iblerine, kazâ-ı mezbûr ahâlisinden Vanlı-zâde Hacı Beg 

nâm şahısın ber-vech-i muharrer hareketi inhâ’ olunmakla merkūmın kavâs 

mübâşeretiyle Magnisa'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[99/475-2] Bu dahi 

Isparta ve Konya nâ’iblerine, kazâ-ı mezbûr ahâlisinden Hacı Emîn nâm şahısın 

ber-vech-i muharrer hareketi inhâ’ olunmakla çâvuş mübâşeretiyle Konya'ya nefy u 

irsâli bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[99/476] 

Esad Paşa kapû-çukadârı Hâfız Ebubekir Efendi ile müşârun-ileyhin kapû-

kethüdâsı Salih Efendi'ye gönderildi. 

25 Muharrem [12]45 

Niğde nâ’ibine, tersâne-i âmirede sergî baş-kâtibi Şemseddin Efendi'nin hilâf-ı 

rızâ’ harekete ictisârına mebnî sudûr iden hatt-ı hümâyun mûcibince Adana'ya nefy u 

iclâ’ olunmış ise de el-hâletü hâzihi Adana tarafının uygunsuzluğu cihetiyle Niğde'de 

tevakkuf itmiş oldığından menfâsının Niğde'ye tahvîli husûsu  Edirne Vâlisi Esad Paşa 

tarafından inhâ’ olunmakdan nâşî menfâsı Niğde'ye tahvîl olunması bâbında dîvândan 

emr-i âlî. 

[99/477]     

Kapû-çukadârı İbrahim Beg ile kapû-kethüdâsı Ali Rızâ Efendi'ye gönderildi. 
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       27 Muharrem [12]45 

Bozcaada nâ’ibine ve Alâ’iye mütesellimine, Manavgat Kazâsı’na tâbi‘  

Değirmen-ardı ve Kızılca Karyesi muhtârlarından Kör Hasan ve helvacı İmâm oğlı 

Mehemmed nâm şahıslar kendü hallerinde olmayub hilâf-ı rızâ’ harekete ibtidârlarına 

mebnî merkūmânın çâvuş mübâşeretiyle Bozcaada'ya nefy u iclâ’ları bâbında sudûr 

iden emr-i âlîye adem-i itâ‘at bir le Dağa çıkub firâr itmiş oldıkları vârid olan i‘lâmdan 

ve çâvuş-ı merkūmın takrîbinden müstebân olub bu vechle hareketleri sebeb-i nefyleri 

olan kabâhatlerinden eşna‘ olmakla alâ-eyyi-hâl ile götürilüb yânlarına adam terfîkiyle 

mukayyeden  menfâları olan Bozcaada'ya nefy u irsâl olunmak bâbında dîvândan emr-i 

âlî. 

[99/478]   

Çâvuş-başı ağa hazretleri tarafından İbrahim Çâvuş mübâşir ta‘yîn olundı. 

       3 Safer [12]45 

Adana ve Cezîre-i Kıbrıs nâ’iblerine, Kilis nâ’ibi olub hilâf-ı rızâ’ hareketine 

mebnî bundan akdem bâ-işâret-i aliyye Adana'ya nefy olunan Mehemmed nâm şahısın 

menfâsı Cezîre-i Kıbrıs'a mü’ebbeden sarf u tahvîl olunması bâ-işâret-i aliyye inhâ’ 

olunmış olmakla çâvuş mübâşeretiyle Adana'dan Kıbrıs Cezîresi'ne mü’ebbeden nefy u 

iclâ’ olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[99/479]   

Dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından Mehemmed Çavuş'a virildi. 

       6 Safer [12]45 
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Çâvuş-başı ağa hazretlerine ve Lefkoşe nâ’ibine, sabun nâzırı İsmail'in hilâf-ı 

rızâ’ hareketine mebnî li-ecli't-te’dîb çâvuş mübâşeretiyle nefy u tagrîbi husûsuna irâde-

i aliyye ta‘alluk itmekle        çâvuş mübâşeretiyle Kıbrıs'a nefy u irsâl olunmak bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[99/480]   

Çukadâr Ahmed ile müşârun-ileyh Mustafa Paşa Hazretlerinin kapû-kethüdâsı 

gümrigi begi efendiye gönderildi. 

2 Safer [12]45 

Bozcaada nâ’ibine, tobhâne-i âmire tüfenk endâz taburı bektâşîsi Ahmed Ağa 

hilâf-ı rızâ’ hareketi inhâ’ olundığına mebnî bektâşîlikden azl ile Bozcaada'ya nefy 

olunmış ise de hala Alâ’iye Sancâğı Mutasarrıfı ve İyne Ada Muhâfızı Mustafa Paşa 

Hazretleri kendü ma‘iyyetinde istihdâm olunmak üzre afv u ıtlâkı husûsunu tahrîr ü 

iltimâs itmiş ve keyfiyyet asâkir-i mansûre ser-askeri hazretlerinden lede'l-isti‘lâm 

merkūmın müddet-i ikāmeti haylice olarak el-hâletü hâzihi ıslâh-ı nefs itmiş oldığından 

bahisle müşârun-ileyh ma‘iyyetinde olmak üzre afv u ıtlâkı husûsunu i‘lâm itmiş 

olmakla sudûr iden hatt-ı hümâyûn-ı şâhâne mûcibince ma‘iyyet-i müşârun-ileyhe 

istihdâm olunmak üzre merkūmın afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[100/481]     

Dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından Hasan Çâvuş'a virildi. 

       16 Safer [12]45 

Kayseri nâ’ibine ve Akdağ Ma‘deni Emîni Salih Ağa'ya, Akdağ Ma‘deni'nde 

mukaddemlerde Berkāl Ocâğı'nda zuhûr iden sîme nazaran bu gûnlerde hâsıl olan sîm 

cüz’i olmak mülâbesesiyle emîn-i mûmâ-ileyh tarafından lede't-taharrî ma‘den-i mezkûr 
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usta başılarından dört nefer eşhâs celîleye ve mugâyir-i şurût-i kâr âhara sülûk ile kendü 

hayâtlarını sed içün ma‘den-i mezkûr amelesini tahrîk iderek fesâd tekevvün idecek 

hilâf-ı rızâ’ harekâta ictirâ’ itmiş ve umûr-ı ma‘denin ta‘dîlini mü’eddî olacağı tahakkuk 

eylemiş oldığından zikr olunan usta-başılardan İstanbullı oğlı Yorgi ve Körmuti nâm 

zimmîler ol tarafda olub diğer iki neferi Der-sa‘âdet'e gelmiş oldıkları darbhâne-i âmire 

nâzırı efendi tarafından bâ-takrîr inhâ’ olunmakla ol tarafda olan iki nefer zimmî 

mersûmânın çâvuş mübâşeretiyle Kayseri'ye  nefy u iclâ’ları bâbında dîvândan emr-i 

âlî. 

[100/482] 

Kavâsân-ı hazret-i kā’im-makāmîden Hasan Kavâs'a virildi. 

       16 Safer [12]45 

Ankara nâ’ibine, eşhâs-ı merkūmadan Der-sa‘âdet'de olan Mollâ Hasan ile 

kemençeci Elba nâm zimmî li-ecli't-te’dîb kavâs mübâşeretiyle Ankara'ya nefy u iclâ’sı 

bâbında dîvândan emr-i âli.  

 

[100/483] 

Dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından Mustafa Çâvuş'a virildi. 

          16 Safer [12]45 

Çâvuş-başı ağaya ve Erzincan nâ’ibine, sâbıkā Adana Nâ’ibi Es-seyyid 

Mehemmed Şerîf nâm şahıs bundan akdem Adana'da niyâbeti-hünkâmında müteveffâ 

Salih Paşa'nın mühallefâtından sirkat misillü hilâf-ı rızâ’ harekât-ı reddiyyeye ictisâr 
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eylemiş oldığına mebnî sudûr iden hatt-ı hümâyûn mûcibince bâ-işâret-i aliyye 

merkūmın çâvuş mübâşeretiyle Erzincan'a nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî.   

[100/484] 

Dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından Sâdık Çâvuş'a virildi. 

       16 Safer [12]45 

Çâvuş-başı ağaya ve Isparta nâ’ibine, silahşör-i hâssadan Katu Hasan bundan 

akdem me’mûr u ta‘yîn olunmış oldığı müteveffâ-yı müşârun-ileyh muhallefâtından 

ber-vech-i muharrer hareketine mebni ber-mûcib-i hatt-ı  hümâyûn merkūmın 

silahşörliği ref‘ ile çâvuş mübâşeretiyle Isparta'ya nefy u iclâ’sı bâında dîvândan emr-i 

âlî. 

[100/485] 

Mehemmed Çâvuş'a virildi. 

       16 Safer [12]45 

Alâ’iye ve Kal‘a-ı Sultâniye nâ’iblerine, Alâ’iye Kazâsı'na tâbi‘ Madalya 

Kasabası sâkinlerinden Bektâş oğlı Osman nâm şahıs kendü halinde olmayub muharrik 

u müfsid makūlesinden oldığı bâ-ma‘rûzât inhâ’ olunmış olmakdan nâşî merkūmın 

çâvuş mübâşeretiyle Kal‘a-ı Sultâniye'ye nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

 [100/486] 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Mehemmed Kavâs'a virildi. 

        16 Safer [12]45 

Revker Kazâsıyla Kal‘a-ı Sultâniye nâ’iblerine, Menteşe Sancâğı'nda vâki‘ 

Revker Kazâsı A‘yânı Hacı oğlı Ali'nin ihtilâl-i umûr-ı memlekete cesâreti çeşme 
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yakası muhâfızı Tavaslı Osman Ağa tarafından inhâ’ olunmakla kavâs mübâşeretiyle 

merkūmın Kal‘a-ı Sultâniye'ye nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[100/487] 

Dîvân çâvuşlarından İsmail Çâvuş'a virildi. 

       16 Safer [12]45 

Mihaliç Kazâsıyla Kapu Dağı Nâhiyesi nâ’iblerine, Kapu Dağı Nâhiyesi'ne tâbi‘ 

Bandırma Kasabası mütemekkinlerinden Palı oğlı Kirfor zimmî kasaba-ı mezbûr 

ahâlisini ifsâd ile matlûbât-ı Devlet-i Aliyye'nin ta‘dîlini mûcib harekete cür’et eylediği 

bâ-i‘lâm inhâ’ olunmakla mersûmın çâvuş mübâşeretiyle Mihaliç'e nefyi bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[100/488] 

Kapû-çukadârı İbrahim Beg ile gümrikci efendiye gönderildi. 

       21 Safer [12]45 

Karahisâr-ı Sâhib Sancâğı mütesellimi Mollâ-zâde Süleyman Ağa'ya zikr-i âtî 

menfînin bulundıgı mahalin nâ’ibiyle Kütahya nâ’ibine, livâ-ı mezbûrdan ordı-yı 

hümâyûndan müretteb askerden Nevâhi-i Barcınlı Kazâsı hissesine isâbet iden otuz beş 

nefer asker yörükân tâ’ifesinden Çakal Ahmed nâm şahısın mümâna‘at-ı sebîliyle rûçâr-

ı akde-i te’hîr olmış idügi inhâ’ ve Kütahya'ya kavâs mübâşeretiyle nefyi bâbında emr-i 

âlî vurûdında Emîr Dağı tarafına savuşmış oldığı tahkīk olunmakla alâ-eyyi-hâl ile 

götürilüb mübâşiri kavâs-ı merkūma terfîkan mukayyeden menfâsı olan Kütahya'ya 

irsâle ve yine itâ‘at itmeyüb karşu turur ise ol vakt i‘dâm u izâlesiyle cezâ-yı sezâsının 

icrâ’sına mübâderet olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[101/489] 

Kapû-çukadârı Mehemmed Efendi ile zahîre nâzırı ağaya gönderildi. 

       21 Safer [12]45 

Şam vâlisi sadr-ı esbak vezîre, bu def‘a Haleb'de ba‘zı eşkiya gürûhı lâ-an-asl 

ihtilâl-i pîrâ ve Haleb Muhtesibi Na‘îm'i bî-gayr-ı hakk telef ile izhârlıgı ve şekāvete 

ictirâ’ itmiş oldıklarından Haleb Mütesellimi Ali Beg eşkiya-yı merkūmanin üzerlerine 

varub cem‘iyyet-i müfsidetlerini tagıtmış ve ekserini dahi ahz u girift itmiş ise de 

eşkiya-yı merkūmanin asl-ı fesâd başılarından Hatîb-zâde Mehemmed ve çâvuşlar 

kethüdâsı Şerîf ber-takrîb firâr eylemiş oldıkları inhâ’ olunmakla bulındıgları mahalde 

i‘dâm u izâleleri husûsuna irâde-i seniyye ta‘allukıyla ol bâbda hatt-ı hümâyûn-ı şâhâne 

sudûr itmiş olmakdan nâşî havza-ı hükümetinde bi't-taharrî ele getürüb cezâ-yı 

sezâlarının tertîbiyle ser-i maktû‘ılarını Der-sa‘âdet'e irsâle müsâra‘at eylemesi bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[101/489-1] Bu dahi 

Sayda Vâlisi vezîre, merkūmânı havza-ı hükümetinde bi’t-taharrî ele getürüb 

cezâ-yı sezâlarının tertîbiyle ser-i maktû‘ılarını Der-sa‘âdet'e irsâle müsâra‘at eylemesi 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[101/489-2] Bu dahi 

Maraş mütesellimine, ber-vech-i muharrer dîvândan emr-i âlî. 

[101/489-3] Bu dahi 

Ayıntâb voyvadasına, ber-minvâl-i muharrer dîvândan emr-i âlî. 
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[101/490] 

Kavâsân-ı hazret-i kā‘im-makāmîden Ali Kavâs ile ser-asker paşa hazretlerine 

gönderildi. 

1 Rebî‘ü'l-evvel [12]45 

Bozcaada nâ’ibine, Der-sa‘âdet'de tüfenkhâne-i âmire civârında kassâb 

esnâfından Eğinli Memiş nâm şahıs uygunsuz tavırda oldığı ihbâr olundığına mebnî 

merkūmın kavâs mübâşeretiyle Bozcaada'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[101/491]          

 Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Ali Kavâs'a virildi. 

1 Rebî‘ü'l-evvel [12]45 

Kastamonı Sancâğı'nda kâ’in Küre Karyesi'nin tâbi‘ oldığı kazânın nâ’ibine, 

Der-sa‘âdet'de bağçe kapûsında kayıkhâne re‘îsi Memiş nâm şahıs ocâğ-ı mülgâ 

gayretkeşi olub ba‘zı erâcîf neşrine ibtidâr eylediğinden i‘dâmı îcâb itmiş ise de 

ihbârlıgına merhameten fî-mâ-ba‘d Âsitâne-i Sa‘âdet'e gelmemek şartıyla kavâs 

mübâşeretiyle vilâyeti olan mârü'z-zikr Küre Karyesi'ne nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan 

emr-i âlî. 

[101/492] 

Tobraya vaz‘ u temhîr ile nevbetci çukadârı ile ser-asker paşa hazretlerine 

gönderildi. 

      3 Rebî‘ü'l-evvel [12]45 

Kal‘a-ı Sultâniye nâ’ibine, Galata'da çilingir kethüdâsı       nâm şahıs esnâfın 

içinde uygunsuzluğu zuhûr idenleri derhâl haber virmek lâzime-i zimmeti iken batâ’et ü 
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müsâmaha itmiş oldığına mebnî merkūmın te’dîbiyle emsâline ibret kılınması îcâb-ı 

hâlden oldığından bahisle fî-mâ-ba‘d Der-sa‘âdet'e gelmemek üzre merkūmın 

mü’ebbeden bir mahale nefyi ser-asker paşa tarafından bâ-takrîr inhâ’ olunmakla 

merkūmın li-ecli't-te’dîb kavâs mübâşeretiyle mü’ebbeden Kal‘a-ı Sultâniye'ye nefy u 

iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

 [101/492-1] Bu dahi 

Midillü nâ’ibine, sarıkcılar kethüdâsı sâbık Hüseyin nâm şahısın kavâs 

mübâşeretiyle Midillü'ye mü’ebbeden nefyi bâbında ber-vech-i muharrer dîvândan emr-

i âlî. 

[101/492-2] Bu dahi 

Bursa nâ’ibine, yâglıkçılar mütevellîsi Hacı Abdullah nâm şahısın kavâs 

mübâşeretiyle mü’ebbeden Bursa'ya nefyi bâbında kezâlik dîvândan emr-i âlî. 

[101/492-3] Bu dahi      

Kütahya nâ’ibine, Galata'da sandıkcılar kethüdâsı Mustafa nâm şahısın kavâs 

mübâşeretiyle mü’ebbeden Kütahya'ya nefyi bâbında kezâlik dîvândan emr-i âlî. 

[101/492-4] Bu dahi 

Tire nâ’ibine, girişciler kethüdâsı Mehemmed Arif  nâm şahısın kavâs 

mübâşeretiyle mü’ebbeden Tire'ye nefyi bâbında kezâlik dîvândan emr-i âlî. 

[101/492-5] Bu dahi 

Magnisa nâ’ibine, Üsküdar'da Yeni Çeşme'de manavlar kethüdâsı çâvuşucı oğlı 

Hasan nâm şahısın kavâs mübâşeretiyle mü’ebbeden Magnisa'ya nefyi bâbında kezâlik 

dîvândan emr-i âlî. 
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[101/492-6] Bu dahi  

Bozcaada nâ’ibine, berberler du‘âcısı İsmail nâm şahısın kavâs mübâşeretiyle 

mü’ebbeden Bozcaada'ya nefyi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[101/492-7] Bu dahi 

Konya nâ’ibine, Üsküdar'da kebabcılar kethüdâsı Kastamonılı Mustafa nâm 

şahısın kavâs mübâşeretiyle mü’ebbeden Konya'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-

i âlî. 

[101/492-8] Bu dahi 

Yergi nâ’ibine, astârcılar kethüdâsı Emîn nâm şahısın kavâs mübâşeretiyle 

mü’ebbeden Yergi'ye nefyi bâbında kezâlik dîvândan emr-i âlî. 

[101/492-9] Bu dahi 

Balıkesri nâ’ibine, abâcılar kethüdâsı Tahir nâm şahısın kavâs mübâşeretiyle 

mü’ebbeden Balıkesri'ye nefyi bâbında ber-vech-i muharrer dîvândan emr-i âlî. 

[102/493]  

Mübâşirleri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya virildi. 

      5 Rebî‘ü'l-evvel [12]45 

Midillü nâ’ibine, Der-sa‘âdet'de bâlmumcı esnâfından Seyyid Mehemmed nâm 

şahıs ocâğ-ı mülgâ gayretkeşliğiyle ba‘zı mukarrebân hakkında itâle-i lisân iderek erâcîf 

neşrine cesâret eylediği tahkīk olunub bu makūle sâ‘î-bi'l-fesâd olan havnenin te’dîbiyle 

emsâlinin terhîbi lâzimeden olmakdan nâşî merkūmın li-ecli't-te’dîb kavâs 

mübâşeretiyle Midillü Cezîresi'ne nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[102/493-1] Bu dahi 

Bozcaada nâ’ibine, Der-sa‘âdet'de manav esnâfından İnce Sulı manav İbrahim 

nâm şahıs ocâğ-ı mülgâ takımından olub kolunda olan nişânını bî-muhâba geşt ü güzâr 

eylediğinden li-ecli't-te’dîb kavâs mübâşeretiyle Bozcaada'ya nefy u iclâ’ olunmak 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[102/493-2] Bu dahi 

Kum Kal‘a nâ’ibine, Der-sa‘âdet'de manav esnâfından manav Mehemmed'e ber-

vech-i muharrer bî-muhâba geşt ü güzârına mebnî li-ecli't-te’dîb kavâs mübâşeretiyle 

Kum Kal‘a'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[102/493-3] Bu dahi 

Kal‘a-ı Sultâniye dizdârına, Der-sa‘âdet'de sâkin Ahıshalı Yusuf ocâğ-ı mülgâ 

takımı bakayasından elli altılardan olub ocâğ-ı menhûs gayretkeşliğiyle îkāz-ı fitne-i 

fesâda sâ‘î oldığından katline bedel kavâs mübâşeretiyle Kal‘a-ı Sultâniye'ye nefy u 

kal‘a-bend olunması bâbında dîvândan emr-i âlî.    

[102/493-4] Bu dahi 

Kum Kal‘a dizdârına, Der-sa‘âdet'de peyazcı esnâfından Kengirili Osman ocâğ-ı 

mülgâ gayretkeşliğiyle ba‘zı mukarrebân hakkında itâle-i lisân iderek erâcîf neşrine 

cesâret eylediği tahkīk olunmakla kavâs mübâşeretiyle Kum Kal‘a'ya nefy u kal‘a-bend 

olunması bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[102/493-5] Bu dahi 

Seddü'l-bahr dizdârına, Der-sa‘âdet'de balmumcı esnâfından Kengirili 

Mehemmed ocâğ-ı mülgâ gayretkeşliğiyle ba‘zı mukarrebân hakkında itâle-i lisân 
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iderek erâcîf neşrine cesâretine mebnî kavâs mübâşeretiyle Seddü'l-bahr Kal‘ası'na nefy 

u kal‘a-bend olunması bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[102/494] 

Dülbende vaz‘ u temhîr ile nevbetci çukadâr ile ser-asker paşaya gönderildi. 

      5 Rebî‘ü'l-evvel [12]45 

Midillü Cezîresi nâ’ibine, Der-sa‘âdet'de berberler şeyhi sâbık Hacı Abdi 

vazifesinden hâric umûr-ı Devlet-i Aliyye ve asâkir-i mansûreye dâ’ir kelimât-ı nâ-sezâ 

ve erâcîf tefevvühine ictirâ’ eylediği erbâb-ı vukū‘ından tahkīk kılındığından bahisle 

kendüyi te’dîb ve emsâlini terhîb zımnında merkūmın mü’ebbeden Midillü Cezîresi'ne 

nefy u iclâ’sını asâkir-i mansûre ser-askeri hazretleri bâ-takrîr inhâ’ itmekle merkūmın 

bâb-ı ser-askeri kavâslarından         kavâs mübâşeretiyle mü’ebbeden Midillü 

Cezîresi'ne nefyi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[102/494-1] Bu dahi 

Midillü Cezîresi nâ’ibine, Der-sa‘âdet'de Arabgîr Mustafa nâm şahısın ber-vech-

i muharrer hareketine mebnî kezâlik kavâs mübâşeretiyle mü’ebeden Midillü 

Cezîresi'ne nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[102/494-2] Bu dahi 

Midillü Cezîresi nâ’ibine, Der-sa‘âdet'de kebabcılar-başı hânında sâkin 

tüccârdan Ali Yazıcının ber-vech-i muharrer hareketine mebnî kezâlik kavâs 

mübâşeretiyle mü’ebeden Midillü Cezîresi'ne nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[102/494-3] Bu dahi 

Midillü Cezîresi nâ’ibine, baruthâne-i âmireye merbût kurâdan Hacı Mâşlı 

Karyesi sâkinlerinden Mustafa oğlı Süleyman nâm şahısın ber-vech-i muharrer 

hareketine mebnî kezâlik kavâs mübâşeretiyle mü’ebeden Midillü Cezîresi'ne nefy u 

iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[102/495] 

Ser-asker paşa hazretlerinin kethüdâsının çukadârı Ömer ile müşârun-ileyhe 

gönderildi. 

      6 Rebî‘ü'l-evvel [12]45 

Midillü nâ’ibine, Lanka Begi Kapûsı civârında Yokuş-başı Câmi‘ imâmı 

dimekle ma‘rûf Seyyid Mehemmed nâm şahıs uygunsuz adam hakkında hüsn-i şehâdet 

ol vechle mugâyir-i rızâ’ hareketi tebeyyün eylediğinden li-ecli't-te’dîb Midillü 

Cezîresi'ne nefy u iclâ’sı bâbında emr-i âlî sudûrını ser-asker paşa bâ-takrîr ifâde ve 

müftü'l-enâm işâret itmeleriyle bâb-ı ser-askerîden ta‘yîn olunan kavâs mübâşeretiyle 

Midillü'ye nefy u irsâl olunmak bâbında dîvâdan emr-i âlî. 

[102/495-1] Bu dahi 

Midillü nâ’ibine, Lanka'da kuru kahveci esnâfından Ahmed'in ber-vech-i 

muharrer mugâyir-i rızâ’ hareketi tebeyyün eylediğinden bâb-ı ser-askerîden ta‘yîn 

olunan kavâs mübâşeretiyle Midillü'ye nefy u irsâl olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[103/496]  

Mehter âşık Mehemmed ile ser-asker paşa hazretlerine gönderildi. 

      6 Rebî‘ü'l-evvel [12]45 
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Midillü Cezîresi nâ’ibine, Der-sa‘âdet'de isperci esnâfından Ortaköylü Hasan 

nâm şahıs hilâf-ı rızâ’ harekete ibtidâr eylediğine binâ’en merkūmın mü’ebbeden 

Midillü Cezîresi'ne nefy u iclâ’sı bâbında emr-i şerîf sudûrını ser-asker paşa bâ-takrîr 

ifâde itmekle bâb-ı ser-askerî kavâslarından      mübâşeretiyle te’bîden Midillü 

Cezîresi'ne nefy u irsâl olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[103/496-1] Bu dahi 

Midillü Ceziresi nâ’ibine, isperci esnâfından Sahumlı Hacı İbrahim'in hilâf-ı 

rızâ’ hareketine mebnî kavâs mübâşeretiyle mü’ebbeden Midillü Cezîresi'ne nefy u 

irsâli bâbında dîvândan emr-i âlî. 

 [103/496-2] Bu dahi 

Midillü Ceziresi nâ’ibine, isperci esnâfından Ahıshalı Mûti'nin kavâs 

mübâşeretiyle mü’ebbeden cezîresine nefy u irsâli bâbında kezâlik  dîvândan emr-i âlî. 

[103/496-3] Bu dahi 

Midillü Ceziresi nâ’ibine, isperci esnâfından Hacı Süleyman'nın kavâs 

mübâşeretiyle mü’ebbeden Midillü Cezîresi'ne nefy u irsâli bâbında kezâlik dîvândan 

emr-i âlî. 

[103/496-4] Bu dahi 

Midillü Cezîresi nâ’ibine, isperci esnâfından Çolak Hacı nâm şahısın kezâlik 

kavâs mübâşeretiyle cezîre-i mezkûreye nefy u irsâli bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[103/496-5] Bu dahi 

Midillü Ceziresi nâ’ibine, isperci esnâfından İnebolulu Ahmed Re’îs'in kavâs 

mübâşeretiyle mü’ebbeden cezîre-i mezkûreye nefy u irsâli bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[103/496-6] Bu dahi 

Midillü Ceziresi nâ’ibine, isperci esnâfından Şişman İbrahim'in kavâs 

mübâşeretiyle mü’ebbeden cezîre-i mezkûreye nefy u irsâli bâbında kezâlik dîvândan 

emr-i âlî. 

[103/497] 

Bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile beraber voyvada-ı mûmâ-ileyhin tahrîrât ile gelen 

adamı ağaya teslîmen gönderildi. 

      14 Rebî‘ü'l-evvel [12]45 

İnoz ve Kal‘a-ı Sultâniye nâ’iblerine ve silahşörân-ı hâssadan İnoz voyvadası  

amiral ağaya, İnoz ahâlisinden Rıdvan-zâde Mahmud ve Hûlâd Hasan ve Bağcı 

Mehemmed nâm üç nefer habîseler ocâğ-ı mülgâ takımından olmak mülâbesesiyle 

gayret-i dîniyye ve nâmûs-ı islâmiyete münâfî etvâr ile ehl-i islâm beyninde tefrika ve 

mübâyetini mûcib kelimât-ı nâ-hemvâre tefevvühine ibtidârlarına mebnî merkūmların 

voyvada-ı mûmâ-ileyh tarafından mübâşire terfîkan Kal‘a-ı Sultâniye'ye nefy u iclâ’ları 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[103/498] 

İzmir Kā’im-makāmı Eyüb Ağa'ya iki kıt‘a ve sâbık Harâbir Müftüsü Hacı Halil 

Efendi'ye bir kıt‘a ve mûmâ-ileyh Ömer Lütfi Efendi'ye bir kıt‘a ki cem‘an dört kıt‘a 

kā’ime-i sâmiyye ile beraber tobraya vaz‘ u temhîr ile tâtâr-ı  kā’im-makāmı Ahmed ile 

gönderildi. 

      14 Rebî‘ü'l-evvel [12]45 



 330

İzmir kādîsına ve ihtisâbı nâzırı Ömer Lütfi Efendi'ye ve müftü ve ulemâ ve 

İzmir mütesellimine vesâ’ire, İzmir Muhâfızı Hasan Paşa'nın Rumeli tarafına me’mûren 

İzmir'den hareket ü azîmetinden sonra İzmir'de kendüyi bilmez ve hayr u şeri kırk u 

temyîz itmez makūleleri beyinlerinde ba‘zı bî-asl u esâs erâcîf u ekâzîb tevevvühine ve 

derûn-ı memleketde uygunsuzlık vukū‘ı misillü harekât-ı nâ-revâya ibtidâr olundığı 

tahkīk olunmakla bu makūle kelimât söylemege cesâret idenlerini men‘ u temzîre 

mübâderet ve fî-mâ-ba‘d bu makūle uygunsuzlukların men‘-i küllî ile men‘-i def‘ ve 

nizâm u intizâm memleketin hallerinden vikāyesiyle cümlenin asâyişleri husûsuna bi'l-

ittifâk ihtimâm u dikkat eylemeleri tenbîhini hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[103/499] 

Bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile beraber dülbende vaz‘ u temhîr ile kavâs Mustafa 

ile ser-asker paşaya gönderildi. 

       18 Rebî‘ü'l-evvel [12]45 

Gelibolu nâ’ibine ve kazâ-ı mezbûr a‘yânına, Gelibolu sükkânından ocâğ-ı 

mülgâ turnacılarından Merefteli Şemsi ve Kırk-kiliseli tuzcı Mehemmed ve Hasköylü 

Kara Memiş nâm habîseler Edirne vak‘asından zamirlerinde merkûz olan hıyânet u 

mel‘aneti izhâr ve havsala-i islâmînin olmayacağı kelimât-ı nâ-şurû‘a tefevvühiyle ehl-i 

islâm beyninde tefrika-ı ilkāsını mûcib harekât-ı nâ-bercâya ibtidâr itmiş oldıkları bi'l-

ihbâr tahkīk olunmakla bir gûne ser-rişte virmeksizin ma‘rifetleri ve mübâşir ta‘yîn 

olunan kavâs           ma‘rifetiyle derhâl ahz ve merkūmları i‘dâm idüb keyfiyyeti Der-

sa‘âdet'e i‘lâm eylemek bâbında mektûmen u memhûren dîvândan emr-i âlî. 

[104/500]    

Dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından İsmail Çâvuş ile gönderildi. 
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      16 Rebî‘ü'l-evvel [12]45 

Çâvuş-başı ağaya ve Balıkesri nâ’ibine, kapûcı-başılardan Der-sa‘âdet'de ihtisâbı 

ağası sâbık Mustafa hilâf-ı rızâ’ harekete ibtidârına binâ’en celâdet-rîz-i sudûr olan hatt-

ı hümâyûn mûcibince rikâb-ı hümâyûn çâvuşlarından ta‘yîn olunan          çâvuşa 

terfîkan Balıkesri'ye nefy u iclâ’ olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[104/501]    

Ömer Çâvuş'a virildi. 

      16 Rebî‘ü'l-evvel [12]45 

Çâvuş-başı ağaya ve Magnisa nâ’ibine, ihtisâbı ağası sâbıkın kehüdâsı Muslinin             

[boşluk] çâvuş mübâşeretiyle Magnisa'ya nefyi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[104/502]    

Hüseyin Çâvuş'a virildi. 

      16 Rebî‘ü'levvel [12]45 

Çâvuş-başı ağaya ve Kütahya nâ’ibine, Der-sa‘âdet'de ihtisâbı hazine kâtibi 

Osman'nın çâvuş mübâşeretiyle Kütahya'ya nefy olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[104/503] 

Hacı Ali Çâvuş'a virildi.    

16 Rebî‘ü'levvel [12]45 

Çâvuş-başı ağaya ve Güzelhisâr nâ’ibine, Der-sa‘âdet ihtisâbı yoklama baş-

kâtibi muhtârın dahi çâvuş mübâşeretiyle Güzelhisâr'a nefyi bâbında dîvândan emr-i âlî.     
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[104/504]     

Ahmed Çâvuş'a virildi. 

    16 Rebî‘ü'l-evvel [12]45 

Çâvuş-başı ağaya ve Mihaliç nâ’ibine, Der-sa‘adet ihtisâbında tahsilât kâtibi 

Namık'ın dahi çâvuş mübâşeretiyle Mihaliç'e nefyi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[104/505] 

Süleyman Çâvuş'a virildi. 

     16 Rebî‘ü'levvel [12]45 

Çâvuş-başı ağaya ve Bursa nâ’îbine, Galata İhtisâb Nâzırı Edhem'in dahi çâvuş 

mübâşeretiyle Bursa'ya nefyi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[104/506]  

İbrahim Çâvuş'a virildi. 

      16 Rebî‘ü'l-evvel [12]45 

Çâvuş-başı ağaya ve Yergi nâ’ibine, Der-sa‘âdet'de tamga kâtibi Emîn'nin dahi 

çâvuş mübâşeretiyle Yergi'ye nefyi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[104/507]  

Diğer İbrahim Çâvuş'a virildi. 

      16 Rebî‘ü'l-evvel [12]45 

Çâvuş-başı ağaya ve Tire nâ’ibine, Der-sa‘âdet'de tamga emîni Mustafa'nın dahi 

çâvuş mübâşeretiyle Tire'ye nefyi bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[104/508] 

Hasan Çâvuş'a virildi. 

      16 Rebî‘ü'levvel [12]45 

Çâvuş-başı ağaya ve Seddü'l-bahr nâ’ibine, Der-sa‘âdet ihtisâbında kabzamâl 

Mustafa'nın çâvuş mübâşeretiyle Seddü'l-bahr'e nefyi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[104/509] 

Akân Çâvuş'a virildi. 

      16 Rebî‘ü'l-evvel [12]45 

Çâvuş-başı ağaya ve Kal‘a-ı Sultâniye nâ’ibine, Der-sa‘âdet ihtisâbı terâzici-

başısı Abdullatif'in dahi Kal‘a-ı Sultâniye'ye nefyi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[104/510] 

Ali Çâvuş'a virildi. 

      16 Rebî‘ü'l-evvel [12]45 

Çâvuş-başı ağaya ve Seddü'l-bahr nâ’ibine, Der-sa‘âdet ihtisâbında kûl-

oğlanlarının veznedârı Mustafa'nın Seddü'l-bahr'e nefyi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[104/511] 

Feyzullah Çâvuş'a virildi. 

      16 Rebî‘ü'l-evvel [12]45 

Çâvuş-başı ağaya ve Yapender? nâ’ibine, Der-sa‘âdetde tamgada tahmîsci 

dülbendci Karabet nâm zimmînin hilâf-ı rızâ’ hareketine mebnî çâvuş mübâşeretiyle 

Yapender'e? nefyi bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[104/512] 

Nevbetci çukadârı Mehemmed ile ser-asker paşa hazretlerine gönderildi. 

20 Rebî‘ü'levvel [12]45 

Limni Cezîresi nâ’ibine, kuşakcı esnâfından Seyyid Osman nâm şahısın 

uygunsuzluğu tahkīk olunmış ve esnâf-ı merkūma kethüdâsı dahi kefâlet itmiş 

oldığından ba‘dehu iyâl u evlâdını yanına celb itmek şartıyla merkūmın mü’ebbeden 

Limni Cezîresi'ne nefyi husûsunu ser-asker paşa hazretleri bâ-takrîr ifâde itmekle bâb-ı 

ser-askerîden ta‘yîn olunan     kavâs mübâşeretiyle mü’ebbeden Limni Cezîresi'ne nefy 

u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[104/512-1] Bu dahi 

Limni Cezîresi nâ’ibine, esnâf-ı merkūmadan Seyyid Hasan nâm şahısın kezâlik 

terfîkan Limni Cezîresi'ne mü’ebbeden nefyi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[104/512-2] Bu dahi 

Limni nâ’ibine, esnâf-ı merkūmadan Karacalı Seyyid Ali nâm şahısın kezâlik 

kavâs mübâşeretiyle mü’ebbeden Limni'ye nefyi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[104/512-3] Bu dahi 

Limni nâ’ibine, esnâf-ı merkūmadan Cezayirli Begceşem Ali nâm şahısın 

kezâlik kavâs mübâşeretiyle Limni Cezîresi'ne mü’ebbeden nefyi bâbında dîvândan 

emr-i âlî.  

[104/512-4] Bu dahi   

Limni Cezîresi nâ’ibine, esnâf-ı merkūmadan Mustafa nâm şahısın kezâlik kavâs 

mübâşeretiyle mü’ebbeden Limni Cezîresi'ne nefyi bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[104/512-5] Bu dahi 

Limni nâ’ibine, esnâf-ı merkūmadan Erzurumlı Şerif Mehemmed nâm şahısın 

kezâlik kavâs mübâşeretiyle mü’ebbeden Limni Cezîresi'ne nefy u iclâ’sı bâbında sibâk-

ı meşrûh üzre dîvândan emr-i âlî. 

[105/513]  

Mübâşirleri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağa efendiye virildi. 

      23 Rebî‘ü'l-evvel [12]45 

Uşak ve Güzelhisâr nâ’iblerine, Uşak Müftüsü sâbık Es-seyyid Osman kendü 

halinde olmayub inhilâl-i nizâm-ı beldeyi mûcib harekete ibtidâr eylemiş oldığı bâ-

ma‘rûzât inhâ’ olunmış oldığından bahisle merkūmın li-ecli't-te’dîb Güzelhisâr'a nefy u 

iclâ’sı husûsu taraf-ı hazret-i şeyhü'l-islâmîden işâret olunmakla mûcibince merkūmın 

çâvuş mübâşeretiyle Güzelhisâr'a nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[105/513-1] Bu dahi 

Merkūmın ıtlâkını hâvî emr-i şerîf sudûr idüb ihtisâbı ağasının kapû-çukadârına 

virilmişdir. 

      27 Cemâzî'l-âhir [12]45 

Uşak ve Midillü  nâ’iblerine, Uşak Kazâsı sâkinlerinden Şâhin Mehemmed Ağa-

zâde Ali nâm şahıs ber-vech-i muharrer harekete ictisâr eylediği inhâ’ olunmakla 

merkūmın çâvuş mübâşeretiyle Midillü'ye nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[105/514]   

Kavâsân-ı hazret-i kā’im-makāmîden Hasân Kavâs'a virildi. 

      23 Rebî‘ü'l-evvel [12]45 
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Kütahya nâ’ibine ve Alâ’iye Sancâğı mütesellimine, Nefs-i Alâ’iye sükkânından 

kayıkcı Abdulkerim nâm şahıs kendü halinde olmayub tedâvüli memnû‘ olan tokuzluk 

Mısır altûnını ahz u i‘tâya cür’et itmekde oldığından mâ-adâ mehâmm-ı saltanat-ı 

seniyyenin ta‘dîlini ve şirâze-i nizâm-ı beldenin inhilâlini mucib harekât-ı nâ-bercâdan 

hâlî olmadığı inhâ’ olunmakla merkūmın kavâs mübâşeretiyle Kütahya'ya nefy u iclâ’sı 

bâbında dîvândan emr-i âlî.  

[105/515] 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Mehemmed Kavâs'a virildi. 

      23 Rebî‘ü'l-evvel [12]45 

Karahisâr-ı Sâhib nâ’ibine ve Alâ’iye mütesellimine, Nefs-i Alâ’iye 

sükkânından Selim Güle nâm şahısın ber-vech-i muharrer hareketi inhâ’olunmakla 

merkūmın kavâs mübâşeretiyle Karahisâr-ı Sâhib'e nefyi olunmak bâbında dîvândan 

emr-i âlî.  

[105/516] 

İhtisâb ağası sâbık Dede Mustafa Ağa'nın kapû-çukadârı Sâdık Ağa'ya virilerek 

gönderildi. 

      23 Rebî‘ü'l-evvel [12]45 

Kütahya ve Balıkesri nâ’iblerine, bundan akdem Kütahya'ya nefy olunan ihtisâbı 

kâtibi Osman'nın menfâsı Balıkesri'ye tahvîl olundığını hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[105/517] 

Dergâh-ı âlî gedüklülerinden Sâdık Ağa mübâşir ta‘yîn olundı. 

      23 Rebî‘ü'l-evvel [12]45 
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Budime muhâfızı olub bu def‘a ref‘-i vezâretiyle Magnisa'da ikāmete me’mûr 

kılınan Bilanlı El-hâc Mustafa Paşa'ya ve Magnisa nâ’ibine ve gedüklülerden paşa-yı 

mûmâ-ileyhi savb-ı me’mûriyete îsâle bu def‘a Der-sa‘âdet'den mübâşir ta‘yîn olunan                     

, paşa-yı mûmâ-ileyh me’mûr-ı muhâfız oldığı Bûdime'yi firâr sûretiyle terk idüb 

Yeniköy'e  gelmiş ol vechle hilâf-ı rızâ’ harekete ictisâr itmiş oldığına binâ’en ref‘-i 

vezâreti Magnisa'da ikāmetine irâde-i seniyye ta‘allukıyla ol bâbda hatt-ı hümâyûn-ı 

şâhâne sudûr olmış ve îsâle gedükli-yi mûmâ-ileyh mahsûs mübâşir ta‘yîn kılınmış 

olmakla gedükli-yi mûmâ-ileyh ile bi'r-refâka Magnisa'ya varub ikāmet eylemesi 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[105/518]   

Dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından Hüseyin Çâvuş'a virildi. 

      25 Rebî‘ü'l-evvel [12]45 

Çâvuş-başı ağaya ve Niğde nâ’ibine, zü‘emâdan Tahir nâm şahısın hilâf-ı rızâ’ 

hareketi tahakkuk itmekle çâvuş mübâşeretiyle Niğde'ye nefy u iclâ’ olunması bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[105/519] 

Kara-kulakın uşâğı aldı. 

26 Rebî‘ü'l-evvel [12]45 

Sofya kādîsına, Avrupa tüccârından Der-sa‘âdet'de Büyük-yeni Hân'da 

mütemekkin Macar Yusuf nâm tâcir hilâf-ı rızâ’ harekete ibtidâr eylediğine mebnî 

Sofya'ya nefy olunmış ise de menfâsında hasta ve Der-sa‘âdet'de anâsı dahi bî-kes 

kalarak şâyeste-i merhamet oldığı anâsı mersûme tarafından afv u ıtlâkı husûsu itid‘â’ 

olunmakla mersûmın afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[106/520] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı kîse-dârı efendiye gönderildi. 

      27 Rebî‘ü'l-evvel [12]45 

Çâvuş-başı ağaya ve Eğin nâ’ibine, Lanka Begi Kapûsı etmekcisi David zimmî 

dört pâreye olan nân-ı azîzin beherini altışar sekizer dirhem noksân i‘mâl ile ibâdullaha 

fürûht ve izrâr itmeği âdet idinmiş oldığı tahkīk olunmakla çâvuş mübâşeretiyle Eğin'e 

nefy u irsâl olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[106/521] 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Abdullah Kavâs'a virildi. 

      27 Rebî‘ü'l-evvel [12]45 

Kırşehri ve Konya nâ’iblerine, Kırşehri sâkinlerinden Garib oğlı Ömer nâm 

şahıs vazifesinden hâric işe karışarak umûr-ı memleketin ihtilâlini mûcib ve îkāz-ı fitne 

vü fesâdı müstevcib hareketden hâlî olmadığı inhâ’ olunmakla merkūmın kavâs 

mübâşeretiyle Konya'ya nefy u irsâli bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[106/522]     

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Tahir Kavâs'a virildi. 

      27 Rebî‘ü'levvel [12]45 

Kırşehri ve Kütahya nâ’iblerine, Kırşehri sâkinlerinden Küçük Osman nâm 

şahısın kezâlik hareketine mebnî kavâs mübâşeretiyle Kütahya'ya nefy u iclâ’ olunması 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[106/523]     

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Mehemmed Kavâs'a virildi. 
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      27 Rebî‘ü'l-evvel  [12]45 

Karamürsel ve Bolu nâ’iblerine, Karamürsel Kasabası sâkinlerinden Begceşem 

Hacı Emîn nâm şahıs kendü halinde olmayub inhilâl-i şirâze-i nizâm-ı memleketi mûcib 

ve matlûbât-ı mehâmm-ı seniyyenin ta‘dîlini müstevcib harekât-ı nâ-hemvâre ibtidâr 

itmekde oldığı bu def‘a kazâ-ı mezbûr tarafından bâ-i‘lâm u arîza inhâ’ olunmakdan 

nâşî merkūmın kavâs mübâşeretiyle Bolu[ya] nefy u irsâli bâbında dîvândan emr-i âlî.  

[106/524]      

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı kîse-dârı efendiye virildi. 

      2 Rebî‘ü'l-âhir [12]45 

Mustafa Çâvuş mübâşir ta‘yîn kılınmışdır. 

      2 Rebî‘ü'l-âhir [12]45 

Konya ve Tokad nâ’iblerine, bu esnâda Konya'da ba‘zı kendüyi bilmezler 

yüzünden birâz fesâd u ihtilâl tekevvün iderek derhâl indifâ‘î istihsâl kılınmış ise de 

hâdise-i merkūmanın zuhûrına sebeb olanların biri çiftciler şeyhi El-hâc Mustafa nâm 

kimesne oldığı tahkīk kılınmış olmakla bâ-işâret-i aliyye merkūmın çâvuş mübâşeretiyle 

Tokad'a nefy u irsâli bâbında ber-mûcib-i hatt-ı hümâyûn  dîvândan emr-i âlî. 

[106/525]     

Hasan Çâvuş mübâşir ta‘yîn kılınmışdır. 

      2 Rebî‘ü'l-âhir [12]45 

Sivas ve Konya nâ’iblerine, hâdise-i merkūmanın zuhûrına sebeb olanların biri 

Çelebi Efendi'nin kethüdâsı Hacı Osman nâm kimesne oldığı tahkīk kılınmış olmakla 
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bâ-işâret-i aliyye merkūmın çâvuş mübâşeretiyle Sivas'a nefy u iclâ’sı bâbında ber-

mûcib-i hatt-ı hümâyûn dîvândan emr-i âlî. 

[106/526]           

Gedüklülerden Mustafa Ağa mübâşir ta‘yîn olundı. 

      2 Rebî‘ü'l-âhir [12]45 

Bu def‘a ref‘-i vezâretiyle Karahisâr-ı Sâhib'de ikāmete me’mûr kılınan 

Abdurrahim Paşa'ya ve Karahisâr-ı Sâhib nâ’ibine ve paşa-yı mûmâ-ileyhi oldığı 

mahalden tahrîk ve savb-ı me’mûriyete îsâl eylemek üzre mübâşir ta‘yîn olunan                       

, paşa-yı mûmâ-ileyh ol-havâh-ı mülûkâneye mürafa‘a-ı hizmet ibrâzıyla adem-i 

muvaffakiyeti cihetiyle vezâreti merfû‘ olarak Karahisâr-ı Sâhib'de ikāmeti husûsuna 

irâde-i seniyye ta‘alluk itmiş ve mûmâ-ileyh mahsûs mübâşir ta‘yîn kılınmış olmakla 

oldığı mahalden hareket ve Karahisâr-ı Sâhib'e azîmet ve anda ikāmet eylemesi bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[106/527]     

Kavâsân-ı hazret-i kā’im-makāmîden Sa‘id Kavâs'a virildi. 

      3 Rebî‘ü'l-âhir [12]45 

Mihaliç nâ’ibine ve Tire voyvadasına, Tire Kazâsı mütemekkinlerinden yahûd 

milletinin cemâ‘at başısı Şabcı oğlı Hayim nâm müfsid muktezâ-yı cibilliyyeti üzre 

milleti beyninde envâ’-ı mefsidet ü mel‘anete ibtidâr ve milel-i sâ’ireye dahi gûna-gûn  

mazarrata ictisâr itmekde oldığına mebnî mesfûrın te’dîbi husûsu milleti tarafından 

istid‘â’ olundığı voyvada-ı mûmâ-ileyh tarafından bâ-arîza inhâ’ olunmakla mersûmın 

kavâs mübâşeretiyle Mihaliç'e nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[107/528]     

Kavâsân-ı hazret-i kā’im-makāmîden İbrahim Kavâs'a virildi. 

      7 Rebî‘ü'l-âhir [12]45 

Zagkırân-ı Borlı nâ’ibine, Âsitâne-i Sa‘âdet'de sâkin Zagkırân-ı Borlılı Tabâk 

İsmail ve börkci Halil nâm şahıslar ocâğ-ı mülgâ gayretkeşliği ile ba‘zı erâcîf neşr 

eylediklerinden nâşî           kavâsa terfîkan Zagkırân-ı Borlı'ya nefy u iclâ’ olunmaları 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[107/529]     

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Yusuf Kavâs'a virildi. 

 

8 Rebî‘ü'l-âhir [12]45 

Ankara nâ’ibine ve Türkmeş? Hâssı voyvadasına, Türkmeş? Hâssı'na merbût 

Karaağaç-ı Gölhisâr Kazâsı sâkinlerinden ve a‘yân-ı sâbık Mehemmed'in yegni 

Mehemmed ve Ali Kethüdâ nâm şahıslar kendü hallerinde olmayub kazâ-ı mezbûrın 

ifsâd u ihlâliyle emvâl-i mîriyye ve matlûbât-ı seniyyenin ta‘dîlini mûcib harekete cür’et 

itmekde oldıkları bâ-i‘lâm u mahzar inhâ’ olunmış olmakla merkūmların kavâs 

mübâşeretiyle Ankara'ya nefyu iclâ’ olunmaları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[107/530]     

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Osman Kavâs'a virildi. 

      8 Rebî‘ü'l-âhir [12]45 

Kütahya nâ’ibine ve Türkmeş? Hâssı voyvadasına, kazâ-ı mezbûr sâkinlerinden 

ve Konaklı Burun oğlı Ahmed ve Şeyh Mustafa nâm şahıslar ber vech-i muharer 
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harekete ibtidâr eyledikleri inhâ’ olunmakla merkūmânın kavâs mübâşeretiyle 

Kütahya'ya nefy u iclâ’ları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[107/531]     

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Abdullah'a virildi. 

8 Rebî‘ü'l-âhir [12]45 

Bolu nâ’ibine ve Türkmeş? Hâssı voyvadasına, kazâ-ı mezbûr sâkinlerinden 

Kara Veli ve Kayserili Emîr oğlı nâm şahıslar ber vech-i muharrer harekete ibtidâr 

eyledikleri inhâ’ olunmakla merkūmların kavâs mübâşeretiyle Bolu'ya nefy u iclâ’ları 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[107/532]     

Kavâs-ı veliyyü'n-ni‘amîden Hacı Abdullah Ağa'ya virildi. 

      8 Rebî‘ü'l-âhir [12]45 

Kengiri nâ’ibine ve Türkmeş? Hâssı voyvadasına, kazâ-ı mezbûr sâkinlerinden 

Kara Baba oğlı Mustafa ve a‘yân-ı sâbık Mehemmed'in re’îsi Yusuf nâm şahıslar ber-

vech-i muharrer harekete ibtidâr eyledikleri inhâ’ olunmakla merkūmânın kavâs 

mübâşeretiyle Kengiri'ye nefy u iclâ’ları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[107/533]     

Kavâsân-ı hazret-i veliyyü'n-ni‘amîden İsmail Kavâs'a virildi. 

      11 Rebî‘ü'l-âhir [12]45 

Pazarköy ve Kütahya nâ’iblerine, Pazarköy Kazâsına tâbi‘ Yeniköy nâm karye 

mütemekkinlerinden ermeni milletinden Marit oğlı Karabet ve Makdisi Tor Tor nâm 

zimmîler münâfî-i tavr-ı ra‘iyyet harekete ibtidâr ve millet-i mersûme beyninde fesâd-ı 
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mü’eddî erâcîf tefevvühine ictisâr itmekde oldıkları inhâ’ olunmakla mersûmânın kavâs 

mübâşeretiyle Kütahya'ya nefy u iclâ’ olunmaları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[107/534] 

Dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından Hasan Çâvuş'a virildi. 

          12 Rebî‘ü'l-âhir [12]45 

Elmalı ve İzmir nâ’iblerine, Elmalı Kazâsı Müftüsü Seyyid Süleyman nâm 

kimesne ihtilâl-i beldeyi mûcib harekâta ibtidâr eylediği bu def‘a kazâ-ı mezbûr 

tarafından bâ-i‘lâm inhâ’ olunmış oldığına mebnî bâ-işâret-i aliyye merkūm çâvuş 

mübâşeretiyle İzmir'e nefy u iclâ’ olunması bâbında dîvândan emr-i âlî.  

[107/535]    

Dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından diğer Hasan Çâvuş ta‘yîn olundı. 

      16 Rebî‘ü'l-âhir [12]45 

Elmalı ve Tire nâ’iblerine, Elmalı Kazâsı sâkinlerinden müderrisînden Hasan 

nâm kimesne ihtilâl-i beldeyi mucib harekâta ibtidârı bâ-i‘lâm inhâ’ olundığına mebnî 

bâ-işâret-i aliyye çâvuş mübâşeretiyle Tire'ye nefy u iclâ’ olunması bâbında dîvândan 

emr-i âlî. 

 

[107/536] 

Hâzır-ı hazret-i kā’im-makāmı Hüssâm Efendi'ye gönderildi. 

      15 Rebî‘ü'l-âhir [12]45 

Kütahya nâ’ibine, Maraş Müftüsü esbak Seyyid Mehemmed Ataullah'ın fî-mâ-

ba‘d Maraş'a ayak basmamak ve memleket-i umûrına müdâhale itmeyüb kendü hâliyle 
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mukayyed olmak üzre Kütahya'ya nefy u iclâ’ olunmış ise de mûmâ-ileyh hakkında 

isnâd olunan cünha-ı nefsâniyyetden ibâret idügi tebeyyün itmekle afv u ıtlâkı hâvî 

dîvândan emr-i âlî. 

[107/536-1] Bu dahi 

Kayseri nâ’ibine, Maraş Nâ’ibi sâbık Kurşıncı oğlı Hasan Efendi'nin ber-vech-i 

muharrer Kayseri'ye nefy u iclâ’ olunmış ise de mûmâ-ileyhe isnâd olunan cünha-ı 

nefsâniyyetden ibâret idügi tebeyyün itmekle afv u ıtlâkı hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[108/537]             

Dergâh-ı âlî gedüklülerinden Mehemmed Sa‘id Ağa mübâşir ta‘în kılınmışdır. 

                15 Rebî‘ü'l-âhir [12]45 

Mihaliç nâ’ibine ve sâbıkā İnebahtı muhâfızı olub bu def‘a mîr-i mîrânlığı 

ref‘iyle Mihaliç'de ikāmete me’mûr Cafer zîde mecdihu ve mûmâ-ileyhi savb-ı 

me’mûriyete îsâle mübâşir ta‘yîn olunan        , mukaddemce me’mûr-ı muhâfazası 

oldığı İnebahtı'ya sür‘at-i azîmeti irâde-i seniyye muktezâsından iken icrâ’-ı 

me’mûriyetde betâ’et ve iki ayda ancak Yanya'ya varub orada ba‘zı uygunsuz harekete 

cür’et eylediği ve el-yevm Yenişehri tarafında oldığı ihbâr kılınmış olmakla mîr-i 

mîrânlığı ref‘iyle Mihaliç'de menfiyyen ikāmet eylemesi bâbında ber-mûcib-i hatt-ı 

hümâyûn dîvândan emr-i âlî. 

[108/538]              

Ma‘den emîni merkūm kapû-çukadârı Mustafa Ağa'ya virildi. 

      16 Rebî‘ü'l-âhir [12]45 



 345

Sivas nâ’ibine, Kırşehri Kazâsı'nda a‘yânlık dâ‘iyyesinde olub Sivas'a nefy 

olunmış olan Koca Ağa ve Refîki Bekir ba‘de ez-în yine uygunsuzlıga cesâret iderler ise 

haklarında ziyâde vahâmeti mûcib olacak oldığından bahisle merkūmların şurût-ı 

mezkûre ile cürümlerinin afv u ıtlâkları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[108/539]               

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Hasan Kavâs'a virildi. 

      19 Rebî‘ü'l-âhir [12]45 

Merkūmın afvı müşârun-ileyh iltimâsıyla ıtlâkı hâvî emr-i şerîf sudûr itmişdir. 

      20 Cemâziye'l-âhir [12]45 

İskenderiyye ve Ohri ve Aybasan Sancâkları mutasarrıfı ve Rumeli'nin  orta 

kolunun ser-askeri vezîr Mustafa Paşa'ya ve Sofya kādîsına, müşârun-ileyh muktezâ-yı 

me’mûriyeti üzre Rumeli'nin orta kolunda vâki‘ kazâlar ahâlisinin eli silâh tutanı 

ma‘iyyetine ayrışmak üzre bâ-buyurıldı tarafından mübâşirler gönderilmiş ise de 

Temürhisârı a‘yânı     nâm  kimesne bu emr-i ehemmde tekâsül itmiş oldığı vârid olan 

i‘lâm halinden müstebân olmakla celâdet-rîz-i sudur olan hatt-ı hümâyûn mûcibince 

kendüsi te’dîb ve emsâlini terhîb zımnında a‘yân-ı merkūmın rikâb-ı hümâyûn kā’im-

makāmı kavâslarından    kavâs mübâşeretiyle Sofya'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan 

emr-i âlî. 

[108/540]  

Bu dahi 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Abdi Kavâs'a virildi. 

      19 Rebî‘ü'l-âhir [12]45 
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Müşâr ve kādî-yı mûmâ-ileyhümâya, kezâlik Tebric a‘yânı          nâm  

kimesnenin kavâs mübâşeretiyle Sofya'ya nefyi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[108/541]             

Dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından Ahmed Çâvuş'a virilüb darbhâne-i âmire nâzırı 

efendiyi görüb anın re’yi üzre âmil olmak üzre merkūma bu tarafdan tenbîh olunmışdır. 

      20 Rebî‘ü'l-âhir [12]45 

Bozkır ve Bolu nâ’iblerine, Bozkır Ma‘den Emîni Hacı Ali Ağa mugâyir-i rızâ’-

yı şâhâne tebeyyün iden irtikâbına mebnî emânet-i mezkûreden azl olunub yerine Hacı 

Hüseyin Ağa ma‘den-i mezkûr emîni nasb olunmış ve emîn-i sâbık-ı merkūmın hesâbı 

mahalinde bi'l-müvâcehe ru’yet olundıkdan sonra emsâlini terhîb zımnında bir mahale 

nefy u iclâ’sı husûsuna irâde-i şâhâne ta‘alluk olub ol bâbda hatt-ı hümâyûn sudûr itmiş 

olmakla merkūmın çâvuş mübâşeretiyle Bolu'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i 

âlî. 

[108/542]         

Dülbende rabt u temhîr olunarak ağa efendimizin nevbetci çukadârlarından 

Fındıklılı Mustafa Çukadâr'a teslîmen ser-asker paşa hazretlerine gönderildi. 

      20 Rebî‘ü'l-âhir [12]45 

Bursa nâ’ibine, Der-sa‘âdet'de Eski Ali Paşa tarafından Gülli ve Şefika ve Pat 

Pat Arab Kızı ve dönme Fâtıma nâm dört nefer habîseler lâzımü'l-def‘ edebsiz 

gürûhından oldıklarından ıslâh-ı nefs idenceye kadar Bursa'ya nefy u iclâ’ olunmalarını 

asâkir-i mansûre ser-askeri hazretleri bâ-takrîr ifâde itmekden nâşî mezbûrelerin bâb-ı 

ser-askerîden kavâs mübâşeretiyle Bursa'ya nefy u iclâ’ olunmaları bâbında dîvândan 

emr-i âlî. 
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[108/542-1] Bu dahi 

Limni nâ’ibine, Der-sa‘âdet'de Otlâkcı Yokuşı'nda sâkin Mustafa nâm şahıs 

bulundıgı hâneye birbirinin mahremi olmayan zükûr u inâsı göndermek fi‘il-i kabîhasını 

mu‘tâd eylediğine mebnî merkūmın ber-vech-i muharrer bâb-ı ser-askerîden ta‘yîn 

olunan kavâsa terfîkan Limni Cezîresi'ne nefy u irsâli bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[108/542-2] Bu dahi 

Limni nâ’ibine, Der-sa‘âdet'de Kapân-ı Dakık civârında sâkin Arab oğlı Hüseyin 

nâm şahıs uygunsuz hareketde ve zevcesi Penbe ve kāyın-vâlidesi Hadîce nâm hâtûnlar 

dahi mesâg-i şer‘î olmayan ef‘âl-i şanî‘ayı mürtekibe oldıklarına mebnî merkūm ile 

mezbûrelerin ber-vech-i muharrer bâb-ı ser-askerîden ta‘yîn kılınan kavâsa terfîkan 

Limni Cezîresi'ne nefy u iclâ’ları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[108/542-3] Bu dahi 

Limni nâ’ibine, Der-sa‘âdet'de Anâdiyye Mahallesi ahâlisinden Raşid nâm şahıs 

tek turmayub zevcesiyle müttefikan hânelerine fâhişe ve ecnebî getürmek ve münâfî-i 

şer‘-i şerîf hareket ve şürb-i hamr itmek misillü fi‘il-i kabîhayı mu‘tâd eyledikleri tahkīk 

olundığına binâ’en merkūm ile mezbûrenin ber-vech-i muharrer bâb-ı ser-askerîden 

ta‘yîn kılınan            kavâsa terfîkan Limni Cezîresi'ne nefy u iclâ’ları bâbında dîvândan 

emr-i âlî. 

[109/543]                                  

Kavâsân-ı kā’im-makāmîden Ahmed Kavâs'a virildi. 

      21 Rebî‘ü'l-âhir [12]45 
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Gelibolu ve Kengiri nâ’iblerine, Gelibolu sükkânından Hasköylü Kara Memiş 

nâm kimesne ocâğ-ı mülgâ gayretkeşlerinden oldığı tahkīk u istihbâr kılındığına mebnî 

bundan sonra yine tek turmaz ise ba‘dehu hakkında âhar gûne mu‘âmele olunmak üzre 

bu def‘alık merkūmın Kengiri'ye nefy u tagrîbi husûsuna irâde-i seniyye-i mülûkâne 

ta‘alluk idüb ol bâbda hatt-ı hümâyûn sudûr itmiş olmakla merkūmın kavâs 

mübâşeretiyle Kengiri'ye nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî.   

[109/544]                         

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Bekir Kavâs'a virildi. 

      21 Rebî‘ü'l-âhir [12]45 

Gelibolu ve Ankara nâ’iblerine, Gelibolu sükkânından Kırk-kiliseli tuzcı 

Mehemmed nâm kimesne ocâğ-ı mülgâ gayretkeşlerinden oldığı tahkīk olundığına 

mebnî merkūmın kavâs mübâşeretiyle Ankara'ya nefy u iclâ’ olunması bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[109/545]             

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Edhem Kavâs'a virildi. 

      21 Rebî‘ü'l-âhir [12]45 

Gelibolu ve Kütahya nâ’iblerine, Gelibolu sükkânından Mefretli? Şemsî nâm 

kimesne ocâğ-ı mülgâ gayretkeşlerinden oldığı tahkīk olundığına mebnî ber-vech-i 

muharrer merkūmın kavâs mübâşeretiyle Kütahya'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan 

emr-i âlî. 
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[109/546]            

Efendimiz tarafından yazılan tezkere ile beraber devletlü ser-asker paşa 

hazretlerine gönderildi. 

      22 Rebî‘ü'l-âhir [12]45 

Kengiri Sancâğı'nda vâki‘ kazâlar kādîlarına ve livâ-ı mezbûr mütesellimine 

vesâ’ir kapûsız delil tâ’ifesinden Kara Sancâkdâr nâm şakī başında olan bir takım avene 

ile el-hâletü hâzihi Kengiri Sancâğı derûnında geşt ü güzâr ve fukarâ-yı ra‘iyyete  îsâl-i 

rahne vü hasâr itmekde oldığı bu def‘a livâ-ı mezbûr tarafından bâ-i‘lâm u tahrîrât inhâ’ 

ve şakī-i merkūmdan istihlâs husûsu istid‘â’ olunmış oldığından şakī-i merkūm ve 

avenesinin Kengiri ve Çorum Sancâkları'nda bulındıgları mahallerde i‘dâm u izâlelerine 

mübâderet olunmak bâbında Çorum mütesellimine diğer emr-i şerîf isdâr u tesyâr 

olunmış olmakla şakī-i merkūm ve avenelerinin Kengiri Sancâğı derûnında ve civârında 

bulındıgları mahallerde i‘dâm u izâleleri bâbında mektûmen u mahfiyyen dîvândan emr-

i âlî. 

[109/546-1] Bu dahi 

Kapûcı-başılardan Çorum Sancâğı mütesellimine ve Çorum Sancâğı'nda vâki‘ 

kazâlar kādîsına vesâ’ire, ber-vech-i muharerr dîvândan emr-i âlî. 

[109/547] 

Kîse-dâr-ı hazret-i riyâset-penâhî efendiye virildi. 

      23 Rebî‘ü'l-âhir [12]45            

Bursa nâ’ibine, maktûl Tepedelenli Ali Paşa'nın zevcesi ve Aslıkı nâm 

nasrâniyye ile mersûmenin karındâşı Simon ve maktûl-i mezburın hazinedârı Tanaşvaye 
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bundan akdem sudûr iden hatt-ı hümâyûn mûcibince Bursa'ya nefy olunmışlar ise de 

memleketlerine azîmet itmek üzre sahîfe-i pîrâ-yı sudûr olan emr-i hümâyûn mûcibince 

mersûme ile beraber mersûmların şart-ı mezkûr üzre afv u ıtlâkları bâbında dîvândan 

emr-i âlî. 

[109/548] 

Dülbende vaz‘ u temhîr ile ser-asker paşa hazretlerine kavâs ile gönderildi. 

      26 Rebî‘ü'l-âhir [12]45 

Bursa nâ’ibine, Der-sa‘âdet sâkinlerinden Ateş Hasan nâm şahıs kendü halinde 

olmayub asâkir-i mansûre kıyafetiyle gezmek ve mugâyir-i rızâ’ şurâda burâda 

uygunsuz hareket ve edebsizlik itmeğe cür’et eylediği tahkīk kılındığından bahisle 

merkūmın fî-mâ-ba‘d Der-sa‘âdet'e ayak basmamak şartıyla Bursa'ya nefy u iclâ’sı 

hususı ser-asker paşa hazretleri tarafından bâ-takrîr ifâde olunmakla merkūmın bâb-ı 

sser-askeri kavâslarından     kavâsa terfîkan Bursa'ya mü’ebbeden nefy u iclâ’sı bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[109/548-1] Bu dahi 

İznikmid nâ’ibine, taşcı esnâfından İznikmidli Deli Mehemmed bundan akdem 

Der-sa‘âdet'den tard olunmış ise de ber-takrîb yine gelerek bu def‘a ba‘zı uygunsuz 

hareketi ihbâr olundığına  ve kethüdâları kefîl olamadıgına mebnî tard u def‘ lâzım 

gelmiş oldığından bahisle merkūmın fî-mâ-ba‘d ayak basmamak şartıyla vilâyeti olan 

İznikmid'e nefyi ser-asker-i müşârun-ileyh tarafından inhâ’ olunmakla merkūmın 

kezâlik kavâs mübâşeretiyle İznikmid'e nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[109/548-2] Bu dahi 

İstefân nâ’ibine, taşcı esnâfından İstefânlı İsmail'in ber-vech-i muharrer 

hareketine mebnî şart-ı mezkûr üzre kavâs-ı ser-askerîye terfîkan vilâyeti olan İstefân 

Kazâsı'na nefy u iclâ’sı bâbında   dîvândan emr-i âlî. 

[110/549] 

Mehter âşık Mehemmed ile ser-asker paşa hazretlerine gönderildi. 

      9 Cemâziye'l-evvel [12]45  

Kütahya nâ’ibine ve Karahisâr-ı Sâhibi mütesellimine, asâkir-i mansûreden 

Anadolu cânibine murûr ile ba‘zı müteferrik olanların bi't-taharrî Der-sa‘âdet'e irsâlleri 

husûsu lâzım gelen mahallere bâ-emr-i şerîfe tenbîh ü te’kîd kılınmış iken Bolvadin 

Kazâsı a‘yânı      nâm  kimesne asâkir-i mansûreden bir on-başı ile üç neferi kazâ-ı 

mezbûrda ihfâ’ eylediği bu def‘a bi'l-ihbâr tahkīk olunmakla a‘yân-ı merkūmın kavâs 

mübâşeretiyle Kütahya'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[110/550] 

Dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından        çâvuş mübâşir ta‘yîn olunmışsır. 

      9 Cemâziye'l-evvel [12]45 

Bolvadin Kazâsı civârında vâki‘ kazâlarıyla Kastamonı nâ’iblerine, Bolvadin 

Kazâsı'nda niyâbet iddi‘âsında olan Es-seyyid Mustafa Hakkı nâm kimesnenin mugâyir-

i rızâ’-yı bârî bilâ-mürâsele-i şer‘iyye kazâ-ı mezkûrda hükûmete cesâret itmiş oldığı 

ihbâr olunmış olmakla merkūmın li-ecli't-te’dîb bâ-işâret-i aliyye çâvuş mübâşeretiyle 

Kastamonı'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

 



 352

[110/551]          

Kavâsân-ı hazret-i kā’im-makāmîden İbrahim Kavâs'a virildi. 

      12 Cemâziye'l-evvel [12]45 

Bolu nâ’ibine ve Kırşehri Mütesellimi Abdurrahman Ağa'ya, Kırşehri Kazâsı 

a‘yânı esbak Hacı Esad-zâde Mehemmed nâm şahıs kendü halinde olmayub hilâf-ı rızâ’ 

harekete ibtidâr ve fukarâ-yı ra‘iyyete îsâl-i zulm u ta ‘addî ile ifsâd u ihtilâl-i 

memleketi mûcib evzâ‘a tasaddî itmekde oldığı mütesellim-i mûmâ-ileyh tarafından bâ-

i‘lâm inhâ’ olunmakla merkūmın kavâs mübâşeretiyle Bolu'ya nefy u iclâ’sı bâbında 

dîvândan emr-i âlî.  

[110/552] 

Kavâsân-ı hazret-i veliyyü'n-ni‘amîden Hasan Kavâs'a virildi. 

      12 Cemâziye'l-evvel [12]45 

Ankara nâ’ibine ve Kırşehri mütesellimi mûmâ-ileyhe, Kırşehri Kazâsı a‘yânı 

Bekir Ağa dimekle ma‘rûf Osman nâm şahısın ber-vech-i muharrer hareketi inhâ’ 

olunmakla merkūmın kavâs mübâşeretiyle Ankara'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan 

emr-i âlî. 

[110/553]               

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Hacı Emîn Kavâs'a virildi. 

      12 Cemâziye'l-evvel [12]45  

Bigadic ve Bolu nâ’iblerine, Bigadic Kazâsı sâkinlerinden Hacı Hasan nâm şahıs 

kendü halinde olmayub şîrâze-i nizâm-ı memleketi mûcib ve matlûbât-ı seniyyenin 

ta‘dîlini müstevcib harekât-ı nâ-bercâya ibtidâr itmekde oldığı kazâ-ı mezbûr tarafından 
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bâ-i‘lâm u mahzar inhâ’ olunmakla merkūmın kavâs mübâşeretiyle Bolu'ya nefy u 

iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

 

[110/554] 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Hacı Ali Kavâs'a virildi. 

      12 Cemâziye'l-evvel [12]45 

Bigadic ve Sivas nâ’iblerine, kazâ-ı mezbûr sâkinlerinden Hacı Mehemmed 

Tahir nâm şahısın ber-vech-i muharrer hareketi inhâ’ olunmakla merkūmın kavâs 

mübâşeretiyle Sivas'a nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[110/555] 

Dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından Mustafa Çâvuş'a virildi. 

      15 Cemâziye'l-evvel [12]45 

Çâvuş-başı ağaya ve Bursa nâ’ibine, Süleymaniye medârisinden medrese-i 

râbi‘ada sâkin Ünyevî Osman ile Bozoklı Ömer nizâm-ı medresenin ihtilâline bâdî 

oldıklarından bâ-işâret-i şeyhü'l-islâmi merkūmânın çâvuş mübâşeretiyle Bursa'ya nefy 

u iclâ’ları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[111/556] 

Bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile beraber müdîr-i umûrı ihtisâbı ağası Mustafa 

Efendi'ye çukadâr Mehemmed ile gönderildi. 

      15 Cemâziye'l-evvel [12]45 

Kapûcı-başılardan Aydın Sancâğı Mütesellimi El-hâc İlyas Ağa'ya, bu esnâda 

Aydın Sancâğı'nda zebîn tâ’ifesinin İnceli Kel Mehemmed nâmında bir şahıs başına bir 



 354

takım haşerât cem‘ idüb tervîc mefâsidine medâr içün ba‘zı kelimât-ı nâ-bercâya 

tefevvüh ü neşriyle sûret-i hakdan görinerek saltanat-ı seniyyenin me’mûrlarını ürküdüb 

Devlet-i Aliyye'nin mesâlih-i mühimmesini ve fukarâ-yı ra‘iyyetin umûr-ı hususlarını 

ta‘vîk eylediğine bu vechle livâ-ı mebûrde uygunsuzlık vukū‘ı müteselliminin adem-i 

idâresine mebnî oldığından mûmâ-ileyh Hacı İlyas Ağa livâ-ı mezbûrda mütesellim 

nasb olunmış olub ancak ba‘zı kazâlar ahâlisi şakī-i merkūmın sözine bakub mütâba‘at 

eylemekde oldıkları tahkīk olunmakla böyle şakīnin kelâm-ı habîs-i encâmına kapılub 

izhâr-ı reviyye-i mümâşât ile inhilâl-i şîrâze-i nîzâm-ı bilâde gidilmesi rızâ’-yı bârîye 

münâfî oldığından ahâli-i merkūmanın her birilerinin âkibet-kârı mülâhaza u tefekkür 

ve mütesellim-i mûmâ-ileyhin re’y u idâresine mütâba‘at iderek şakī-i merkūmın i‘dâm 

u izâlesine ve yâhud ıslâh kabûl itmeyen avenesiyle derûn sancâkdan tard u ihrâcına 

müsâra‘ât eylemeleri husûsu bu def‘a livâ-ı mezkûrda kâ’in kazâların hükkâm ve müftü 

ve ulemâ ve e’imme ve hutebâsıyla umûm-ı ahâlisine hitâben diğer emr-i şerîf tasdîr u 

tesyîr kılınmış olmakla mütesellim-i mûmâ-ileyh dahi ma‘iyyetine luzûmı mikdâr asker 

celb bir le şakī-i merkūm üzerine varub cebren u kahren u harben u darben ahz u 

istîsâliyle şer u mazarratının  indifâ‘ına dikkat eylemesi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[111/556-1] Bu dahi 

Aydın Sancâğı'nda vâki‘  kazâlar kādîlarına ve müftü ve ulemâ ve e’imme ve 

hutebâ ve a‘yân ve vücûh-ı memleket ve umûm-ı ahâliye, mütesellim-i mûmâ-ileyh 

İlyas Ağa'nın re’y u irâdesine mütâba‘at iderek şer-i şakī-i merkūmı ıslâh kabûl itmeyen 

avenesiyle beraber el birliğiyle i‘dâm u izâle bir le levs-i vücûd  şekāvetinden livâ-ı 

mezbûrın tasfîye u tathîri ve eger mülâhaza-ı kıtâl ile muhârebeden kaçınılur ise livâ-ı 

mezbûr derûnında eyleşdirmeyüb avenesiyle ma‘an Aydın hudûdından taşra tard u def‘i 

husûsuna müsâra‘at eylemeleri tenbîh ü tehzîri hâvî dîvândan emr-i âlî. 
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[111/557] 

Gedüklülerden Mahmud Ağa mübâşir ta‘yîn kılınmışdır. 

      18 Cemâziye'l-evvel [12]45 

Sâbıkā Niş muhâfızı olub bu def‘a ref‘-i vezâretiyle Sofya'da ikāmete me’mûr 

kılınan Osman Paşa'ya ve Sofya kādîsına ve gedüklülerden paşa-yı mûmâ-ileyhi 

Sofya'ya îsâl eylemek üzre mübâşir ta‘yîn kılınan          , paşa-yı mûmâ-ileyhin ref‘-i 

vezâretiyle vilâyeti olan Sofya'da hânesinde ikāmeti husûsuna irâde-i seniyye 

ta‘allukıyla hatt-ı hümâyûn-ı şâhâne sudûr olmış olmakla paşa-yı mûmâ-ileyh gedüklü-

yi mûmâ-ileyh ile bi'r-refâka Sofya'ya gelüb hânesinde ikāmet eylemek üzre 

me’mûriyetini hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[111/558] 

Dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından Hacı Ahmed Çâvuş'a virildi. 

      21 Cemâziye'l-evvel [12]45 

Kirmastı ve Bolu nâ’iblerine, Kirmastı Kazâsı sâkinlerinden Çırak oğlı helvacı 

Hacı Hasan nâm şahıs kendü halinde olmayıb mehâmm-ı saltanat-ı seniyyenin ve 

mehâmm-ı Devlet-i Aliyye'nin ta‘dîl u ta‘vîkini mûcib harekât-ı nâ-bercâya ictisâr 

itmekde oldığı inhâ’ olunmakdan nâşî merkūmın çâvuş mübâşeretiyle Bolu'ya nefy u 

iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[111/559] 

Dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından Mustafa Çâvuş'a virildi. 

      21 Cemâziye'l-evvel [12]45 
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Kirmastı ve Kastamonı nâ’iblerine, kazâ-ı mezbûr sâkinlerinden hâncı Hacı 

İbrahim nâm şahısın ber-vech-i muharrer hareketi inhâ’ olunmakla merkūmın çâvuş 

mübâşeretiyle Kastamonı nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[111/560] 

Dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından Feyzi Çâvuş'a virildi. 

      21 Cemâziye'l-evvel [12]45 

Kirmastı ve Ankara nâ’iblerine, kazâ-ı mezbûra tâbi‘ Meram Karyesi 

sâkinlerinden çırak oğlı Hacı Hüseyin nâm şahısın çâvuş mübâşeretiyle Ankara'ya nefy 

u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[111/561] 

Kavâsân-ı hazret-i kā’im-makāmîden Hacı Hüseyin Kavâs ta‘yîn olunmışdır. 

      21 Cemâziye'l-evvel [12]45 

İskilib ve Kengiri nâ’iblerine, İskilib Kazâsı sâkinlerinden müftü-i sâbık Ahmed 

Çelebi avenelerinden tâtâr Kara Mehemmed nâm şahıs kendü halinde olmayub umûr-ı 

kazâya müdâhale misillü hilâf-ı rızâ’ harekete cesâret itmekde oldığı Çorum 

mütesellimi tarafından bâ-tahrîrât inhâ’ olunmakdan nâşî merkūmın kavâs 

mübâşeretiyle Kengiri'ye nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[111/562] 

Hasan Kavâs ta‘yîn olunmışdır. 

                   21 Cemâziye'l-evvel [12]45  
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İskilib ve Ankara nâ’iblerine, avene-i mezbûradan Usta Kara Mehemmed nâm 

şahısın ber-vech-i muharrer hareketi inhâ’ olunmakla merkūmın kavâs mübâşeretiyle 

Ankara'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[111/563] 

Mustafa Kavâs ta‘yîn olunmışdır. 

      21 Cemâziye'l-evvel [12]45 

İskilib ve Bolu nâ’iblerine, avene-i mezbûradan Elmacı oğlı Osman nâm şahısın 

ber-vech-i muharrer hareketi inhâ’ olunmakla merkūmın kavâs mübâşeretiyle Bolu'ya 

nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[111/564] 

Kavâsân-ı hazret-i kā’im-makāmîden Abdi Kavâs'a virildi. 

                                2 Cemâziye'l-evvel [12]45  

Aksaray Kazâsıyla Rodos Cezîresi nâ’iblerine, Aksaray ahâlisinden şeyh oğlı 

nâm şahıs bundan akdem Aksaray'da vukū‘  bulan ihtilâlde küllî medhali oldığı Konya 

mütesellimi tarafından inhâ’ kılınmış olmakla merkūmın li-ecli't-te’dîb kavâs 

mübâşeretiyle Rodos'a nefy u tagrîb olunması bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[112/565]  

Dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından Süleyman Çâvuş'a virildi. 

      3 Cemâziye'l-âhir [12]45 

Lefkoşe nâ’ibine ve hâssa silahşörlerinden Konya Mütesellimi Nazif Ağa'ya, 

Aksaray Nâ’ibi sâbık Halil Efendi'nin bundan akdem Aksaray'da vukū‘ bulan ihtilâlde 

küllî medhali oldığı tahakkuk olunmış oldığından merkūm Konya'ya celb olunarak 
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lede'l-istintâk fesâd-ı mezkûrda bî-gayri hakk telef olan mazlûmının mallarından ba‘zı 

eşya ahz u zabt eylediğini kendüsi i‘tirâf eylemiş idügi mütesellim-i mûmâ-ileyh 

tarafından inhâ’ olunmış olmakdan nâşî merkūmın bâ-işâret-i aliyye çâvuş 

mübâşeretiyle Kıbrıs'a nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[112/566] 

Bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile beraber kapû-çukadârı Hüseyin Ağa ile 

İskenderiyyeli Mustafa Paşa Kapû-kethüdâsı Nedim Beg'e gönderildi. 

      7 Cemâziye'l-âhir [12]45 

Sofya kādîsına, Can Kazâsı Voyvadası Vekîl sâbık Aydınlı Mehemmed bundan 

akdem Sofya'ya nefy olunmış ise de merkūmın ıztırâb hâli derece-i ikmâl-i resîde olmış 

ve birkaç mâhdan berü menfâsında ikāmetle ıslâh-ı nefs itmiş oldığından bahisle afv u 

ıtlâkına müsâ‘ade-i seniyye erzân kılınması husûsu hala İskenderiyye Sancâğı 

Mutasarrıfı Mustafa Paşa Hazretleri tarafından inhâ’ olunmakla fî-mâ-ba‘d kendü 

halinde olub hilâf-ı rızâ’ hareketde bulunmamasını gûş-i hûşte tefhîm ü telkīn iderek 

tahliye-i sebîline mübâderet olunmak bâında dîvândan emr-i âlî. 

[112/567] 

Dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından Bilal Çâvuş'a virildi. 

      9 Cemâziye'l-âhir [12]45 

İskenderiyye ve Ohri ve Aybasan Sancâkları Mutasarrıfı Vezîr Mustafa Paşa’ya 

ve Filibe kādîsına, İskenderiyye Nâ’ibi Mustafa Efendi’nin tımâr tevcîhine dâ’ir bir 

birine muhâlefet u mugâyir olarak iki kıt‘a ….................i‘lâmları vurûd itmiş oldığına 

binâ’en merkūmın te’dîbi husûsu asâkir-i mansûre ser-askeri vezîr Hüsrev Paşa 

Hazretleriyle nâzır vekîli taraflarından bi’l-iştırak i‘lâm u inhâ’ olunmakla nâ’ib-i 
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merkūmın bâ-işâret-i âliye çâvuş mübâşeretiyle Filibe'ye nefy u iclâ’sı bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[112/568] 

Kapû-çukadârı İbrahim Ağa ile humbarahâne nâzırı Hacı Ahmed Efendi’ye 

gönderildi. 

11 Cemâziye'l-âhir [12]45 

Kal‘a-ı Sultâniye nâ’ibine, lağımcı ocâğı ser-halîfelerinden altıncı bölüğin ser-

halîfesi Vidineli Hüseyin ve birinci bölüğin ser-halîfesi Pehlüvân Mehemmed nâm 

şahıslar hilâf-ı rızâ’ hareketlerine mebnî ibreten li’s-sâ’irîn bir mahale nefy u iclâ’ları 

bâbında emr-i şerîf sudûrı humbarahâne-i âmire nâzırı efendi tarafından inhâ’ 

olunmakla ocâğı tarafından çâvuş mübâşeretiyle Kal‘a-ı Sultâniye'ye nefy u iclâ’ları 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[112/569] 

Gedüklülerden Mehemmed Beg mübâşir ta‘yîn olundı. 

                         11 Cemâziye'l-âhir [12]45 

Sâbıkā Kayseri Sancâğı mutasarrıfı olub bu def‘a ref‘-i vezâretiyle Gelibolu'da 

ikāmete me’mur kılınan Seyyid Paşa'ya ve Gelibolu nâ’ibine ve gedüklülerden olub 

paşa-yı mûmâ-ileyhi bulundıgı mahalden tahrîk ile savb-ı me’muriyete îsâle mübâşir 

ta‘yîn olunan Mehemmed  Beg'e, hasbe'l-îcâb livâ-ı mezbûr paşa-yı mûmâ-ileyhin 

uhdesinden sarf u tahvîl ve âhara tevcîhiyle paşa-yı mûmâ-ileyhin Gelibolu'da ikāmeti 

husûsuna irâde-i seniyye ta‘allukıyla hatt-ı hümâyûn sudûr itmiş ve gedüklü-yi mûmâ-

ileyh mübâşir ta‘yîn kılınmış olmakla gedüklü-yi mûmâ-ileyh ile bi'r-refâka Gelibolu'ya 

azîmetle anda mütekā‘iden ikāmet eylemek üzre me’mûriyetini hâvî dîvândan emr-i âlî. 
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[112/570] 

Dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından Osman Çâvuş'a virilmişdir. 

      15 Cemâziye'l-âhir [12]45 

Çirmen Sancâğı Mutasarrıfı Aliş Paşa'ya ve Mudurnı  nâ’ibine, Edirne 

sâkinlerinden sâbık Mehemmed Salim'in hilâf-ı rızâ’ harekete ibtidârı inhâ’ olunmış ve 

merkūmın nefyi husûsuna fermân-ı şâhâne sudûr itmiş oldığından bahisle li-ecli't-te’dîb   

Mudurnı'ya nefy u iclâ’ olunmak bâbında emr-i şerîf sudûrı cânib-i şeyhü'l-islâmîden 

işâret olunmakla dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından Osman Çâvuş mübâşeretiyle 

Mudurnı'ya nefy u iclâ’ olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[112/571] 

Rikâb-ı hümâyûn kā’im-makāmı kavâslarından Antakyalı Hüseyin Kavâs'a 

virildi. 

      17 Cemâziye'l-âhir [12]45 

Kal‘a-ı Sultâniye nâ’ibine hocagândan Begşehri Sancâğı Mütesellimi Es-seyyid 

İbrahim Edhem Efendi'ye ve Begşehri Sancâğı'na, muzâfa Kayralı A‘yânı sâbık İbîş 

nâm şahıs bu def‘a a‘yânlıgı tahsîl dâ‘iyyesiyle başına bir takım erâzil ü müfsid 

makūlelerini cem‘ iderek inhilâl-i şîrâze-i nizâm-ı memleketi mûcib ve ta‘dîl-i 

mehâmm-ı saltanat-ı seniyyeyi müstevcib harekât-ı nâ-bercâya ictisâr itmekde oldığı 

mütesellim-i mûmâ-ileyh tarafından bâ-arîza tahrîr ü inhâ’ ve ol bâbda cânib-i şer‘den 

virilen i‘lâm ve ahâlinin arz u mahzarları takdîm u isrâ’ olunmış olmakdan nâşî 

merkūmın li-ecli't-te’dîb kavâs mübâşeretiyle Kal‘a-ı Sultâniye'ye nefy u iclâ’sı bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 
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[113/572] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya virildi. 

      25 Cemâziye'l-âhir [12]45 

Kapûcı-başılardan Ankara Mütesellimi Mesud Ağa'ya ve Mudurnı nâ’ibine, 

Ankara Kazâsı Nâ’ibi El-hâc Ahmed Habib Efendi harekât-ı nâ-merziyyeye ibtidâr 

itmiş oldığından bâ-işâret-i aliyye merkūmın çâvuş mübâşeretiyle Mudurnı'ya nefy u 

iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[113/573] 

Bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile beraber tobraya vaz‘ u temhîr ile kapû-çukadârı 

Ken‘ân Efendi'ye virilerek gönderildi. 

      19 Cemâziye'l-âhir [12]45 

Menteşe Sancâğı mütesellimi dergâh-ı âlî kapûcı-başılarından Tavaslı Osman 

Ağa'ya, te’dîb ü tenkîllerine me’mûr oldığı zîbin eşkiyâsından Menteşe Sancâğı'na semt 

ü karîb olan kazâlarda müctemi‘ olanların tard u def‘leri zımnında uhdesinde olan livâ-ı 

mezbûrdan asker tedârikine tarafından ikdâm olunmış ise de livâ-ı mezbûrda vâki‘ 

Magla Kazâsı vücûhından Batık Hacı Ahmed ve Hacı Hamza ve Hacı Abdi oğlı Osman 

ve debbâğlar ustası dimekle arîf şahıslar mugâyir-i rızâ’-yı âlî ber-takrîb igvâ’ u fesâd 

ile asker-i mezkûrın tedârik ve ihrâcına mâni‘-i müstakill oldıklarından başka bir takım 

kelimât-ı ercûfe neşriyle mâ’il-i fitne vü fesâd olan gürûh-ı sebükmagzâni tahrîk ile 

inhilâl-i şirâze-i nizâm-ı memleketi mü’eddî harekât-ı nâ-hemvâreye ibtidâr olunmış 

oldıklarına mebnî te’dîb ü terbiyeleri lâzım geldiği inhâ’ olunmakla merkūmları ber-

tagrîb ve ve'l-karîb ile ahz ve i‘dâm u izâleleriyle keyfiyyeti Der-sa‘âdet'e tahrîr 
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eylemesi husûsuna irâde-i seniyye ta‘allukıyla hatt-ı hümâyûn sudûr itmiş olmakla ol 

vechle amel ü hareket olunmak bâbında memhûren u mahfiyyen dîvândan emr-i âlî. 

[113/573-1] Bu dahi 

Mütesellim-i mûmâ-ileyhe ve Kal‘a-ı Sultâniye nâ’ibine, merkūmların li-ecli't-

te’dîb Kal‘a-ı Sultâniye'ye nefy u iclâ’ları husûsuna irâde-i seniyye ta‘alluk itmekle 

tarafından mübâşire terfîkan Kal‘a-ı Sultâniye'ye nefy u irsâlleri bâbında dîvândan emr-i 

âlî. 

[113/574] 

Kapû-çukadârı İbrahim Beg ile kapû-kethüdâsı darbhâne-i âmire nâzırı efendiye 

gönderildi. 

      27 Cemâziye'l-âhir [12]45 

Kastamonı nâ’ibine ve Karahisâr-ı Sâhib Sancâğı mütesellimine, Bolvadin 

Kazâsı'nda niyâbet iddi‘âsında olan Es-seyyid Hakkı nâm şahısın bilâ-mürâsele-i 

şer‘iyye kazâ-ı mezkûrda hükûmete cesâret itmiş oldığı âcilden li-ecl-il te’dîb 

Kastamonı'ya nefy u iclâ’sı bâbında bâ-işâret-i şeyhü'l-islâmi sâdır olan emr-i şerîf 

mübâşiri çâvuş ile Karahisâr'a lede'l-vurûd merkūmın firâr itmiş oldığına dâ’ir virilen 

i‘lâm u mahzar ile çâvuş-ı merkūm i‘âde olunmış ise de merkūm alâ-eyyi-hâl ele 

getürülüb menfâsı olan Kastamonı'ya nefy u irsâli tenbîh ü te’kîdini hâvî dîvândan emr-i 

âlî. 

[113/575] 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Hüseyin Kavâs'a virildi. 

       21 Receb [12]45 
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Bolu nâ’ibine ve Kayseri Sancâğı mütesellimine, Kelankaras? mukāta‘âsı 

kurâsından Sarıoğlan Karyesi sâkinlerinden Abdülbaki nâm şahıs ba‘zı erâzil ve eşhâs-ı 

makūlesini ifsâd misillü harekete ibtidâr eylediği Karaman ve Adana Vâlisi ve İl-hâkān 

Akşehir ve Aksaray Sancâkları Mutasarrıfı Esad Paşa tarafına ihbâr olundığına binâ’en 

merkūm ahz olunarak mütesellim-i mûmâ-ileyhe teslîm olundığından bahisle merkūmın 

bir mahale nefyi müşârun-ileyh tarafından inhâ’ olunmakla merkūmın kavâs 

mübâşeretiyle Bolu'ya nefy u iclâ’ olunması bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[113/576] 

Dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından İsmail Çâvuş ta‘yîn olunmışdır. 

       28 Receb [12]45 

Çâvuş-başı ağaya ve Kal‘a-ı Sultâniye nâ’ibine, Ebu'l-feth Sultân Mehemmed 

Hân tâbethânesi sâkinlerinden ve zümre-i talebeden ve Denizlili Ahmed ve Aydınlı 

diğer Ahmed nâm şahısların mugâyir-i rızâ’-yı bârî harekete ibtidârları tahkīk olunmış 

oldığından bahisle merkūmânın li-ecli't-te’dîb Kal‘a-ı Sultâniye'ye nefy u iclâ’ları 

bâbında emr-i âlî sudûrı cânib-i fetvâ-penâhîden işâret olunmakla merkūmânın çâvuş 

mübâşeretiyle Kal‘a-ı Sultâniye'ye nefy u iclâ’ları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[113/577]   

Kavâsân-ı hazret-i veliyyü'n-ni‘amîden Mehemmed Kavâs'a virildi. 

       28 Receb [12]45 

Aydıncık ve Bolu nâ’iblerine, asâkir-i mansûre içün Balıkesri'de i‘mâl olunan 

abâya muktezâ olub Balıkesri Sancâğı'nda kâ’in kazâlarda husûle gelen yapâgıyı 

Balıkesri abâcıları eshâbı yedinden râyicle mübâya‘a itmek ve âhara fürûht olunmak 

nizâmından iken Aydıncık Kazâsı sükkânından Hacı Kadri oğlı Hacı Mehemmed ve 
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debbâğ Memiş oğlı Hacı Ahmed nâm şahıslar husûle gelen yapâgıyı düşürüb ecnebîye 

fürûht ve bu keyfiyyetden kefyed eylemeleri kendülerine bi'd-def‘at tahrîr olunmış ise 

de mütenebbih olmadıkları beyânıyla merkūmânın li-ecli't-te’dîb bir mahale nefy u 

tagrîbleri husûsu musârafât nâzırı efendi tarafından bi't-takrîr ifâde olunmakdan nâşî 

merkūmânın kavâs mübâşeretiyle Bolu'ya nefy u iclâ’ları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[113/578] 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Selim Kavâs'a virildi. 

       28 Receb [12]45 

Kirmastı ve Karahisâr-ı Sâhib nâ’iblerine, Kirmastı Kasabası sükkânından 

Çelebi oğlı Hacı Mehemmed nâm şahısın ber-vech-i muharrer hareketine mebnî kavâs 

mübâşeretiyle Karahisâr-ı Sâhib'e nefy u iclâ’ olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[114/579] 

Dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından Mustafa Çâvuş ta‘yîn olunmışdır. 

       28 Receb [12]45 

Ankara Sancâğı Mütesellimi Mesud Ağa'ya ve Kayseri nâ’ibine, Ankara 

sâkinlerinden Tâceddin Şeyhi El-hâc Osman Râfi nâm şahıs hilâf-ı rızâ’ harekete ibtidâr 

eylediği mütesellim-i mûmâ-ileyh tarafından inhâ’ olundığından bahisle li-ecli't-te’dîb 

Kayseri'ye nefy u iclâ’sı bâbında emr-i şerîf sudûrı cânib-i fetvâ-penâhîden işâret 

olunmakla çâvuş mübâşeretiyle Kayseri'ye nefy u iclâ’ olunmak bâbında dîvândan emr-i 

âlî. 

[114/580] 

Dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından Hasan Çâvuş  ta‘yîn olunmışdır. 
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       28 Receb [12]45 

Mütesellim-i mûmâ-ileyhe ve Limni nâ’ibine, Ankara sâkinlerinden Akif nâm 

şahıs erâzil-i makūlesine tarafdârlık dâ‘iyyesiyle hilâf-ı rızâ’ harekete ibtidâr itmekde 

oldığı inhâ’ olunmakla çâvuş mübâşeretiyle Limni Cezîresi'ne nefy u iclâ’ olunmak 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[114/581] 

Kapû-çukadârı Hacı Ahmed ile ihtisâbı ağası Hacı Mustafa Efendi'ye gönderildi. 

3 Şa‘bân [12]45 

Güzelhisâr-ı Aydın ve Bursa nâ’iblerine, Der-sa‘âdet'de ihtisâbı baş-kâtibi olub 

bundan akdem Güzelhisâr-ı Aydın'a nefy olunmış olan muhtâr Alil mizâc olarak 

kendüsi menfâsında ve iyâl u evlâdı Der-sa‘âdet'de sefîl oldığından bahisle afv u ıtlâkı 

husûsu bâ-i‘lâm u tahrîrât istirhâm olunmakdan nâşî iyâl u evlâdını yanına celb eylemek 

üzre menfâsının Bursa'ya tahvîli husûsuna irâde-i aliyye ta‘allukıyla hatt-ı hümâyûn 

sudûr itmiş olmakla i‘lâmı hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[114/582] 

Kapû-çukadârı Hâfız Ebubekir Efendi ile kapû-kethüdâsı Salih Efendi'ye 

gönderildi. 

       3 Şa‘bân [12]45 

Sâbıkā Bödime muhâfızı olub ref‘-i vezâretiyle Magnisa'da ikāmete me’mûr 

iken bu def‘a mahal-i ikāmeti Bursa'ya tahvîl kılınan Bilanlı El-hâc Mustafa Paşa'ya ve 

Bursa nâ’ibine, hasbe'l-îcâb   paşa-yı mûmâ-ileyhin vezâreti ref‘iyle Magnisa'da ikāmet 

kılınmış ise de iyâl u evlâdı Bursa tarafında oldığından eyyâm-ı mübârekeye hürmeten 
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paşa-yı mûmâ-ileyhin mahal-i ikāmeti Bursa'ya sarf u tahvîl husûsuna müsâ‘ade-i 

seniyye bî-dirîg ve erzân kılınması tarafından ve Teke ve Hamid Sancâkları cânibinden 

iltimâs olundığına mebnî ber-vech-i istid‘â’ mûmâ-ileyhin mahal-i ikāmeti Bursa'ya sarf 

u tahvîli husûsuna irâde-i seniyye ta‘allukıyla ol bâbda hatt-ı hümâyûn-ı şâhâhâne şeref 

sudûr buyurılmış olmakla mûmâ-ileyh ol tarafdan hareket ve Bursa'ya gelüb ikāmet 

eylemesi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[114/583] 

Merkūm Hacı Abdullah tarafından bir akçe ve bir habbe atmamak ve 

aldırılmamak ve hilâf tenbîh olunur ve aldırılur ise merkūm Abdullah mü’ebbeden nefy 

olunacağı iyâl u evlâdına tenbîh olunmak üzre fermân buyurılmış keyfiyyet kapû-

çukadârı  Hacı Ağa'ya ifâde olunarak ihtisâbı ağası Hacı Mustafa Ağa'ya gönderildi. 

       3 Şa‘bân [12]45 

Bursa nâ’ibine, yaglıkcılar mütevellîsi Hacı Abdullah'ın hilâf-ı rızâ’ hareketine 

mebnî Bursa'ya nefy olunmış ise de merkūmın hakkında vâki‘ olan inhâ’ arz  ve 

nefsâniyyete  mebnî olarak kendüsi ehl-i ırz gürûhından oldığı mahallesi imâmı ve 

muhtârları ve esnâfının kethüdâsıyla çend nefer mevsûk-ı kesân ihbâr eylediklerinden 

bahisle eyyâm-ı mübârekeye merhameten ve merkūmın hâline iyâl u evlâdına 

merhameten afv u ıtlâkı husûsu vâyete menût idügi ihtisâbı nâzırı i‘lâm itmekle 

merkūmın menfâdan salıverilmesi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[114/584] 

Müâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya virildi. 

       3 Şa‘bân [12]45 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Receb Kavâs mübâşir ta‘yîn kılınmışdır. 
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4 Şa‘bân [12]45 

Siroz ve Mihaliç nâ’iblerine, Zahine Kazâsı firârilerinden Hamza nâm müfsid 

Siroz'da ikāmet üzre olan Zahine a‘yânı sâbıkın yanına gelüb Zahine'den Siroz'a ahz u 

i‘tâ zımnında gidüb gelenlere dürlü dürlü ekâzîb ü erâcîf neşriyle memleketin ifsâdını 

ve mehâmm-ı seniyyenin ibtâlini mûcib harekete ibtidâr eylediği bâ-ma‘rûzât 

inhâ’olunmakla merkūmın kavâs mübâşeretiyle Mihaliç'e nefy u irsâl olunması bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[114/584-1] Bu dahi 

Reyhân Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

                                                                                     4 Şa‘ân [12]45 

Siroz ve Kal‘a-ı Sultâniye nâ’iblerine, Zahine Kazâsı firârilerinden Hüseyin nâm 

müfsid Siroz'da ikāmet üzre olan Zahine a‘yânı sâbıkın yanına gelüb ber-vech-i 

muharrer harekete ibtidârına mebnî kavâs mübâşeretiyle Kal‘a-ı Sultâniye'ye nefy u 

iclâ’ olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[114/584-2] Bu dahi 

Mehemmed Kavâs'a virildi. 

       4 Şa‘bân [12]45 

Siroz ve Kal‘a-ı Sultâniye nâ’iblerine, Zahine Kazâsı firârilerinden Hacı Emîn 

nâm müfsid Siroz'da ikāmet üzre olan Zahine a‘yânı sâbıkın yanına gelüb ber-vech-i 

muharrer harekete ibtidârına mebnî kavâs mübâşeretiyle Balıkesri'ye nefy u iclâ’ 

olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[115/585]  

Dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından Hacı Ahmed Çâvuş mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

       7 Şa‘bân [12]45 

Mîr-i mîrândan Kayseri Sancâğı Mutasarrıfı Ali Şefik Paşa'ya ve Kütahya 

nâ’ibine ve müftüsüne, zamâne bektâşîlerinden Rumeli Hisârı'nda Şehidlik Tekyesi'nde 

Şeyh Mahmud nâm şahıs şer‘-i şerîfe münâfî hareket ile me’lûf oldığından bâ-işâret-i 

şeyhü'l-islâmi Kayseri'ye nefy u iclâ’ olunmış ise de orada dahi tek turmayarak ba‘zı 

uygunsuz harekete ibtidâr eylediği inhâ’ olunmakla sudûr iden hatt-ı hümâyûn 

mûcibince dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından Ahmed Çâvuş'a terfîkan Kütahya'ya irsâl 

olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[115/586] 

Hacı Mehemmed Çâvuş mübâşir ta‘yîn olundı. 

       7 Şa‘bân [12]45 

Paşa-yı mûmâ-ileyhe ve Karahisâr-ı Sâhib nâ’ibine, Kayseri vücûhından Hacı 

Ömer nâm şahıs kendü halinde olmayub bundan akdem Kayseri'de vukū‘ bulan fesâdda 

eli ve medhâli oldığı paşa-yı mûmâ-ileyh tarafından inhâ’olunmakla sudûr iden hatt-ı 

hümâyûn mûcibince dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından Hacı Mehemmed Çâvuş 

mübâşeretiyle Karahisâr-ı Sâhib'e nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[115/587] 

Seyyid Hacı Mehemmed Çâvuş mübâşir ta‘yîn olundı. 

      7 Şa‘bân [12]45  
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Paşa-yı mûmâ-ileyhe ve Bolu nâ’ibine, Kayseri vücûhından Hacı Arif nâm şahıs 

kendü halinde olmayub fesâd-ı mezkûrda medhali oldığı paşa-yı mûmâ-ileyh tarafından 

inhâ’ olunmakla sudûr iden hatt-ı hümâyûn mûcibince dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından 

Seyyid Hacı Mehemmed Çâvuş mübâşeretiyle Bolu'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan 

emr-i âlî. 

[115/588] 

Ağa efendimiz hazretleri Bervecîsin'e virildi. 

       7 Şa‘bân [12]45 

Biga Sancâğı Mutasarrıfı ve Bahr-ı Sefîd Boğazı Muhâfızı Ali Paşa'ya ve Bursa 

nâ’ibine, ocâğ-ı mülgâ mesûbâtından habbehânede on yedinin oda-başısı Ali'nin ba‘zı 

ifsâda dâ’ir uygunsuz hareketine mebnî fî-mâ-ba‘d ıtlâk olunmamak ve iyâl u evlâdını 

dahi yanına celb ile iskân u ikāmet eylemek üzre bundan akdem sudûr iden emr-i şerîfle 

Seddü'l-bahr Kal‘ası'na nefy olunmış ise de merkūm üç seneden berü alîl  ve iyâl u 

evlâdı dahi bu tarafda sefîl ve şâyân-ı merhamet oldıkları inhâ’ olunmakla iyâl u 

evlâdını yanına celb ü iskân itmek üzre merkūm Ali'nin Bursa'ya tahvîl-i kazâsı  

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[115/589] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre ser-asker paşa hazretlerine mehter Veli ile 

gönderildi. 

       11 Şa‘bân [12]45 

Ankara nâ’ibine ve Kütahya Sancâğı Mütesellimi Halil Gâmlı Ağa'ya, bundan 

akdem mütesellim-i mûmâ-ileyh ma‘rifetiyle i‘dâm olunan Şeyhlü Kazâsı'na tâbi‘ 

Çevrîl Karyeli Osman nâm şakīnin avenesinden             nâm şahıs dahi fesâd u 
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şekāvetde medhali oldığına mebnî ahz u habs olundığı inhâ’ olunmakla merkūmın bâb-ı 

ser-askerîden kavâs mübâşeretiyle Ankara'ya nefy u iclâ’ olunması bâbında  dîvândan 

emr-i âlî. 

[115/589-1] Bu dahi 

Kastamonı nâ’ibine ve Kütahya mütesellimi mûmâ-ileyhe, maktûl Osman nâm 

şakīnin avenesinden        nâm şahısın dahi fesâd u şekāvetde medhali oldığına mebnî 

ahz u habs olundığı inhâ’ olunmakla merkūmın bâb-ı ser-askerîden kavâs mübâşeretiyle 

Kastamonı'ya nefy u iclâ’ olunması bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[115/589-2] Bu dahi 

Bolu nâ’ibine ve Kütahya Mütesellimi mûmâ-ileyh Halil Gâmlı Ağa'ya, maktûl 

merkūm Osman nâm şakīnin avenesinden         nâm şahısın dahi fesâd u şekāvetde 

medhali oldığına mebnî ahz u habs olundığı inhâ’ olunmakla merkūmın bâb-ı ser-

askerîden kavâs mübâşeretiyle Bolu'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî.  

[116/590] 

Bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile beraber kapû-çukadârı Hacı Ahmed ile kapû-

kethüdâsı ihtisâbı ağasına gönderildi. 

2 Şa‘bân [12]45 

Aydın Sancâğı mütesellimine, Nazilli Kazâsı Nâ’ibi Kör Mü’ezzin-zâde Mustafa 

Kamil Nâm habîse muktezâ-yı me’mûriyeti üzre kazâ-ı mezbûrda icrâ’-yı ahkâm-ı 

şerî‘at-ı mithereye reft u infâz irâde-i seniyyeye mübâderet eylemek farîza-ı zimmeti 

iken bu refîkalara kat‘an sarf-ı zihn itmediğinden başka geçenlerde Aydın tarafında 

alem-i ifrâz-ı isyân olan İnceli Kel Mehemmed nâm şakīye irâde-i tarîk ol vechle 

tezyîd-i isyân ve  mel‘anete teşvîk iderek avenesiyle ma‘an kazâ-ı mezbûrda celb ü 
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da‘vet ve kazâ-ı mezbûr muhtesibinin karındâşı dahi katl ile emvâl u eşyâsını nehb u 

gâret itdirmiş oldığı İbrahim Paşa tarafından inhâ’ olunub nâ’ib-i merkūmın tarîk-i 

kazâdan hakk ile ibreten li's-sâ’irîn i‘dâm u izâlesi husûsuna irâde-i seniyye ta‘alluk 

itmiş ve bâ-işâret-i hazret-i şeyhü'l-islâmi cedîde-i kuzâtdan hak itdirilmiş olmakla 

tertîb-i cezâsıyla keyfiyyeti Der-sa‘âdet'e iş‘âr eylemesi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[116/591] 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Ahmed Kavâs mübâşir ta‘yîn kılınmışdır. 

       12 Şa‘bân [12]45 

Begşehri nâ’ibine ve İçel Sancâğı mütesellimi Abdulmain Beg'e, mukāta‘ât-ı 

hazinesinden mazbût elviyeden İçel Sancâğı'nda kâ’in Tevâhi Kazâsı a‘yânı vekîl 

Abdulbâki'nin teb‘asından kazâ-ı mezbûra tâbi‘ Lakzâ Karyesi ahâlisinden Ahmed nâm 

şahıs dâ’imâ erâzil ü eşkiyâ makūlesiyle ihtilât iderek gûnâ-gûn fesâda ictirâ’ ile inhilâl-

ı nizâm-ı memlekete bâ‘is u bâdî oldığı bâ-ma‘rûzât inhâ’ olunmakla merkūmın kavâs 

mübâşeretiyle Begşehri'ye nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[116/592] 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Ali Kavâs'a virildi. 

12 Şa‘bân [12]45 

Niğde nâ’ibine ve mütesellim-i mûmâ-ileyhe, merkūm Abdulbâki'nin 

teb‘asından kazâ-ı mezbûrda tâbi‘ Rendebolu Karyesi ahâlisinden Mehemmed nâm 

şahısın ber-vech-i muharrer hareketi inhâ’ olunmakla merkūmın kavâs mübâşeretiyle 

Niğde'ye nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[116/593] 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Mehemmed Kavâs'a virildi. 

       12 Şa‘bân [12]45 

Kırşehri nâ’ibine ve mütesellim-i mûmâ-ileyhe, merkūm Abdulbâki'nin 

teb‘asından kazâ-ı mezbûra tâbi‘ Çene Karyesi ahâlisinden Hacı Mehemmed nâm 

şahısın ber-vech-i muharrer hareketi inhâ’ olunmakla merkūmın kavâs mübâşeretiyle 

Kırşehri'ye nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[116/594] 

Dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından Ömer Çâvuş'a virildi. 

       18 Şa‘bân [12]45 

Çâvuş-başı ağaya ve Gelibolu nâ’ibine, fî’l-asl Nigbolu sâkinlerinden Kırış nâm 

avret sâhire oldığı tahkīk olunmakla bu misillü hilâf-ı şer‘-i şerîf harekete cesâret 

idenlerin te’dîbiyle emsâlinin terhîbi lâzimeden olmakla çâvuş mübâşeretiyle li-ecli't-

te’dîb Gelibolu'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[116/595] 

Dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından Mehemmed Çâvuş ta‘yîn olunmışdır. 

       21 Şa‘bân [12]45 

Gedegarre ve Kastamonı nâ’iblerine, Gedegarre Kazâsı'nda nakībü'l-eşrâf kā’im-

makāmı olan Ahmed Bâkî'nin ihtilâl-ı nizâm-ı memleketi mûcib harekete ibtidâr 

eylediği Erzurum Vâlisi Hasan Paşa Hazretleri tarafından inhâ’olunmakla merkūmın bâ-

işâret-i aliyye çâvuş mübâşeretiyle Kastamonı'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i 

âlî. 
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[116/596] 

Mektûbî efendi tarafına virildi. 

       25 Şa‘bân [12]45 

Sâbıkā Kars muhâfızı olub bu def‘a ref‘-i vezâretiyle Erzurum'da hânesinde 

ikāmete me’mûr kılınan Osman Paşa'ya ve Erzurum kādîsına, nâ-mezâc oldığı hasebiyle 

vilâyeti olan Erzurum'da hânesinde ikāmet üzre oldığı inhâ’ olunmakdan nâşî vezâreti 

ref‘iyle Erzurum'da olan hânesinde ikāmeti husûsuna irâde-i seniyye ta‘allukıyla ol 

bâbda sudûr iden hatt-ı hümâyûn mûcibince ol vechle Erzurum'da ikāmet eylemek üzre 

me’mûriyetini hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[116/597] 

Mehter âşık ile ser-asker paşa hazretleri kapû-çukadârı Arif Ağa'ya gönderildi. 

       25 Şa‘bân [12]45 

Isparta nâ’ibine, Bolu mütemekkinlerinden Babık zimmînin damadı Artin oğlı 

Bogos nâm zimmîler memnû‘ olan ecnâs-ı altûnı alub virmek misillü hilâf-ı rızâ’ 

harekete ibtidâr eylediklerine mebnî bundan akdem Isparta'ya nefy u iclâ’ları bâbında 

hatt-ı hümâyûn sudûr itmiş ve mesfûr Bogos'ın üç sene mukaddem hâlik olması 

cihetiyle mersûmın yerine karındâşı Pedros nâm zimmî mesfûr Artin ile beraber 

Isparta'ya nefy olunmış iseler de fî-mâ-ba‘d kendü hallerinde olub misillü hilâf-ı rızâ’ 

hareketde bulunmamak şartyla afv u ıtlâkları bi'l-istirhâm sudûr iden hatt-ı hümâyûn 

mûcibince tahliye-i sebîlleri bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[117/598] 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Ali Kavâs ta‘yîn olunmışdır. 
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       27 Şa‘bân [12]45 

Kayseri nâ’ibine ve Maraş mütesellimine, Maraş sâkinlerinden Zülkadir 

oğullarından Mehemmed Arslan nâm şahıs ırz u edebiyle olmayub bir takım erâzil ü 

eşkiyâ ile Maraş Nevâhi'sinden Könbek ve Birtîz Nâhiyeleri'nde vâki‘ ahâlisine gûnâ-

gûn zulm u ta‘addî ve ebnâ-ı sebîlin dahi emvâl u eşyâlarını gasb u gâret itmeğe ictisâr 

itmekde oldığından merkūmın terbiyesi husûsu mütesellim-i mûmâ-ileyh tarafından 

inhâ’ olunmakla kavâs mübâşeretiyle merkūmın Kayseri'ye nefy u iclâ’sı bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[117/599] 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden İbrahim Kavâs ta‘yîn olunmışdır. 

       27 Şa‘bân [12]45 

Gedegarre ve Bolu nâ’iblerine, Gedegarre Kazâsı sâkinlerinden hamâmcı 

Ağacık Mustafa nâm şahıs kendü halinde olmayub bir takım erâzil-i eşhâs makūlesini 

kendüye tebâ‘iyyet itdirerek ihtilâl-i nizâm-ı memleketi mûcib harekâta ibtidâr eylediği 

beyânıyla merkūmın bir mahale nefy u iclâ’sı Erzurum ve Sivas vâlisi hazretleri 

tarafından inhâ’ olunmakla merkūmın kavâs mübâşeretiyle Bolu'ya nefy u iclâ’sı 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[117/600] 

Mehter Veli ile ser-asker paşa hazretlerine gönderildi. 

       28 Şa‘bân [12]45 

Yergi nâ’ibine, astârcılar kethüdâsı Emîn hilâf-ı rızâ’ harekete ibtidâr eylediği 

inhâ’ olundığına binâ’en bundan akdem bâ-emr-i âlî Yergi'ye nefy olunmış ise de 
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merkūm hakkında vukū‘ bulan inhâ’ ifk u iftirâ oldığı beyânıyla afvı husûsu iyâl u 

evlâdı tarafından bâ-arzuhâl istid‘â’ kılındığından ve merkūmın oğlı el-yevm asâkir-i 

mansûre-i hâssadan olub ol vechle hedimât-ı saltanat-ı seniyyede bulundıgından bahisle 

sebîlinin tahliyesi husûsuna müsâ‘âde-i seniyye erzân kılınması husûsu ser-asker paşa 

hazretleri tarafından inhâ’ olunmakdan nâşî inhâ’sı vechle merkūmın cürmi afv 

kılındığını hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[117/600-1] Bu dahi 

Kütahya nâ’ibine, Galata'da sandıkcılar kethüdâsı Mustafa kezâlik Kütahya'ya 

nefy olunmış ise de merkūmın afvı husûsu zevcesi tarafından bâ-arzuhâl istirhâm ve 

kapûdâne-i hümâyûn kapûdânı cânibinden dahi iltimâs olunmış oldığından bahisle afvı 

husûsu ser-asker-i müşârun-ileyh tarafından inhâ’ kılınmış olmakla ber-vech-i muharrer 

afvı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[117/600-2] Bu dahi 

Midillü Cezîresi nâ’ibine, isperci esnâfından Sahûmlı Hacı İbrahim'in dahi afvı 

husûsu iyâl u evlâdı tarafından bâ-arzuhâl istid‘â’ olunmış oldığından bahisle eyyâm-ı 

mübârekeye merhameten ıtlâkı husûsu ser-asker-i müşârun-ileyh tarafından inhâ’ 

kılınmış olmakla ol vechle tahliye-i sebîline mübâderet olunmak bâbında dîvândan emr-

i âlî. 

[117/601] 

Trabzon vâlisi kapû-kethüdâsı mektûbcı efendiye gönderildi. 

       1 Ramazân [12]45 

Ayıntâb kādîsına ve mîr-i mîrân-ı kirâmdan iken bu def‘a mîr-i mîrânlığı ref‘iyle 

Ayıntâb'da ikāmete me’mûr kılınan Bâyezîd-zâde Maraşlı Osman Beg'e, mîr-i mîrânlığı 
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merfû‘ olarak Ayıntâb'a varub anda ikāmet eylemek üzre me’mûriyetini hâvî dîvândan 

emr-i âlî. 

[117/601-1] Bu dahi 

Amasya nâ’ibine, Bigadic Kazâsı sâkinlerinden Hacı Mehemmed Tahir nâm 

şahısın li-ecli't-te’dîb Sivas'a nefyi husûsuna irâde-i seniyye müte‘allikine mebnî azîmet 

ider iken Amasya'ya vurûdında hastalanub rükûb u nüzûle muktedir ol vechle inhâ’ 

olunmakdan nâşî menfâsının Amasya'ya tahvîli bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[117/602] 

Kapû-cukâdarı  İbrahim Beg ile tobhâne-i âmire nâzırı efendiye gönderildi. 

       3 Ramazân [12]45 

Karahisâr-ı Sâhib nâ’ibine, İznikmid vücûhından etmekci-başı İsmail ve ortağı 

Hüseyin beyne'n-nâs tedâvüli memnû‘ olan ecnâs-ı nukūd alub virmek misillü harekete 

ibtidâr eylediğine binâ’en bundan akdem bâ-hatt-ı hümâyûn Karahisâr-ı Sâhib'e nefy u 

iclâ’ olunmış iseler de nefyleri hayli müddet oldığından kendüleri menfâlarında ve iyâl 

u evlâdları İznikmid cânibinde sefîl ü sergerdân kalmış ve cerâyim-i sâbıkālarına nâ’ib 

ü müstagfir olarak ıslâh-ı nefs itmiş oldıkları İznikmid nâ’ibi ve Kocaili Sancâğı 

mütesellimi taraflarından inhâ’ ve afv u ıtlâkları istid‘â’ olunmakla eyyâm-ı 

mübârekeye hürmeten merkūmların cerâyim-i güzeştelerinin bâ-hatt-ı hümâyûn afv 

olundığını hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[117/602-1] Bu dahi 

Ankara nâ’ibine, İznikmid sâkinlerinden Kastamonılı Hacı Mehemmed'in ber-

vech-i muharrer hareketine mebnî Ankara'ya nefy olunmış ise de afvı husûsu inhâ’ 
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olunmakla eyyâm-ı mübârekeye hürmeten merkūmın bâ-hatt-ı hümâyûn afv olundığını 

hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[118/603] 

Erzurum vâlisi kapû-kethüdâsı mektûbî efendiye gönderildi. 

       7 Ramazân [12]45 

Erzincan nâ’ibine, sâbık Adana Nâ’ibi Es-seyyid Mehemmed Şerîf'in hilâf-ı 

rızâ’ hareketine mebnî mukaddemâ bâ-işâret-i aliyye çâvuş mübâşeretiyle Erzincan'a 

nefy olunmış ise de fakîrü'l-hâl oldığından bahisle afv u ıtlâkı husûsu Erzurum ve Sivas 

Vâlisi tarafından iş‘âr olunmakla bâ-işâret-i şeyh'ül-islâmi afv u ıtlâkı bâbında dîvândan 

emr-i âlî. 

[118/604] 

Gedüklülerden ve silâhşörân-ı hâssadan Kengirili Seyyid Mehemmed Ağa 

mübâşir ta‘yîn olundı. 

          11 Ramazân [12]45 

Sâbıkā Rumeli vâlisi olub bu def‘a ref‘-i vezâretiyle Manâstır'da ikāmete 

me’mûr kılınan  sadr-ı esbak Selim Paşa'ya ve Manâstır nâ’ibine ve dergâh-ı âlî 

gedüklülerinden olub paşa-yı umâ-ileyhi savb-ı me’mûriyete îsâle ta‘yîn kılınan Seyyid 

Mehemmed Ağa[ya], hasbe'l-îcâb Rumeli Eyâleti ve derbendât nezâreti ve Yanya ve 

Olvîne ve Devlîne Sancâkları uhdesinden sarf u tahvîl ile bi'l-fa‘l sadr-a‘zam uhdesine 

tevcîh kılınarak bir müddetcik paşa-yı mûmâ-ileyhin ref‘-i vezâretiyle Manâstır'da 

ikāmeti husûsuna irâde-i seniyye ta‘allukıyla ol bâbda hatt-ı hümâyûn sudûr itmiş 

olmakla mûcibince hemen oldığı mahalden hareket ve anda ikāmet eylemek üzre 

me’mûriyetini hâvî dîvândan emr-i âlî. 
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[118/605] 

Dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından        çâvuş mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

       13 Şevvâl [12]44 

Adana ve Karaman Vâlisi ve İl-hâkān Akşehir ve Aksaray Sancâkları 

Mutasarrıfı Vezîr  Esad Mehemmed Paşa'ya ve            nâ’ibine, Aksaray Mütesellimi 

sâbık Abdurrahman kendü umûrıyla meşgûl olmayarak bundan akdem Aksaray'da 

vukū‘ bulan fitne vü fesâdda yed-i medhali oldığı müşârun-ileyh tarafından bâ-tahrîrât 

inhâ’ olunmakla sudûr iden hatt-ı hümâyûn mûcibince merkūmın çâvuş mübâşeretiyle            

nefy u irsâli bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[118/606] 

Dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından             çâvuş mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

       13 Ramazân [12]45 

Müşârun-ileyhe ve         nâ’ibine, mütesellim-i sâbık merkūmın karındâşı 

Rüstem ber-vech-i muharrer müşârun-ileyh tarafından inhâ’ olunmakla sudûr iden hatt-ı 

hümâyûn mûcibince merkūmın çâvuş mübâşeretiyle       nefy u irsâli bâbında dîvândan 

emr-i âlî. 

[118/607] 

Bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile beraber kapû-çukadârı Hasan Ağa ile kapû-

kethüdâsı Halil Beg'e gönderildi. 

       23 Ramazân [12]45 

Sâbıkā Rumeli vâlisi olub ref‘-i vezâretiyle Manâstır'da ikāmete me’mûr iken bu 

def‘a mahal-i ikāmeti Gelibolu'ya tahvîl olunan sadr-ı esbak Mehemmed Selim Paşa'ya 
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ve Gelibolu nâ’ibine dergâh-ı âlî gedüklülerinden olub paşa-yı müşârun-ileyhi savb-ı 

me’mûriyete îsâl eylemek üzre mübâşir ta‘yîn olunan           , paşa-yı mûmâ-ileyh 

hasbe'l-îcâb ref‘-i vezâretiyle mukaddemce Manâstır'da ikāmete me’mûr kılınarak ol 

bâbda emr-i şerîf isdâr ve gedüklü-yi mûmâ-ileyh ile tesyâr olunmış ise de Manâstır 

Kazâsı ber-vâlât oldığından bahisle mahal-i ikāmeti âhar yere sarf u tahvîline müsâ‘ade-

i seniyye-i şâhâne erzân kılınması bu def‘a bâ-tahrîrât  inhâ’ vü istid‘â’ itmiş oldığına 

mebnî inhâ’sı vechle Gelibolu'ya tahvîli husûsuna irâde-i aliyye-i mülûkâne şeref-efzâ’-

yı sahîfe-i sudûr olmış olmakla mantûk-ı münîfî üzre Gelibolu'ya tahvîl-i me’mûriyeti 

hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[118/608]    

Gedüklülerden Kara-kulak-zâde Emîn Beg mübâşir ta‘yîn olundı. 

       25 Ramazân [12]45 

Biga ve Hamid Sancâğı mutasarrıfı olub bu def‘a ref‘-i vezâretiyle Karahisâr-ı 

Sâhib'de ikāmete me’mûr kılınan İbrahim Paşa'ya ve Karahisâr-ı Sâhib nâ’ibine ve 

gedüklülerden olub paşa-yı mûmâ-ileyhi savb-ı me’mûriyete îsâle mübâşir ta‘yîn 

kılınan             , bu def‘a Hamid Sancâğı mukāta‘ât hazinesinden zabt u idâre olunmak 

üzre uhdesinden sarf u tahvîl olunarak ref‘-i vezâretiyle Karahisâr-ı Sâhib'de ikāmeti 

husûsuna irâde-i seniyye te’lîfiyle ol bâbda hatt-ı hümâyûn sudûr itmiş ve gedüklü-yi 

mûmâ-ileyh mübâşir ta‘yîn kılınmış olmakla Karahisâr'a gelüb anda ikāmet eylemek 

üzre me’mûriyetini hâvî dîvândan emr-i âlî.  

[119/609] 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Mustafa Kavâs mübâşir ta‘yîn olundı. 

       25 Ramazân [12]45 
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Dergâh-ı âlî kapûcı-başılarından kereste nâzırı ve İnegöl-i Bursa Kazâsı 

Voyvadası Mustafa Beg'e ve Seddü'l-bahr Kal‘ası dizdârına, İnegöl-i Bursa Kazâsı’na 

tâbi‘ Yenice-i Müsellem Karyesi sâkinlerinden Altûn Taşlı Veli İbrahim nâm şahıs 

kendü halinde olmayub ba‘zı uygunsuz harekete ibtidâr eylediğine binâ’en her ne kadar 

kendüsine nush u pend olunmış ise de ber-vechle mütenebbih olmayarak karye-i 

mezbûra sâkinlerinden ve Kırmızı oğlı İbrahim nâm kimesnenin bikr-i bâliga kızına 

itâle-i dest-i ta‘addî itmiş oldığı inhâ’ olunmakla merkūmın kavâs mübâşeretiyle 

Seddü'l-bahr Kal‘ası'na nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[119/610] 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Hasan mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

       2 Şevvâl [12]45 

Menteşe Sancâğı Mütesellimi Kapûcı-başı Osman Ağa'ya ve Seddü'l-bahr 

nâ’ibine, livâ-ı mezbûrda kâ’in Uşak Kazâsı A‘yânı Abdurrahman nâm şahıs kendü 

halinde olmayub livâ-ı mezbûrın ihtilâlini mûcib harekete ibtidârı mukaddemâ bi'l-inhâ’ 

fî-mâ-ba‘d  o makūle hareketden ferâgat eylemesi zımnında cânib-i hazret-i kā’im-

makāmîden bâ-tahrîrât tenbîh olunmış ise de mütenebbih olmadığı iş‘âr olunmış 

olmakla kavâs mübâşeretiyle Seddü'l-bahr'e nefy u iclâ’ olunması bâbında dîvândan 

emr-i âlî.  

[119/611] 

Sâbıkā Erzurum Vâlisi olub bu def‘a ref‘-i vezâretiyle Bursa'da ikāmete me’mûr 

kılınan Salih Paşa'ya ve Bursa nâ’ibine, bulundıgı mahalden hareket iderek Bursa'ya 

vâsıl olmış oldığı bu def‘a vârid olan iş‘ârından nümâyân olmakla şimdilik vezâreti 
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ref‘iyle Bursa'da ikāmetine irâde-i seniyye-i şâhâne müte‘allik olamagla ol tarafda 

münâsib mahalde ikāmet eylemesi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[119/612] 

Kavâsân-ı hazret-i kā’im-makāmîden Hacı Ali Kavâs ile gönderildi. 

       14 Şevvâl [12]45 

Balıkesri ve Midillü nâ’iblerine, Edremid Kazâsı’na tâbi‘ Belbedâylı 

Karyesi'nde muhtâr olan Osman nâm şahısın hilâf-ı rızâ’ hareketine binâ’en li-ecli't-

te’dîb rikâb-ı hümâyûn kā’im-makāmı kavâslarından       kavâsa terfîkan Midillü'ye nefy 

u irsâle mübâderet olunmasını hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[119/613] 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Mustafa Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

       19 Şevvâl [12]45 

Güzelhisâr-ı Aydın ve Kengiri nâ’iblerine, Güzelhisâr-ı Aydın Kazâsı 

ahâlisinden Hüseyin oğlı Hacı Ali kendü halinde olmayub ahâli-i kazânın insilâb-ı emn 

u asâyişlerini mûcib harekâta ibtidâr eylediğine mebnî li-ecli't-te’dîb rikâb-ı hümâyûn 

kā‘im-makāmı kavâslarından           kavâs mübâşeretiyle Kengiri'ye nefy u iclâ’sı 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[119/614] 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘ami Halil mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

       19 Şevvâl [12]45 
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Güzelhisâr-ı Aydın ve Kütahya nâ’iblerine, Güzelhisâr-ı Aydın ahâlisinden Hacı 

Mehemmed Ali kezâlik kendü halinde olmadığından li-ecli't-te’dîb kavâs mübâşeretiyle 

Kütahya'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[119/615] 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘ami Yusuf mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

       19 Şevvâl [12]45 

Güzelhisâr-ı Aydın  ve Ankara nâ’iblerine, Güzelhisâr-ı Aydın ahâlisinden Koca 

Beg oğlı Hacı Ali kezâlik kendü halinde olmadığından li-ecli't-te’dîb kavâs 

mübâşeretiyle Ankara'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[119/616]  

Dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından Ömer Çâvuş mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

       18 Şevvâl [12]45 

Aydın Sancâğı mütesellimi kapûcı-başı Yetim Ahmed Ağa'ya ve Kütahya 

nâ’ibine, Nazilli Kazâsı Müftüsü sâbık Ahmed Bâhir ihtilâl-i beldeye dâ’ir ba‘zı 

fesâdât-ı îkā‘ına tasaddî eylemiş oldığından li-ecli't-te’dîb dîvân-ı hümâyûn 

çâvuşlarından       çâvuş mübâşeretiyle Kütahya'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i 

âlî. 

 [119/617] 

Kapû-çukadârı Sâdık Ağa ile kapû-kethüdâsı Mehemmed Sa‘îd Muhib Efendi'ye 

gönderildi. 

       18 Şevvâl [12]45  
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Mudurnı nâ’ibine, Edirne sâkinlerinden Gümilcine Nâ’ibi sâbık Mehemmed 

Salim hilâf-ı rızâ’ harekete ibtidâr eylediği hala Çirmen Sancâğı Mutasarrıfı Abbas Paşa 

Hazretleri tarafından bundan akdem inhâ’ olundığına mebnî sudûr iden hatt-ı hümâyûn 

mûcibince bâ-işâret-i şeyhü'l-islâmi Mudurnı'ya nefy u iclâ’ olunmış ise de merkūm 

ıslâh ile mütenebbih oldığı bu def‘a müşârun-ileyh tarafından inhâ’ ve afvı husûsu 

istid‘â’ olunmakla bâ-hatt-ı hümâyûn ve bâ-işâret-i şeyhü'l-islâmi merkūmın afv 

olundığını hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[120/618] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya virildi. 

       15 Şevvâl [12]45 

Tevekkül Mehemmed Çâvuş mübâşir ta‘yîn olundı. 

       16 Şevvâl [12]45 

Çâvuş-başı ağaya ve Bozcaada nâ’ibine, silâhşörândan musâhib Sâdık-zâde 

Salim Beg'in hemşehrisiyle vukū‘ bulan münâza‘anın faslı zımnında merkūm arz 

odasına ihzâr-ı mirâr olundıkda adem-i itâ‘at ve hidme-i hâssadan ta‘yîn olunan 

mübâşiri dahi darbe cesâret eylediğinden li-ecli't-te’dîb silahşörligi ref‘ ile dîvân-ı 

hümâyûn çâvuşlarından    çâvuş mübâşeretiyle Bozcaada'ya nefy u iclâ’sı irâde-i 

seniyyesini hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[120/619] 

Kapû-çukadârı Ali Beg ile Hüdavendigar müteselliminin müdîr-i umûrı Agâh 

Efendi'ye gönderildi. 

       26  Şevvâl [12]45 
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Amasya nâ’ibine, Hüdavendigar Sancâğı'nda vâki‘ Mihaliçcik Kazâsı 

sâkinlerinden Hacı Hasan oğlı Kör Halil'in hilâf-ı rızâ’ hareketine mebnî bundan akdem 

Amasya'ya nefy olunmış ise de menfâsında fakîrü'l-hâl olarak ıslâh-ı nefs itmiş ve iyâl u 

evlâdı dahi sefîl ü sergerdân kalmış oldıklarından afvı husûsu bâ-arzuhâl kılınmış 

olmakla mekûmın afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[120/619-1] Bu dahi 

Karahisâr-ı Sâhib nâ’ibine, kazâ-ı mezbûr sâkinlerinden Topal oğlı 

Mehemmed'in dahi kezâlik afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[120/619-2] Bu dahi 

Kastamonı nâ’ibine, kazâ-ı mezbûr sâkinlerinden Kıbtiyân oğlı Mollâ'nın dahi 

kezâlik afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[120/619-3] Bu dahi 

Ankara nâ’ibine, kazâ-ı mezbûr sâkinlerinden Halid oğlı Arif dahi kezâlik afv u 

ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[120/620] 

Dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından Ahmed Çâvuş mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

       27 Şevvâl [12]45 

Çâvuş-başı ağaya ve Kal‘a-ı Sultâniye nâ’ibine, Der-sa‘âdet sükkânından 

Tûnuslı Hacı Ali nâm şahıs kendü halinde olmayub hilâf-ı rızâ’ harekete ibtidâr eylediği 

tahkīk olunmakla merkūmın çâvuş mübâşeretiyle Kal‘a-ı Sultâniye'ye nefy u iclâ’sı 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[120/621] 

Zarfa vaz‘ u temhîr ile kapû-çukadârı Salih Ağa ile kapû-kethüdâsı Esad Medhi 

Beg'e gönderildi ve serî‘an irsâli tenbîh olundı. 

       27 Şevvâl [12]45 

Sivas Mütesellimi Himmet-zâde Seyyid Sa‘îd Ağa'ya ve Sivas nâ’ibine, bundan 

akdem Konya'da mütekevvin-i fesâd u ihtilâlin asl-ı sebeb ü bâdîsi Çelebi Efendi'nin 

kethüdâsı Hacı Osman nâm kimesne oldığı tahkīk olundığına binâ’en Sivas'a nefy u 

iclâ’ olunmış ise de merkūmın nefyi Konya ve kurâsı fukarâları hakkında şimdiye degin 

gûnâ-gûn zulm u ta‘addiyâne ibtidârı ve kendüsi her ne kadar menfâda ise de 

tarafdârları yine fesâddan el çekmemiş oldıkları Konya mütesellimi sâbık Nazif Ağa 

tarafından inhâ’ ve merkūmın izâle-i vücûdına bakılmadıkca fukarâ-yı memleket 

mutma’in olmayacakları inhâ’ kılınmış olmakla celâdet-rîz-i sudûr olan hatt-ı hümâyun 

mûcibince izâle-i vücûdıyla keyfiyyeti Der-saâdet'e i‘lâm olunmak bâbında dîvândan 

emr-i âlî.  

[120/622] 

Zarfa vaz‘ u temhîr ile voyvada-ı mûmâ-ileyhin giden tâtârıyla gönderilmek üzre 

sarrâfına virildi. 

       27 Şevvâl [12]45 

Tokad nâ’ibine ve Tokad voyvadasına, fesâd-ı mezkûrın asl-ı sebeb ü bâdîsi 

çiftciler şeyhi Mustafa nâm kimesne oldığı hasebiyle Tokad'a nefy u iclâ’ olunmış ise de 

keyfiyyeti ber-vech-i muharrer oldığından merkūmın izâle-i vücûdına bakılmadıkca 

fukarâ-yı memleket mutma’in olamayacakları inhâ’ olunmakla celâdet-rîz-i sudûr olan 
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hatt-ı hümâyûn mûcibince izâle-i vücûdıyla keyfiyyeti Der-sa‘âdet'e tahrîr ü i‘lâm 

olunmak bâbında dîvândan erm-i âlî. 

[120/623] 

Efendimiz tarafından yazılan tezkere-i sâmiyye ile beraber ser-asker paşa 

hazretlerine gönderildi. 

       3 Zil'l-ka‘de [12]45 

Malatya'da ikāmete me’mûr iken bu def‘a mahal-i ikāmeti Karahisâr-ı Sâhib'e 

tahvîl kılınan Alaaddin  Paşa'ya ve Karahisâr-ı Sâhib nâ’ibine ve dergâh-ı âlî 

gedüklülerinden olub paşa-yı mûmâ-ileyhi Malatya'dan tahrîk ve savb-ı me’mûriyete 

îsâl eylemek üzre Der-sa‘âdet'den ta‘yîn olunan          mübâşire, iltimâsı vechle sudûr 

iden hatt-ı hümâyûn mûcibince mahal-i ikāmeti Karahisâr-ı Sâhib'e tahvîl kılınmış 

olmakla ol tarafdan hareket ve gedükli-yi mûmâ-ileyh ile bi'r-refâka Karahisâr-ı Sâhib'e 

gelüb vezâreti merfû‘ olarak anda ikāmet eylemek üzre tahvîl-i me’mûriyetini hâvî 

dîvândan emr-i âlî. 

[121/624]       

Çâvuş-başı ağa tarafından kavâs-ı veliyyü'n-ni‘amîden Mustafa Kavâs mübâşir 

ta‘yîn olunmışdır. 

       9 Zi'l-ka‘de [12]45 

Kal‘-ı Sultâniye nâ’ibine ve Alâ’iye Mütesellimi Abdulmü‘min Ağa'ya, Seker 

Ma‘-ı Duşenbe Kazâsı'na tâbi‘ Seker Karyesi sâkinlerinden mü’ezzin oğlı Halil nâm 

şahıs kendü halinde olmayub ihtilâl-i memleketi mûcib ve matlûbât-ı seniyyenin 

ta‘dîlini müstevcib harekâta ibtidâr eylediği mütesellim-i mûmâ-ileyh tarafından inhâ’ 
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olunmakla merkūmın kavâs-ı hazret-i kā’im-makāmı mübâşeretiyle Kal‘a-ı Sultâniye'ye 

nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan erm-i âlî. 

[121/625] 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Hacı Mahmud Kavâs'a virildi. 

9 Zi'l-ka‘de [12]45 

Bozcaada nâ’ibine ve mütesellim-i mûmâ-ileyhe, kazâ-ı mezbûra tâbi‘ Eksere 

Karyesi sâkinlerinden Hacı Hasan oğlı Mollâ Mehemmed nâm şahısın ber-vech-i 

muharrer hareketi inhâ’ olunmakla merkūmın kavâs-ı hazret-i kā’im-makāmı 

mübâşeretiyle Bozcaada'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[121/626]       

Çâvuş-başı ağa tarafından Mehemmed Çâvuş mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

9  Zi'l-ka‘de [12]45 

Hüdavendigar Sancâğı mütesellimi Musa Ağa'ya ve Bolu nâ’ibine, Nevâhi-i 

Bergama Kazâsı'na muzâfa Cum‘a Köy İmâmı Hacı Halil nâm şahısın hilâf-ı rızâ’ 

hareketine mebnî bâ-işâret-i şeyhü'l-islâmi çâvuş mübâşeretiyle Bolu'ya nefy u tagrîb 

olunması bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[121/627]       

Hüseyin Çâvuş mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

       9 Zi'l-ka‘de [12]45 

Mütesellim-i mûmâ-ileyhe ve Kastamonı nâ’ibine, kazâ-ı mezbûra muzâfa Kınık 

Karyesi sükkânından Hatib oğlı Kavak Hasan nâm şahıs gûnâ-gûn tezvîrât ile ihtilâl-i 
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kazâya bâdî oldığı inhâ’ olunmakla li-ecli't-te’dîb çâvuş mübâşeretiyle Kastamonı'ya 

nefy u iclâ’ olunması bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[121/628]       

Bir kıt‘a tezkere-i sâmiyye ile beraber nevbetci çukadâr ile ser-asker paşa 

efendimize gönderildi. 

       9 Zi'l-ka‘de [12]45 

Bundan akdem ref‘-i vezâretiyle Midillü'de ikāmete me’mûr kılınub  bu def‘a 

kendüye dergâh-ı âlî kapûcı-başılıgı tevcîh olunan Süleyman Beg'e, sudûr iden hatt-ı 

hümâyûn mûcibince dergâh-ı âlî kapûcı-başılıgı ru’s-ı hümâyûn tarafına gönderilmiş 

olmakla ol tarafdan hareket ve Edirne ve Tekfûr Dağı'ndan hangisi ister ise oraya gelüb 

ikāmet eylemek üzre me’mûriyetini hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[121/629] 

Kavâsân-ı hazret-i kā’im-makāmîden Feyzi ve Osman Kavâslar ile gönderildi. 

       10 Zi'l-ka‘de  [12]45        

  Efendimiz tarafından yazılan kā’ime-i sâmiyye ile beraber zarfa vaz‘ u temhîr u 

memhûren efendimizin irâde buyurdıgları merkūm kavâslara virildi. 

       10 Zi'l-ka‘de [12]45 

Kayseri Sancâğı Mutasarrıfı Ali Şefik Paşa'ya ve Kütahya nâ’ibine, Kayseri 

Müftüsü Mollâ-zâde Ahmed'in ihtilâl-ı beldeye dâ’ir hilâf-ı rızâ’ hareketi inhâ’ 

olunmakla işâret-i aliyye mûcibince merkūm kavâs mübâşeretiyle Kütahya'ya nefy u 

iclâ’ olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[121/629-1] Bu dahi 

Paşa-yı mûmâ-ileyhe ve Bolu nâ’ibine, Kayseri vücûhından Köb Köb oğlı Hacı 

Beg mukaddemce Kayseri'de zuhûra gelen fesâdda medhali oldığı inhâ’ olunmakla 

merkūmın kavâs mübâşeretiyle Bolu'ya nefy u iclâ’ olunması bâbında dîvândan emr-i 

âlî. 

[122/630] 

Kapû-çukadârı Hâfız Ebubekir Efendi ile kapû-kethüdâsı Salih Efendi'ye 

gönderildi. 

       15 Zi'l-ka‘de [12]45             

 Hala Adana ve Karaman Vâlisi ve İl-hâkān Akşehir ve Aksaray Sancâkları 

Mutasarrıfı Vezîr Esad Paşa'ya ve Konya ve Akşehir ve Aksaray Sancâkları'nda vâki‘ 

kazâlar kādîlarına ve voyvadagân ve a‘yân vesâ’ire, fî-mâ-bâ‘d delil tâ’ifesinden hîç-

ferdden bir mahalde istihdâm olunmaması ve kimesnenin başına delil kālpagı iktisâsıyla 

memâlik-i mahrûsede geşt ü güzâr eylememesi husûsuna irâde-i seniyye ta‘allukıyla 

delil takımından serseri geşt ü güzâr üzre olanlar başlarından delil kālpâğını çıkarub 

memleketlerinde ırz u edebleriyle ikāmet idüb zirâ‘at u harâsetleriyle meşgûl oldıkları 

hâlde kendülerine müdâhale olunmamak ve içlerinden yine kapûsız sûretiyle icrâ’-yı 

fesâda ictirâ’ ideri olur ise oldıkları mahallerde üzerlerine varılarak kahr u tenkîl u 

istîsâllerine dikkat olunmak üzre sudûr iden hatt-ı hümâyûn mucibince Anadolu'nın uc 

kolına evâmir-i şerîf tasdîr kılınmış ise de tâ’ife-i mezbûradan Karaman Eyâleti ve 

havâlisinde bulunan bir takım eşhâs kālpâklarını başlarından çıkarmayub ugradıgları 

kurâ ve kasâbatdan ihtilâl-i nizâm-ı memâliki mûcib türrehat neşriyle sûret-i şekāvet ü 

isyâna ibtidâr ve me’mûrîn taraflarından nush u pend olunmak da ise de yine icrâ’-yı 
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mel‘anetlerinde ısrâr itmekde oldıklarından müşârun-ileyh tarafından üzerlerine asker 

sevkiyle Aylefin Karyeleri tarafına savuşmış ve ol tarafdan dahi firâr ile bir takımı 

Aksaray havâlisinde kâ’in Şereflü ve Hacı Ahmedlü Aşâ’yiri Karyelerine ve bir iki 

binden ziyâdesi Bolvadin Semtleri'ne gitmiş oldığı inhâ’ olunmakla eşkiyâ-yı 

mezbûranın bundan böyle kālpâklarını çıkarub vilâyetlerine avdetle ırz u edebleriyle 

zirâ‘at u harâsete meşgûl olmaları bu kerre dahi kendülerine tenbîh ü te’kîd olunub 

dinlerler ise fîhâ dinlemedikleri sûretde vebâlleri boyunlarına üzerlerine varub külliyyen 

kahr u tedmîrlerine ikdâm ve sarf-ı mukadderat ve lede'l-îcâb imdâd u mu‘avenet 

eylemeleri husûsu Kırşehri ve Begşehri ve Bozok ve Amasya ve Sivas ve Ankara ve 

Niğde Sancâkları mütesellimlerine ve Kayseri Sancâğı mutasarrıfına başka başka 

evâmir-i şerif tasdîr u tesyîr olunmış olmakla bi'l-muhâbere eşkiyâ-yı merkūma her 

tarafdan kuşadılarak örilüb nâm ve nişânları kalmaması ve sâ’ilini istihsâle bezl ü 

kudret eylemesi tenbîhini hâvî dîvândan erm-i âlî. 

[122/630-1] Bu dahi 

Begşehri Sancâğı'nda vâki‘ kazâlar kādîlarına ve livâ-ı mezbûr mütesellimine 

vesâ’ire, lede'l-îcâb müşârun-ileyh tarafından haber vurûdıyla istimdâd olundığı hâlde 

derhâl imdâd u i‘âneye müsâra‘at bir le eşkiyâ-yı mezbûra her tarafdan kuşadılarak bi'l-

ittifâk örilüb nâm ve nişânları kalmaması husûsuna bezl ü kudret eylemeleri tenbîhini 

hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[122/630-2] Bu dahi 

Kırşehri Sancâğı'nda vâki‘ kazâlar kādîlarına ve livâ-ı mezbûr mütesellimine 

vesâ’ire, ber-vech-i muharrer amel ü harekete dikkat eylemeleri bâbında dîvândan emr-i 

âlî. 
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[122/630-3] Bu dahi 

Bozok Sancâğı'nda vâki‘ kazâlar kādîlarına ve livâ-ı mezbûr mütesellimine 

vesâ’ire, ber-minvâl-i muharrer dîvândan emr-i âlî.  

[122/630-4] Bu dahi 

Amasya Mütesellimi Kapûcı-başı Hâfız Hasan Ağa'ya ve Amasya Sancâğı'nda 

vâki‘ kazâlar kādîlarına vesâ’ire, ber-minvâl-i muharrer dîvândan emr-i âlî. 

[122/630-5] Bu dahi 

 Sivas Mütesellimi Sa‘îd Ağa'ya ve livâ-ı mezbûrda vâki‘ kazâlar kādîlarına 

vesâ’ire, ber-minvâl-i muharrer dîvândan emr-i âlî. 

[122/630-6] Bu dahi 

Ankara Sancâğı mütesellimine ve livâ-ı mezbûrda vâki‘ kazâlar kādîlarına 

vesâ’ire, ber-minvâl-i muharrer dîvândan emr-i âlî. 

[122/630-7] Bu dahi 

Niğde Sancâğı'nda vâki‘ kazâlar kādîlarına ve livâ-ı mezbûr mütesellimine, ber-

minvâl-i muharrer dîvândan emr-i âlî. 

[122/630-8] Bu dahi 

Kayseri Sancâğı Mutasarrıfı Ali Şefik Paşa'ya ve livâ-ı mezbûrda vâki‘ kazâlar 

kādîlarına vesâ’ire, ber-minvâl-i meşrûh dîvândan emr-i âlî. 

[122/630-9] Bu dahi   

Adana Sancâğı'nda vâki‘ kazâlar kādîlarına ve Adana mütesellimine, ber-vech-i 

muharrer dîvândan emr-i âlî. 
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[122/630-10] Bu dahi 

Tarsus Sancâğı'nda vâki‘ kazâlar kādîlarına ve livâ-ı mezbûr mütesellimine 

vesâ’ire, ber-vech-i muharrer dîvândan erm-i âlî. 

[122/630-11] Bu dahi 

Maraş Sancâğı'nda vâki‘ kazâlar kādîlarına vesâ’ire, ber-minvâl-i meşrûh 

dîvândan emr-i âlî. 

[122/631]  

Kapû-çukadârı Muhyiddin Efendi ile kapû-kethüdâsı Esad Beg'e gönderildi. 

                17 Zi'l-ka‘de [12]45 

Bozcaada Muhâfızı Vezîr Hâfız Ali Paşa'ya ve Limni nâ’ibine, Bozcaada 

ahâlisinden Sofî oğlı kahveci Derviş Ahmed nâm şahıs zamâne bektâşîliği yoluna 

saparak hilâf-ı şer‘-i şerîf ve mugâyir-i rızâ’ harekete ibtidâr itmekde oldığından 

merkūma her ne kadar nush u pend olunmış ise de ber-vechle mütenebbih olunmadığı 

te’dîb ü terbiyeye muhtâc oldığından bahisle merkūmın li-ecli't-te’dîb bir mahale nefy u 

iclâ’sı husûsu müşârun-ileyh tarafından inhâ’ olunmakla Limni'ye nefy u iclâ’sı bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[122/632]  

Ağa efendimiz tarafından yazılan tezkere ile bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile 

beraber dülbende vaz‘ u temhîr ile kapû-kethüdâsı Habib Efendi'ye nevbetci çukadâr       

ile gönderildi. 

              26 Zi'l-ka‘de [12]45 
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 Hala Karahisâr-ı Sâhib'de ikāmete me’mûr olub bu def‘a mahal-i ikāmeti 

Bursa'ya tahvîl kılınan İbrahim Paşa'ya ve Bursa kādîsına, iltimâsına mebnî mahâl-i 

ikāmeti Bursa'da kâ’in çiftliğine tahvîline müsâ‘ade-i seniyye erzânıyla sudûr iden hatt-ı 

hümâyûn mûcibince tahvîl-i me’mûriyetini şâmil dîvândan emr-i âlî. 

[123/633]    

Çâvuş-başı ağaya gönderilüb ba‘dehu kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Hacı Ali 

Kavâs mübâşir ta‘yîn olundı. 

             21 Zi'l-ka‘de [12]45 

Bolvadin ve Kütahya nâ’iblerine, asâkir-i mansûre içün Konya Sancâğı'ndan bu 

def‘a Der-sa‘âdet'e gönderilen iki yüz neferin birazı esnâ-yı râhda Bolvadin Kazâsı'ndan 

firâr itmiş oldığına mebnî lede't-taharrî kazâ-ı mezbûr a‘yânının müsâmahasından neş’et 

itmiş idügi tebeyyün eylediğinden kavâs-ı veliyyü'n-ni‘ami mübâşeretiyle Kütahya'ya 

nefy u irsâl olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[123/634]    

Bu dahi kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Hayrullah  Kavâs mübâşir ta‘yîn 

olunmışdır. 

          21 Zi'l-ka‘de [12]45  

Bolvadin ve Bolu nâ’iblerine, mârü'z-zikr firâr iden neferâtın firâra ibtidârları 

Bolvadin sâkinlerinden kıromcı oğlının habâsetinden neş’et itmiş idügi tebeyyün 

eylediğine mebnî kavâs-ı veliyyü'n-ni‘ami mübâşeretiyle Bolu'ya nefy u irsâli bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 
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[123/635]    

Hüseyin Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

       21 Zi'l-ka‘de [12]45 

Bolvadin ve Kastamonı nâ’iblerine, neferât-ı merkūmanın firârları kazâ-ı 

mezbûr şehir kethüdâsının habâsetinden neş’et eylemiş idügi tebeyyün eylediğine mebnî 

kavâs-ı veliyyü'n-ni‘ami mübâşeretiyle Kastamonı'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan 

emr-i âlî. 

[123/636]    

Dülbende vaz‘ u temhîr ile ser-asker paşa hazretlerine gönderildi. 

          19 Zi'l-ka‘de [12]45 

Kal‘a-ı Sultâniye nâ’ibine ve Kengiri mütesellimine, Tosya Kazâsı A‘yânı 

Mehemmed nâm kimesnenin hilâf-ı rızâ’-yı âlî hareketine binâ’en li-ecli't-te’dîb bâb-ı 

ser-askerîden kavâs mübâşeretiyle Kal‘a-ı Sultâniye'ye nefy u iclâ’sı bâbında  dîvândan 

emr-i âlî. 

[123/637]    

Kapû-çukadârı İbrahim Ağa ile mütesellim-i mûmâ-ileyhin müdîr-i umûrı Ali 

Efendi'ye gönderildi. 

           22 Zi'l-ka‘de [12]45 

Kütahya nâ’ibine, yörükân tâ’ifesinden Çakal Ahmed nâm kimesnenin hilâf-ı 

rızâ’ hareketine mebnî Kütahya'ya nefy olunmış ise de merkūmın afv u ıtlâkı husûsu 

Yeni-il voyvadası tarafından inhâ’ olunmakla merkūmın afv u ıtlâkı bâbında dîvândan 

emr-i âlî. 
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[123/638]    

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya virilüb ba‘dehu kavâs-ı 

veliyyü'n-ni‘ami Mahmud'a virildi. 

           23 Zi'l-ka‘de [12]45 

İstanköy Cezîresi Muhâfızı Kapûcı-başı Ali Beg'e ve Karahisâr-ı Sâhib Kazâsı 

nâ’ibine, İstanköy Cezîresi'nde voyvada vekîli olan Salih Beg nâm kimesnenin hilâf-ı 

rızâ’ hareketine binâ’en kavâs-ı hazret-i kā’im-makāmı mübâşeretiyle Karahisâr-ı 

Sâhib'e nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[123/639]      

Selanik mutasarrıfına ve evlâd-ı fâtihân zâbıtı Ahmed Beg'e yazılan iki kıt‘a 

kā’ime-i sâmiyye ile beraber kapû-çukadârı Ahmed Ağa'ya virilerek gönderildi. 

           27 Zi'l-ka‘de [12]45 

Tikveş ve Bozcaada nâ’iblerine, evlâd-ı fâtihândan Tikveş Kazâsı'na tâbi‘ 

Niyanda Karyesi sâkinlerinden debbâğ oğlı Ali-zâde Selman ve Bekni İbrahim ve 

Perudere Karyesi sâkinlerinden Boşnâk Hasan ve Vişak Karyesi'nde sâkin Emîn oğlı 

Selman ve Ali ve Kantûr-zâde İsmail nâm eşhâs kendü hallerinde olmayub Tikveş 

Kazâsı'nın ihtilâlini mûcib harekâta ibtidâr eyledikleri evlâd-ı fâtihân nâzırı tarafından 

iş‘âr olunmakla ta‘yîn olunan kavâs mübâşeretiyle Bozcaada'ya nefy u irsâl olunmaları 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[123/640]     

Kapû-çukadârı Edhem Ağa ile baruthâne nâzırı sâbık Habib Efendi'ye 

gönderildi. 



 396

            28 Zi'l-ka‘de [12]45 

Kastamonı nâ’ibine, Teke mütemekkinlerinden Zabiroğulları? Astıratı ve Oran 

nâm zimmîler atîk-i ecnâs-ı altûnı alub virmeğe ibtidâr eylediklerinden sudûr iden hatt-ı 

hümâyûn mûcibince Kastamonı'ya nefy olunmışlar ise de bu def‘a mersûmlar tarafından 

arzuhâl takdîmiyle afv u ıtlâkları istid‘â’ olunub keyfiyyet darbhâne-i âmire nâzırı 

tarafından lede'l-isti‘lâm afv u ıtlâkları irâde-i seniyyeye menût idügini bâ-i‘lâm ol 

bâbda sudûr iden hatt-ı hümâyûn mûcibince menfâdan salıvirilmeleri bâbında dîvândan 

emr-i âlî. 

[123/641]    

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya gönderildi. 

       28 Zi'l-ka‘de [12]45 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Ali Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

       28 Zi'l-ka‘de [12]45 

Ankara nâ’ibine ve hocagândan Gümüş Ma‘-ı Hacıköyi Ma’deni Emîni Osman 

Efendi'ye, Hacıköyi Kazâsı sâkinlerinden Kolagoz oğlı Mehemmed Kayseri'ye nefy u 

iclâ’ olunmış ve ba‘dehu ıtlâk kılınmış ise de kendüye aslâ intibâh gelmeyerek 

evvelkîden ziyâde fesâdını artdırılmış oldığı inhâ’ olunmakla Kamilen ıslâh-ı nefs 

eylemedikce afv u ıtlâk olunmamak şartıyla kavâs-ı hazret-i kā’im-makāmı 

mübâşeretiyle Ankara'ya nefy u iclâ’ olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[124/642] 

Dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından Feyzi Çâvuş mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

           28 Zi'l-ka‘de [12]45 
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Ba‘dehu tebdîl olub tâtârân-ı hazret-i kā’im-makāmîden         tâtâr ile gönderildi. 

             1 Zi'l-hicce [12]45 

Çâvuş-başı ağa ve Ayıntâb nâ’ibine, Halebli Katâr Ağası-zâde maktûl Ahmed 

Beg'in oğlı Arif Beg bundan akdem sudûr iden hatt-ı hümâyûn mûcibince Ayıntâb'a 

nefy olunmış ve mu’ahharan ba‘zı sû’âl u cevâb zımnında Der-sa‘âdet'e ihzâr kılınmış 

ise de merkūmın el-hâletü hâzihi bu tarafda bir maslahatı kalmadığından yine menfâsı 

olan Ayıntâb'a gönderilmesi husûsu defterdâr efendi hazretleri tarafından bâ-takrîr inhâ’ 

olunmakdan nâşî sudûr iden hatt-ı hümâyûn mûcibince merkūmın çâvuş mübâşeretiyle 

menfâsı olan Ayıntâb'a irsâli bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[124/643]       

Mûmâ-ileyh Arif Efendi'nin kendüsine virildi. 

                            25 Zi'l-ka‘de [12]45 

Baş-muhâsebe kalemi halkāsından esbak tersâne-i âmire zimmeti olub bu def‘a 

zikr-i âtî husûsa taraf-ı saltanat-ı seniyyeden me’mûr ve ta‘yîn kılınan Arif Efendi'ye, 

Devlet-i aliyye ile Rusya Devleti beyninde Edirne'de akd u temhîr olunan müsâlahasının 

üçinci mâddesinde Purut Nehri kâlevvel Boğdân tobrâgına muttasıl oldığı mahalden 

Tuna Nehri'ne kavuşdıgı mahale kadar beyne'd-devletin hudûd olan ve bu mahalden 

hatt-ı hudûdı Tuna Nehri ceryânıyla Hızır-ı İlyas Boğazı'na kadar varub şöyle ki nehr-i 

mezkûrın müte‘addid kollarından teşkîl olunan cemî‘ adalar Rusya Devleti'nin 

tasarrufında nehr-i mezkûrın sağ cânibi sâhili kemâ-fî'l-evvel taraf-ı Devlet-i Aliyye'de 

kala ancak kavl u karâr olunmışdır ki iş bu sâğ cânib sâhili zikr olunan Hızır-ı İlyas 

kolunun Sene kolından ayrıldıgı  yerden büdden ile nehr-i mezkûrın iki sa‘ât mesâfesine 

kadar gayr-i meskûk kalub bir gûne imârın peydâsı câ’iz olmaya ve kezâlik Rusya 
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Devleti tasarrufında kalacak adalara dahi yayılacak karantinalardan başka ebniye vü 

istihkâmâta dâ’ir nesneler ihdâsı câ’iz olmaya ve bu muharrer u mestûr oldığına binâ’en 

zikr olunan mahallerin tahdîd ü tahayyüzi mâddesine mûmâ-ileyhin me’mûriyeti 

husûsuna irâde-i seniyye ta‘allukıyla ol bâbda hatt-ı hümâyûn sudûr itmiş ve 

ma‘iyyetine dahi nefer-i mühendis ta‘yîn ü terfîk kılınmış olmakla bu tarafdan hareket 

ve varub ol tarafda olan Rusya Devleti me’murlarıyla bi'l-ma‘iyye sâlifü'z-zikr 

mahallerin ber-mûcib ahid-nâme-i hümâyûn yedine i‘tâ olunan ta‘lîm-nâme mantûkı 

üzre vaz‘-ı alâyim olunması husûsuna dikkat ve ta‘lîm-nâme-i mezkûre muktezâsı üzre 

hareket eylemek üzre me’mûriyetini hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[124/644]    

Kapû-çukadârlarına virildi. 

       3 Zi'l-hicce [12]45 

Bolu nâ’ibine, Kırşehri Kazâsı A‘yânı esbak Hacı Esad-zâde Mehemmed hilâf-ı 

rızâ’ harekete mebnî bundan akdem Bolu'ya nefy olunmış ise de müddet-i nefyi hayli 

vakt olub karîn-i terbiye oldığından ve kendüsi menfâsında ve iyâl u evlâdı vatanında 

mübtelâ-yı zarûret ve bi'l-vücûh şâyeste-i eşfâk u merhamet oldıklarından fî-mâ-ba‘d 

umûr-ı memlekete müdâhale vü tasaddî itmemek ve bir gûne fesâd u hıyânetde 

bulunmamak şartıyla merkūmın afv u ıtlâkı husûsuna müsâ‘âde-i seniyye-i pâdişâhâne 

erzân buyurıldığını hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[124/644-1] Bu dahi 

Ankara nâ’ibine, Kırşehri Kazâsı a‘yânı olub bundan akdem Ankara'ya nefy 

olunmış olan Bekir Ağa dimekle ma‘rûf Osman'nın ber-vech-i muharrer afv u ıtlâkı 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[124/645]         

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağa hazretlerine virildi. 

       19 Zi'l-hicce [12]45 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Hüseyin Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

       20 Zi'l-hicce [12]45 

Bolu nâ’ibine ve İçel Sancâğı mütesellimine, Karataş Kazâsı A‘yânı Çolak 

Osman nâm şahısın ba‘zı uygunsuz harekâtına mebnî kavâsân-ı hazret-i kā’im-

makāmîden     kavâsa terfîkan Bolu'ya nefy u irsâl olunması bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[124/646]    

Çukadârı Nazif Efendi ile kapû-kethüdâsı Habib Efendi'ye gönderildi. 

       20 Zi'l-hicce [12]45 

Kıbrıs nâ’ibine, Kilis Nâ’ibi sâbık Bedri-zâde Es-seyyid Mehemmed hilâf-ı rızâ’ 

harekete mebnî bundan akdem bâ-işâret-i şeyhü'l-islâmi Kıbrıs'a nefy u iclâ’olunmış ise 

de Haleb'de ikāmet itmek üzre merhameten afv u ıtlâkı husûsu hala Haleb Vâlisi Ali 

Paşa Hazretleri tarafından inhâ’ kılınmış oldığından hilâf-ı rızâ’ harekâtda bulunmamak 

üzre tahliye-i sebîli bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[125/647] 

Mûmâ-ileyh  Nâyâb Efendi'nin kendüsine virildi. 

           24 Zi'l-hicce [12]45 

Hocagândan olub bu def‘a zikr-i âtî mahallerin tahdîdine mahsûs me’mûr u 

ta‘yîn kılınan Şerif Mehemmed Nayab Efendi'ye, Rusya ve İngiltere ve Fransa 

Devletleri tarafından akd-ı rişte-i ittifâk ile düvel-i müşârun-ileyhüm me’mûrlarının 
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Londra'da bi'l-ictimâ’ virdikleri karâr üzre ba‘de ez-în Mora Cezîresi hükûmet-i 

müstakille-i mahdûda ad olunmak ve hatt-ı hudûdı İspir ve Potâmos Nehri ağzından 

büdden iderek nehr-i mezkûr Sırayenklu-fasteru? Göli önine kadar çıkub ve zikr olunan 

?Enklu-fasteru Dirahori ve Sarve? ve Yice? Göllerini geçerek ?Artolinba Dağı'na 

müntehî ve oradan Ukas Dağı tepesi ve Kolodi? Deresi ve Loune Dağı? tepesi Sıra-

zeytûngör? karîneden gidüb İsperkes? Nehri mansıbına vararak hatt-ı hudûd-ı mezkûrın 

taraf-ı cenûbiyyesinde kâ’in bi'l-cümle arâzi ve Memâlik-i Londra mükâlemesinden 

tanzîm olunan harîtada mübeyyin oldığı vechle öte tarafa â’id olub hatt-ı hudûd-ı 

mezkûrın taraf-ı şimâlisinden vâki‘ kâffe-i arâzi vü memâlik kemâ-kân memâlik-i 

mahrûse eczâ’sından olmak üzre kalub kezâlik Eğriboz Cezîresi Kâffe-i Şeytan Adası 

ve İskiros? ve ale'l-umûm Siklad? ta‘bîr olunan mahaller yalnız İmroga Adası'yla 

beraber öte tarafa â’id olması husûslarını hâvî ve mevâd-ı sâ’ireyi muhtevî bi'l-

müzâkere akd u imzâ eyledikleri sened bu def‘a ilçileri taraflarından cânib-i Devlet-i 

aliyye'ye ifâde ve karâr-ı mezkûre müvâfakat olunması iltimâs olunmış ve verilen fetvâ-

yı şerîfe mûcibince bi'l-müvâfaka kabûl kılınmış oldığına binâ’en zikr olunan 

mahallerin mu‘âyene ve tahdîdi zımnında mûmâ-ileyh Nayab Efendi sudûr iden hatt-ı 

hümâyûn mûcibince me’mûr ve ma‘iyyetine mühendishâne-i hümâyûndan iki nefer 

mühendis dahi terfîk u ta‘yîn olunmış olmakla düvel-i selâse müşârun-ileyhüm 

taraflarından mûmâ-ileyh ile beraber tahdîd-i hudûd maslahatında bulunmak üzre ol 

tarafda olan me’mûrlar ile bi'l-ma’iyye tolaşarak bi'l-mu‘âyene fasl-ı hudûd ve vaz‘-ı 

alâyim husûsuna mübâderet ve yedine virilen ta‘lim-nâme muktezâsı üzre amel ü 

hareket olunmak bâbında me’mûriyetini hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[125/648]         

Mûmâ-ileyh Raşid Efendi celb ü i‘tâ olundı. 
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                                      24 Zi'l-hicce [12]45  

Eğriboz Muhâfızı Vezîr Ömer Paşa'ya ve zikr-i âtî husûsa cânib-i şerî‘at-ı 

garrâ’dan ta‘yîn olunan                 mevâli-i kirâmdan müteveffâ Ahmed Paşa-zâde 

İsmail Beg'e ve Eğriboz nâ’ibine ve müftüsüne ve hocagândan esbak haremeyn yazıcısı 

olub taraf-ı Devlet-i Aliyye'den me’mûr kılınan Mehemmed Raşid Efendi'ye vesâ’ire, 

ber-vech-i muharrer beyân ile bundan böyle Mora ihtilâlinde medhali oldığından dolayı 

Rum re‘âyasının hiç biri emlâkından mahrum ve bir gûne rencîde olunmayacağı beyân 

olunmak ve terk olunan arâzi-yi berreye ve müvâkı’-ı bahriyyede kemâ-kân sâkin olmak 

istiyen ehl-i islâm mahâl-i mezkûrede kâ’in emlâklarına mutasarrıf ve bilâ-tahallüf  

evlâd u iyâlleriyle emniyet-i kemâleye nâ’il olmak ve rızâlarıyla emlâklarını fürûht 

itmek isteyenler içün bir sene müddet mehl-i i‘tâ  olunmak ve berrî ve bahrî Rum askeri 

bi'l-edâ muharrer hudûdın hâricinde yedlerinde bulunan arâzi ve kılâ‘ ve Cezayiri 

müddet-i kalîle zarfında tahliye bir le hudûd-ı mezkûr dâhiline ve hudûd-ı merkūma 

dâhilinden kâ’în arâzi ve kılâ‘ ve Cezayirde  bulunan berrî ve bahrî ehl-i islâm askeri 

dahi kezâlik müddet-i kalîle zarfında zikr olunan Cezayir ve kılâ‘ ve arâziyi tahliye bir 

le hudûd-ı mezkûrın hâricine çekilmek husûslarını hâvî ve medâd-ı sâ’ireyi muhtevi bi'l-

müzâkere akd u imzâ eyledikleri sened bu def‘a düvel-i müşârun-ileyhüm ilçileri 

taraflarından cânib-i Devlet-i aliyye'ye ifâde vü müvâfakat olunması taleb u iltimâs 

olunmış ve lede'l-istiftâ’ sâlifü'z-zikr mahallerin terkiyle müslimîn olan ahâlisinin iyâl u 

evlâd ve esmân u emlâkıyla berü tarafa nakline cevâz-ı şer‘îyi mübeyyin fetvâ-yı şerîfe 

virilüb ol vechle karâr-ı mezkûr bi'l-müdâfa‘a kâbul kılınmış olmak hasebiyle el-hâletü 

hâzihi öte tarafa terki lâzım gelen Eğriboz Adası ve müştemel oldığı mecmû‘ adalar 

derunlarında bulunan muhâfız ve me’mûrîn   ve askerin ihrâcı ve bi'l-cümle ehl-i 

islâmın mutasarrıf oldıkları emlâk u arâzi vesâ’ire akârlarının bey‘ u fürûhtıyla 
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külliyyen kat‘-ı alâka idüb kendülerinin berülere nakl ü hicret itdirilmesi ve Nefs-i 

Eğriboz Kal‘ası ve mahâl-i sâ’irede olan tob ve mühimmât ve edevât sâ’ire ve zahâyir-i 

mevcûdenin berü tarafa nakli zımnında mûmâ-ileyh Raşid Efendi'nin mübâşir ta‘yîn 

olunması husûsuna irâde-i aliyye ta‘allukıyla hatt-ı hümâyûn sudûr itmiş ve bu 

mâddenin kabûline dâ’ir mesâg-ı şer‘i keyfiyyetini ol tarafda ahâliye tefhîm eylemek 

üzre müderris-i mûmâ-ileyh dahi me’mûren ma’iyyetine terfîk kılınmış ve ahâl-i 

merkūmayi Begşehri ve havâlisinde münâsib mahallere nakl u iskân eylemeleri husûsu 

Yenişehri A‘yânları Necîb Beg ve Yahya Beg'e cânib-i hazret-i kā’im-makāmîden 

mektûblar tahrîriyle tavsiye vü iş‘âr olunmış olmakla me’mûr-ı mûmâ-ileyh ile bi'r-

refâka toğrı Eğriboz'a varub emr-i âlîyi cümle vücûh-ı ahâli müvâcehelerinde feth u 

kırâ’at ve mazmûn-ı münîfini işâ’ât ile ibtidâ-yı emirde Eğriboz Kal‘ası'nda  ve hâvî 

oldığı sâ’ir adalara kâ’in kal‘alarda mevcûd bi'l-cümle tob ve mühimmât ve edevâtı 

tobhâne-i âmire ve mühimmât-ı harbiye taraflarından terfîk olunan me’mûrlar 

ma‘rifetiyle ihrâc ve bu tarafdan gönderilecek sefînelere bi't-tahmîl Galos Kal‘ası'na 

nakl ile ba‘dehu lüzumı mikdârı Galos Kal‘ası'nda tevfîk ve mâ‘adâsı Yenişehir ve 

Selanik taraflarına nakl olunmak içün bir kıt‘a defterinin Der-sa‘âdet'e takdîm kılınması 

ve mârü'z-zikr mahallerde kâ’in cevâmi‘ ve kütübhânelerde mevcûd mushaf-ı şerîf ve 

kütüb ü resâ’il vesâ’irin oldıkları mahallerden kaldırılub Yenişehir ve Selanik 

taraflarına irsâl ile münâsib mahallere vaz‘ olunması ve mahâl-i mezkûrede bulunan 

ahâli-i islâmdan bi't-tav‘ ver'r-rızâ’ yedlerinde olan emlâk ve arâzi ve akārât sâ’irelerini  

kıymet lâyıkalarıyla bey‘ itmek isteyenler bir seneye kadar fürûht ve kat‘-ı alâka bir le 

muhâfız-ı müşârun-ileyh ve mûmâ-ileyhmâ Necîb Beg ve Yahya Beg ile bi'l-müzâkere 

Yenişehir ve havâlisinde münâsib mahallere iskân olunmak üzre cümlesinin müddet-i 
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kalîle zarfında berülere nakl ü hicret eylemeleri husûsuna sarf-ı mukadderat eylemek 

üzre me’mûriyetini şâmil dîvândan emr-i âlî. 

[126/649]             

Mûmâ-ileyh İsmail Beg'e virildi. 

             4 Muharrem [12]46 

Eğriboz Muhâfızı Vezîr Ömer Paşa'ya ve Eğriboz Kal‘ası tahliyesine müvellâ 

ta‘yîn kılınan İsmail Beg'e ve hocagândan dîvân-ı hümâyûn kal‘a-ı mezbûr tahliyesi 

me’murı olan Raşid Efendi'ye, muhâfız-ı müşârun-ileyhin asâkir-i mâhiyyesi ve gerek 

zahâyir-i behâsı olarak matlûbı yigirmi dört yük toksân tokuz bin yediyüz yetmiş yedi 

gurûş göründigi kapûdeden-i nümâyân olarak bunın cümlesinin i‘tâsı derece-i istihâlede 

oldığından livâ-ı mezburın müşârun-ileyhin uhdesine tevcîhi târîhinden bu ana gelince 

Eğriboz cizyesi ve maktû‘ât ve evkāf-ı hümâyûn çiftlikânı mahsûli vesâ’ire bi'l-cümle 

vâridâtın hâsılatları ma‘rifetleriyle tahkīk ve zâhire ihrâc olunarak gerek muhâfız-ı 

müşârun-ileyhin makbûzâtı ve gerek sâ’ir kesân zimmetlerinde kalanları matlûbına 

mahsûb olunması ve asâkir-i mezkurenin fakat on aylık mâhiyyeleri hakkında icrâ’sıçün 

bi't-ta‘dâd mevcûdlarına göre işlemiş mâhiyyelerinin i‘tâsına irzâ’ olundıkdan sonra 

müşârun-ileyhin zimmetinde zuhûr idecek matlûbından zâ’id görinür ise andan olmadığı 

hâlde ulûfe-i mezkûre hâsılâtı her kâc gurûş bâlig olur ise bu tarafdan gönderilmek üzre 

defter-i sıhhat-ı isrini Der-sa‘âdet'e takdîm eylemeleri bâbında hatt-ı hümâyûn sudûr 

itmiş olmakla mûcibince amel ü hareket eylemek üzre me’mûriyetlerini hâvî dîvândan 

emr-i şerîf. 
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[126/649-1] Bu dahi 

Müvellâ-yı mûmâ-ileyhe, müşârun-ileyh Ömer Paşa'nın ma‘iyyetinde istihdâm 

eylediği asâkir-i mâhiyyesinden ve zahîre-i behâ vesâ’ireden olan matlûbâtı ile uhdesine 

ihâle olunmış olan Eğriboz cizyesi vesâ’ire mukāta‘âtı imzâlı muhâsebelerinin rû’yeti 

bâbında emr-i şerîf virilmiş ve zahîre esmânından dolayı müşârun-ileyh matlûbı olan 

mebâlıgın kal‘a-ı merkūmanin ba‘de't-tahliye iktizâ’sı vechle tanzîm olunması lâzım 

gelmiş ise de hünkâm-ı ihtilâlde gâ’ile münâsebetiyle ashâb-ı alâka taraflarından 

bakılmayub re‘âyâ zimmetlerinde ve yâhûd eyâdî-i âharda kalan çiftlikân ve 

müstahfezân taraflarından orada evveline miyân-ı tımârânın hâsılâtları ne mahallerde 

kalmış ve kimler taraflarından ahz olunmışdır tahkīk ve zâhire ihrâc olunarak hâsılât-ı 

esmâni ba‘dehu cânib-i mîrîden virilmek üzre îcâb eylediği hâlde ale'l-hesâb sûretiyle 

müşârun-ileyhe i‘tâ u iktizâ’ itmediği sûretde bi't-tahkīk ashâbına teslîm olunmak 

bâbında sudûr iden hatt-ı hümâyûn mûcibince me’mûriyetini  hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[126/650] 

Mehter âşık Mehemmed ile ser-asker paşa hazretleri tarafına gönderildi. 

       5 Muharrem [12]46 

Kayseri nâ’ibine, Ankara sâkinlerinden Tâceddin Şehci El-hâc Osman'nın hilâf-ı 

rızâ’ hareketi inhâ’olundığına mebnî bundan akdem Kayseri'ye nefy olunmış ise de 

kendü hânesinde ırz u edebiyle ikāmet eylemek üzre afvı husûsu Ankara mütesellimi 

tarafından inhâ’ olunmakla bâ-işâret-i aliyye merkūmın afvı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[126/651] 

Gedüklülerden Hasan Beg mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

       6 Muharrem [12]46 
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Sâbıkā Bozcaada muhâfızı olub bu def‘a ref‘-i vezâretiyle Gelibolu'da ikāmete 

me’mûr kılınan El-hâc Hâfız Ali Paşa'ya ve Gelibolu nâ’ibine ve dergâh-ı âlî 

gedüklülerinden paşa-yı mûmâ-ileyhi mahalinden tahrîk ve savb-ı me’mûriyete îsâle 

me’mur Hasan Beg'e, paşa-yı mûmâ-ileyhin bu def‘a hasbe'l-îcâb ref‘-i vezâretiyle 

Gelibolu'da ikāmeti husûsuna müte‘allik olan irâde-i seniyye mantûkınca hatt-ı 

hümâyûn sudûr itmiş oldığından Bozcaada'dan hareket ve gedüklü-yi mûmâ-ileyh 

ma‘rifetiyle Gelibolu'ya gelüb vezâret-i merfû‘ olarak anda ikāmet ve vusûlı Der-

sa‘âdet'e i‘lâm u işâret olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[126/652] 

Mehter âşık Mehemmed ile ser-asker paşa hazretlerine gönderildi. 

       7 Muharrem [12]46    

Kapûcı-başılardan Ankara Sancâğı Mütesellimi Mesud Ağa'ya ve livâ-ı 

mezbûrda kâ’in kazâların hükkâmına vesâ’ire, bundan akdem Ankara'da tekevvün iden 

fitne vü fesâdın asl-ı sebeb ü bâdîsi olan iç ağası Ahmed nâm şakī bu def‘a muhtefî 

oldığı mahalden çıkub başına bir takım erâzil cem‘ ile icrâ’-yı fesâd u mel‘anete ictisâr 

eylediğinden kahr u tedmîri zımnında mütesellim-i mûmâ-ileyh Ankara’dan çıkmış ise 

de şakī-i merkūm ber-takrîb Ankara'ya duhûl itmiş ve mütesellim-i mûmâ-ileyh 

tarafından üzerine varılarak tefrîk-i cem‘iyyet mefsedetiyle ele geçen eşkiya i‘dâm u 

izâle olunmış ise de şakī-i merkūm çend nefer avenesiyle mecrûhen firâr eylemiş oldığı 

bu def‘a inhâ’olunmakla şakī-i merkūmın livâ-ı mezbûr dâhilinde semt-i firâr u .......bi't-

tahkīk be-her-hâl ele getürüb kârınha itmâm ve fesâd-ı mezkûrda hafî vü celî medhali 

olanları geregi gibi tecessüs ü taharrî iderek anların dahi îcâbı vechle te’dîb ü 

terbiyelerine ikdâm u ihtimâm olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[127/653]                       

İki kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile beraber mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı 

ağaya virildi. 

            10 Muharrem [12]46 

Tob-sakal Mehemmed Çâvuş mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

            10 Muharrem [12]46 

Kapûcı-başılardan Ankara Mütesellimi Mesud Ağa'ya ve Limni nâ’ibine, 

Ankara ahâlisinden Bostân oğlı Mehemmed mugâyir-i rızâ’-yı âlî harekete ibtidâr 

eylemiş oldığı mütesellim-i mûmâ-ileyh tarafından lede'l-inhâ’ sudûr iden hatt-ı 

hümâyûn-ı şâhâne mûcibince bâ-işâret-i aliyye merkūmın li-ecli't-te’dîb çâvuş 

mübâşeretiyle Limni'ye nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[127/653-1] Bu dahi 

Ayâsofyalı Mehemmed Çâvuş mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

           10 Muharrem [12]46 

Mütesellim-i mûmâ-ileyhe ve Mudurnı na’ibine, sâbıkā Medîne-i Ankara 

Müftüsü Kassâb oğlı Mehemmed'in kezâlik hareketine mebnî bâ-hatt-ı hümâyûn ve bâ-

işâret-i aliyye çâvuş mübâşeretiyle Mudurnı'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i 

âlî. 

[127/654]                                              

Kapû-çukadârı Mehemmed Ağa ile kapû-kethüdâsı Mehemmed Beg’e 

gönderildi. 

    13 Muharrem [12]46 
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Bolu nâ’ibine, bundan akdem Bolu'ya nefy olunmış olan Hoca Akşehirli-zâde 

Es-seyyid Mustafa Arif'in afv u ıtlâkı bâbında sudûr iden hatt-ı hümâyûn ve işâret-i 

aliyye mûcibince menfâdan salıverilmesi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[127/654-1] Bu dahi 

Karahisâr-ı Sâhib nâ’ibine, Kayseri vücûhından Hacı Ömer mukaddemâ li-ecli't-

te’dîb Karahisâr'a nefy olunmış ise de el-hâletü hâzihi ıslâh-ı nefs itmiş oldığı Kayseri 

mutasarrıfı tarafından inhâ’ vü iltimâs olunmakla  

[127/655] 

Kavâsân-ı hazret-i veliyyü'n-ni‘amîden Selim Kavâs mübâşir ta‘yîn olundı. 

           15 Muharrem [12]46 

Hüdavendigar Sancâğı mütesellimine ve Bolu nâ’ibine, Hüdavendigar 

Sancâğı'nda vâki‘ Konak Kazâsı vücûhından şehir kethüdâsı İbrahim nâm şahıs kendü 

halinde olmayub kazâ-ı mezbûr ahâlisini tahrîk iderek matlûbât-ı seniyyenin ta‘dîlini 

mûcib harekât-ı nâ-hemvâre ibtidâr eylediği mütesellim-i mûmâ-ileyh tarafından inhâ’ 

olunmakla merkūmın rikâb-ı hümâyûn kā’im-makāmı kavâslarından Selim kavâs 

mübâşeretiyle Bolu'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[127/655-1] Bu dahi 

Mütesellim-i mûmâ-ileyhe ve Ankara nâ’ibine, kazâ-ı mezbûr sâkinlerinden 

Alâ’iyeli Ahmed nâm şahısın ber-vech-i muharrer hareketi inhâ’ olunmakla merkūmın 

Selim Kavâs mübâşeretiyle Ankara'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî.  
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[127/656] 

Kavâsân-ı hazret-i veliyyü'n-ni‘amîden Ahmed Kavâs mübâşir ta‘yîn 

olunmışdır. 

                                                                          15  Muharrem [12]46 

Mütesellim-i mûmâ-ileyhe ve Kengiri nâ’ibine, kazâ-ı mezbûra tâbi‘ Sârı 

Karyesi ihtiyarlarından kuşcı-başı oğlı Ali nâm şahısın ber-vech-i muharrer hareketi 

inhâ’ olunmakla merkūmın Ahmed Kavâs mübâşeretiyle Kengiri'ye nefy u iclâ’sı 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[127/657] 

Haleb vâlisine olan bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile beraber kapû-çukadârı Nazif 

Efendi ile kapû-kethüdâsı Habib Efendi'ye gönderildi. 

       16 Muharrem [12]46 

Sivas Kal‘ası dizdârına, Haleb vücûhından kapûcı-başı Hamid Paşa-zâde Şerif 

Beg maktûl Katâr Ağası-zâde Ahmed Beg'in yanında bulundıgından bâ-hatt-ı hümâyûn 

Sivas Kal‘ası'na nefy u kal‘a-bend olunmış ise de iyâl u evlâdı Ayıntâb'da ve kendüsi 

mahal-i menfâsında muztaribü'l-hâl oldıklarından merhameten afvı husûsu iyâl u evlâdı 

tarafından istid‘â’ olundığını Haleb vâlisi bâ-tahrîrât inhâ’ itmekle mûmâ-ileyh 

Ayıntâb'da olan hânesinde ikāmet itmek şartıyla afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[127/658]    

Kapû-çukadârı Süleyman Efendi'ye virilerek gönderildi. 

         24 Muharrem [12]46 
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Zîhne nâ’ibine ve Zîhne müdîrine, fî’l-asl Anadolu'da vâki‘ Aksaray Kazâsı 

ahâlisinden olub bir kaç sene mukaddem Zîhne Kazâsı'na tâbi‘ Hüsrât Karyesi'nde 

tavattun itmiş olan Hamza nâm şahısın hilâf-ı rızâ’ hareketine mebnî bâ-emr-i âlî 

Mihaliç'e nefy olunmış iken merkūm ber-takrîb firâr ile yine kazâ-ı mezbûra gidüb 

mütecâsir oldığı harekât-ı sâbıkāsını icrâ’ dâ‘iyyesinde oldığından tekrar tutulub 

menfâsına gönderilmiş ise de yine esnâ-yı râhda firâr itmiş oldığı inhâ’ olunmakla fî-

mâ-ba‘d ol tarafa gelür ise tard u def‘i husûsuna dikkat olunmak bâbında dîvândan emr-

i âlî. 

[127/659]      

Mehter âşık Mehemmed ile ser-asker paşa hazretlerine gönderildi. 

              25 Muharrem [12]46 

Kal‘a-ı Sultâniye nâ’ibine ve Arabson voyvadasına, Arabson Kazâsı'na tâbi‘ 

Seneson Karyesi sükkânından Mehemmed Raşid nâm kimesne ihtilâl-i beldeyi mûcib 

harekâta ictisâr ve bu makūle hilâf-ı nâ-merziyyeden ferâgat eylemesi kendüye tenbîh 

olunmış ise de yine isrâr itmekde oldığı inhâ’ olunmakla bâb-ı ser-askerîden ta‘yîn 

olunan kavâsa terfîkan Kal‘a-ı Sultâniye'ye nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[128/660]      

Dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından Hacı Ömer Çâvuş mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

          22 Muharrem [12]46 

Çâvuş-başı ağaya ve Kal‘a-ı Sultâniye nâ’ibine, Alâ’iye Sancâğı'nda Nevâhi-i 

Alâ’iye Kazâsı'na tâbi‘ Viran-yaka Karyesi sâkinlerinden Hacı Ömer nâm şahıs kendü 

halinde olmayub hilâf-ı rızâ’ harekete ibtidâr itmekde oldığından başka icrâ’-yı garaz ve 

nefsâniyyet kasdıyla livâ-ı mezbûr mütesellimi tarafından iştikâ’ zımnında Der-sa‘âdet'e 
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gelmiş oldığı inhâ’ olunmakla merkūmın çâvuş mübâşeretiyle Kal‘a-ı Sultâniye'ye nefy 

u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[128/661]        

Kavâsân-ı hazret-i veliyyü'n-ni‘amîden Mustafa Kavâs mübâşir ta‘yîn 

olunmışdır. 

                           24 Muharrem [12]46 

Biga Sancâğı Mutasarrıfı ve Bahr-ı Sefîd Boğazı Muhâfızı Vezîr El-hâc Ali 

Paşa'ya ve Ankara nâ’ibine, Bayramic Kazâsı vücûhından tüfenkci Hacı Hüseyin nâm 

kimesne kazâ-ı mezbûrdan müretteb zift ve katarân ve kerestenin ta‘dîliyle inhilâl-i 

şîrâze-i nizâm-ı memleketi mûcib harekete ibtidâr eylediği kazâ-ı mezbûr tarafından bâ-

i‘lâm inhâ’ olunarak merkūm celb ve bu misillü fazâhata ibtidârı tebeyyün iderek hasb-ı 

ilkā’ ve bir mahale nefyi husûsu müşârun-ileyh tarafından inhâ’ olunmış olmakla 

kavâsân-ı hazret-i kā’im-makāmîden           kavâsa terfîkan Ankara'ya nefy u irsâli 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[128/662]  

Kavâsân-ı veliyyü'n -ni‘amîden Veli Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

                              6 Safer [12]46  

Ankara nâ’ibine ve Maraş Mütesellimi Seyyid Süleyman Ağa'ya, Maraş Eyâleti 

dâhilinde kâ’in Elbistân Voyvadası sâbık Ahmed nâm şahıs kendü halinde olmayub 

başına bir takım aşâyir eşkiyâsını cem‘ u celb iderek inhilâl-i şîrâze-i nizâm-ı memleketi 

mûcib harekâta ictisâr eylediği beyânıyla merkūmın bir mahale nefy u teb‘îdi husûsu 

mütesellim-i mûmâ-ileyh tarafından inhâ’ ve ol bâbda virilen i‘lâm dahi isrâ’ olunmakla 

merkūmın kavâs mübâşeretiyle Ankara'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[128/663]                

Kavâsân-ı hazret-i veliyyü'n-ni‘amîden Hasan Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

       6 Safer [12]46 

Kastamonı nâ’ibine ve Limni Cezîresi voyvadasına, Limni Kal‘ası'nda anbar 

emîni Osman'nın kebîr oğlı Mehemmed nâm şahıs mugâyir-i rızâ’ ef‘âl-i şenî‘aya ictisâr 

eylediğinden mâ‘adâ ihtilâl-i beldeyi ve mehâmm-ı seniyyenin te’hîrini mûcib harekâta 

ibtidâr itmekde oldığına binâ’en kavâs-ı hazret-i kā’im-makāmı mübâşeretiyle 

Kastamonı'ya nefy u iclâ’ olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[128/664]      

Kavâsân-ı hazret-i veliyyü'n-ni‘amîden diğer Hasan Kavâs mübâşir ta‘yîn 

olunmışdır. 

       6 Safer [12]46 

 Bolu nâ’ibine ve Limni Cezîresi voyvadasına, Limni Kal‘ası'nda anbâr emîni 

Osman nâm şahıs hilâf-ı rızâ’ ef‘al-i şenî‘aya ictisâr eylediğinden başka ihtilâl-i beldeyi 

ve mehâmm-ı seniyyenin te’hîrini mûcib harekâta ibtidâr itmekde oldığına binâ’en 

kavâs-ı hazret-i kā’im-makāmı mübâşeretiyle Bolu'ya nefy u iclâ’ olunmak bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[128/665]       

Kapû-çukadârı Hacı Mustafa Efendi'ye virildi. 

       7 Safer [12]46 

Ordı-yı hümâyûn kā’im-makāmı ve Çirmen Sancâğı Mutasarrıfı Hüseyin Paşa 

Hazretleri'ne, Der-sa‘âdet sükkânından Tunuslu Hacı Ali hilâf-ı rızâ’ harekete ibtidârına 
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mebnî bundan akdem bâ-emr-i âlî Kal‘a-ı Sultâniye'ye nefy olunmış ise de merkūm ber-

takrîb ile menfâsından savuşub sadr-a‘zam hazretleri tarafına giderek afv u ıtlâkını  

niyâz u istirhâm itmiş ve sadr-a‘zam-ı müşârun-ileyh dahi afvı iltimâs olunmak üzre 

merkūmı Edirne'ye göndermiş oldığından bahisle iltimâsı vechle   merkūmın afvı 

husûsuna müsâ‘ade-i seniyye erzân kılınması müşârun-ileyh Hüseyin Paşa tarafından bu 

def‘a Der-sa‘âdet'e tahrîr ü iş‘âr olunmış olmakdan nâşî merkūmın afvı bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[129/666]      

Bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ve bir kıt‘a ta‘lîm-nâme ile beraber tobraya vaz‘ u 

temhîr ile  efendi-i mûmâ-ileyhe gönderilmek üzre Ruscuk Muhâfızı Mehemmed Paşa 

Hazretleri'nin kapû-kethüdâsı Naşid Beg Efendi'ye gönderildi. 

Baş-muhâsebe kalemi halkāsından tahdîd-i hudûda me’mûren Ruscuk  cânibinde 

olan tersâne-i âmire zimmeti esbak Arif Efendi'ye, Devlet-i Aliyye ile Rusya Devleti 

beyninde bundan akdem akd olunan müsâlaha ahid-nâmesi müteferri‘âtından olmak 

üzre Eflâk ve Boğdân memleketlerine dâ’ir başkaca tanzîm olunan sened-i müteferridde 

Tuna'nın sâhil yesârısı kurbında kâ’in bi'l-cümle adalar Eflâk ve Boğdân tobraklarının 

eczâ’-yı mütemmimesi ad olunmak ve nehr-i mezkûrın vasâtı memâlik-i mahrûseye  

duhûl itdiği mahalden Purût Nehri'ne mansıb oldığı mahale kadar memleketeyn-i 

mezkûreteyn beyninde hudûd olmak meşrût oldığına binâ’en zikr olunan mahallerin 

tahdîdi lâzım gelmiş ve efendi-i mûmâ-ileyh Sene ve Hızır-ı İlyas taraflarından fasl u 

temyîz olunacak hudûdın tahdîdine me’mûr olarak ol tarafda bulunmış oldığından 

devlet-i müşârun-ileyhâ me’mûrlarıyla bi'l-ma‘iyye gerek Sene ve Hızır-ı İlyas tarafları 

ve gerek memleketeyn-i mezkûreteyn hudûdlarını temdîd u iktizâ’ iden mahallere 

ma‘iyyetinde olan mühendis ma‘rifetiyle vaz‘-ı alâyim iderek ber-mantûk ta‘lîmât-ı 
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dikkat ve zinhâr-ı sehven ve amden bir hatve-i ziyâde mahal bırakılmaması emr-i 

ehemmne sarf u mukadderat eylemesi bâbında me’mûriyetini hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[129/667]         

Dergâh-ı âlî gedüklülerinden Abdulkadir Ağa mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

       5 Safer [12]46 

Bu def‘a ref‘-i vezâretiyle Tokad'da ikāmete me’mûr kılınan Erzurum Vâlisi 

sâbık Hasan Paşa'ya ve Tokad nâ’ibine ve gedüklülerden olub paşa-yı mûmâ-ileyhi 

savb-ı me’mûriyete îsâle Der-sa‘âdet'den mahsûs mübâşir ta‘yîn kılınan Abdulkadir 

Ağa'ya, bu def‘a hasbe'l-îcâb Erzurum Eyâleti uhdesinden sarf u tahvîl ve rütbe-i 

vezâretle sâbıkā Kayseri Mutasarrıfı Ali Şefik Paşa'ya tevcîh kılınmış ve mûmâ-ileyh 

Hasan Paşa'nın ref‘-i vezâretiyle Tokad'da ikāmetine irâde-i seniyye müte‘allikiyle hatt-

ı hümâyûn sudûr itmiş ve gedüklü-yi mûmâ-ileyh mübâşir ta‘yîn kılınmış olmakla 

mahalden hareket ve Tokad'a gelüb anda ikāmet itmek üzre me’mûriyetini hâvî 

dîvândan emr-i âlî. 

[129/668]      

Dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından Şakir Çâvuş mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

       11 Safer [12]46 

Çâvuş-başı ağaya ve Balıkesri nâ’ibine, Mahmud Paşa mahkemesi baş-kâtibi Es-

seyyid Nu‘mân'nın te’dîbini mûcib hilâf-ı rızâ’ harekâta ictisârı cihetiyle ba‘de ez-zîn 

hidmet-i kitâbetde istihdâm olunmamak üzre li-ecli't-te’dîb          çâvuş mübâşeretiyle 

Balıkesri'ye nefy u irsâl olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[129/669]       

Dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından Mehemmed Çâvuş mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

       14 Safer [12]46 

Çâvuş-başı ağaya ve Bursa â’ibine, Der-sa‘âdet sekenesinden Hacı Ahmed nâm 

şahıs kendü halinde olmayub ba‘zı tezvîr da‘vâlara sülûk ile ibâdullahı ızrârdan hâlî 

olmadığına mebnî merkūmın çâvuş mübâşeretiyle Bursa'ya nefy u iclâ’sı bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[129/670]      

Efendi-i mûmâ-ileyhe mehter Veli ile gönderildi. 

13 Safer [12]46 

Bağdad Vâlisi Vezîr Davud Paşa'ya ve ricâl-i Devlet-i aliyye'den sâbıkā baş-

defterdâr olub zikr-i âtî husûsa taraf-ı eşref-i şâhâneden ta‘yîn ü irsâl kılınan 

Mehemmed Sâdık Efendi'ye, müsâlaha-ı hayriyye iktizâ’sınca maksatan i‘tâsı îcâb iden 

külliyetlü tazmînat akçesinin iki taksiti bundan evvelce hazine-i hümâyûndan te‘dîye 

olunarak kusûr üçünci taksitin dahi vakti takarrub  itmiş ise de bütün bütün hazâ’in-i 

mîriyyeden tevkıyesi müte‘azzir oldığına mebnî vüzerâ-yı izâm ve vükelâ vü ulemâ-yı 

fihâm vesâ’irîn cümlesi tazmînât-ı mezkûrenin birâzını kendü bedenlerinden edâ 

eylemiş oldıklarından ve müşârun-ileyh dahi bu maslahata mu‘âvenet ideceği meczûm 

idügine binâ’en müşârun-ileyh tarafından on bin kîse akçe tertîbine irâde-i seniyye-i 

şâhâne ta‘allukıyla ol bâbda hatt-ı hümâyûn sudûr itmiş olmakla müddet-i kalîle 

zarfında meblag-ı mezbûr bi't-tedârik bu tarafa ayrışdırılmak ve Devlet-i İrâniyye ile 

Kürdistân mâddesinden dolâyı beyinlerinde münâza‘a-ı kubbe olan husûsâtı dahi 

iktizâ’sı vechle tesviye iderek devleteyn beyninde def‘-i kîl ü kâl esbâbını istihsâl 
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eylemek üzre mûmâ-ileyh Sâdık Efendi mahsûs me’mûr u ta‘yîn kılınmış olmakla 

mûcibince meblag-ı mezbûrı hemen tedârik ve mûmâ-ileyhe teslîmen irsâle ve İrân 

Devleti'yle metkûn münâza‘ayı hüsn-i tesviye vü tanzîme mübâderetle mün’akid olan 

şerâyit-i mu‘âhedenin îrâs-ı halelden vikāyesine dikkat eylemesi bâbında dîvândan emr-

i âlî. 

[130/671]        

Bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile beraber kapû-çukadârı Hacı Mustafa Ağa'ya 

virilerek gönderildi. 

       19 Safer [12]46 

Dergâh-ı âlî kapûcı-başılarından Kıbrıs Muhassılı Es-seyyid Halil Ağa'ya ve 

Kastamonı nâ’ibine, Kıbrıs Cezîresi mütemekkinlerinden Civani nâm zimmî kendü ırz u 

edebiyle mukayyed olmayub cezîre-i mezbûra re‘âyâsının ifsâd u izlâlini mûcib hilâf-ı 

rızâ’ ve mugâyir-i tavr-ı ra‘iyyet harekete cesâret itmekde oldığı muhassıl-ı mûmâ-ileyh 

tarafından inhâ’ olunmakla sudûr iden hatt-ı hümâyûn mûcibince mersûmı tarafından 

mübâşire terfîkan Kastamonı'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[130/671-1] Bu dahi 

Muhassıl-ı mûmâ-ileyhe ve Bolu nâ’ibine, cezîre-i mezbûr mütemekkinlerinden 

Acıliyo nâm zimmînin ber-vech-i muharrer hareketi inhâ’ olunmakla sudûr iden hatt-ı 

hümâyûn mûcibince mersûmı tarafından mübâşire terfîkan Bolu'ya nefy u irsâli bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[130/672]                

Kavâsân-ı hazret-i veliyyün-ni‘amîden Abdi Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 
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       19 Safer [12]46 

Yalak-âbâd ve Kütahya nâ’iblerine, Yalak-âbâd Kazâsı sâkinlerinden Alemdâr 

oğlı Uzun Salih nâm şahıs öteden berü ırz u edebiyle mukayyed olmayub dürlü dürlü 

fesâda ibtidâr eylediğinden başka umûr-ı mehâmm-ı saltanat-ı seniyye ve matlûbât-ı 

aliyyenin ta‘dîlini bâ‘is olmakda oldığı voyvadası Mehemmed Ağa tarafından inhâ’ 

olunmakla merkūmın kavâs mübâşeretiyle Kütahya'ya nefy u iclâ’sı bâbında mukāta‘ât 

nâzırı efendinin i‘lâmıyla dîvândan emr-i âlî. 

[130/673]        

Kapû-çukadârı Nu‘mân Efendi ile Ferîk-i Hâssa Begler-begisi Ahmed Paşa'ya 

gönderildi. 

       21 Safer [12]46 

 Bursa nâ’ibine, Agoh? A‘yânı sâbıkā Ahmed nâm şahıs me’mur-ı muhâfazası 

oldığı derbendlere adem-i dikkatle asâkir-i hâssa ve asâkir-i mansûre firârîlerini imrâr 

itdirmek ve o makūle firârîlerden dört neferini tebdîl-i câme ile hidmetinde istihdâm 

eylemek misillü hilâf-ı rızâ’ hareketine binâ’en        mübâşeretiyle li-ecli't-te’dîb 

Bursa'ya nefy u tagrîb olundığını hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[130/674]        

Kavâsân-ı hazret-i veliyyü'n-ni‘amîden         kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

       22 Safer [12]46 

Ankara nâ’ibine [ve] Karesi Sancâğı Mütesellimi Şerîf Mehemmed Ağa'ya, 

Balıkesri vücûhından ocâğ-ı mülgâ takımından Darb Ali oğlı Abdullah nâm şahıs kendü 

halinde olmayub kazâ-ı meznbûrden tersâne-i âmire içün müretteb u matlûb olan 
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kerestenin ve emvâl-i mîriyye ve matlûbât-ı sâ’irenin ta‘dîlini mûcib harekete ibtidâr 

itmekde oldığı mütesellim-i mûmâ-ileyh tarafından inhâ’olunmakla kavâs mübâşeretiyle 

Ankara'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[130/675]        

Kavâsân-ı hazret-i veliyyü'n-ni‘amîden        kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

       22 Safer [12]46 

Kütahya nâ’ibine ve mütesellim-i mûmâ-ileyhe, Balıkesri Kazâsı sâkinlerinden 

Hacı Ali Mollâ oğlı Hacı Hâfız nâm şahısın ber-vech-i muharrer hareketi inhâ’ 

olunmakla merkūmın kavâs mübâşeretiyle Kütahya'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan 

emr-i âlî.  

[130/676]              

Zarfa vaz‘ u temhîr ile mîr-i mûmâ-ileyhin sâbık silâhdârı Hacı Şemseddin 

Ağa'ya virilerek gönderildi. 

       22 Safer [12]46 

Dergâh-ı âlî kapûcı-başılarından Bursa'da ikāmete me’mûr olub bu def‘a mahal-i 

ikāmeti Kal‘a-ı Sultâniye'ye tahvîl kılınan Selanik Sancâğı Mutasarrıfı sâbık Mustafa 

Beg'e ve mîr-i mûmâ-ileyhe, el-hâletü hâzihi mahal-i ikāmetine azîmet itmekde ise de 

Kal‘a-ı Sultâniye'de hâne vü mefrûşâtı bulunmak hasebiyle mahal-i ikāmeti Kal‘a-ı 

Sultâniye'ye sarf u tahvîl husûsuna müsâ‘ade-i seniyye-i mülûkâne bî-dirîg ve erzân 

kılınmasını bu def‘a tarafından bâ-arîza istid‘â’ olunmış olmakla sudûr iden hatt-ı 

hümâyûn mûcibince mahal-i ikāmeti Kal‘a-ı Sultâniye'ye sarf u tebdîli bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 
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[131/677]              

Ağa efendimiz tarafından yazılan kā’imeye leffen Çirmen mutasarrıfı ve ordı-yı 

hümâyûn kā’im-makāmı Hüseyin Paşa'ya gönderildi. 

      25 Safer [12]46 

Keşan nâ’ibine, darbhâne-i âmire merbûtâtından Balya Kazâsı ahâlisinden El-hâc 

İsmail nâm kimesnenin hilâf-ı rızâ’ hareketine mebnî bundan akdem Keşan'a nefy 

olunmış ise de merkūmın nefyi haylice vakt oldığından afvını istid‘â’ vü  istirhâm 

itmekden nâşî fî-mâ-ba‘d kendü halinde olmak şartıyla afv u ıtlâkı bâbında dîvândan 

emr-i âlî. 

[131/678]              

Ağa efendimiz tarafından yazılan kā’imeye leffen Boğaz muhâfızı Hacı Ali 

Paşa'ya gönderildi. 

       25 Safer [12]46 

Bozcaada nâ’ibine, Hamid Sancâğı'nda kâ’in Yalvac Kazâsı'na tâbi‘ Gele-

germi? Karyesi sükkânından Otuzlı oğlı Hasan ve Serdâr oğlı Halil nâm kimesnelerin 

hilâf-ı rızâ’ hareketleri inhâ’ olundığına mebnî bundan akdem Bozcaada'ya nefy 

olunmışlar ise de merkūmların müddet-i nefyi hayli vakt olmış idüginden afvlarını 

istid‘â’ vü istirhâm itmeleriyle ber-vech-i muharrer afv u ıtlâkları bâbında dîvândan 

emr-i âlî.  

[131/679]              

Kapû-çukadârı İzzet Ağa ile Aydın Kapû-kethüdâsı İsmail Efendi'ye gönderildi. 

       25 Safer [12]46 
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Güzelhisâr nâ’ibine, İstanbul müderrislerinden olub Güzelhisâr'a nefy olunmış 

olan Bosnavî Hasan Efendi'nin müddet-i nefyi haylice oldığından afvı bâ-ma‘rûzât inhâ’ 

olunmakla işâret-i şeyhü'l-islâmi mûcibince afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[131/680]              

Kapû-kethüdâsı Mehemmed Beg'in kendüsine virildi. 

       25 Safer [12]46 

Kütahya nâ’ibine, Kayseri nakībi olub ba‘zı cünhası vukū‘ına mebnî Kütahya'ya 

nefy u iclâ’ olunmış olan Mollâ-zâde Ahmed Efendi'nin afv u ıtlâkı husûsu sâbıkā 

Kayseri ve hala Erzurum Vâlisi Şefik Paşa tarafından iş‘âr olunmış olmakla bâ-işâret-i 

şeyhü'l-islâmi afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[131/681]              

Bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile beraber ser-asker paşaya gönderildi. 

       24 Safer [12]46  

Kal‘acık Kazâsı nâ’ibine, Tosya Kazâsı civârında vâki‘ Kargı Kazâsı A‘yânı 

Gafil oğlı Ahmed ve Öküz Kazâsı A‘yânı İbiş oğlı Mustafa nâm şahıslar Tosya'da izhâr-

ı şekāvet itmiş olan havne ile ittihâd iderek kendülerini kazâlarına da‘vetle cebhâne ve 

malzeme-i sâ’ire i‘tâ itmek ve ba‘zı etrâk-ı bî-idrâkı anlara teba‘iyyet itmek misillü 

hilâf-ı rızâ’ harekâta cesâret eyledikleri tahkīk olunarak merkūmlar Kengiri mütesellimi 

tarafından ahz ve yanlarına adamlar terfîkiyle Kal‘acık Kazâsı'na gönderilmiş oldığı 

mütesellim-i mûmâ-ileyh tarafından inhâ’ olunmakla sudûr iden hatt-ı hümâyûn 

mûcibince merkūmların Kal‘acık Kazâsı'nda menfiyyen meks ü ikāmet itdirilmesi 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[131/681-1] Bu dahi 

Ankara nâ’ibine, Tosya Müftüsü İsmail ve Şeyh oğlı El-hâc Mustafa nâm 

şahısların ber-vech-i muharrer menfiyyen Ankara'da ikāmetleri bâbında dîvândan emr-i 

âlî. 

[131/682]                           

Hazinedâr-ı kā’im-makāmı Hüssâm Efendi'ye gönderildi. 

       27 Safer [12]46 

Bolu nâ’ibine, Kayseri vücûhından Köb Köb oğlı Hacı Beg Bolu'ya nefy u iclâ’ 

olunmış ise de ıslâh-ı nefs itmiş oldığı sâbıkā Kayseri ve hala Erzurum vâlisi tarafından 

inhâ’ ve cânib-i şer‘den virilen i‘lâm dahi isrâ’ olunmakla afv u ıtlâkı bâbında dîvândan 

emr-i âlî. 

[131/683]              

Kapû-çukadârı Hacı Hüseyin Ağa ile kapû-kethüdâsı İsmail İsmet Efendi'ye 

gönderildi. 

            1 Rebî‘ü'l evvel [12]46 

 Isparta nâ’ibine, Kıbrıs Cezîresi baş-piskopos sâbık Damanikos nâm rahib li-

ecli't-te’dîb Isparta'ya nefy olunmış ise de müddet-i nefyi üç seneyi tecâvüz ile geregi 

gibi terbiye olmış oldığı inhâ’ olunmakla cezîre-i mezbûrada olan manâstırların birinde 

ikāmet eylemek üzre afv u ıtlâkını hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[132/684]                        

Kapû-çukadârı Arif Ağa’ya virildi. 

      3 Rebî‘ü'l-evvel [12]46 
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Konya nâ’ibine, Niğde Sancâğı dâhilinde kâ’in Bor Kazâsı sâkinlerinden Çapur 

Osman nâm kimesnenin hareketine mebnî bundan akdem Konya'ya nefy olunmış ise de 

merkūm menfâsında ve iyâl u evlâdı vilâyetinde sefîl ü sergerdân oldığı inhâ’ 

olunmakla merkūmın iyâl u evlâdına merhameten afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i 

âlî. 

[132/685]                

Kapû-çukadârı Hâfız Ebubekir Efendi ile kapû-kethüdâsı Salih Efendi'ye 

gönderildi. 

      4 Rebî‘ü'l-evvel [12]46 

Konya nâ’ibine, Amasya Kazâsı sâkinlerinden Mehemmed kendü ırzıyla meşgûl 

iken hilâf-ı rızâ’ harekete ictisâr eylediği inhâ’ vü ihbâr olundığına mebnî Konya'ya 

nefy u iclâ’ olunmış ise de müddet-i nefyi üç seneyi mütecâviz olarak iyâl u evlâdı 

vatanında ve kendüsi menfâsında sefîl oldıklarından bimesele rahm ü eşfâk-ı seniyyeye 

muhtâc oldığı Karaman vâlisi tarafından inhâ’ vü  istirhâm olunmakla merkūmın iyâl u 

evlâdına ve kendüsinin ihtiyar oldığına merhameten afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i 

âlî. 

[132/686]                  

Bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile beraber dülbende vaz‘ u temhîr ile ser-asker paşa 

hazretlerine gönderildi. 

      8 Rebî‘ü'l-evvel [12]46 

Kengiri Sancâğı mütesellimine ve Kal‘a-ı Sultâniye nâ’ibine, Kengiri 

vücûhından Ebubekir nâm şahısın mukaddemce Tosya'da vukū‘ bulan fesâdda külli eli 

ve medhali oldığı mütesellim-i mûmâ-ileyh tarafından inhâ’ ve virilen i‘lâm u mahzar 
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ba‘s u isrâ’ kılındığına binâ’en li-ecli't-te’dîb Kal‘a-ı Sultâniye'ye nefy u tagrîb olunmak 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[132/686-1] Bu dahi 

Mütesellim-i mûmâ-ileyhe ve Limni nâ’ibine, Livâ-ı mezkûrda vâki‘ Nevhat 

Kazâsı sâkinlerinden Hacı oğlı İsmail nâm şahıs fesâd-ı mezkûrda eşkiyâ gürûhına 

teba‘iyyetle hilâf-ı rızâ’ hareketine binâ’en li-ecli't-te’dîb Limni'ye nefy u iclâ’ olunması 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[132/686-2] Bu dahi 

Mütesellim-i mûmâ-ileyhe ve Bozcaada nâ’ibine, Kengiri Müftüsü 

Mehemmed'in bundan akdem Kengiri’de vukū‘ bulan hâdisede medhali oldığı tahkīk 

kılındığına binâ’en li-ecli't-te’dîb Bozcaada'ya nefy u iclâ’ olunmak bâbında dîvândan 

emr-i âlî. 

[132/686-3] Bu dahi 

Mütesellim-i mûmâ-ileyhe ve Tosya nâ’ibine, bundan akdem Tosya Kazâsı'nda 

izhâr-ı şekāvet iden eşhâsın kazâ-ı mezbûr ahâlisinden mazlûm ve bî-cürm ma‘lûmü'l-

esâmi kesândan ber-mûcib defter-i müfredâtı cebren ahz u gasb itmiş oldıkları elli altı 

bin üç yüz altmış bir buçuk gurûşlık emvâl u eşyâ ve nükūd eşkiyâ-yı merkūmadan katl 

u i‘dâm olunan ve firâr idenlerin kazâ-ı mezbûrda mevcûd emvâl u emlâklarının 

fürûhtıyla hâsıl olan esmândan tazmîn itdirilmesi tedâvül iden tahrîrât u i‘lâm u 

mahzarda derc ü iş‘âr kılındığına binâ’en müta‘allik olan irâde-i seniyye-i mülûkâne 

mûcibince ba‘de'l-sübût ol vechle tanzîmi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[132/687]                

Dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından Ahmed Çâvuş mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 
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      9 Rebî‘ü'l-evvel [12]46 

Çâvuş-başı ağaya ve Bursa nâ’ibine, Türkmen-zâde Mehemmed Ağa'nın kızı 

Fâtıma nâm hâtûn pederinden bî-gayr-ı hakk bir takım emvâl u eşyâ iddi‘âsına mebnî 

arz odasında lede't-terâfü‘ da‘vâsı tezvîre oldığı şer‘an sâbit olmakla li-ecli't-te’dîb 

çâvuş mübâşeretiyle Bursa'ya nefy u iclâ’ olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[132/688]                

Kā’im-makām-ı hazret-i veliyyü'n-ni‘amî kavâslarından Kadri Kavâs'a virildi. 

      17 Rebî‘i’l-evvel [12]46 

Karaman vâlisi vezîre ve Bozcaada nâ’ibine, Konya ahâlisinden Senvîhân oğlı 

Osman nâm şahıs kendü halinde olmayub umûr-ı mühimme-i Devlet-i Aliyye'nin 

ta‘dîlini mûcib ve inhilâl-i şîrâze-i nizâm-ı memleketi müstevcib hilâf-ı rızâ’ harekâta 

ictisâr itmekde oldığı lede't-tahkīk hıfzan li'n-nizâm bâ-buyurıldı Begşehri'ye 

gönderilmiş ise de merkūmın bir mahale nefy u iclâ’sı husûsu müşârun-ileyh tarafından 

bâ-tahrîrât inhâ’ olunmakla merkūmın kavâs mübâşeretiyle Bozcaada'ya nefy u iclâ’sı 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[132/689]                   

Kā’im-makām-ı hazret-i veliyyü'n-ni‘ami Mehemmed Kavâs'a virildi. 

      17 Rebî‘ü'l-evvel [12]46 

Limni nâ’ibine, Ankara Sancâğı'nda vâki‘ Arabson nâm diğer Gülşehri 

Kazâsı'na tâbi‘ Seneson Karyesi sâkinlerinden olub el-yevm Der-sa‘âdet'de bâğcılar 

hânında sâkin İbrahim nâm şahıs kendü halinde olmayub kazâ-ı mezbûra ba‘zı erâcîfi 

mutazammın kâğıdları tahrîriyle mehâmm-ı Devlet-i Aliyye'nin ta‘dîlini mûcib ve 
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şîrâze-i nizâm-ı memleketin inhilâlini müstevcib harekâta ibtidâr itmekde oldığı kazâ-ı 

mezbûr tarafından inhâ’ olunmakla merkūmın kavâs mübâşeretiyle Limni'ye nefy u 

iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[132/690]                

Kā’im-makām-ı hazret-i veliyyü'n-ni‘ami kavâslarından Hasan Kavâs'a virildi. 

      17 Rebî‘ü'l-evvel [12]46 

Arabson nâm diğer Gülşehri ve Kal‘a-ı Sultâniye nâ’iblerine, karye-i mezbûr 

sâkinlerinden El-hâc Abdullah nâm şahısın ber-vech-i muharrer hareketi inhâ’ 

olunmakla merkūmın kavâs mübâşeretiyle Kal‘a-ı Sultâniye'ye nefy u iclâ’sı bâbında 

dîvândan emr-i âlî.  

[133/691]                

Bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile beraber kapû-çukadârı Hâfız Ebubekir Efendi ile 

kapû-kethüdâsı Salih Efendi'ye gönderildi. 

      19 Rebî‘ü'l-evvel [12]46 

Mîr-i mîrândan Samakocık Nâzırı Mehemmed Vecihi Paşa'ya, bundan akdem 

Devlet-i Aliyye ile Rusya Devleti beyninde mün‘akid olan Edirne sulh-nâmesi ve 

muahharan Petre-burg'da akd olunan sened-i mu‘âhede mûcibince taraf-ı saltanat-ı 

seniyyeye der ü teslîmi lâzım gelen mahallerden fakat Silistre şimdilik muvakkaten 

Rusya Devleti tarafında kalmak üzre Kara Deniz'den Tuna'ya kadar sâ’ir bi'l-cümle 

mahallerin bu gûnlerde tahliyesiyle me’mûrîn Devlet-i Aliyye'ye teslîmi virilen karâr 

iktizâ’sından oldığına ve zabt u tesellümüne  kâr-güzâr birinin ta‘yînini îcâb eylediğine 

îtinâ’en paşa-yı mûmâ-ileyh bu husûsa me’mur kılınmış oldığından muktezâ-yı 

me’mûriyeti üzre bulundıgı mahalden hareket ve varub devlet-i müşârun-ileyhâ 
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me’mûrlarıyla bi'l-muhâbere Silistre'den mâ‘adâ Tuna'nın berü yüzinde bulunan bi'l-

cümle mahalleri Rusya askerinden tahliye olundıkca zabtla zikr olunan mahaller 

ahâlisinden etrafa ve şuraya buraya tağılmış olan islâm re‘âyâsının göçleri kaldırılub 

me‘vâ-yı kadîmelerine nakl u iskân olunmak bâbında me’mûriyetini hâvî dîvândan emr-

i âlî. 

[133/692]                

Kapû-çukadârı Ali Efendi ile mukāta‘â nâzırı efendiye gönderildi. 

      21 Rebî‘ü'l-evvel [12]46  

Kengiri nâ’ibine ve Burdur Voyvadası Ahmed Arif Ağa'ya, Türkmeş? Hâssı'na 

merbût Karaağaç Kazâsı sâkinlerinden Kara Baba oğlı Mustafa ve a‘yân-ı sâbık 

Mehemmed'in vâlisi Yusuf nâm şahıslar kendü hallerinde olmayub kazâ-ı mezbûrın 

ifsâd u ihtilâline bâ‘is oldıkları mukaddemâ inhâ’ olunmış olundığından merkūmların 

Kengiri'ye nefyi bâbında sâdır olan emr-i şerîf mûcibince yâlnız merkūm Yusuf 

mübâşiri kavâs mürâfakatiyle menfâsına irsâl kılınmış ise de merkūm Mustafa ol esnâda 

firâr itmiş oldığından ve merkūmın ihtilâl-i kazâya dâ’ir bir hareketi olmadığından 

başka rencber makūlesinden oldığı ve hayn-ı firârından berü iyâl u evlâdı sefîl [ü] 

sergerdân oldıkları beyânıyla merkūmın afv u ıtlâkı husûsuna müsâ‘ade-i seniyye erzân 

kılınmasını bâ-arzuhâl istid‘â’ eyledikleri voyvada-ı mûmâ-ileyh tarafından bu def‘a 

iş‘âr kılınmış olmakla merkūm Mustafa'nın menfâsına gönderilmeksizin vilâyetine 

avdete ruhsat i‘tâsı mahzûrı müstelzim olacağından alâ-eyyi-hâl buldırılub voyvada-ı 

mûmâ-ileyh tarafından mübâşir ta‘yîniyle menfâsı olan Kengiri'ye nefy u irsâle 

müsâra‘at eylemesi te’kîdi hâvî dîvândan emr-i âlî. 
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[133/693]                

Dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından Ahmed Çâvuş mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

      23 Rebî‘ü'l-evvel [12]46 

Çâvuş-başı ağaya ve Bursa nâ’ibine, kol-başı Fısdık ve Azize ve Neşat ve Arab 

Leyla'nın dîvân-ı çâvuş mübâşeretiyle Bursa'ya nefy u ta‘rîbleri bâbında dîvândan emr-i 

âlî. 

[133/694]                

Kavâsân-ı hazret-i kā’im-makāmîden Hüseyin Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

      23 Rebî‘ü'l-evvel [12]46 

Bağçecik Karyesi'nin tâbi‘ oldığı kazânın nâ’ibiyle Merzifon Kazâsı nâ’ibine, 

darbhâne-i âmireye muktezî olan çam kömürinin hark u nakline me‘mûr Bağçecik 

Karyesi beyinlerinde bu husûsdan dolâyı bu def‘a münâza‘a vü fesâd zuhûr itmiş ve bu 

keyfiyyet  hem re‘âyâ-yı mersûmenin perîşânî hallerini mûcib ve hem kömür-i 

mezkûrın adem-i vurûdını müstevcib oldığından fesâd-ı mezkûrın sebeb ü münşî lede't-

taharrî karye-i mezbûrda mütemekkin Papaz Abraham zimmî oldığı sahîhen tahkīk 

olunmış ve bu cihetle terbiyesi lâzım gelmiş idügine mebnî def‘an li'l-fesâd papaz-ı 

merkūm iyâl u evlâdıyla ayrı olarak Merzifon Kazâsı'na nefy u iclâ’sı husûsu darbhâne-i 

âmire nâzırı efendi tarafından bâ-takrîr inhâ’ olunmakla kavâs mübâşeretiyle papaz-ı 

mersûmın iyâl u evlâdıyla ma‘an mü’ebbeden Merzifon'a nefy u iclâ’sı bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

 

 



 427

[134/695]                     

Kavâsân-ı hazret-i veliyyü'n-ni‘amîden Mehemmed Kavâs mübâşir ta‘yîn 

olunmışdır. 

      26 Rebî‘ü'l-evvel [12]46  

Karaman vâlisi vezîre ve Ankara nâ’ibine, Horzum-ı Kebîr Aşireti'nden Osman 

Beg-zâde Mehemmed Beg nâm şahıs kendü halinde olmayub aşiret-i merkūma ahâlisine 

envâ‘-ı mezâlim u ta‘addiyâta ictisâr itmekde oldığı Kütahya mütesellimi tarafından 

tahkīk kılınmış olmakdan nâşî merkūmın kavâs mübâşeretiyle Ankara'ya nefy u iclâ’sı 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[134/696] 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘ami Abdurrahman mübâşir ta‘yîn olundı. 

      26 Rebî‘i’l-evvel [12]46 

Müşârun-ileyhe ve Kengiri nâ’ibine, aşiret-i merkūmadan bölük-başı nâm 

şahısın ber-vech-i muharrer hareketi inhâ’sıyla el-yevm yayla-yı mezkûrda sâkin oldığı 

mütesellim-i mûmâ-ileyh tarafından tahkīk kılınmış olmakla merkūmın kavâs 

mübâşeretiyle Kengiri'ye nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[134/697]                                        

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘ami Ahmed mübâşir ta‘yîn olundı. 

      26 Rebî‘ü'l-evvel [12]46 

Müşârun-ileyhe ve Kastamonı nâ’ibine, aşiret-i merkūmadan Kör Musa oğlı 

Ömer nâm şahısın hareketi ve mahal-i ikāmeti ber-vech-i muharrer inhâ’ olunmakla 

merkūmın kavâs mübâşeretiyle Kastamonı'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[134/698]                     

Kapû-kethüdâsı Hasib Efendi'ye mehter Veli ile gönderildi. 

      5 Rebî‘ü'l-âhir [12]46 

Sivas nâ’ibine, Diyârbekir sükkânından müftü-i sâbık Hacı Hüseyin nâm şahıs 

kendü halinde olmayub maktûl Kâvrânlı oğlı İsmail Beg'in havârârî olarak hilâf-ı rızâ’-ı 

ifsâd ve ihtilâl-i belde misillü harekâta ictirâ’ eylediği tahakkuk iderek merkūm bu def‘a 

Sivas'a def‘ olunmış oldığı Diyârbekir Vâlisi Yahya Paşa tarafından inhâ’ olunmış 

olmakla sudûr iden hatt-ı hümâyûn mûcibince bâ-işâret-i aliyye merkūmın Sivas'da 

menfiyyen meks ü tevkīfi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[134/699]                     

Kā’im-makām paşa efendimizin dâ’iresinde mukīm Ebubekir Efendi'ye virildi. 

      5 Rebî‘ü'l-âhir [12]46 

Silaşörân-ı hâssadan Çorum Sancâğı Mütesellimi El-hâc Hüseyin Ağa'ya, 

ma‘âden-i hümâyûn-ı şâhâneden Gümüşgân Ma‘deni'ne merbût Çorum ekrâdından 

Kılkuyruk oğlı Hasan ve Çolak oğlı Mehemmed ve Kûbel oğlı Mustafa ve Kuru Hanîfi 

nâm şakīler leyl ü nehâr livâ-ı mezbûr dâhilinde geşt ü güzâr ile hilâf-ı şerî‘at-ı katl-i 

nüfûs  ve hetk-i i‘râz misillü harekât-ı nâ-bercâdan hâlî olmadıklarından ebnâ’-yı sebîl 

bir karyeden murûr u ubûrda âciz kalmış oldıkları bu def‘a bâ-i‘lâm u mahzar inhâ’ 

olunmış ve merkūmların bu misillü şekāvete ictisârları münâfî oldığına mebnî fukarâ-yı 

ra‘iyyet ve acze-i memleketin şer u mazarratlarından tahlîsi husûsuna irâde-i aliyye 

müte‘allik olarak şakī-i merkūmların livâ-ı mezbûr dâhiline tarafından adamlar ta‘yîn ü 

irsâliyle ele getürülerek kahr u tenkîlleri emrine dikkat olunması bâbında Kırşehri 

Sancâğı mütesellimi ve ma‘den-i mezbûr emîni Abdurrahman Beg'e diğer emr-i şerîf 
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isdâr u tesyîriyle tenbîh kılınmış olmakla livâ-ı mezbûrın ma‘den-i mezkûre bu‘dını 

cihetiyle ma‘den emîni mûmâ-ileyh bi'l-muhâbere şakī-i merkūmların bi'l-ittifâk kahr u 

istîsâlleri husûsuna dikkat olunmak tenbîhini hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[134/700]                         

Kapû-çukadârı Mustafa Ağa'ya virilerek gönderildi. 

5 Rebî‘ü'l-âhir [12]46 

Ma‘den-i mezbûr emîni mûmâ-ileyh Abdurrahman Beg'e, ber-vech-i muharrer 

beyân ile mütesellim-i mûmâ-ileyh ile bi'l-muhâbere livâ-ı mezbûr dâhiline tarafından 

adamlar ta‘yîn ü irsâliyle şakī-i merkūmları ele getürülerek kahr u tenkîlleri emrine 

dikkat eylemesi tenbîhini hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[134/701]                       

Mübâşir-i mûmâ-ileyhe  virilmek üzre çâvuş-başı ağaya virildi. 

         13 Rebî‘ü'l-âhir [12]46 

Gemlik ve Ankara nâ’iblerine, Gemlik kereste nâzırı Mustafa Beg Yalak-âbâd 

Kazâsı'nın ba‘zı kurâsıyla Karamürsel ve Pazarköyi Kazâları re‘âyâsını tahrîk ile 

a‘yânları hakkında ba‘zı iştikâ’yı mutazammın rikâb-ı şâhâneye arzuhâl takdîm 

itdirderek tasrî‘a ictisâr eylediği istihbâr u tahkīk olunmış olmakla sudûr iden hatt-ı 

hümâyûn mûcibince dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından Tevekküli Mehemmed Çâvuş 

mübâşeretiyle mîr-i mûmâ-ileyhin li-ecli't-te’dîb Ankara'ya nefy u iclâ’sı bâbında 

dîvândan emr-i âlî.  

[135/702]  

Kapû-çukadârı ağa efendimizin kethüdâsı Nazif Efendi'ye virildi. 
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      13 Rebî‘ü'l-âhir [12]46                      

Kengiri nâ’ibine, Güzelhisâr-ı Aydın Kazâsı ahâlisinden Hüseyin oğlı Hacı Ali 

mukaddemâ Kengiri'ye nefy olunmış ise de fî-mâ-ba‘d mugâyir-i rızâ’-yı aliyye 

harekette bulunmayacağına ahâli-i memleket ta‘ahhüd itmiş oldıkları beyânıyla afvı 

husûsu Aydın Sancâğı mütesellimi tarafından inhâ’ olunmakla tahliye-i sebîli bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[135/702-1] Bu dahi 

Kütahya nâ’ibine, Güzelhisâr-ı Aydın Kazâsı ahâlisinden Hacı Mehemmed Ali 

mukaddemâ Kütahya'ya nefy olunmış ise de fî-mâ-ba‘d hilâf-ı rızâ’ hareketde 

bulunmayacağına ahâli-i memleket ta‘ahhüd itmiş oldıkları beyânıyla afvı husûsu 

mütesellim-i mûmâ-ileyh tarafından inhâ’ olunmakla tahliye-i sebîli bâbında dîvândan 

emr-i âlî. 

[135/702-2] Bu dahi 

Ankara nâ’ibine, Güzelhisâr-ı Aydın Kazâsı ahâlisinden Koca Beg oğlı Hacı Ali 

mukaddemâ Ankara'ya nefy olunmış ise de fî-mâ-ba‘d hilâf-ı rızâ’ hareketde 

bulunmayacağı ahâli-i memleket ta‘ahhüd itmiş oldıkları beyânıyla afvı husûsu 

mütesellim-i mûmâ-ileyh tarafından inhâ’ olunmakla tahliye-i sebîli bâbında dîvândan 

emr-i âlî.   

[135/702-3] Bu dahi 

Kütahya nâ’ibine, sâbıkā Nazilli Kazâsı müftüsü olub hilâf-ı rızâ’ hareketine 

mebnî bâ-işâret-i şeyhü'l-islâmi sudûr iden emr-i âlî mûcibince Kütahya'ya nefy olunmış 

olan Ahmed Bahir'in iyâl u evlâdına merhameten afv u ıtlâkı husûsu cânib-i şeyhü'l-

islâmîden işâret olunmakla tahliye-i sebîli bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[135/703]                       

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Mehemmed Kavâs'a virilmişdir. 

      24 Rebî‘ü'l-âhir [12]46 

Kastamonı nâ’ibine ve Begşehri Sancâğı mütesellimine, Begşehri A‘yânı sâbık 

Ali Beg nâm şahıs kendü halinde olmayub umûr-ı mühimmenin ta‘dîlini mûcib ve 

inhilâl-i şîrâze-i nizâm-ı memleketi müstevcib harekâta ictisâr eylediği mukaddemce 

inhâ’ olundığına mebnî fî-mâ-ba‘d kendü halinde ırz u edebiyle mukayyed olarak 

zazîfesinden hâric umûra müdâhale itmemesi husûsu kā’im-makām-ı veliyyü'n-ni‘ami 

tarafından mahsûs tenbîh-nâme tastîr u tesyîriyle kendüsine tenbîh olunmış ise de 

merkūm ıslâh-ı mütenebbih olunmayarak yine harekât-ı sâbıkāsında ısrâr ve bir takım 

erâcîf neşrine ibtidâr itmekde oldığı beyânıyla merkūmın bir mahale nefy u iclâ’sı 

husûsu mütesellim-i mûmâ-ileyh tarafından inhâ’ olunmakla merkūmın kavâs 

mübâşeretiyle Kastamonı'ya nefy u iclâ’ olunması bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[135/704]                       

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Hasan Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

      24 Rebî‘ü'l-âhir [12]46 

Kapûcı-başılardan Esbekşan Voyvadası Es-seyyid Ali Ağa'ya ve Bolu nâ’ibine, 

Esbekşan Hâssı'na merbût Eski-il Kazâsı sâkinlerinden ve güherceleci esnâfından Mollâ 

Ahmed nâm şahıs kendü halinde olmayub kazâ-ı mezbûrda i‘mâl olunmakda olan mîr-i 

gühercelesinin ta‘dîlini mûcib ve esnâf-ı mezkûrenin perîşanlığını müstevcib harekâta 

cesâret itmekde oldığı voyvada-ı mûmâ-ileyh tarafından inhâ’ olunmakla kavâs 

mübâşeretiyle merkūmın Bolu'ya nefy u iclâ’ olunması bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[135/705]                              

Kapû-çukadârı Hasan Ağa ile mi‘mâr ağaya gönderildi. 

      20 Rebî‘ü'l-âhir [12]46 

Magnisa nâ’ibine, ihtisâbı nâzırı esbakın kethüdâsı hilâf-ı rızâ’ hareketine mebnî 

Magnisa'ya nefy u iclâ’ olunmış ve bu esnâda iyâlı müteveffâya olarak iki nefer sagîr 

evlâd ve eşyâ-yı mevcûdesi kalmış oldığından merhameten afv u ıtlâkına müsâ‘ade-i 

seniyye erzân buyurılması ser-asker paşa hazretleri tarafından iltimâs olunmakla 

tahliye-i sebîli bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[135/706] 

Dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından Mustafa Çâvuş mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

       fî  23 Rebî‘ü'l-âhir [12]46                      

Çâvuş-başı ağaya ve Burusa nâ’ibine, Üsküdar sâkinlerinden Türkan-zâde 

Mehemmed'in oğlı İsmail ve vâlidesi Fâtıma ve zevcesi Ayişe’nin hilâf-ı rızâ’ 

hareketlerine mebnî fî-mâ-ba‘d İstanbul'a gelmemek şartyla Mustafa Çâvuş 

mübâşeretiyle Bursa'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[135/707]                           

Kapû-çukadârı Hâfız Ebubekir Efendi ile Esad Paşa Kapû-kethüdâsı Salih 

Efendi'ye gönderildi. 

           27 Rebî‘ü'l-âhir [12]46 

Lefkoşe nâ’ibine, sâbıkā Aksaray nâ’ibi olub bundan akdem hilâf-ı rızâ’ 

hareketine mebnî bâ-işâret-i şeyhü'l-islâmi Lefkoşe'ye nefy olunmış ise de merkūmın 



 433

afv u ıtlâkı husûsu bu def‘a Konya Vâlisi Esad Paşa Hazretleri bâ-tahrîrât inhâ’ itmiş 

olmakla bâ-işâret-i aliyye merkūmın tahliye-i sebîli bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[136/708]                       

Dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından İbrahim Çâvuş mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

      8 Cemâziye'l-evvel [12]46 

Esbekşan Hâssı Voyvadası Kapûcı-başı Ali Ağa'ya ve Bozolos  ve Sivas 

nâ’iblerine, hâss-ı mezbûra merbût Bozolos Kazâsı'na tâbi‘ Atlandı Karyesi ahâlisinden 

Yoluk oğlı İbrahim ve Egri Veli nâm şahısların harekât-ı nâ-merziyyeye cesâretlerine 

binâ‘en mukaddemâ li-ecli't-te’dîb Medîne-i Sivas'a nefy u tagrîb olunmışlar iken 

merkūm Yoluk oğlı İbrahim ber-takrîb menfâsından firâr ile kazâ-ı mezbûr civârında 

kâ’in tekeler yaylagına gelüb bir takım erâzil tedârikiyle karye-i mezbûra ahâlisine îsâl-i 

hasâr itmekde oldıkları bâ-i‘lâm u mahzar u tahrîrât inhâ’ olunmakdan nâşî ta‘yîn 

olunan dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından İbrahim Çâvuş'a terfîkan Sivas'a nefy u irsâl 

olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[136/709]                         

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden ikinci kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

                11 Cemâziye'l-evvel [12]46 

Kırkağaç ve Keşan nâ’iblerine, bundan akdem Bergama ve Kırkağaç 

Kazâları'nda tekevvün iden ihtilâl ile mahkeme kâtibi hilâf-ı şer‘-i şerîf i‘dâm misillü 

fazâhatda medhalleri oldığı ihbâr kılınan eşhâsdan Kırkağaç Kazâsı'nda sâkin 

Abdulkerim-zâde Mustafa nâm şahıs bundan akdem sudû[r] iden hatt-ı hümâyûn 

mûcibince katle bedel kavâs mübâşeretiyle Keşan'a nefy u iclâ’ olunmış ise de merkūm 

evvel esnâda asker baş-bûğlığıyla ordı-yı hümâyûna gitdiğinden menfâsında te’dîb 
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olunamamış ve yine muttasıf oldığı fazâhat-ı iktizâ’sınca el-hâletü hâzihi kazâ-ı mezbûr 

ahâlisi beyninde ilkā’-yı fitne vü fesâd iderek kâffe-i tekâlif ve mehâmm-ı seniyyenin 

ta‘dîline bâ‘is olmış oldığı bu def‘a dahi bâ-i‘lâm u mahzar inhâ’ olunmış olmakla 

merkūmın kavâs mübâşeretiyle Keşan'a nefy u iclâ’ olunması bâbında dîvândan emr-i 

âlî. 

[136/710]                        

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Ali Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

             18 Cemâziye'l-evvel [12]46 

Kızılca-ı Tuzla ve Kastamonı nâ’iblerine, Kızılca-ı Tuzla sâkinlerinden Kısacıklı 

nâm şahısın mecbûl oldığı habâset u mefsedet icrâ’ kasdıyla ber-takrîb kazâ-ı mezbûrın 

sandık emînliğini tahsîl eyleyerek inhilâl-i şîrâze-i memleketi mûcib ve umûr-ı 

mühimmenin ta‘dîlini müstevcib harekât-ı nâ-bercâya ictisâr itmekde oldığı inhâ’ 

olunmakla merkūmın kavâs mübâşeretiyle Kastamonı'ya nefy u iclâ’sı bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[136/711]                       

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Abdurrahman Kavâs ta‘yîn olunmışdır. 

      18 Cemâziye'l-evvel [12]46 

Erzincan ve Karahisâr-ı Sâhib nâ’iblerine, Erzincan sâkinlerinden sâbıkā 

Erzurum Nâ’ibi olan Agça Veli oğlı Mehemmed Emîn Serverî kendü halinde olmayub 

hilâf-ı rızâ’-yı âlî harekete ictisâr ve fukarâya hadden efzûn-ı zulm u ta‘addîye ictirâ’ 

itmekde oldığı tahkīk kılınmagla li-ecli't-te’dîb işâret-i aliyye mûcibince merkūmın 

çâvuş mübâşeretiyle Karahisâr-ı Sâhib'e nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[136/712]                       

Mehter Veli ile ser-asker paşa hazretlerine gönderildi. 

      24 Cemâziye'l-evvel [12]46 

Bursa nâ’ibine, hâssa-ı mi‘mârı sâbık Mahmud Efendi ve zevcesinin hilâf-ı rızâ’ 

hareketlerine mebnî Bursa'ya nefy  olunmış ise de sudûr iden hatt-ı hümâyûn mûcibince 

merkūmın bundan böyle mi‘mârlık hidmetinde istihdâm olunmamak şartıyla iyâl u 

evlâdıyla kayd-ı nefyiden tahliye-i sebîli bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[136/713]                       

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Sâdık Çâvuş mübâşir ta‘yîn olundı. 

      24 Cemâziye'l-evvel [12]46 

Çâvuş-başı ağaya ve Bozcaada nâ’ibine, Der-sa‘âdet'de Yeni-Bağçe kurbında 

Nakkāş-paşa Mahallesi'nde sâkin Merzifonî Kara Mustafa Paşa Vakfı Mütevellîsi Sa‘id 

Beg irtikâb-ı münâfî vü münkerât misillü hilâf-ı şer‘-i garrâ’ ve mugâyir-i rızâ’ ef‘âl-i 

şenî‘a ve harekât-ı kabîhadan hâlî olmadığı tahkīk u ihbâr olundığına mebnî merkūmın 

çâvuş mübâşeretiyle Bozcaada'ya nefy u iclâ’ olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[136/713-1] Bu dahi 

Çâvuş-başı ağaya ve Bozcaada nâ’ibine, Nevâhi-i Alâ’iye Kazâsı'na muzâfa 

Hüsameddin Bucağı Karyesi sâkinlerinden Veli oğlı Hacı Mehemmed'in oğlı Bekir 

kendü halinde olmayub karye-i mezbûra ahâlisi haklarında dürlü dürlü iftirâ ile vâfir-i 

kesânı tecrîm u ızrâra ibtidâr eylediği tebeyyün eylemiş ve merkūm bu def‘a Der-

sa‘âdet'e azîmet itmiş oldığı bâ-i‘lâm inhâ’ olunmakla merkūm bu tarafda ahz ve 
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tomruga habs kılınmış olmakdan nâşî çâvuş mübâşeretiyle Bozcaada'ya nefy u iclâ’sı 

bâbında  dîvândan emr-i âlî. 

[136/714]                         

Re’îs efendi hazretlerinin mühürdâr yamagı aldı. 

      26 Cemâziye'l-evvel [12]46 

Tekfûr Dağı nâ’ibine, Der-sa‘âdet'de kâ’in Hasköy mütemekkinlerinden ve 

yahûdi tâ’ifesinden Poda nâm yahûdi kendü hâinde olmayub ayinlerine münâfî harekete 

ibtidâr eylediği beyânıyla mersûmın bir mahale nefy u iclâ’sı husûsu millet-i mersûme 

hâhâm-başısı tarafından bâ-arzuhâl inhâ’ itmekle mersûmın mübâşir ma‘rifetiyle Tekfûr 

Dağı'na nefyi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[136/715]                       

Ağa efendimizin mühürdâr yamagına virildi. 

      26 Cemâziye'l-evvel [12]46 

Midillü nâ’ibine, berberler şeyhi sâbık Hacı Abdi Ağa'nın afv u ıtlâkını hâvî 

dîvândan emr-i âlî. 

[137/716]                       

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Feyzi Kavâs mübâşir ta‘yîn olundı. 

      23 Cemâziye'l-evvel [12]46 

Aydın muhâfızı vezîre ve Bozcaada nâ’ibine, Lofca A‘yânı sâbık müteveffâ 

Bamco oğlı Ahmed'in müte‘allikātından Abdullah nâm şahıs harekât-ı nâ-hemvâreye 

ictisâr itmekde oldığından merkūmın kavâs mübâşeretiyle Bozcaada'ya nefy u iclâ’sı 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[137/717] 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Mehemmed Kavâs mübâşir ta‘yîn olundı. 

      29 Cemâziye'l-evvel [12]46 

Hüdavendigar Sancâğı Mütesellimi Kapûcı-başı Musa Ağa'ya ve Rodos 

nâ’ibine, mütesellim-i mûmâ-ileyhin kethüdâsı ma‘iyyetinde müstahdem ocâğ-ı mülgâ 

takımından Edhem nâm şahıs dürlü dürlü habâset ictirâ’ıyla ahâli vü fukarâya zulm u 

ta‘addî itmekde oldığı ihbâr olunmakla kavâs mübâşeretiyle Rodos'a nefy u iclâ’ 

olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[137/718]     

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Hasan Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

      1 Cemâziye'l-âhir [12]46 

Ankara nâ’ibine ve Alâ’iye Sancâğı Mütesellimi Es-seyyid Abdulmümin Beg'e, 

Alâ’iye Sancâğı Kazâlarından Seker Ma‘-ı Duşenbe Kazâsı A‘yânı sâbık Feyzullah nâm 

şahısın inhilâl-i şîrâze-i nizâm-ı memleketi mü’eddî ve mürettebât-ı saltanat-ı 

seniyyenin ta‘dîline bâdî olur harekâta ibtidârı mütesellim-i mûmâ-ileyh tarafından 

inhâ’ olunmakdan nâşî kavâs mübâşeretiyle merkūmın Ankara'ya nefy u iclâ’sı bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[137/719] 

Ahmed Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

      1 Cemâziye'l-âhir [12]46 
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Kengiri nâ’ibine ve mütesellim-i mûmâ-ileyhe, a‘yân-ı merkūm Feyzullah'ın 

kethüdâsı Hasan'ın kezâlik harekâtına mebnî kavâs mübâşeretiyle Kengiri'ye nefy u 

iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[137/720] 

Dergâh-ı âlî gedüklülerinden İbrahim Ağa mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

      1 Cemâziye'l-âhir [12]46 

Sâbıkā Diyârbekir ve İl-hâkān Rakka vâlisi olub bu def‘a ref‘-i vezâretiyle 

Amasya'da ikāmete me’mûr kılınan Yahya Paşa'ya ve Amasya nâ’ibine ve dergâh-ı âlî 

gedüklülerinden olub paşa-yı mûmâ-ileyhi Diyârbekir'den tahrîk ve savb-ı 

me’mûriyetine îsâl eylemek üzre Der-sa‘âdet'den mahsûs ta‘yîn kılınan            mübâşire, 

paşa-yı mûmâ-ileyh uhdesinde mezkûr eyâletler hasbe'l-îcâb sâbıkā Erzurum Vâlisi Ali 

Şefik Paşa'ya tevcîh kılınarak paşa-yı mûmâ-ileyhin dahi ref‘-i vezâretiyle Amasya'da 

ikāmeti husûsuna irâde-i seniyye ta‘alluk buyurılub ol bâbda hatt-ı hümâyûn sudûr itmiş 

olmakla mûcibince paşa-yı mumâ-ileyhi Diyârbekir'den tahrîk ve bi'l-istishâb 

Amasya'ya götürüb vusûline mübeyyin tahrîrât u i‘lâm ahzıyla Der-sa‘âdet'e avdet 

eylemesi me’mûriyetini hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[137/721]  

Van muhâfızına olan bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile beraber kapû-çukadârı 

Mehemmed Ağa ile kapû-kethüdâsı Mehemmed Beg Efendi'ye gönderildi. 

      3 Cemâziye'l-âhir [12]46 

Mîr-i mîrân-ı kirâmdan Van Muhâfızı Temür Paşa'ya ve ol havâlide kâ’in aşâ’yir 

begleri ve söz sâhiblerine, mîr-i mîrândan Van Muhâfızı sâbık İshak Paşa mukaddemce 

hasbe'l-îcâb Sivas'a nefy u iclâ’ olunmış ve ba‘dehu afv u ıtlâk kılınmış ve bu esnâda 
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Erzurum Vâlisi sâbık Ali Şefik Paşa tarafından Kars muhâfızlığı vekâletine ta‘yîn 

olunmış iken gitmeyerek başına bir takım haşerât toblayub Vân tarafına tasallut ve 

nihâyet Metkus Sancâğı Begi Mahmud Beg'e dehâlet bir le ol tarafda oldığı inhâ’ 

olunmakla aşâ’yir-i merkūma begleri ve söz sâhibleri ma‘rifet ve ittifâkıyla merkūmı 

ber-takrîb ve'l-karîb ele getürerek yanında tevkīf ile keyfiyyeti Der-sa‘âdet'e iş‘âr 

eylemesi tenbîhini hâvî dîvâdan emr-i âlî. 

[137/721-1] Bu dahi 

Sâbıkā Erzurum ve hala Diyârbekir ve Rakka Vâlisi Vezîr Ali Şefik Paşa'ya ve 

Tokad nâ’ibine, Van re‘âyâsından olub bundan akdem Erzurum'a gelmiş olan sarrâf 

Kirkor nâm zimmî Van re‘âyâsını izlâl eylediğinden başka Erzurum'a gelür iken ba‘zı 

aşâ’yiri tahrîk misillü harekâta ictisâr eylediği bi't-tebeyyün ahz u habs olunmış idügi 

beyânıyla bir mahale nefyi iş‘âr olunmakla sudûr iden hatt-ı hümâyûn mûcibince 

tarafından mübâşire terfîkan Tokad'a nefy u irsâl olunması bâbında dîvândan emr-i âlî.  

[137/722]   

Trabzon vâlisi hazretlerine gönderilmek üzre kapû-kethüdâsı mektûbî sadr-ı âlî 

beg efendiye gönderildi. 

8 Cemâziye'l-âhir [12]46 

Erzurum kādîsına ve mîr-i mîrândan Amasya'da ikāmete me’mûr olub bu def‘a 

mîr-i mîrânlığı ref‘iyle Erzurum'da ikāmete me’mûr kılınan Kars Muhâfızı sâbık 

Mustafa Paşa'ya, paşa-yı mûmâ-ileyh bundan akdem Amasya'da ikāmete me’mûr 

kılınmış ise de magdûriyeti cihetiyle ol tarafda ikāmeti bir kat dahi ıztırâb ve müzâyaka-

ı hâleti mûcib olmakda oldığından iyâl u evlâdıyla beraber Erzurum'da ikāmetine 

müsâ‘ade-i seniyye erzân kılınmasını istid‘â’ itmiş oldığı Trabzon vâlisi hazretleri 
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tarafından bu def‘a inhâ’ olunmış olmakla sudûr iden hatt-ı hümâyûn mûcibince 

Amasya'dan hareket ve mîr-i mîrânlığı merfû‘ olarak Erzurum'a varub iyâl u evlâdıyla 

anda ikāmet eylemesi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[138/723] 

Dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından Mustafa Çâvuş mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

      9 Cemâziye'l-âhir [12]46 

Çâvuş-başı ağaya ve Rodos nâ’ibine, Der-sa‘âdet'de Giden-baş-akar 

Çeşmesi'nde Emiristân Mahallesi Baş-muhtârı Hükkân Salih nâm şahıs kendü halinde 

olmayub hilâf-ı şer‘ ve mugâyir-i rızâ-yı âlî harekâta ve envâ‘-ı ef‘âl-i şenî‘aya ibtidâr 

itmekde oldığı tahkīk olunmakla merkūmın li-ecli't-te’dîb çâvuş mübâşeretiyle Rodos'a 

nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[138/724] 

Dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından İbrahim Çâvuş mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

      17 Cemâziye'l-âhir [12]46 

Bozcaada nâ’ibine, Niğde mütemekkinlerinden olub el-yevm Nevşehir tarafında 

olan Niğdeli oğlı Burdan ve Burdan oğlı Yorgi ve Dürzi Elfıh nâm zimmîler hilâf-ı 

resm-i ra‘iyyet hareketlerinden başka fukarâya dahi (dahi) ba‘zı gûne mezâlim ü 

ta‘addîye ibtidârları tahkīk olunmakdan nâşî mersûmların çâvuş mübâşeretiyle 

Bozcaada'ya nefy u iclâ’ları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[138/725]             

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre dîvân-ı hümâyûn beglikcisi Hacı Akif Efendi 

Hazretlerine gönderildi. 
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                      21 Cemâziye'l-âhir [12]46  

Limni Cezîresi nâ’ibine, berâtlı Avrupa tüccârından Der-sa‘âdet'de mütemekkin 

Niğdeli oğlı Yorgi nâm zimmî hilâf-ı rızâ’ ba‘zı harekete ibtidârına mebnî te’dîb ü 

terbiyesi lâzım gelmiş olmakdan nâşî mersûmın li-ecli't-te’dîb beglikci-i dîvân-ı 

hümâyûn efendi tarafından ta‘yîn olunan         mübâşir ma‘rifetiyle Limni'ye nefy u 

irsâli bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[138/726]  

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Süleyman Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

      21 Cemâziye'l-âhir [12]46 

Bozcaada nâ’ibine ve Başkelmiye Kazâsı Voyvadası Mehemmed Ataullah 

Ağa'ya, fî'l-asl Sakarkayalı olub el-yevm kazâ-ı mezbûrda sâkin olan İsmail nâm şahıs 

kendü halinde olmayub ahâli beyninde ilkā’-yı nifâk ile dâ’imâ inhilâl-i şîrâze-i nizâm-ı 

memleketi mûcib harekâta ibtidâr itmekde oldığından bahisle bir mahale nefy olunması 

husûsu voyvada-ı mûmâ-ileyh tarafından inhâ’ olunmakdan nâşî merkūmın li-ecli't-

te’dîb kavâs mübâşeretiyle Bozcaada'ya nefy u iclâ’ olunmak bâbında dîvândan emr-i 

âlî. 

[138/727] 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden            kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

    28 Cemâziye'l-âhir [12]46 

Nevşehir ve Bolu nâ’iblerine, Nevşehir sâkinlerinden kâtib-zâde Es-seyyid Ali 

Rızâ nâm şahıs kendü halinde ırz u edebiyle mukayyed olmayub hilâf-ı rızâ’ harekât-ı 
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nâ-hemvâre ibtidâr eylediği bu def‘a tahkīk kılındığına mebnî merkūmın li-ecli't-te’dîb 

kavâs mübâşeretiyle Bolu'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[138/728] 

Mühürdâr-ı kā’im-makāmı Kamil Beg Efendi'ye virildi. 

      28 Cemâziye'l-âhir [12]46 

Konya ahâlisinden Mesnevîhân oğlı Osman nâm kimesne hilâf-ı rızâ’ hareketine 

mebnî bundan akdem Bozcaada'ya nefy olunmış ise de bundan böyle hilâf-ı rızâ’ 

harekâtda bulunmamak ve ırz u edebiyle hânesinde ikāmet eylemek şartıyla merkūmın 

afv u ıtlâkı husûsu evlâd u iyâli taraflarından istid‘â’ vü istirhâm olundığı sâbıkā 

Karaman ve hala Erzurum Vâlisi Esad Paşa tarafından bu def‘a tahrîr ü iş‘âr olunmakla 

mûcibince merkūmın afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[139/729] 

Karahisâr Mütesellimi Mollâ-zâde'nin Kapû-çukadârı Süleyman Efendi'ye 

virildi. 

       1 Receb [12]46 

Kütahya nâ’ibine, Bolvadin a‘yânı          nâm kimesnenin hilâf-ı rızâ’ hareketine 

mebnî bundan akdem Kütahya'ya nefy u iclâ’ olunmış ise de merkūm müsinn u ihtiyar 

olarak kendüsi menfâsında ve iyâl u evlâdı vilâyetinde sefîl ü sergerdân oldıklarından 

bahisle merkūmın afvı husûsu Karahisâr-ı Sâhib Sancâğı Mütesellimi Kapûcı-başı 

Süleyman Ağa tarafından bâ-tahrîrât inhâ’ olunmakdan nâşî merkūmın afv u ıtlâkı 

bâbında dîvândan emr-âlî. 
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[139/729-1] Bu dahi 

Kastamonı nâ’ibine, Bolvadin Kazâsı şehir kethüdâsı           nâm kimesne 

bundan akdem Kastamonı'ya nefy u iclâ’ olunmış ise de merkūmın afvı bâbında 

dîvândan emr-i âlî.   

[139/729-2] Bu dahi 

Bolu nâ’ibine, Bolvadin sâkinlerinden kıromcı oğlı           nâm kimesne bundan 

akdem Bolu'ya nefy u iclâ’ olunmış ise de merkūmın afvı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[139/730]                                                     

Mühürdâr yamagı Ahmed ile çâvuş-başı ağaya gönderildi. 

       1 Receb [12]46 

Hadim nâm mahalin tâbi‘ oldığı kazânın nâ’ibiyle Bursa nâ’îbine, Üsküdar 

sükkânından Derviş Ali nâm kimesnenin bektâşîlik yolına sabarak hilâf-ı şer‘-i şerîf 

harekete ictisârı tahkīk olundığına mebnî bâ-işâret-i aliyye Hadim'e nefy u iclâ’ olunmış 

ise de merkūmın menfâsı bâ-işâret-i aliyye Bursa'ya tahvîli bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[139/731] 

Kapû-çukadârı Emîn Ağa ile müdîr-i umûrı Kurula Kâtibi Mehemmed Efendi'ye 

gönderildi. 

       5 Receb [12]46 

Ankara nâ’ibine, Hüdavendigar Sancâğı’nda vâki‘ Konak Kazâsı sâkinlerinden 

Alâ’iyeli Ahmed nâm kimesne bundan akdem Ankara'ya nefy olunmış ise de fî-mâ-ba‘d 

umûr-ı memleketine karışmayarak kendü hâliyle meşgûl olmak şartıyla merkūmın afvı 
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husûsu Hüdavendigar Sancâğı Mütesellimi Musa Ağa tarafından bâ-tahrîrât inhâ’ 

olunmış olmakla vech-i meşrûh üzre merkūmın afvı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[139/731-1] Bu dahi 

Bolu nâ’ibine, Konak Kazâsı vücûhından şehir kethüdâsı İbrahim nâm kimesne 

bundan akdem Bolu'ya nefy olunmış ise de merkūmın ber-vech-i muharrer afvı bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[139/731-2] Bu dahi 

Kengiri nâ’ibine, Konak Kazâsı'na tâbi‘ Sarı Karyesi ihtiyarlarından kuşcı oğlı 

Ali nâm kimesne bundan akdem Kengiri'ye nefy olunmış ise de merkūmın ber-minvâl-i 

meşrûh afvı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[139/732] 

Ağa efendimizin kendüsine virildi. 

       7 Receb [12]46 

Gelibolu nâ’ibine Lofca a‘yânı sâbıkın müte‘allikātından Abdullah nâm şahısın 

kavâs mübâşeretiyle Bozcaada'ya nefy u iclâ’sı bâbında sudûr iden emr-i şerîf 

mûcibince merkūm menfâsına gider iken Gelibolu'ya vurûdında sâhib-i farâş olarak el-

hâletü-hâzihi orada kalmış oldığı inhâ’ ve merhameten menfâsı Gelibolu'ya tahvîli 

istid‘â’ olunmakla ol vechle tahvîl-i me‘mûriyetini hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[139/733]  

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya gönderildi. 

       12 Receb [12]46 



 445

Osmanpazarı ve Kazanlık Kazâları nâ’ibleriyle Osmanpazarı Kādîsına, sâbık 

Yanyalı Mehemmed Kâtib'in ahâli-i kazâya zulm u ta‘addîsi hadden efzûn oldığı 

Ruscuk muhâfızı tarafından inhâ’ ve cânib-i meşîhat-penâhîden işâret olunmakla 

mûcibince merkūmın çâvuş mübâşeretiyle Kazanlığ'a nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan 

emr-i âlî. 

[140/734] 

Re’îsü'l-küttâb efendi hazretlerinin mehterlerinden ağaya virildi. 

       17 Receb [12]46 

Ergani Kazâsı nâ’ibine, Der-sa‘âdet mütemekkinlerinden ve ermeni milleti 

papazlarından Öseb nâm rahib kendü halinde olmayub ayinlerine mugâyir ve şurût-ı 

tavr-ı ra‘iyyete münâfî harekete ictisâr itmekde oldığından mübâşir ma‘rifetiyle ahz ve 

ıslâh-ı nefs oluncaya degin Ergani Kazâsı'na tâbi‘ Barcerhabas? Manâstırı'na nefy u 

iclâ’ olunub ıtlâkı husûsu yine memhûr arzuhâliyle istirhâm olunmadıkca ıtlâk 

olunmamak bâbında emr-i şerîf sudûrını İstanbul ve tevâbi‘-i ermeni Patriği Ferit nâm 

rahib bir kıt‘a  memhûr arzuhâl takdîmiyle istid‘â’ itmekle mersûmın li-ecli't-te’dîb 

mübâşir ta‘yîn olunan    teslîmen manâstır-ı mezkûre nefy u iclâ’ olunmak bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[140/735] 

Mübâşirleri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya virildi. 

       25 Receb [12]46 

Kayseri Sancâğı Mutasarrıfı Osman Paşa'ya ve Kastamonı nâ’ibine, Kayseri 

muzâfâtından Koramar Nâhiyesi'ne tâbi‘ Palas Karyesi ahâlisinden kethüdâ-ı mîr ve 

Sârının oğlı İbrahim Kethüdâ kendü hallerinde olmayub karye-i mezbûra ahâlisini 
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tahrîk u ifsâd iderek Memlaha-ı Palas Mukāta‘âsı mutasarrıflarıyla ahâli beyninde bilâ-

mûcib münâza‘a hudûsına sebeb olmış oldıkları paşa-yı mûmâ-ileyh tarafından inhâ’ 

olunmış olmakdan nâşî merkūmânın kavâs mübâşeretiyle Kastamonı'ya nefy u iclâ’ları 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[140/735-1] Bu dahi 

Paşa-yı mûmâ-ileyhe ve Ankara nâ’ibine, karye-i mezbûr ahâlisinden Karaoğlan 

oğlı Kadri Kethüdâ nâm şahısın ber-vech-i muharrer hareketi inhâ’ olunmakla 

merkūmın kavâs mübâşeretiyle Ankara'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[140/735-2] Bu dahi 

Çâvuş-başı ağaya ve Kal‘a-ı Sultâniye nâ’ibine, karye-i mezbûr ahâlisinden olub 

bu def‘a Der-sa‘âdet'e gelmiş ve habs itdirilmiş olan Mollâ Ali oğlı Osman ve Mürsel 

nâm şahısların ber-vech-i muharrer hareketleri inhâ’ olunmakla merkūmânın çâvuş 

mübâşeretiyle Kal‘a-ı Sultâniye'ye nefy u iclâ’ olunmaları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[140/736] 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Feyzi Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

       27 Receb [12]46 

Eğin Kazâsı nâ’ibine, Galata'da Kerim Kapûsı'nda kâ’in Önci Değirmeni Ustası 

Eğinli Nikos nâm zimmî kendü halinde olmayub dâ’imâ inhilâl-i şîrâze-i nizâm esnâfı 

mûcib harekât-ı nâ-bercâya ictisâr itmekde oldığı ................ve önci esnâfı kethüdâ ve 

usta-başıları taraflarından ihbâr olundığına mebnî mersûmın kavâs mübâşeretiyle 

mü’ebbeden memleketi olan Eğin Kazâsı'na nefy u iclâ’ olunması bâbında zahîre nâzırı 

Veli Ağa takrîriyle dîvândan emr-i âlî. 
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[140/737]  

Kapû-çukadârı Hacı Mustafa Efendi ile Çirmen mutasarrıfı hazretlerinin kapû-

kethüdâsı Ali Rızâ Efendi'ye gönderildi. 

       28 Receb [12]46 

Ankara nâ’ibine, Gelibolu sükkânından Kırk-kiliseli tuzcı Mehemmed hilâf-ı 

rızâ’ harekete ibtidârına mebnî bundan akdem sudûr iden hatt-ı hümâyûn mûcibince 

Ankara'ya nefy olunmış ise de merkūmın tahliye-i sebîline müsâ‘ade-i seniyye erzân 

kılınması Çirmen Sancâğı Mutasarrıfı Hüseyin Paşa Hazretleri tarafından inhâ’ 

olunmakdan nâşî sudûr iden hatt-ı hümâyûn mûcibince merkūmın eyyâm-ı mübârekeye 

hürmeten kayd-ı nefyiden afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[140/737-1] Bu dahi 

Kengiri nâ’ibine, Gelibolu sükkânından Hasköylü Kara Memiş hilâf-ı rızâ’ 

hareketine mebnî bundan akdem sudûr iden hatt-ı hümâyûn mûcibince Kengiri'ye nefy 

olunmış ise de kezâlik afvı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[140/737-2] Bu dahi 

Kütahya nâ’ibine, Gelibolu Kazâsı sükkânından Mefretli? Şemsi'nin hilâf-ı rızâ’ 

hareketine mebnî bundan akdem sudûr iden hatt-ı hümâyûn mûcibince Kütahya'ya nefy 

olunmış ise de kezâlik merkūmın afvı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[141/738]  

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Mustafa Kavâs mübâşir ta‘yîn olundı. 

       5 Şa‘bân [12]46 
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Kapûcı-başılardan Hamid Sancâğı Mütesellimi Mehemmed Ağa'ya ve Bozcaada 

nâ’ibine, Uluborlu Kazâsı ahâlisinden Güllâbi-zâde Hâfız Mehemmed nâm şahıs kendü 

halinde olmayub inhilâl-i şîrâze-i nizâm-ı memleketi mûcib ba‘zı harekete ictisâr itmiş 

oldığı mütesellim-i mûmâ-ileyh tarafından inhâ’ ve ol bâbda Isparta Kazâsı tarafından 

virilen i‘lâm isrâ’ olunmış olmakla merkūmın kavâs mübâşeretiyle Bozcaada'ya nefy u 

iclâ’ olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[141/739] 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Mehemmed Kavâs ta‘yîn olundı. 

5  Şa‘bân [12]46 

Urla ve Kütahya Kazâları nâ’iblerine, Urla Kazâsı mütemekkinlerinden ve Rum 

tâ’ifesinden Batı nâm zimmî kendü halinde olmayub hilâf-ı resm-i ra‘iyyet harekete 

ictisâr ve milleti beyninde ilkā’-yı fitne vü fesâd ile me’lûf oldığı kazâ-ı mezbûr 

voyvadası kapûcı-başı El-hâc Eyüb Ağa tarafından inhâ’ olunmakla mersûmın kavâs 

mübâşeretiyle Kütahya'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[141/740] 

Mehter âşık ile ser-asker paşa hazretlerine gönderildi. 

5  Şa‘bân [12]46 

Bolu nâ’ibine, Kütahya Sancâğı'nda vâki‘ Şeyhlü Kazâsı ahâlisinden Mollâ oğlı 

Emîn hilâf-ı rızâ’ harekete ibtidâr eylediği inhâ’ olundığına mebnî bundan akdem li-

ecli't-te’dîb Bolu'ya nefy olunmış ise de bu def‘a Kütahya mütesellimi tarafından 

merkūmın afvı husûsu inhâ’ olunmakla merkūmın tahliye-i sebîli bâbında dîvândan 

emr-i âlî. 
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[141/740-1] Bu dahi 

Ankara nâ’ibine, Kütahya Sancâğı'nda vâki‘ Sarılar A‘yânı Veliyyüddin harekât-

ı reddiyyeye ibtidâr eylediği inhâ’ olundığına mebnî merkūm Ankara'ya nefy olunmış 

ise de ber-vech-i muharrer ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[141/741] 

Giden ile gönderilmek üzre ağa efendimiz tarafından yazılan şakka ile beraber 

memhûren ağa-yı tâtârân-ı hazret-i kā’im-makāmı Hacı Osman Ağa'ya gönderildi. 

       9 Şa‘bân [12]46  

Tekfûr Dağı nâ’ibine, arab kol-başılarından Der-sa‘âdet'de Yeni-bâğçe'de sâkine 

Kumkapılı Halime ve Davud Paşa İskelesi'nde Kalin Koga Şirin ve Öküz Paşa 

Mahallesi'nde Selime ve Çukur Bostân karşusında Değirmen Zokāğı'nda Sa‘îde ve Öküz 

Paşa Mahallesi sekenesinden Hacı Baraka ve Fâtıma ve Tunyûtu nâm hâtûnlar hilâf-ı 

rızâ’ harekete ibtidâr eylediğine mebnî bundan akdem Tekfûr Dağı'na nefy u iclâ’ 

olunmışlar ise de eyyâm-ı mübârekeye hürmeten mezbûrelerin cümleten afv u ıtlâkları 

bâbında dîvândan emr-i âlî.  

[141/742]   

Kapû-çukadârı Mustafa Efendi ile mukāta‘ât nâzırı efendiye gönderildi. 

       12 Şa‘bân [12]46 

Ankara nâ’ibine, Türkmeş? Hâssı'na merbût Karaağaç Kazâsı sâkinlerinden 

a‘yân-ı sâbık Mehemmed'in yegni Mehemmed ve Ali Kethüdâ nâm kimesnelerin hilâf-ı 

rızâ’ harekâta ibtidârları takrîbi Ankara'ya nefy olunmış ve müddet-i nefyleri bir seneyi 

tecâvüz eylemiş oldığından eyyâm-ı mübârekeye hürmeten afv u ıtlâkları husûsu 
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dergâh-ı âlî gedüklülerinden hâss-ı mezbûr voyvadası Ahmed Ağa tarafından inhâ’ vü 

istirhâm olunmış ve fî-mâ-ba‘d umûrlarından hâric nesneye karışmamak ve ırz u 

edebleriyle meşgûl olmak şartıyla afv u ıtlâkları menût re’y-i âlî idügi mukāta‘ât 

hazinesinin vârıdâtı nâzırı efendi tarafından i‘lâm kılınmış olmakla i‘lâmı mûcibince 

şart-ı mezkûr ile afv u ıtlâkları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[141/742-1] Bu dahi 

Kengiri nâ’ibine, hâss-ı mezbûra merbût Karaağaç-ı Güzelhisâr Kazâsı 

sâkinlerinden bundan [akdem] Kengiri'ye nefy olunmış olan a‘yân-ı sâbık 

Mehemmed'in re’îsi Yusuf'un şart-ı mezkûr ile ıtlâkı bâbında ber-sibâk-ı sâbık dîvândan 

emr-i âlî. 

[142/743]   

Ağa efendimizin haftâncısı ağaya virildi. 

       16 Şa‘bân [12]46 

Kütahya nâ’ibine, Balıkesri Kazâsı sâkinlerinden Hâfız'ın hilâf-ı rızâ’ hareketine 

binâ’en Kütahya'ya nefy olunmış ise de hasta ve esîr-i firâş oldığı Karesi Sancâğı 

mütesellimi tarafından inhâ’ olunmakla eyyâm-ı mübârekeye hürmeten afv u ıtlâkı 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[142/743-1] Bu dahi 

Ankara nâ’ibine, Balıkesri vücûhından Darb Ali oğlı Abdullah'ın hilâf-ı rızâ’ 

hareketine binâ’en Ankara'ya nefy olunmış ise de ıslâh-ı nefs itmiş oldığına mebnî 

eyyâm-ı mübârekeye hürmeten afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[142/744] 

Kapû-çukadârı Mehemmed Ağa ile kapû-kethüdâsı Mehemmed Beg'e 

gönderildi. 

       17 Şa‘bân [12]46 

Üsgüb Nâzırı Ali Hafzı Paşa'ya, Kilis Sancâğı dâhilinde İhlevne Kazâsı 

muzâfatından Garahoh Nâhiyesi'ne tâbi‘ Behelü Karyesi'nde kâ’in Cibaluk ahz u tahsîl 

olunmakda olan resm-i yâylâk ve otlâk livâ-ı mezbûr zu‘amâsından Süleyman nâm 

kimesnenin berâtı kaydına dâhil iken livâ-ı mezbûr alây-begisi Mehemmed Beg cibâl-i 

mezkûr tîmârım dâhilindedir ve iş bu beş seneden berü resm-i mezkûrı fuzûli ahz u kabz 

eylediği za‘îm-i merkūm tarafından inhâ’ ve ol vechle vâki‘ olan müdâhalenin men‘ u 

def‘i husûsu niyâz u istid‘â’ olunmış oldığına binâ’en keyfiyyet mahalinde bi'l-

mu‘âyene tahkīk u tahdîd olunmak üzre Bosna Vâlisi Ali Namık Paşa Hazretleri 

tarafından bâ-buyurıldı mîr-alây-ı merkūm mahal-i nizâ‘a irsâl olunmış ise de tahdîde 

râzı olmadığından mâ‘adâ başına bir takım eşkiyâ makūlesini cem‘ ile îkāz-ı fitne vü 

fesâda cesâret eylediği bâ-i‘lâm inhâ’ olunmış ve bu cihetle te’dîbi lâzım gelmiş 

oldığından mîr-i merkūm derhâl ihzâr ile müşârun-ileyh tarafından bâ-buyurıldı 

Kohanoh Kazâsı'na tard u tagrîb kılınmış idügi beyânıyla müşârun-ileyh tarafından 

inhâ’ vü iltimâs olunmadıkca ıtlâk olunmamak şartıyla merkūmın kazâ-ı mezbûrda 

menfiyyen meks ü ikāme itdirilmesi bâbında müşârun-ileyhin inhâ’sıyla dîvândan emr-i 

âlî. 

[142/745]         

Mehter Küçük Yusuf ile ser-asker paşa hazretlerine gönderildi. 

       23 Şa‘bân [12]46 
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Konya nâ’ibine, Üsküdar'da  kebabcılar kethüdâsı olub mukaddemâ Konya'ya 

nefy olunmış olan Kastamonılı Mustafa'nın ser-asker paşa hazretlerinin i‘lâmı 

mûcibince eyyâm-ı mübârekeye hürmeten afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[142/746] 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden           kavâs mübâşir ta‘yîn olundı. 

       7 Ramazân [12]46 

Kütahya nâ’ibine ve Kırşehri Sancâğı Mütesellimi Abdurrahman Beg'e, Kırşehri 

Kazâsı A‘yânı esbak Hacı Esad-zâde Mehemmed nâm şahıs kendü halinde olmayub 

fukarâ-yı ra‘iyyete îsâl-i zulm u ta‘addî ve ifsâd u ihtilâl-i memleketi mûcib harekete 

tasaddî itmekde oldığı mukaddemâ inhâ’ olunarak li-ecli't-te’dîb Bolu'ya nefy olunmış 

ve ba‘dehu vâki‘ olan istirhâma mebnî fî-mâ-ba‘d umûr-ı memlekete karışmamak 

şartıyla afv u ıtlâk kılınmış ise de merkūm yine mütenebbih olmayarak harekât-ı 

sâbıkāsında ısrâr ile memleketi ifsâd u ihlâlden hâlî olmadığı mütesellim-i mûmâ-ileyh 

tarafından inhâ’ olunmakla merkūmın              kavâs mübâşeretiyle Kütahya'ya nefy u 

iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[142/747] 

Ağa efendimizin mühürdâr yamagı Osman Ağa'ya virildi. 

       10 Ramazân [12]46 

Kal‘a-ı Sultâniye nâ’ibine, Arabson Kazâsı'na tâbi‘ Seneson Karyesi 

sâkinlerinden El-hâc Abdullah mukaddemâ Kal‘a-ı Sultâniye'ye nefy olunmış ise de 

merkūmın müdddet-i nefyi haylice vakt olarak ıslâh-ı nefs itmiş ve iyâl u evlâdı dahi 

sefîl ve şâyeste-i merhamet oldıkları inhâ’ olunmakla eyyâm-ı mübârekeye hürmeten 

afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[143/748]  

Dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından Osman Çâvuş mübâşir ta‘yîn olundı. 

      11 Ramazân [12]46 

Ma‘âden-i hümâyûn emîni Osman Paşa'ya ve Kayseri nâ’ibine, ..............Müftüsü 

Recâi-zâde Hüseyin Efendi ihlâl-i nizâm-ı bilâd ve ifsâd-ı umûr-ı ibâdiyi mûcib 

harekâta ibtidâr eylediği paşa-yı mûmâ-ileyh tarafından bâ-tâhrîrât inhâ’ olunmış 

olmakla merkūmın bâ-işâret-i şeyhü'l-islâmi çâvuş mübâşeretiyle Kayseri'ye nefy u 

iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[143/749] 

Dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından Salih Çâvuş mübâşir ta‘yîn olundı. 

11 Ramazân [12]46 

Konya nâ’îbine ve İçel Sancâğı mütesellimine, Sanatlu Kazâsı Nâ’ibi sâbık 

Mustafa Efendi hilâf-ı rızâ’ îfâ‘-ı fitne vü fesâda dâ’ir uygunsılıga ictirâ’ eylediği 

mütesellim-i mûmâ-ileyh tarafından bâ-i‘lâm u ma‘rûzât inhâ’ olundığına mebnî 

merkūmın bâ-işâret-i şeyhü'l-islâmi çâvuş mübâşeretiyle Konya'ya nefy u iclâ’sı 

bâbında  dîvândan emr-i âlî. 

[143/750] 

Mübâşiri kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Receb Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

       15 Şevvâl [12]46 

Ergalaşni Mukāta‘âsı'nın tâbi‘ oldığı kazânın nâ’ibiyle Bozcaada nâ’ibine, 

esmâ’-i sultân-ı aliye-i inşânın uhdesinde olan mukāta‘âtdan Tırhala Sancâğı'nda kâ’in 

Ergalaşni Mukāta‘âsı'na merbût kurâdan Makrince Karyesi mütemekkinlerinden Topal 
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Penaki nâm zimmî kendü halinde olmayub müfsid ü  muzûr olarak öteden berü karye-i 

mezbûra re‘âyâsını tahrîk u ifsâd ile mukāta‘â-ı mezbûra hâsılatının getürisini mûcib ve 

ahâlisinin perîşânlıklarını müstevcib harekâta ibtidâr itmekde oldığına binâ’en mesfûrın 

fî-mâ-ba‘d karye-i mezbûraya gelmemek üzre bir mahale nefy u iclâ’sı husûsu 

mukāta‘â-ı mezbûra voyvadası tarafından bâ-tahrîrât inhâ’ ve re‘âyâ-yı mersûme 

cânibinden dahi rumî'l-ibâde arzuhâl takdîmiyle niyâz u istirhâm olunmış olmakla 

mersûmın kavâs mübâşeretiyle Bozcaada'ya nefy u iclâ’sı bâbında sultân-ı müşârun-

ileyh kethüdâsı İstanbul Gümrigi Emîni Mehemmed Salih Beg'in takrîbiyle dîvândan 

emr-i âlî. 

[143/751]     

Kapû-çukadârı İbrahim Beg ile darbhâne-i âmire nâzırı efendiye gönderildi. 

       19 Şevvâl [12]46 

Ankara nâ’ibine, Gümüş Ma‘denine merbût Hacıköy Kazâsı sâkinlerinden 

Kolâgoz oğlı Mehemmed'in hilâf-ı rızâ’ harekete ictisârı inhâ’ olundığına mebnî ıslâh-ı 

nefs itmedikce ıtlâk olunmamak şartıyla mukaddemâ li-ecli't-te’dîb Ankara'ya nefy 

olunmış ise de merkūm hayli müddet nefyde kaldığından şâyeste-i merhamet oldığı bâ-

arzuhâl inhâ’ olunmakla fî-mâ-ba‘d umûr-ı vilâyete karışmayub kendü halinde olmak 

üzre afv u ıtlâk olundığını hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[143/752]    

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden İbrahim Kavâs mübâşir ta‘yîn olundı. 

       27 Şevvâl [12]46 

Ankara nâ’ibine ve Sagla Sancâğı Mütesellimi Mehemmed Beg'e, Karacid 

Kazâsı Voyvadası Yusacı oğlı Osman nâm şahısın mukaddemce Aydın cânibinde vukū‘ 
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bulan ihtilâlde eli ve medhali oldığı ve zeybek haşerâtını dahi istishâb itmek misillü 

uygunsuz hareketi inhâ’ olunmakla merkūmın kavâs-ı veliyyü'n-ni‘ami mübâşeretiyle 

Ankara'ya nefy u irsâli bâbında dîvândan emr-i âlî.   

[143/753] 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Ahmed Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

      4 Şevvâl [12]46 

Bozcaada nâ’ibine ve Temürhisârı Kazâsı Müdîri Ali Beg'e, Aranbor 

tâ’ifesinden Ulaş oğlı Osman Yazıcı nâm şahıs başına bir takım eşhâs cem‘iyle kazâ-ı 

mezbûr ahâlilerinin yedlerinde olan senedâtı ber-takrîb ahz iderek tekrar zahâyir-i 

mutâlebe ve yem ü yiyecek ahzıyla re‘âyâya îsâl-i hasâr dâ‘iyyesinde oldığından li-

ecli't-te’dîb kavâs-ı veliyyü'n-ni‘ami mübâşeretiyle Bozcaada'ya nefy u iclâ’sı bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[143/754] 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden diğer Ahmed Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

       4 Şevvâl [12]46 

Bozcaada nâ’ibine, evkāf-ı hümâyûndan makbût Tekeli oğlı Çiftliği'nden 

Seyubend Karyesi ihtiyarının karındâşı olub çiftlikân-ı merkūma umûrına müdâhalesine 

mebnî   mübâşeretiyle Bozcaada'ya nefy-i fermân buyurılmış ve ol tarafdan firâr ile bu 

def‘a Der-sa‘âdet'e geldikde ahz ve tomruga vaz‘ olunmış olan Hacı Ahmed nâm şahısın 

kavâs-ı veliyyü'n-ni‘ami mübâşeretiyle Bozcaada'ya irsâl olundığını hâvî dîvândan emr-

i âlî. 
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[144/755] 

Mübâşirleri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya virildi. 

25 Rebî‘ü'l-âhir [12]46 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Ali Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

Bolu nâ’ibine ve Zile Hâssı Voyvadası El-hâc Mehemmed Esad Ağa'ya, hâss-ı 

mezbûr ahâlisinden Serdili Memiş oğlı Mehemmed nâm şahıs kendü halinde 

olmadığından başka bu esnâda bir takım eşkiyâ ile bi'l-ittifâk çarşuda bir nefer kavâsı 

mecrûh eylediği ve memleketi fesâddan hâlî olmadığı inhâ’ olunmakla merkūmın kavâs 

mübâşeretiyle Bolu'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[144/755-1] Bu dahi 

Mustafa Kavâs ta‘yîn olunmışdır. 

Kengiri nâ’ibine ve voyvada-ı mûmâ-ileyhe, hâss-ı mezbûr ahâlisinden Şeyh 

oğlı Hayat Mehemmed nâm şahısın ber-vech-i muharrer harekete cesâret üzre oldığı 

inhâ’ olunmakla kavâs mübâşeretiyle Kengiri'ye nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i 

âlî. 

[144/755-2] Bu dahi 

Mehemmed Kavâs ta‘yîn olunmışdır. 

Kastamonı nâ’ibine ve hâss-ı mezbûr voyvadasına, hâss-ı mezbûr ahâlisinden 

Ebubekir oğlı Kaver Hacı nâm şahısın ber-vech-i muharrer harekete cesâretine mebnî 

kavâs mübâşeretiyle Kastamonı'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[144/755-3] Bu dahi 

Diğer Mustafa Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 
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Ankara nâ’ibine ve hâss-ı mezbûr voyvadasına, hâss-ı mezbûr ahâlisinden 

Mehemmed Beg oğlı Mustafa nâm şahısın ber-vech-i muharrer hareketine mebnî kavâs 

mübâşeretiyle Ankara'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[144/756] 

Kapû-çukadârı Ali Efendi ile mukāta‘ât nâzırı efendiye gönderildi. 

      26 Rebî‘ü'l-âhir [12]46 

Kütahya nâ’ibine, Urla Kazâsı mütemekkinlerinden ve Rum tâ’ifesinden hilâf-ı 

rızâ’ hareketi Aydın Mütesellimi El-hâc Eyüb Ağa tarafından inhâ’ olundığına mebnî 

bundan akdem nefy olunmış olan Batı nâm zimmînin ıslâh-ı nefs itmiş oldığı bu def‘a 

mütesellim-i mûmâ-ileyh tarafından Der-sa‘âdet'e tahrîr olunmakdan nâşî afv u ıtlâkı 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[144/757] 

Bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile kapû-kethüdâsı mektûbî sadr-ı âlî Atıf Beg 

Efedi'ye gönderildi. 

          26 Rebî‘ü'-âhir  [12]46 

Kars muhâfızı ve Çıldır Begler-begisi mîr-i mîrândan Acareli Ahmed Paşa'ya ve 

Kırkhisâr-ı Sâhib nâ’ibine, Çıldır Eyâleti'ne tâbi‘ Keskim ve Tikren Sancâkları Begi 

Mehemmed Şerîf Beg'in uygunsuz harekâtına ictisârı paşa-yı mûmâ-ileyh tarafından 

inhâ’ olundığına binâ’en mîr-i merkūm paşa-yı mûmâ-ileyh tarafından mübâşir 

ta‘yîniyle ahz ve menfâsı olan Kırkhisâr-ı Sâhib'e nefy u irsâle müsâra‘ât vusûlında 

merkūmın menfiyyen ol tarafda meks ü ikāmetine mübâderet olunmak bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 
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[145/758]  

Kavâsân-ı hazret-i veliyyü'n-ni‘amîden Derviş Hasan Kavâs mübâşir ta‘yîn 

olundı. 

             13 Ramazân [12]46 

Ankara nâ’ibine ve Bilecik Voyvadası Şakir Ağa'ya, Bilecik Kazâsı vücûhından 

Garrâb-zâde El-hâc Mustafa mukaddemâ diyâr-ı ahara nefy olunmış ve ba‘dehu 

merhameten ıtlâk kılınmış ise de yine tek turmayarak asâkir-i mansûre firârîlerinden 

Bilecikli helvacı oğlı Yağkub hidmetinde istihdâm eylediğine mebnî kavâs 

mübâşeretiyle Ankara'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[145/759] 

Tobcı-başı Tahir Paşa Kethüdâsı Naşid Beg'e kapû-çukadârı Hasan Ağa ile 

gönderildi. 

13 Ramazân [12]46 

Ankara nâ’ibine, Alâ’iye Sancâğı Kazâlarından Seker Ma‘-ı Duşenbe Kazâsı 

A‘yânı sâbık Feyzullah nâm kimesne mukaddemce Ankara'ya nefy u iclâ’ olunmış ise 

de eyyâm-ı mübârekeye hürmeten afvı husûsu hala tobcı-başı olub Alâ’iye Sancâğı dahi 

uhdesinde olan Tahir Paşa tarafından istid‘â’ olunmakla afv u ıtlâkı bâbında dîvândan 

emr-i âlî. 

[145/759-1] Bu dahi 

Kengiri nâ’ibine, merkūm Feyzullah'ın kethüdâsı Hasan nâm kimesne Kengiri'ye 

nefy u iclâ’ olunmış ise de ber-vech-i muharrer afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[145/759-2] Bu dahi 

Bozcaada nâ’ibine, Manavgat Kazâsı'na tâbi‘ Değirmen-ardı ve Kızılca Karye 

muhtârlarından Kör Hasan ve helvacı İmâm oğlı Mehemmed nâm kimesneler bundan 

akdemce Bozcaada'ya nefy olunmış ise de ber-vech-i muharrer afv u ıtlâkları bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[145/760] 

Kavâsân-ı hazret-i veliyyü'n-ni‘amîden Mehemmed Kavâs mübâşir ta‘yîn 

olunmışdır. 

       18 Ramazân [12]46 

Kal‘a-ı Sultâniye nâ’ibine ve Teke Sancâğı mütesellimine, Teke Sancâğı 

Mütesellimi esbak müteveffâ Hacı Mehemmed'in evkāf-ı hümâyûndan mazbût 

çiftliğinden Teke Sancâğı'nda kâ’in Yedigader Çiftliklerin derûnında olan temür-bâş 

hayvânât ve hubûbât ve malzeme-i sâ’irenin zây‘ u telef olmışları vâr ise kimlerin yed 

ve zamânında telef oldığı taharrî vü tahkīk kılınarak iktizâ’ idenlerden tazmîn itdirilmek 

ve müstevfî çift ve çubûklarıyla zirâ‘at u harâsetleri esbâbının istihsâl u istikmâline 

i‘tinâ vü dikkat olunmak bâbında sudûr iden emr-i şerîf mûcibince çiftikân-ı mezkûre 

ma‘lûmü'l-mikdâr bedel ile mütesellim-i mûmâ-ileyhe ihâle kılınmış ve çiflikân-ı 

mezkûre ahâlisinden ekseri bu sûrete râzı olmış ise de çiftlikân-ı mezkûreden ancak 

Sivenid? Çiftliği'nin nasf u hissesine mutasarrıf olan Rüstem oğlı Mustafa nâm şahıs 

ba‘zı kimesneleri tahrîk u igfâl ile emr-i şerîf-i mezkûrın adem-i tenfîz u icrâ’sını mûcib 

harekâta ibtidâr itmekde oldığı mütesellim-i mûmâ-ileyh tarafından inhâ’ olunmakla 

merkūmın kavâs mübâşeretiyle Kal‘a-ı Sultâniye'ye nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan 

emr-i âlî. 
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[145/761] 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Küçük Mehemmed Kavâs mübâşir ta‘yîn 

olunmışdır. 

             18 Ramazân [12]46    

Bozcaada nâ’ibine ve mütesellim-i mûmâ-ileyhe, Sivenid? Karyesi ihtiyarının 

karındâşı Hacı Ahmed nâm şahıs ber-vech-i muharrer harekete ibtidâr eylediği 

mütesellim-i mûmâ-ileyh tarafından inhâ’ olunmakla merkūmın kavâs mübâşeretiyle 

Bozcaada'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[145/762]   

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden diğer Mehemmed Kavâs mübâşir ta‘yîn 

olunmışdır. 

           18 Ramazân [12]46 

Balıkesri nâ’ibine ve mütesellim-i mûmâ-ileyhe, İnhan Karyesi ihtiyarı Osman 

nâm şahıs ber-vech-i muharrer harekete ibtidâr eylediği inhâ’ olunmakla merkūmın 

kavâs mübâşeretiyle Balıkesri'ye nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[145/763]   

Beglikci-i hümâyûn Hacı Akif Efendi Hazretleri'ne gönderildi. 

       21 Ramazân [12]446 

Çorum nâ’ibine, berâtlı Avrupa tüccârından el-yevm Der-sa‘âdet'de mukīm 

Davit oğlı Acı Kirkor yedine virilen berât-ı âlişânda ...............şürût imtiyâzânın kaderini 

bilmeyerek tavr-ı ra‘iyyete münâfî ba‘zı hilâf-ı rızâ’ karekete ictisâr eylediğine binâ’en 
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berâtı kaydı ref‘u kaydı ve beglikci-i dîvân-ı hümâyûn tarafından mübâşir ta‘yîn olunan 

adama terfîkan Çorum'a nefy u irsâl olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[146/764] 

Cânib-i kā’im-makāmîden Saruhan Mütesellimi Hacı Mehemmed Ağa'ya 

yazılan kā’ime ile beraber zarfa vaz‘ u temhîr ile kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden        

kavâs ile gönderildi. 

       21 Ramazân [12]46 

Akhisâr ve Ankara nâ’iblerine, Akhisâr Kazâsı'nda sâkin Ispartalı Mehemmed 

nâm kimesne ticâret ile me’lûf ise de zâtında müfsid ü muzûrlık makūlesinden 

oldığından iki de bir de şunın mâlını dolandırarak münâza‘adan hâlî olmadığından 

mâ‘adâ icrâ’-yı garaz ve mefâsidini tervîc zımnında mukaddemce Der-sa‘âdet'e gelmiş 

ve ber-takrîb kazâ-ı mezbûrın nikābeti tahsîl ile yine ol tarafa avdet itmiş ise de kazâ-ı 

mezbûr ahâlisinin şer u mazarratından tahlîsi zımnında merkūmın kazâ-ı mezkûreden 

hecr u def‘ itdirilmesi husûsu Saruhan Sancâğı mütesellimi tarafından inhâ’ olunub 

nikābet-i mezkûreden hecr itdirilmiş olmakla merkūmın kavâs mübâşeretiyle Ankara'ya 

nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[146/765]    

Dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından El-hâc Ahmed Çâvuş mübâşir ta‘yîn 

olunmışdır. 

       28 Ramazân [12]46 

Çâvuş-başı ağaya ve Limni Cezîresi nâ’ibine, suyolcı esnâfından Der-sa‘âdet'de 

Osmaniyye Suyolcısı Hacı Ali nâm şahıs hidmeti dâhilinde Hasan Paşa Hânı civârında 

kâ’in suyolları bozılarak suları sokāklara ceryân itmekde oldığından bu husûsun ref‘ine 
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dikkat u i‘tinâ eylemesi merkūma birkaç def‘a tenbîh olunmış ise de ıslâh-ı mütenebbih 

olmadığından başka adem-i itâ‘at vârisine sülûk iderek cürretden hâric itâle-i lisân 

misillü harekât-ı nâ-hemvâre ictisâr itmiş oldığı su nâzırı Ali Beg bâ-takrîr inhâ’ itmekle 

merkūmın çâvuş mübâşeretiyle Limni'ye nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[146/766] 

Dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından Mehemmed Çâvuş mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

       6 Şevvâl [12]46 

Kütahya ve Tire nâ’iblerine, Bursa müderrislerinden olub Medîne-i Kütahya 

Müftüsü Rûşen-zâde El-hâc Abdurrahman Efendi tab‘ında merkûz olan tama‘-ı hâm ve 

irtikâbını izhâr ile me’lûf oldığı mezâlim ve irtişâ’ya mütecâsir olarak ehl-i ırz ve aceze 

gürûhını isnâd mâ-lem-yekün ile hafiyyece konâgında tecrîm ü tekdîr ve bunın emsâli 

nice fesâd u ta‘addîye tebârüz itmiş oldığı bâ-ma‘rûzât inhâ’ olunmakla merkūmın bâ-

işâret-i aliyye çâvuş mübâşeretiyle Tire'ye nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[145/767] 

Haleb vâlisi hazretlerine olan bir kıt‘a ve Haleb kā’im-makāmına bir kıt‘a ve 

Musul Begler-begisi Kasım Paşa'ya birer kıt‘a ki cem‘an üç kıt‘a kā’ime-i sâmiyyeler 

ile diğer bir kıt‘a emr-i âlî ve iş bu emr-i âlî ile beraber kapû-kethüdâsı Hasib Efendi'nin 

kendüsine virildi. 

       5 Şevvâl [12]46 

Musul Begler-begisi Kasım Paşa'ya, Musul ahâlisinden tüfenkci-başı Halid ve 

Beşin Efendi-zâde Mehemmed Sa‘îd ve Sadetli Mollâ Abdullah Oğulları Abdurrahman 

ve Mehemmed ve Sa‘îd nâm kimesneler haklarında fermân-ı kazâ-ı ceryân sudûr itmiş 
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ise de bu keyfiyyet sâbık Musul Begler-begisi Emîn Paşa'nın nefsâniyyetinden neş’et 

itmiş olmakla merkūmların afv u ıtlâkları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[146/768] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak içün ağa-yı müşârun-ileyhe gönderildi. 

13 Zi'l-ka‘de [12]46 

Çâvuş-başı ağaya ve Bursa nâ’ibine, Der-sa‘âdet civârında Ayaz Ağa 

sâkinelerinden Fâtıma nâm hâtûn ba‘zı ricâl-i Devlet-i Aliyye konaklarında câriye 

vesâ’ir şeyler ahz u serika itmek misillü hâlâte ibtidâr eylediği Kırık Hâssa Begler-

begisi Ahmed Paşa tarafından bâ-takrîr inhâ’ olunmakla dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından      

mübâşeretiyle mezbûrenin Burusa'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[146/769] 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Hüseyin Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

       14 Zi'l-ka‘de [12]46 

Bolu nâ’ibine ve Limni Voyvadası Mustafa Ağa'ya, Limni Cezîresi kurâsından 

Varzo Karyesi sâkinlerinden Hacı Halil oğlı Mollâ Mustafa nâm şahısın ef‘al-i şenî‘aya 

ibtidârından başka ba‘zı re‘âyânın emlâk u arâzilerinin zabt dâ‘iyyesinden oldığı inhâ’ 

olunmakla merkūmın kavâs mübâşeretiyle Bolu'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-

i âlî. 

[147/770] 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Mustafa Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

      20 Zi'l-ka‘de [12]46  
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Bolu nâ’ibine ve Yeni-il Voyvadası Süleyman Ağa'ya, Yeni-il voyvadalıgına 

merbût aşâyirden Pertek Aşireti derunında beglik dâ’iyyesinde olan Musa oğlı Ahmed 

Beg aşiret-i merkūma ahâlisini dâ’imâ rencîde vü ızrârdan hâlî olmadığı tahkīk 

olunmakla kavâs mübâşeretiyle Bolu'ya nefy u irsâl olunmak bâbında dîvândan emr-i 

âlî. 

[147/771]         

Bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile beraber kapû-kethüdâsı Hasib Efendi'ye virildi. 

           27 Zi'l-ka‘de [12]46 

Hala Haleb ve Basra ve Şehr-i Zor Vâlisi olub bu def‘a Diyârbekir Eyâleti dahi 

İl-hâkān uhdesine tevcîh ü ihsân buyurılan Vezîr Ali Paşa'ya, Diyârbekir Vâlisi Yahya 

Paşa'nın idâre-i umûr-ı memlekete adem-i liyâkati hasebiyle vezâreti ref‘ ile Tokad'da 

ikāmete me’mûr kılınmış ve bu cihetle eyâlet-i mezbûranın vüzerâ-yı izâmdan yerine 

tevcîhi lâzım gelmiş olmakdan nâşî şimdilik bir muktedir mütesellim ile güzelce zabt u 

rabt eylemek eyâlet-i merkūma il-hâkān-ı müşârun-ileyh Ali Paşa'ya tevcîhi husûsuna 

irâde-i seniyye ta‘allukıyla hatt-ı hümâyûn-ı şâhâne sudûr itmiş ve eyâlet-i mezbûra 

mütesellimliğinin Harburut A‘yânı  Cevneli-zâde Kapûcı-başı İbrahim Ağa'ya ihâlesiyle 

anın ma‘rifetiyle idâre olunmak üzre me’mûriyetini hâvî diğer emr-i şerîf tasdîr u tesyar 

kılınmış olmakla eyâlet-i mezbûrayı mûmâ-ileyh mütesellimliğiyle zabt bir le taraf-ı 

eşref-i cihândâri içün isticlâb-ı da‘vât-ı hayriyyeye mübâderet eylemesi mâddesini 

kendüsine başkaca tavsiye vü tenbîh idüb me’mûr oldığı Davud Paşa Hânı'nın indifâ‘ 

gâ’ilesiyle Bağdad ve havâlisi ahâlisinin şer u mazarratından tahlîsine  gayret eylemek 

üzre te’kîd-i me’mûriyetini hâvî dîvândan emr-i âlî. 
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[147/771-1] Bu dahi 

İş bu kırk altı senesi mâh-ı zi'l-ka‘desinin yigirmi beşinci gûni sudur iden hatt-ı 

hümâyûn mûcibince Diyârbekir Eyâleti müşârun-ileyh Ali Paşa'ya il-hâkān tevcîh 

olundığını mu‘aşşer nişândır. 

[147/772]  

Gedüklülerden Hacı İsmail Ağa mübâşir ta‘yîn olundı. 

          28 Zi'l-ka‘de [12]46 

 Harburût a‘yânı olub bu def‘a Diyârbekir Eyâleti'ne mütesellim nasb u ta‘yîn 

kılınan Cevneli-zâde Kapûcı-başı İbrahim Ağa'ya hasbe'l-îcâb bu def‘a Diyârbekir 

Eyâleti Yahya Paşa uhdesinden sarf u tahvîl ile hala Haleb ve Bağdad ve Basra ve Şehr-

i Zor Vâlisi Ali Paşa'ya, il-hâkān tevcîh olunmış ve müşârun-ileyhin Bağdad üzerine 

me’mûriyeti oldığına binâ’en eyâlet-i mezkûreye mûmâ-ileyh İbrahim Ağa mütesellim 

nasb u ta‘yîn kılınmagla me’mûriyetini hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[147/772-1] Bu dahi 

Sâbıkā Diyârbekir vâlisi olub bu def‘a ref‘-i vezâretiyle Tokad'da ikāmete 

me’mûr kılınan Yahya Paşa'ya ve Tokad nâ’ibine ve dergâh-ı âlî gedüklülerinden olub 

paşa-yı mûmâ-ileyhi oldığı mahalden tahrîk ve savb-ı me’mûriyete îsâl eylemek üzre 

mübâşir ta‘yîn kılınan              , paşa-yı mûmâ-ileyh ol tarafdan hareket ve gedükli-yi 

mûmâ-ileyh ile bi'r-refâka Tokad'a gelüb anda ikāmet eylemek üzre me’mûriyetini hâvî 

dîvândan emr-i âlî. 
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[147/772-2] Bu dahi 

Esbak Diyârbekir vâlisi olub bu def‘a ref‘-i vezâretiyle Amasya'da ikāmete 

me’mûr kılınan Ali Şefik Paşa'ya ve Amasya nâ’ibine ve dergâh-ı âlî gedüklülerinden 

olub paşa-yı mûmâ-ileyhi oldığı mahalden tahrîk ve savb-ı me’mûriyete îsâl eylemek 

üzre mübâşir ta‘yîn olunan         , paşa-yı mûmâ-ileyh müşârun-ileyh Ali Paşa ile bi'l-

ittifâk Bağdad Vâlisi Davud Paşa üzerine me’mûr u ta‘yîn kılınmış ise de hasbe'l-îcâb 

me’mûriyet-i mezkûrdan afvıyla merfû‘u'l-vezâre üzre Amasya'da ikāmete me’mûr 

kılınmış olmakla ol tarafdan hareket ve gedüklü-yi mûmâ-ileyh ile bi'r-refâka 

Amasya'ya gelüb anda ikāmet eylemek üzre me’mûriyetini hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[147/773] 

Haleb Kapû-kethüdâsı Hasib Efendi'ye virildi. 

       13 Zi'l-hicce [12]46   

Sivas nâ’ibine, mukaddemâ sâdır olan emr-i şerîf mûcibince Sivas'a nefy u iclâ’ 

olunan Diyârbekir Müftüsü sâbık Hüseyin'in afv u ıtlâkı husûsu bu def‘a şeyhü'l-islâm 

efendi hazretleri tarafından işâret olunmış olmakla ol vechle merkūmın kayd-ı nefyiden 

tahliye-i sebîline mübâderet olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[147/774] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya virildi. 

          21 Zi'l-hicce [12]46 

 Kayseri nâ’ibine ve Kırşehri mütesellimi ve Gümüşgân Ma‘den-i Hümâyûnı 

Emîni Abdurrahman Ağa’ya, emîn-i mûmâ-ileyhin bâ-berât-ı âlîşân uhdesinde olan 

Mikâ’illü Aşireti ahâlisinden Mollâ Süleyman oğlı Abdullah ve Cebîş oğlı Ahmed nâm 
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şahıslar kendü hallerinde olmayub mâl-ı mîrî tahsîliçün emîn-i mûmâ-ileyh tarafından 

gönderilen adamının esb u eslihasını ve nukūd-ı mevcûdesini ahz itmiş olmalarıyla 

kavâs mübâşeretiyle Kayseri'ye nefy u iclâ’ları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[147/774-1] Bu Dahi 

Kastamonı nâ’ibine ve ma‘den-i mezbûr emînine, aşiret-i merkūm ahâlisinden 

Şemdîl oğlı İbrahim ve Tabud nâm şahıslar kezâlik kendü hallerinde olmadığından 

kavâs mübâşeretiyle Kastamonı'ya nefy u iclâ’ları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[147/774-2] Bu dahi 

Kal‘a-ı Sultâniye nâ’ibine, aşiret-i merkūma ahâlisinden Hacı Ahmed nâm 

şahısın ber-vech-i muharrer nefy u iclâ’sı istid‘â’ olunmış ve merkūm müte‘âkiben bu 

tarafa gelmiş oldığından kavâs mübâşeretiyle Kal‘a-ı Sultâniye'ye nefy u iclâ’sı bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[148/775] 

Kapû-çukadârı Ali Efendi ile mukāta‘ât nâzırı efendiye gönderildi. 

       22 Zi'l-hicce [12]46 

Kal‘a-ı Sultâniye nâ’ibine, Kengiri vücûhından Elmalı-zâde Ebubekir'in hilâf-ı 

rızâ’ hareketi inhâ’ olundığına mebnî Kal‘a-ı Sultâniye'ye nefy u iclâ’ olunmış ise de 

ıslâh-ı nefs itmiş oldığından afv u ıtlâkı bu def‘a bâ-ma‘rûzât istid‘â’ olundığına mebnî 

sudûr iden hatt-ı hümâyûn mûcibince afvını hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[148/775-1] Bu dahi 

Bozcaada nâ’ibine, Kengiri Müftüsü sâbık Mehemmed'in hilâf-ı rızâ’ hareketi 

inhâ’ olundığına mebnî Bozcaada'ya nefy u iclâ’ olunmış ise de ıslâh-ı nefs itmiş 
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oldığından afv u ıtlâkı bâ-ma‘rûzât istid‘â’ olunmakla sudûr iden hatt-ı hümâyûn 

mûcibince tahliye-i sebîli cânib-i hazret-i fetvâ-penâhîden işâret olunmakla mantûkınca 

afv u ıtlâkını hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[148/776] 

Mübâşir ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya gönderildi. 

       26 Zi'l-hicce [12]46 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Mustafa Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

Ankara nâ’ibine ve Maraş Mütesellimi Seyyid Süleyman Beg'e, Maraş 

Eyâleti'nde vâki‘ Senemenli Aşireti ahâlisinden Topal Bilal nâm şahıs meştâ vü 

yâylaklarına murûr u ubûrlarında ebnâ-yı sebîlin emvâl u eşyâlarını gasb u garete 

cesâret itmekde oldığı mütesellim-i mûmâ-ileyh tarafından inhâ’ olunmakla ma‘rifetiyle 

ahz ve kavâsân-ı hazret-i kā’im-makāmîden mübâşir ta‘yîn olunan         kavâsa terfîkan 

Ankara'ya nefy u iclâ’ olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[148/776-1] Bu dahi 

Yusuf Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

Kengiri nâ’ibine ve Maraş mütesellimi mûmâ-ileyhe, merkūm Topal Bilal'in 

refîki Memiş'in dahi ta‘yîn olunan       kavâs mübâşeretiyle Kengiri'ye nefy u iclâ’sı 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[148/777] 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Mehemmed Ali Kavâs mübâşir ta‘yîn 

olunmışdır. 

       27 Zi'l-hicce [12]46 
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Darende ve Ankara nâ’iblerine, Darende Kazâsı'nda ikāmet üzre olan dergâh-ı 

âlî kapûcı-başılarından Darendeli Hasan Beg'in etbâ‘ından  Kara Göz oğlı nâm şahıs ırz 

u edebiyle olmayub hilâf-ı rızâ’ harekete ibtidârı Sivas mütesellimi tarafından iş‘âr 

olunmış olmakla mübâşir ta‘yîn olunan kavâsân-ı hazret-i kā’im-makāmîden      kavâsa 

terfîkan merkūmın Ankara'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[148/778] 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Hüseyin Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

       27 Zi'l-hicce [12]46 

 Darende ve Kengiri nâ’iblerine, Darendeli mûmâ-ileyh Hasan Beg'in etbâ‘ından 

Ahmed'in kavâs mübâşeretiyle Kengiri'ye nefy u iclâ’sı bâbında kezâlik dîvândan emr-i 

âlî. 

[148/779] 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden ikinci kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

       27 Zi'l-hicce [12]46 

Aydın Sancâğı Mütesellimi Kapûcı-başı El-hâc Eyüb Ağa'ya ve Bolu nâ’ibine, 

Aydın Sancâğı'nda kâ’in Birgi Kazâsı vücûhından Mehemmed Emîn nâm şahıs kendü 

halinde olmayub matlûbât-ı seniyyenin ta‘dîlini mûcib harekâta cesâreti mütesellim-i 

mûmâ-ileyh tarafından inhâ’ olundığına mebnî mübâşir ta‘yîn olunan kavâsân-ı hazret-i 

kā’im-makāmîden       kavâsa terfîkan Bolu'ya nefy u irsâli bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[148/780] 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden İzzet Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

       28 Zi'l-hicce [12]46 
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Kastamonı Sancâğı Mutasarrıfı Kapûcı-başı Mehemmed Emîn Ağa'ya ve Kal‘a-ı 

Sultâniye nâ’ibine, Kastamonı Kazâsı mahallâtından Cebrâil Mahallesi imâmı olub 

erâcîf neşrine cesâreti mütesellim-i mûmâ-ileyh tarafından inhâ’ olunan Hâfız Ahmed'in 

kavâsân-ı hazret-i kā’im-makāmîden          kavâs mübâşeretiyle Kal‘a-ı Sultâniye'ye 

nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[148/781] 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Hüseyin Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

      28 Zi'l-hicce [12]46 

Mütesellim-i mûmâ-ileyhe ve Bozcaada nâ’ibine, Kastamonı mahallâtından 

Köyceğiz Mahallesi'nde Bâllık İmâmı oğlı Es-seyyid Mehemmed'in dahi kezâlik        

kavâs mübâşeretiyle Bozcaada'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[149/782] 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden            kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

       1 Muharrem [12]47 

Mîr-i mîrân-ı kirâmdan ma‘âden-i hümâyûn ve Gümüşhane Emîni Yusuf Paşa'ya 

ve Kayseri nâ’ibine, Karahisâr-ı Şarkî Sancâğı'nda kâ’in Milas Kazâsı sükkânından olub 

bundan akdem ber-takrîb kazâ-ı mezbûr voyvadalığını tahsil itmiş olan Ali Çâvuş oğlı 

Mehemmed ve karındâşı Abdurrahman nâm şahıslar kendü hallerinde olmayub ahâli vü 

fukarâya envâ‘-ı cevr u ta‘addî itmekde oldıklarından merkūm Mehemmed 

voyvadalıkdan ihrâc ile yerine Gümüşhane vücûhından ve silahşörândan Fevri Beg-zâde 

İbrahim müdîr-i kazâ ve nuhâs ma‘den-i emîni nasb u ta‘yîniyle kazâ-ı mezbûra irsâl 

olunarak silâhşör-i mûmâ-ileyh umûr-ı ma‘deni idâre itmekde iken merkūm Mehemmed 

karındâşı Abdurrahman başlarına cem‘ itmiş oldıkları üç beş yüz mikdârı haşerât ile 
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ma‘den-i mezbûrı bâsub emîn-i mûmâ-ileyhin emvâl u eşyâsını nehb u gâret ve yânında 

bulunan nâ’ib ve müftü ve müderris vesâ’ir ehl-i ırz ihtiyarlar ile mukaddem mîr-i 

mirân-ı mûmâ-ileyh tarafından tevcîhi hâvî gönderilen mübâşiri der-zincîr ve 

ba‘zılarının dahi Değirmen ve hânelerini ihrâk bi'n-nâr eyledikleri ve kazâ-ı mezbûrın 

iki yüz kırk beş senesi emvâl-i mîriyyesinden bi't-tahsîl zimmetlerinde olan on bir bin 

gurûş deynlerinden mâ‘adâ bu def‘a dahi ahâli-i kazâya cebren ve kahren ale'l-hesâb 

olan külliyetlü mebâlig tevzî‘ vü tahsîl itmekde oldıkları ve merkūmların te’dîbât-ı 

lâyıkalarının icrâ’sı husûsu bu def‘a Der-aliyye'ye inhâ’ olunmış olmakla inhâ’ olundığı 

vechle merkūmların zimmetlerinde olan emvâl-i mîriyye ma‘rifet-i şer‘le tahsîl 

olundıkdan sonra merkūm Abdurrahman'nın kavâs-ı veliyyü'n-ni‘ami mübâşeretiyle 

Kayseri'ye nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[149/783] 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden            kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

                  3 Muharrem [12]46 

Paşa-yı mûmâ-ileyhe ve Kayseri nâ’ibine, Karahisâr-ı Şarkî Sancâğı'nda kâ’in 

Milas Kazâsı sükkânından olub bundan akdem ber-takrîb kazâ-ı mezbûr voyvadalığını 

tahsîl itmiş olan merkūm Mehemmed'in ber-minvâl-i muharrer zimmeti ba‘de't-tahsîl 

kavâs-ı veliyyü'n-ni‘ami mübâşeretiyle Kayseri'ye nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i 

âlî.  

[149/784]  

Kethüdâ-yı bâb-ı hazret-i serdâr-ı ekremi Naşid Beg Efendi'ye gönderildi. 

                                                                              5 Muharrem [12]47 
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Bozcaada nâ’ibine, Tikveş Kazâsı'na tâbi‘ Niyânda Karyesi sâkinlerinden 

debbâğ oğlı Ali-zâde Selman ve Bekni İbrahim ve Perudere Karyesi sâkinlerinden 

Boşnâk Hasan ve Vişak Karyesi'nde sâkin Emîn oğlı Selman ve Ali ve Kantûr-zâde 

İsmail nâm kimesneler hilâf-ı rızâ’ hareketlerine binâ’en Bozcaada'ya nefy olunmışlar 

ise de ıslâh-ı nefs itmiş oldıkları iyâl u evlâdları taraflarından inhâ’ olundığından bahisle 

afvları husûsu cânib-i sadâret-penâhîden iş‘âr olunarak sudûr iden hatt-ı hümâyûn 

mûcibince merkūmların menfâdan salıvirilmeleri bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[149/785] 

Kapû-çukadârı Muhyiddin Ağa ile Bahr-ı Sefîd Boğazı Muhâfızı Salih Paşa 

Kapû-kethüdâsı Hacı Mustafa Ağa'ya gönderildi. 

               7 Muharrem [12]47 

Kal‘a-ı Sultâniye nâ’ibine, Kayseri muzâfâtından Koramar Nâhiyesi'ne tâbi‘ 

Palâs Karyesi ahâlisinden Mollâ Ali oğlı Osman ve Mürsel nâm kimesneler hilâf-ı rızâ’ 

harekete cesâret eylediklerine mebnî bundan akdem Kal‘a-ı Sultâniye'ye nefy 

olunmışlar ise de merkūmların afv u ıtlâkları husûsuna müsâ‘ade-i seniyye erzân 

kılınması Bahr-ı Sefîd Boğazı Muhâfızı Salih Paşa tarafından inhâ’ vü iltimâs 

olunmakla fî-mâ-ba‘d ırz u edebleriyle olub umûr-ı vilâyete karışmamak şartıyla 

merkūmların afv u ıtlâkları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[149/786] 

Dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından Osman Çâvuş mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

       7 Muharrem [12]47 

Çâvuş-başı ağaya ve Bursa nâ’ibine, Tobhâne'de Muhyiddin Mahallesi 

sâkinlerinden Azize nâm hâtûn dâ’imâ ahâli-i mahalleye elfâz-ı kabîha ile şetm 
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eylediğinden başka müste’cir tarîkiyle ba‘zı mechûlü'l-alvâl kimesneleri dahi hânesinde 

beytûtet itdirmekde oldığı tobcı-başı Tahir Paşa tarafından bâ-takrîr inhâ’ olunmakla 

çâvuş mübâşeretiyle Bursa'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[149/787] 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden               kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

       14 Muharrem [12]47 

Kapûcı-başılardan Hamid Sancâğı mütesellimine ve Bozcaada nâ’ibine, Isparta 

Kazâsı sâkinlerinden Hacı Edhem oğlı El-hâc Ali nâm şahıs ihtilâl-i nizâm-ı memleketi 

mûcib harekât-ı nâ-bercâya ictisâr itmiş ve kendüsine bi'd-def‘ât nush u pend olunmış 

ise de mütenebbih olmayarak yine harekât-ı kâsidesinde ısrâr itmekde oldığından 

bahisle merkūmın müddet-i vâfire ıtlâk olunmamak üzre bir mahale nefy u iclâ’sı 

husûsu mütesellim-i mûmâ-ileyh tarafından inhâ’ olunmakla merkūm müddet-i medîde 

ıtlâk olunmamak şartıyla kavâs mübâşeretiyle Bozcaada'ya nefy u iclâ’ olunmak 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[150/788] 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden           kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

       25 Muharrem [12]47 

Atala ve Bozcaada nâ’iblerine, Atala Kazâsı ahâlisinden kâtib Deli Hacı 

Mehemmed nâm şahıs kendü halinde olmayub fukarâya zulm u ta‘addî eylediğinden 

mâ‘adâ mîr-i mübâya‘asının dahi ta‘dîline bâdî oldığından bahisle merkūmın li-ecli't-

te’dîb bir mahale nefy u iclâ’sı husûsu bâ-i‘lâm u mahzar inhâ’ vü istid‘â’ olunmış 

olmakla merkūmın kavâs mübâşeretiyle Bozcaada'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan 

emr-i âlî. 
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[150/789] 

Re’îs efendimizin mehter-başısı Ali Ağa mübâşir ta‘yîn kılınmış olmakla 

mübâşir-i mûmâ-ileyhe virilmek üzre re’îs efendimizin kîse-dârı efendiye gönderildi. 

       27 Muharrem [12]47  

 Isparta ve Niğde nâ’iblerine, Isparta Kazâsı mütemekkinlerinden Rum 

milletinden İklimi veled Acı Selimbon nâm zimmî kendü halinde olmayub vazifesinden 

hâric umûr-ı husûslara karışarak harekât-ı nâ-hemvâre ibtidâr ve ayinlerine mugâyir-i 

evzâ‘a ictisâr eylediği âcilden te’dîb ü terbiyesi lâzım gelmekden nâşî mersûm mübâşir 

ma‘rifetiyle Niğde'ye nefy u iclâ’ olunub ıtlâkı husûsunu yine memhûr arzuhalleriyle 

istirhâm olunmadıkca müsâ‘ade olunmamak üzre emr-i şerîf sudûrını İstanbul ve 

tevâbi‘i Rum Patriği ve Cemâ‘at-i Metrepolıdâni bir kıt‘a memhûr arzuhalleriyle inhâ’ 

itmiş oldıklarına mebnî mersûmın ta‘yîn olunan            mübâşir ma‘rifetiyle Niğde'ye 

nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[150/790] 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden            kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

       4 Safer [12]47 

Afv u ıtlâkına dâ’ir emr-i âlî. Kıt‘a 1      

    1 Receb [12]47  

Kastamonı nâ’ibine ve Balya Ma‘deni Emîni Es-seyyid Mehemmed Memiş 

Ağa'ya, Balya Ma‘deni merbûtâtından Ünye Kazâsı'na tâbi‘ Karabek Karyesi 

sâkinlerinden esbak voyvada oğlı Halil nâm şahıs kendü halinde olmayub ahâli-i kazâ 

beyninde ilkā’-yı fesâddan hâlî olmadığından başka Kemer-i Biga Sâhası'nda  der-dest 
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inşâ olunan firkateyn-i hümâyûn kerestesi tertibâtından ve kırk beş senesine mahviyyen 

kalyoncı bedelbesinden kazâ-ı mezbûrdan matlûb kereste ve bedelbenin tahsîline mâni‘ 

oldığından ve ahâli-i merkūmayı tahrîk iderek harekât-ı reddiyyeye ictisâr itmekde 

idüginden bahisle merkūmın te’dîb ü terbiyesi husûsu ma‘den-i mezbûr emîni mûmâ-

ileyh tarafından inhâ’ olunmakla merkūmın kavâs mübâşeretiyle Kastamonı'ya nefy u 

iclâ’sı bâbında darbhâne-i âmire nâzırı efendinin i‘lâmıyla dîvândan emr-i âlî.  

[150/791]   

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden            kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

       4 Safer [12]47 

Afv u ıtlâkına dâ’ir emr-i âlî. Kıt‘a 1 

       16 Receb [12]47 

Bolu nâ’ibine ve Balya Ma‘deni emîni mûmâ-ileyhe, Balya Ma‘deni kurâsından 

Nevruz Karyesi sâkinlerinden Hüseyin nâm şahısın ber-vech-i muharrer hareketi inhâ’ 

olunmakla merkūmın kavâs mübâşeretiyle Bolu'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-

i âlî. 

[150/792] 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Süleyman Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

       7 Safer [12]47 

Uşak ve Bozcaada nâ’iblerine, Uşak Kasabası vücûhından tüccâr ahî babası 

Ahmed nâm şahıs afyon mübâya‘ası hakkında karâr-gîr olan nizâmın ta‘dîlini mûcib 

hilâf-ı rızâ’ harekete ibtidârı cihetiyle bir mahale nefy olunmasını afyon ve harîr nâzırı 
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Ömer Lütfi Efendi bâ-takrîr inhâ’ itmiş olmakla li-ecli't-te’dîb kavâs mübâşeretiyle 

merkūmın Bozcaada'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[150/793] 

Bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile beraber kapû-çukadârı Hâfız Ağa ile kapû-

kethüdâsı vekîli Şükrü Beg'e gönderildi. 

8 Safer [12]47  

Sâbıkā Şam-ı Şerîf Vâlisi ve Mîr-Hacı sadr-ı esbak Vezîr Mehemmed Emîn 

Rauf Paşa'ya, bu def‘a bi'l-iktizâ’ Şam-ı Şerîf Eyâleti müşârun-ileyh uhdesinden sarf u 

tahvîl ile me’mûren Haleb cânibinde olan sadr-ı esbak Selim Paşa Hazretlerine ihâle vü 

tevcîh kılınmış ve el-yevm açıkda bir mansıb olmadığından vezâreti uhdesinde olarak 

Bursa taraflarına azîmet eylemesi husûsuna irâde-i seniyye ta‘âlluk iderek ol bâbda hatt-

ı hümâyûn-ı şâhâne sudûr itmiş olmakla Bursa taraflarına toğrı gelüb vusûlini iş‘âra 

mübâderet eylemesi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[151/794] 

Efendimiz tarafından Boğaz muhâfızı Salih Paşa'ya yazılan kā’ime-i sâmiyye ile 

beraber müşârun-ileyhin kapû-kethüdâsı Hacı Mustafa Ağa'ya kapû-çukadârı 

Muhyiddin Ağa ile gönderildi. 

       11 Safer [12]47 

 Bozcaada nâ’ibine, Manavgad Kazâsı’na tâbi‘ Değirmen-ardı ve Kızılca 

Karyesi muhtârlarından Kör Hasan nâm kimesnenin hilâf-ı rızâ’ hareketine mebnî 

bundan akdem Bozcaada'ya nefy olunmış ise de müddet-i nefyi hayl-i vakt olmış 

olmakdan nâşî sudûr iden emr-i hümâyûn-ı şâhâne mûcibince merkūmın afv u ıtlâkı 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[151/794-1] Bu dahi 

Nâ’ib-i mûmâ-ileyhe, Der-sa‘âdet'de Kuru Çeşme'de peştemâlcılar kethüdâsı 

Hacı Ali'nin oğlı Hacı Hasan'ın kezâlik afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[151/794-2] Bu dahi 

Nâ’ib-i mûmâ-ileyhe, Uluborlu Kazâsı ahâlisinden Güllâbi-zâde Hâfız 

Mehemmed'in kezâlik afvı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[151/794-3] Bu dahi 

Nâ’ib-i mûmâ-ileyhe 

Manavgad Kazâsı'na tâbi‘ Değirmen-ardı ve Kızılca Karyesi muhtârlarından 

helvacı İmâm oğlı Mehemmed’in kezâlik afvı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[151/794-4] Bu dahi 

Nâ’ib-i mûmâ-ileyhe, Sakar-kayalı olarak Baş Kazâsı sâkinlerinden İsmail'in 

kezâlik afvı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[151/794-5] Bu dahi 

Seddü'l-bahr Kal‘ası nâ’ibine, Menteşe Sancâğı'nda vâki‘ Uşak Kazâsı A‘yânı 

Abdurrahman'ın kezâlik afvı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[151/794-6] Bu dahi  

Kal‘a-ı Sultâniye nâ’ibine, Nevâhi-i Alâ’iye Kazâsı’na tâbi‘ Viran-yaka Karyesi 

sâkinlerinden El-hâc Ömer'in kezâlik afvı bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[151/794-7] Bu dahi 

Nâ’ib-i mûmâ-ileyhe, Arabson Kazâsı'na tâbi‘ Seneson Karyesi sâkinlerinden 

Mehemmed Raşid'in kezâlik afvı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[151/795]  

Efendimiz tarafından yazılan tezkere ile beraber ser-asker paşaya gönderildi. 

       11 Safer [12]47 

Nâ’ib-i mûmâ-ileyhe, asâkir-i mansûreden Karahisâr-ı Sâhibli Halil'in kezâlik 

afvı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[151/795-1] Bu dahi 

Bozcaada nâ’ibine, asâkir-i mansûre neferâtından Çehârşenbeli İbrahim'in 

kezâlik afvı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[151/796]  

Kâtib-i esrâr-ı şehr-i yârı efendimiz tarafından götürilmek üzre mühürdâr-ı 

veliyyü'n-ni‘ami Kamil Beg ile kā’im-makām paşa efendimize gönderildi. 

      11 Safer [12]47 

Bozcaada nâ’ibine, Niğde mütemekkinlerinden Dürzi Elfıh nâm zimmînin 

kezâlik afvı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[151/796-1] Bu dahi 

Nâ’ib-i mûmâ-ileyhe, Niğde mütemekkinlerinden Niğdeli oğlı Burdan nâm 

zimmînin kezâlik afvı bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[151/796-2] Bu dahi 

Nâ‘ib-i mûmâ-ileyhe, Niğde mütemekkinlerinden Burdan oğlı Yorgi nâm 

zimmînin kezâlik afvı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[151/796-3] Bu dahi 

Limni nâ’ibine, Niğdeli oğlı Yorgi nâm zimmînin kezâlik afvı bâbında dîvândan 

emr-i âlî. 

[151/797]  

Dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından           çâvuş mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

       18 Safer [12]47 

Tokad ve Samsun nâ’iblerine, Tokad Nakībi sâbık Hâfız Mehemmed'in envâ‘-ı 

zulm u ta‘addîye ibtidâ’ ile fukarâ ve sâdât-ı kirâmı bî-gayr-ı hakk tekdîr ü tecrîm 

itmekde oldığı bâ-i‘lâm inhâ’ olunmakla merkūmın li-ecli't-te’dîb         çâvuş 

mübâşeretiyle Samsun'a nefy u iclâ’ olunmak bâbında işâret-i aliyye dîvândan emr-i âlî. 

[151/798]  

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Ali Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

       22 Safer [12]47 

Bolu nâ’ibine ve Mihaliç voyvadasına, Mihaliç Kazâsı mütemekkinlerinden ve 

Rum tâ’ifesinden abâcı Anton nâm zimmî kendü halinde ırz u edebiyle olmayub dâ’imâ 

ahâli-i kazâ beyninde ilkā’-yı fitne vü fesâd ile inhilâl-i şîrâze-i nizâm-ı memleketi 

mûcib ve mehâmm-ı seniyyenin te’hîr ü ta‘dîlini müstevcib hâlâte ictisâr itmekde oldığı 

voyvada-ı mûmâ-ileyh tarafından inhâ’ olunmakla mersûmın kavâs mübâşeretiyle 

Bolu'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[151/799]  

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Hasan Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

       22 Safer [12]47 

Kastamonı nâ’ibine ve voyvada-ı mûmâ-ileyhe, kazâ-ı mezbûr 

mütemekkinlerinden ve ermeni tâ’ifesinden Kapısız oğlı Kazaz nâm zimmînin ber-

vech-i muharrer hareketi inhâ’ olunmakla mersûmın kavâs mübâşeretiyle Kastamonı'ya 

nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[151/800] 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Mehemmed Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

        22 Safer [12]47 

Kengiri nâ’ibine ve voyvada-ı mûmâ-ileyhe, kazâ-ı mezbûr mütemekkinlerinden 

ve ermeni tâ’ifesinden Reval oğlı Agob nâm zimmînin ber-vech-i muharrer hareketi 

inhâ’ olunmakla mersûmın kavâs mübâşeretiyle Kengiri'ye nefy u iclâ’sı bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[151/801]  

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Kadri Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

       22 Safer [12]47 

Ankara nâ’ibine ve voyvada-ı mûmâ-ileyhe, kazâ-ı mezbûr ahâlisinden Bodır 

oğlı Mehemmed nâm şahısın ber-vech-i muharrer hareketi inhâ’ olunmakla merkūmın 

kavâs mübâşeretiyle Ankara'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[152/802] 

Kavâsân-ı hazret-i kā’im-makāmîden Ali Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 
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       22 Safer [12]47  

Bolu nâ’ibine ve Mihaliç voyvadasına, Mihaliç Kazâsı mütemekkinlerinden ve 

Rum tâ’ifesinden abâcı Anton nâm zimmî kendü halinde ırz u edebiyle olmayub dâ’imâ 

ahâli-i kazâ beyninde ilkā‘-yı fitne vü fesâd ile inhilâl-i şîrâze-i nizâm-ı memleketi 

mûcib ve mehâmm-ı seniyyenin te’hîr ü ta‘dîlini müstevcib hâlâte ictisâr itmekde oldığı 

voyvada-ı mûmâ-ileyh tarafından inhâ’ olunmakla mersûmın kavâs mübâşeretiyle 

Bolu'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[152/803] 

Kavâsân-ı hazret-i veliyyü'n-ni‘amîden Hasan Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

       22 Safer [12]47 

Kastamonı nâ’ibine ve voyvada-ı mûmâ-ileyhe, kazâ-ı mezbûr 

mütemekkinlerinden ve ermeni tâ’ifesinden Kapısız oğlı Kazaz nâm zimmînin ber-

vech-i muharrer hareketi inhâ’ olunmakla mersûmın kavâs mübâşeretiyle Kastamonı'ya 

nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[152/804] 

Kavâsân-ı hazret-i veliyyü'n-ni‘amîden Mehemmed Kavâs mübâşir ta‘yîn 

olunmışdır. 

       22 Safer [12]47 

Kengiri nâ’ibine ve voyvada-ı mûmâ-ileyhe, kazâ-ı mezbûr mütemekkinlerinden 

ve ermeni tâ’ifesinden Reval oğlı Agob nâm zimmînin ber-vech-i muharrer hareketi 

inhâ’ olunmakla mersûmın kavâs mübâşeretiyle Kengiri'ye nefy u iclâ’sı bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 
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[152/805] 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Kadri Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

       22 Safer [12]47 

Ankara nâ’ibine ve voyvada-ı mumâ-ileyhe, kazâ-ı mezbûr ahâlisinden Bodır 

oğlı Mehemmed nâm şahısın ber-vech-i muharrer hareketi inhâ’ olunmakla merkūmın 

kavâs mübâşeretiyle Ankara'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[152/806] 

Mübâşirleri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya gönderildi. 

                3 Rebî‘ü'l-evvel [12]47  

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Ahmed Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

                                     3 Rebî‘ü'l-evvel [12]47  

Çirmen Sancâğı Mutasarrıfı Vezîr Hüseyin Paşa'ya ve Kal‘a-ı Sultâniye 

nâ’ibine, Pirezînik A‘yânı Kara Feyzi oğlı cesînik avenesinden olarak ahz olunmış olan 

eşhâsın içlerinden müsinn u ihtiyar bulunan altı neferi cânib-i sadâret-penâhîden vâki‘ 

olan inhâ’ya mebnî birer mahale nefy olunmak üzre müşârun-ileyh Hüseyin Paşa 

tarafına irsâl olunmış oldığından bahisle ol bâbda evâmir-i şerîfenin isdârı husûsu sadr-ı 

sâbık İzzet Paşa Hazretleri tarafından iş‘âr ve esâmiyyesini mübeyyin defteri tesyâr 

kılınmış olmakla eşhâs-ı merkūmadan Kör Ayişe ve Boşnâk Mehemmed nâm şakīlerin 

kavâs mübâşeretiyle Kal‘a-ı Sultâniye'ye nefy u irsâlleri bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[152/806-1] Bu dahi 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden İbrahim Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

3 Rebî‘ü'l-evvel [12]47 
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Müşârun-ileyh Hüseyin Paşa'ya ve Bozcaada nâ’ibine, eşhâs-ı merkūmadan Kör 

Fettah ve dellâl Emîn Bekir nâm şakīlerin kavâs mübâşeretiyle Bozcaada'ya nefy u 

iclâ’ları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[152/806-2] Bu dahi 

Müşârun-ileyh Hüseyin Paşa'ya ve Mihaliç Kazâsı nâ’ibine, eşhâs-ı 

merkūmadan delil-başı Genç ve Hasan nâm şakīlerin kavâs mübâşeretiyle Mihaliç 

Kazâsı'na nefy u tagrîbleri bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[152/807]        

Bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile beraber devletlü kā’im-makām paşa efendimize 

virildi. 

      27 Safer [12]47 

Sivas'da ikāmete me’mûr Alaaddin Paşa'ya ve Sivas nâ’ibine, paşa-yı mûmâ-

ileyh bundan akdem Karahisâr-ı Sâhib'de ikāmet eylemek üzre esnâ-yı râhda iken 

hastalanarak Tokad'da kalmış ve bu def‘a tashîh-i mizâc eylemiş oldığına binâ’en 

mahal-i ikāmetinin Sivas'a tahvîli husûsuna irâde-i seniyye ta‘alluk iderek ol bâbda emr-

i hümâyûn-ı şâhâne sudûr itmiş olmakla mûcibince Tokad'dan hareket ve Sivas'a varub 

merfû‘u'l-vezâre anda ikāmet eylemesi tenbîhini hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[153/808] 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Receb Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

      6 Rebî‘ü'l-evvel [12]47   

Bozcaada nâ’ibine ve Türkmeş? Hâssı Voyvadası Ahmed Arif Ağa'ya, 

Türkmeş? Hâssı kazâlarından Kemer-i Hamid Kazâsı'na tâbi‘ Kızılca Karyesi 
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sükkânından Tuzlıcalı oğlı Mustafa nâm şahıs çend mâh mukaddem ber-takrîb kazâ-ı 

mezbûr a‘yânlığını tahsîli ile ahâli vü fukarâya zulm u ta‘âddî eylediğine binâ’en azl 

olunarak bundan böyle umûr-ı vilâyete karışmayub ırz u edebiyle mukayyed olması 

kendüye tenbîh olunmış ise de ber vechle ısgâ’ itmeyüb dâ’imâ ilkā’-yı fitne vü fesâd 

ile inhilâl-i şîrâze-i nizâm-ı memleketi mûcib harekâta ictisâr itmekde oldığından 

bahisle merkūmın li-ecli't-te’dîb bir mahale nefy u iclâ’sı husûsu voyvada-ı mûmâ-ileyh 

tarafından inhâ’ olunmakla merkūmın kavâs mübâşeretiyle Bozcaada'ya nefy u iclâ’sı 

bâbında dîvândan emr-i âlî.  

[153/809] 

Kapû-çukadârı Edhem Ağa ile kapû-kethüdâsı vekîli Şükrü Beg'e gönderildi. 

      24 Rebî‘ü'l-âhir [1]247 

Sâbıkā Şam-ı Şerîf vâlisi ve mîr-hacı olub bu def‘a ref‘-i vezâretiyle Bursa'da 

ikāmete me’mûr kılınan sadr-ı esbak Rauf Paşa'ya ve Bursa nâ’ibine, mukaddemce 

hasbe'l-îcâb Şam Eyâleti uhdesinden sarf u tahvîl ile sâbıkā Rumeli Vâlisi sadr-ı esbak 

Selim Paşa uhdesine tevcîh kılınarak el-hâletü-hâzihi açıkda bir mansıb olmadığından 

mücerred-i istirâhati zımnında şimdilik ref‘-i vezâretiyle Bursa'da ikāmeti husûsuna 

irâde-i seniyye ta‘allukıyla hatt-ı hümâyûn sudûr itmekle mûcibince Bursa'ya gelüb 

anda ikāmet eylemesi bâbında dîvândan emr-i âlî.  

[153/810] 

Kîse-dâr-ı hazret-i riyâset-penâhî nâzırı efendi isteyüb aldı. 

      25 Rebî‘ü'l-âhir [1]247 

Filibe kādîsına ve Aydos Kazâsı nâ’ibine, Filibe mütemekkinlerinden Nikola 

Kiro nâm zimmî kendü halinde olmayub ol tarafda olan berâtlı Avrupa tüccârını büyüce 
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tecrîm ü iz‘âc misillü hareketden hâlî olmadığı tahkīk u ihbâr oldığına binâ’en 

mersûmın li-ecli't-te’dîb mübâşire terfîkan Aydos'a nefy u tagrîb olunması bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[153/811] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya gönderildi. 

      11 Rebî‘ü'l-âhir [1]247 

Çâvuşlardan İnce Mehemmed ta‘yîn olunmışdır. 

      11 Rebî‘ü'l-âhir [1]247 

Ipsala ve Mihaliç nâ’iblerine, Ipsala Müftüsü sâbık El-hâc Mahmud'un hilâf-ı 

rızâ’ harekete cür’et eylediği cânib-i meşîhat-penâhîden işâret olunmakla çâvuş 

mübâşeretiyle Mihaliç'e nefy u iclâ’ olunması bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[153/812] 

Mübâşir ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya virildi. 

     4 Rebî‘ü'l-âhir [1]247 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Ali Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

      11 Rebî‘ü'l-âhir [1]247 

Bursa nâ’ibine, Kalenderhâne Medresesi sekenesinden Kör Dosi Hâfız 

Mehemmed nâm şahıs hilâf-ı rızâ’ harekâtda bulunmış oldığından li-ecli't-te’dîb bâ-

işâret-i aliyye kavâs mübâşeretiyle Bursa'ya nefy u iclâ’ olunması bâbında dîvândan 

emr-i âlî. 
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[153/813] 

Kapû-çukadârı Osman ile tobcı-başı Tahir Paşa'ya gönderildi. 

      19 Rebî‘ü'l-âhir [1]247 

Bursa nâ’ibine, tobhâne-i âmire civârında Muhyiddin Mahallesi sâkinelerinden 

Azize nâm hâtûnın hilâf-ı rızâ’ harekete ibtidârını mahallesi ahâlisi bâ-i‘lâm iştikâ’ 

eylediklerini hala tobcı-başı bâ-takrîr inhâ’ eylediğine mebnî bundan akdem bâ-emr-i 

şerîf Bursa'ya nefy olunmış ise de ıslâh-ı nefs itmiş oldığı bi'l-ihbâr paşa-yı mûmâ-ileyh 

tarafından bu def‘a dahi bâ-takrîr olunmakla mezbûrenin afv u ıtlâkı bâbında dîvândan 

emr-i âlî. 

[154/814] 

Mukāta‘ât nâzırının kapû-çukadârına virildi. 

20 Rebî‘ü'l-âhir [1]247 

Kengiri nâ’ibine, Türkmeş? Hâssı'na merbût Karaağaç Kazâsı sâkinlerinden olub 

hilâf-ı rızâ’ hareketine mebnî bundan akdem Kengiri'ye nefy u iclâ’ olunan Kara Baba 

oğlı Mustafa'nın nefyi hayli müddet olarak ıslâh-ı nefs olundığına mebnî iyâl u evlâdına 

merhameten afv u ıtlâkına müsâ‘ade-i seniyye erzân kılınması husûsu hâss-ı mezbûr 

voyvadası tarafından inhâ’ olunmış olmakla merkūm bundan böyle ırz u edebiyle 

meşgûl olub hilâf-ı rızâ’ bir gûne işe karışmamak üzre afv u ıtlâkı bâbında mukāta‘ât 

nâzırı efendini i‘lâmıyla dîvândan emr-i âlî. 

[154/815] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya gönderildi. 

      20 Rebî‘ü'l-âhir [1]247 
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Çâvuşlardan Ali Çâvuş mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

      fî  20 Rebî‘ü'l-âhir [1]247 

Çâvuş-başı ağaya ve Selvi nâ’ibine, Âsitâne-i Sa‘âdet'de Karagümrik nâm 

mahalde kâ’in Attâr İbrahim ber-vech-i hafî külliyetlü enfiyye mübâya‘a ve fürûht 

iderek enfiyye mukāta‘âsı nizâmının ihlâline bâdî oldığı ihbâr olunarak hânesiyle 

adamının dükkânı lede't-taharrî yüz elli vukiyyeden ziyâde bulunan serika-ı enfiyyesi 

cânib-i mîrçün zabtıyla merkūmın çâvuş mübâşeretiyle memleketi olan Selvi Kazâsı'na 

nefy u irsâl olunması bâbında dîvândan emr-i âlî.  

[154/816] 

Mübâşir ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağa'ya virildi. 

      22 Rebî‘ü'l-âhir [1]247 

Kavâs-ı veliyyü'n-ni‘amîden Hasan Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

      22 Rebî‘ü'l-âhir [12]47 

Ankara mütesellimine ve Ankara ve Bozcaada nâ’iblerine, Ayaş Kasabası 

sâkinlerinden iken Ankara'da tavattun itmiş olan Ömer nâm şahıs kendü halinde 

olmayub hattta mukaddemce hudûs iden iç ağası vak‘asında dahi eli ve medhali oldığı 

tahkīk olundığına mebnî merkūmın kavâs mübâşeretiyle Bozcaada'ya nefy u iclâ’ 

olunması bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[154/817] 

Mübâşirleri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya virildi. 

      28 Rebî‘ü'l-âhir [1]247 

Kavâs-ı en-ni‘amîden Salih Kavâs ta‘yîn olunmışdır. 
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      28 Rebî‘ü'l-âhir [1]247 

Kurupazar-ı Ta‘allü ve Bolu nâ’iblerine, Kurupazar-ı Ta‘allü Kazâsı 

sâkinlerinden Hacı Yusuf nâm şahıs ba‘zı sebükmagzâne tahrîk u ifsâd ile inhilâl-i 

asâyiş-i bilâdı mûcib harekâta ictisâr itmiş oldığı bâ-ma‘rûzât inhâ’ olunmakla 

merkūmın kavâs mübâşeretiyle Bolu'ya nefy u tagrîbi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[154/817-1] Bu dahi 

Kavâs-ı veliyyü'n-ni‘amîden Hüseyin Kavâs ta‘yîn olunmışdır. 

      28 Rebî‘ü'l-âhir [1]247     

Kurupazar-ı Ta‘allü ve Kastamonı nâ’iblerine, Kurupazar-ı Ta‘allü Kazâsı 

sâkinlerinden Mûytâp oğlı Hacı Ahmed nâm şahısın ber-vech-i muharrer harekâta 

ictisârı bâ-ma‘rûzât inhâ’ olunmakla merkūmın kavâs mübâşeretiyle Kastamonı'ya nefy 

u irsâli bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[154/818] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya virildi.    

                                                     4 Cemâziye'l-evvel [1]247 

Kavâs-ı veliyyü'n-ni‘amîden Hacı Mahmud Ağa mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

      4 Cemâziye'l-evvel [1]247 

Begşehri mütesellimi kapûcı-başı Süleyman Beg'e ve Bolu nâ’ibine, Kır-ili 

Kazâsı sâkinlerinden Hacı İsmail nâm şahıs a‘yânlık dâ‘iyyesiyle ba‘zı erâzil gürûhını 

istishâb iderek kazâ-ı mezbûr ahâlisini tahrîk itmekde oldığı bâ-tahrîrât inhâ’ olunmakla 

merkūmın kavâs mübâşer[etiyle] Bolu'ya nefy olunması bâbında dîvândan emr-i âli. 
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[155/819] 

Bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile beraber kapû-kethüdâsı Hasib Efendi'nin 

kendüsine virildi. 

      5 Cemâziye'l-evvel [1]247 

Hala Rakka Vâlisi ve Haleb Kā’im-makāmı Vezîr Mehemmed Paşa’ya ve Sivas 

nâ’ibine, müşârun-ileyhin mukaddemce kethüdâlık hidmetinde bulunub Birecik 

tarafından vukū‘bulan ihtilâl u fesâdın indifâ‘ı zımnında müşârun-ileyh tarafından ol 

vechle i‘zâm kılınmış olan kapûcı-başı Kamil'in muktezâ-yı cibilliyyet-i aslıyyesi üzre 

savb-ı me’mûriyetinde isâ’et u hiyâneti zuhûrına mebnî bu def‘a kendüsi celb ü kal‘a-

bend olunmış oldığından bahisle li-ecli't-te’dîb kapûcı-başılıgı ref‘iyle mahal-i ba‘îde 

nefy u iclâ’sı husûsu müşârun-ileyh tarafından inhâ’ olunmakla celâdet-rîz-i sudûr olan 

hatt-ı hümâyûn-ı şâhâne mûcibince merkūmın kapûcı-başılıgı ref‘iyle tarafından 

mübâşire tefîkan Sivas'a nefy u iclâ’ olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[155/820]   

Dergâh-ı âlî kapûcı-başılarından mübâşir ta‘yîn olundı. 

      16 Cemâziye'l-evvel [1]247 

İş bu kayd-ı bend olunub zîre kayd olundı. 

      19 Cemâziye'l-evvel [12]47 

Dergâh-ı âlî kapûcı-başılarından olub zikr-i âtî husûsuna bu def‘a mahsûs 

mübâşir ta‘yîn kılınan              ve Bursa nâ’ibine, Bağdad Vâlisi sâbık Davud Paşa'nın 

mugâyir-i umûr-ı rızâ’ harekât-ı nâ-bercâya cesâreti vukū‘ına mebnî te’dîb ü terbiyesine 

me’mûr u ta‘yîn buyurılan hala Haleb ve İl-hâkān Bağdad ve Diyârbekir Vâlisi Vezîr 
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Ali Paşa Hazretleri paşa-yı mûmâ-ileyhi ahz u girift ve yanına mu‘temed adamlar ta‘yîn 

ve mikdâr-ı vâfî asâkir terfîkiyle berülere toğrı gelmek üzre yola çıkarmış oldığını bu 

def‘a diyâr-ı ma‘delet-karâra inhâ’ eylemiş olub paşa-yı mûmâ-ileyhin mütecâsir oldığı 

harekât-ı bâgyânesi hakkında âhar gûne mu‘âmele olunması îcâb itmiş ise de vâli-i 

müşârun-ileyhin vâki‘ olan istişfâ‘ına mebnî ol sûretden sarf-ı nazar ile Bursa'da ikāmeti 

husûsuna irâde-i seniyye-i mülûkâne ta‘allukıyla ol bâbda hatt-ı hümâyûn-ı şâhâne 

sahîfe-pîrâ-yı sudûr olmış ve mûmâ-ileyh Davud Paşa'yı bulundıgı mahalden ahz ile 

savb-ı me’mûriyete îsâli husûsuna kapûcı-başı-yı mûmâ-ileyh me’mûr u ta‘yîn 

buyurılmış olmakla muktezâ-yı me’ûriyeti üzre serî‘an bu tarafdan hareket ve mûmâ-

ileyh Davud Paşa'yı bulundıgı mahalden bi'l-istishâb Bursa'ya getürüb münâsib mahale 

ikāmet itdirüb Bursa'ya vusûlini mübeyyin cânib-i şer’den i‘lâm ve kendüsinden arzuhâl 

ahzıyla Der-sa‘âdet'e avdet eylemek üzre me’mûriyetini hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[155/821] 

Kapû-çukadârı Ragıb Ağa ile kapû-kethüdâsı Hasib Efendi'ye gönderildi. 

      16 Cemâziye'l-evvel [1]247 

Ref‘-i vezâretiyle mukaddemce Tokad'da ikāmete me’mûr kılınub bu def‘a 

mahal-i ikāmeti Haleb'e tahvîl kılınan Diyârbekir Vâlisi sâbık Yahya Paşa'ya ve Haleb 

kādîsına, mûmâ-ileyh Yahya Paşa mahal-i ikāmetinin Haleb'e tahvîlini istid‘â’ vü 

istirhâm itmiş oldığını müşârun-ileyh Bağdad Vâlisi Ali Paşa Hazretleri tarafından bu 

def‘a bâ-tahrîrât inhâ’ vü istid‘â’ olunmış olmakla mûmâ-ileyh Yahya Paşa'nın mahal-i 

ikāmetinin Haleb'e tahvîli husûsuna irâde-i merhamet ifâde-i mülûkâne müte‘allik 

olmakla vusûl-i emr-i âlîde bulundıgı mahalden hareket ve Haleb'e varub merfû‘u'l-

vezâre anda ikāmet eylemek üzre me’mûriyetini hâvî dîvândan emr-i âlî. 
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[155/822] 

Mübâşir-i mûmâ-ileyhe virilmek üzre nevbetci çukadâr ile ser-asker paşa 

hazretlerine gönderildi. 

      19 Cemâziye'l-evvel [1]247 

Asâkir-i mansûre alâylarından mühimmât-ı harbiyye tarafından olan on ikinci 

alây mîr-alâyı zikr-i âtî husûsa bu def‘a Der-sa‘âdet'den mahsûs mübâşir ta‘yîn olunan 

Tayyar Beg'e ve Bursa nâ’ibine, Bağdad Vâlisi sâbık Davud Paşa yola çıkarılmış oldığı 

inhâ’ olunmakla hakkında mu‘âmele-i acizden sarf-ı nazar ile Bursa'da ikāmeti 

husûsuna irâde-i seniyye-i şâhâne ta‘allukıyla sudûr iden hatt-ı hümâyûn mûcibince 

paşa-yı mûmâ-ileyhi bulundıgı mahalden ahz ve savb-ı me’mûriyete îsâli husûsuna 

mûmâ-ileyh Tayyar Beg'in me’mûriyetini hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[155/823]     

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya gönderildi. 

      18 Cemâziye'l-evvel [1]247 

Çâvuşlardan Mustafa Çâvuş mübâşir ta‘yîn olundı. 

      18 Cemâziye'l-evvel [1]247 

Çâvuş-başı ağaya ve Bursa nâ’ibine, Sultân Selim Medresesi'nde sâkin talebe-i 

ulûmden Tosyalı Osman hilâf-ı rızâ’ harekete ictisâr eylediği cânib-i hazret-i fetvâ-

penâhîden işâret olunmakla mûcibince merkūmın li-ecli't-te’dîb çâvuş mübâşeretiyle 

Bursa'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[156/824] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya virildi. 
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      22 Cemâziye'l-evvel [12]47 

İş bu emr-i âlî tebdîl vezîre kayd olunmışdır. 

Kütahya nâ’ibine ve Yeni-il voyvadasına, Yeni-il voyvadalıgı merbûtâtından 

Pehlivanlı Mîr Aşireti esbak Battâl oğlı Mustafa Beg kendü halinde ırzıyla mukayyed 

olmayub beglik iddi‘âsıyla aşiret-i merkūma derûnına bir takım havâdis neşriyle fitne 

vü fesâd ilkā’sına ve umûr-ı saltanat-ı seniyyenin ta‘dîline ibtidâr ile me’mûr-ı mübâşire 

bir takım uygunsuz mu‘âmeleye ictisâr eylediği voyvada-ı mûmâ-ileyh tarafından inhâ’ 

olunmakla merkūmın kavâs mübâşeretiyle Kütahya'ya nefy u iclâ’sı bâbında darbhâne-i 

âmire nâzırı efendinin i‘lâmıyla dîvândan emr-i âlî. 

[156/825]  

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya gönderildi. 

      24 Cemâziye'l-evvel [12]47 

Kavâs-ı veliyyü'n-ni‘amîden Ali Kavâs mübâşir ta‘yîn olundı. 

      24 Cemâziye'l-evvel [12]47 

Domaniç Kazâsıyla Bozcaada nâ’iblerine, Domaniç Kazâsı’na tâbi‘ Çukurca 

Karyesi ahâlisinden Begi Ali oğlı dimekle meşhûr şahıs kendü halinde olmayub karye-i 

mezbûra ahâlisinden on beş nefer kesânı başına cem‘ ile Domaniç Kazâsı sınırında 

kâ’in Dağda bir sene mukaddem tâmlar ihdâs ve iyâl u evlâdıyla mahal-i mezkûrda 

iskân ile arâlık arâlık derûn-ı karyeye gelüb ahâliyi dahi tahrîk u ifsâddan hâlî olmadığı 

bâ-ma‘rûzât inhâ’ olunmakla kavâs mübâşeretiyle Bozcaada'ya nefy u tagrîb olunması 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[156/826] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya gönderildi. 

      23 Cemâziye'l-evvel [12]47 

Çâvuşlardan Ebubekir Çâvuş ta‘yîn olundı.      

                                                                         23 Cemâziye'l-evvel [12]47 

Çâvuş-başı ağaya ve Limni nâ’ibine, silahşörândan Nazif hilâf-ı rızâ’ ba‘zı 

harekâta ibtidâr eylediğine mebnî kendüsinin te’dîbiyle emsâlinin terhîbi lâzım 

gelmekle emr-i hümâyûn-ı mehâbet-nümûn mûcibince mûmâ-ileyhin çâvuş 

mübâşeretiyle Limni'ye nefy u tagrîbi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[156/827]  

Kavâs Mehemmed Salih mübâşir ta‘yîn olundı. 

      28 Cemâziye'l-evvel [1]247 

Boz-ok Sancâğı Mütesellimi Kapûcı-başısı Salih Ağa'ya ve Kütahya nâ’ibine, 

Yeni-il voyvadalıgı merbûtâtından esbak Pehlivanlı Mîr Aşireti olub el-hâletü-hâzihi 

Bozgân'da sâkin olan Battâl oğlı Mustafa Beg beglik iddi‘âsıyla aşiret-i merkūma 

beyninde bir takım havâdis neşriyle fitne vü fesâd ilkā’sına ve umûr-ı saltanat-ı 

seniyyenin ta‘dîline bâdî oldığından bahisle li-ecli't-te’dîb bir tarafa nefy u iclâ’sı 

husûsu Yeni-il Voyvadası Süleyman Beg tarafından inhâ’ olunmakla li-ecli't-te’dîb mîr-

i merkūmın ta‘yîn olunan     kavâs mübâşeretiyle Kütahya'ya nefy u iclâ’sı bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[156/828] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya gönderildi. 
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      3 Cemâziye'l-âhir [1]247 

Çâvuşlardan Mehemmed Çâvuş ta‘yîn olundı. 

      3 Cemâziye'l-âhir [12]47 

Erzurum Vâlisi ve şark cânibi ser-askeri Esad Paşa'ya ve Tokad nâ’ibine, 

Erzincan Nâ’ibi Ataullah Efendi'nin ahâli-i kazâya hadden ziyâde zulm u ta‘âddîsi inhâ’ 

olunmakla cânib-i meşîhat-penâhîden olunan işâret mûcibince çâvuş mübâşeretiyle 

Tokad'a nefy u iclâ’ olunması bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[156/828-1] Bu dahi 

Çâvuşlardan İsmail Çâvuş mübâşir ta‘yîn olundı. 

          3 Cemâziye'l-âhir [12]47 

Ruscuk Mütesellimi Kapûcı-başı Hasan Beg'e ve Gelibolu nâ’ibine, Minkalya 

Kazâsı Nâ’ibi Hâfız İsmail Efendi ile Der-sa‘âdet'de sâkin müderrisînden Balçıklı Es-

seyyid İbrahim Efendi yek-cihet olarak sâhte mahzar u i‘lâm tertibiyle kazâ-ı mezkûr 

a‘yânını tebdîline bâdî olmalarıyla merkūm Hâfız İsmail'in Gelibolu'ya nefy u iclâ’sı 

bâbında emr-i âlî sudûrı cânib-i meşîhat-penâhîden işâret olunmakla çâvuş 

mübâşeretiyle Gelibolu'ya nefy u irsâl olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî.  

[156/828-2] Bu dahi 

Çâvuşlardan Hüseyin Çvuş mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

      3 Cemâziye'l-âhir [12]47 

Çâvuş-başı ağaya ve Mihaliç nâ’ibine, Minkalya Kazâsı nâ’ibi mûmâ-ileyh ile 

Der-sa‘âdet'de sâkin müderrisînden mûmâ-ileyh Es-seyyid İbrahim Efendi sâhte mahzar 

u i‘lâm tertibiyle kazâ-ı mezkûr a‘yânının tebdîline bâdî oldıklarına mebnî cânib-i 
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meşîhat-penâhîden olunan işâret mûcibince çâvuş mübâşeretiyle Mihaliç'e nefy u iclâ’sı 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[156/828-3] Bu dahi 

Kavâs-ı veliyyü'n-ni‘amîden Ahmed Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

      3 Cemâziye'l-âhir [12]47 

Bozcaada nâ’ibine, eskici esnâfından Der-sa‘âdet'de Aksaray Çarşûsı'nda 

mütemekkin Aba veled Serkiz nâm zimmî esnâfının hayrı olmaksızın arzuhâl 

takdîmiyle tezvîre sülûk eylediğinden kavâs mübâşeretiyle Bozcaada'ya nefy olunması 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[157/829] 

Kapû-çukadârı İbrahim Ağa ile kapû-kethüdâsı çâvuş-başı ağaya gönderildi. 

      4 Cemâziye'l-âhir [12]47 

 Karaman Vâlisi ve İl-hâkān Akşehir ve Aksaray Sancâkları mutasarrıfı vezîre 

ve Bozcaada nâ’ibine, Cihanikli Aşireti ahâlisinden Retin oğlı Hacı Hüseyin nâm şahıs 

ser-gerdelik dâ‘iyyesiyle fesâdı tahrîk u agvâ ile ihlâl-i asâyiş ve nizâm-ı aşireti mûcib 

harekâta ictisâr eylediği bi't-tahkîk bu def‘a müşârun-ileyh tarafından inhâ’ ve bir 

mahale nefy olunması iş‘âr u ibnâ’ kılınmış olmakla merkūmın ta‘yîn olunan rikâb-ı 

hümâyûn kā’im-makāmı kavâslarından            kavâsa terfîkan li-ecli't-te’dîb 

Bozcaada'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[157/829-1] Bu dahi 

Müşârun-ileyhe ve Limni nâ’ibine, aşiret-i merkūma ahâlisinden Fevri Hüseyin 

nâm şahısın ber-vech-i muharrer hareketi inhâ’ olunmakla kavâs mübâşeretiyle Limni 

Cezîresi'ne nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[157/829-2] Bu dahi 

Müşârun-ileyhe ve Kal‘a-ı Sultâniye nâ’ibine, kezâlik aşiret-i merkūmadan Kır-

bıyık oğlı Bekir nâm şahısın ber-vech-i muharrer hareketi inhâ’ olunmakla merkūmın 

kavâs mübâşeretiyle Kal‘a-ı Sultâniye'ye nefy u tagrîbi bâbında dîvândan emr-i âlî.   

 

[157/830] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya gönderildi. 

9 Cemâziye'l-âhir [12]47 

Kavâs-ı veliyyü'n-ni‘amîden Ali Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

      9 Cemâziye'l-âhir [12]47 

Bolu nâ’ibine ve Göndezli Aşireti Voyvadası Mehemmed Beg'e, Saruhan 

Sancâğı dâhilinde Akhisâr civârında vâki‘ Göndezli Aşireti mülhakātından Hâvîc 

Cemâ‘ati ahâlisinden Cakasız oğlı İbrahim nâm şahıs kendü halinde olmayub cemâ‘at-i 

mezbûra ahâlisini tahrîk u izlâl ile üzerlerine edâsı lâzım gelen mâl-ı mîrî ve matlûbât-ı 

sâ’ireyi üç dört seneden berü irâde-i mümâtala misillü hilâf-ı rızâ’ harekete ibtidâr 

eylediği voyvada-ı mûmâ-ileyh tarafından inhâ’ olunmakdan nâşî merkūmın kavâs 

mübâşeretiyle Bolu'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[157/830-1] Bu dahi 

Osman Kavâs mübâşir ta‘yîn olundı. 

      9 Cemâziye'l-âhir [12]47 

Kastamonı nâ’ibine ve voyvada-ı mûmâ-ileyhe, cemâ‘at-ı mezbûra ahâlisinden 

ihtiyar oğlı Ömer nâm şahısın ber-vech-i muharrer hareketi voyvada-ı mûmâ-ileyh 

tarafından inhâ’ olunmakla merkūmın kavâs mübâşeretiyle Kastamonı'ya nefy u iclâ’sı 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[157/830-2] Bu dahi 

Hasan Kavâs [mübâşir] ta‘yîn olundı. 

      9 Cemâziye'l-âhir [12]47  

Kütahya nâ’ibine ve voyvada-ı mûmâ-ileyhe, cemâ‘at-ı mezbûra ahâlisinden 

Koca Ahmed nâm şahısın ber-vech-i muharrer hareketi voyvada-ı mûmâ-ileyh 

tarafından inhâ’ olunmakla merkūmın kavâs mübâşeretiyle Kütahya'ya nefy u iclâ’sı 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[157/830-3] Bu dahi 

Hüseyin Kavâs [mübâşir] ta‘yîn olundı. 

      9 Cemâziye'l-âhir [12]47 

Bolu nâ’ibine ve Limni Cezîresi Voyvadası Mustafa Ağa'ya, Limni Cezîresi 

re‘âyâ-koca-başılarından Acınalu Baki nâm zimmî müfsid ü muzûr gürûhından 

oldığından bundan akdem cezîre-i mezbûradan tard u def‘ olunmış ise de bu esnâda ber-

takrîb yine cezîre-i mezbûraya gelüb cezîre-i mezkûrenin ehl-i ırz koca-başılarını 

şütûm-ı galîza ile şetm u tekdîr ve re‘âyâ-ı sâ’ireyi iz‘âc u tekdîr itmekde oldığı 
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voyvada-ı mûmâ-ileyh tarafından inhâ’ olunmakla mesfûrın kavâs mübâşeretiyle 

Bolu'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî.   

[157/831] 

Kapû-çukadârı Ragıb Ağa ile Bağdad Kapû-kethüdâsı Hasib Efendi'ye 

gönderildi. 

      15 Cemâziye'l-âhir [12]47 

Haleb kādîsına, ba‘zı cünhasına mebnî bundan akdem Haleb'e nefy u iclâ’ 

olunan Ayıntâb Nakībi sâbık Mehemmed'in kayd-ı nefyiden afv u ıtlâkı bâbında şeref-

bahş-ı sünûh u sudûr buyurılan emr u irâde-i merâhim-âde-i şâhâne mûcibince bâ-işâret-

i aliyye merkūmın afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[157/831-1] Bu dahi 

Amasya nâ’ibine, ba‘zı cünhasına mebnî bundan akdem Amasya'ya nefy u iclâ’ 

olunan Ayıntâb nakībi sabıkın birâderi Hüseyin'in ber-vech-i muharrer afv u ıtlâkı 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[158/832]  

Sadr-a‘zam efendimize gönderildi. 

      7 Cemâziye'l-âhir [1]247 

Dergâh-ı âlî kapûcı-başılarından mîr-ahûr-ı sânî pâyesiyle hala Bosna kā’im-

makāmı İstulceli Ali Ağa'ya ve Eyâlet-i Bosna'da kâ’in kuzât ve nüvvâb ve müftü ve 

ulemâ ve sulehâ ve mütesellimîn ve kapûdânân ve elviye alây-begleri ve zü‘amâ ve 

erbâb-ı tımâr ve vücûh-ı memleket ve işerlerine, Bosna kapûdânlarından Gırazahçe 

Kapûdânı Hüseyin Kapûdân nâm şekāvet-pîşe magzûb pâdişâhı olan İşkodralı Mustafa 
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Paşa'ya ve iddi‘â-yı şekāvetde pâdâş ve hempâ olmak üzre mütâba‘at ve sûret-i hakdan 

ba‘zı sözler ile Bosna ahâlisinden tahrîk itmiş oldığı bir takım sâde-dil gürûhını bi'l-

istishâb icrâ’-yı fesâd zımnında Piriştine'ye kadar azîmet eylemiş ise de içlerinden dîn ü 

dünyâsını anlar makūleleri tutdıkları yolın sonu çıkmayacağını derk iderek cürümlerine 

tevbe vü nedâmetle cânib-i hazret-i vekâlet-penâhîye dehâlet ve müşârun-ileyh dahi ırz 

u edebleriyle memleketlerine avdet ve Eyâlet-i Bosna'ya vâli nasb olunan vüzerâ-yı 

izâma mutâva‘at itmek üzre kendülerine re’y u emân virmiş ve müte‘âkiben eyâlet-i 

merkūmaya bâ-buyurıldı birini kā’im-makām nasb u irsâl eylemiş iken merkūm 

Hüseyin Kapûdân yine ber-takrîb ahâliden ba‘zılarını tahrîk u igfâl ve gönderilen kā’im-

makāmı girü i‘âde vü irsâl eyleyerek gûyâ rütbe-i vezâretle bana tevcîh olundı deyü 

sâhte buyurıldılar neşriyle külliyen ihlâl u ifsâda çalışmakda ise de sadr-a‘zam-ı 

müşârun-ileyh kā’im-makām-ı mûmâ-ileyh Ali Ağa'ya bâ-buyurıldı eyâlet-i merūma 

kā’im-makāmı nasb itmiş oldığından ahâlinin içlerinden ehl-i ırz gürûhı kā’im-makāmı 

mûmâ-ileyh ile bi'l-ittifâk def‘-i mefsedet mâddesinde sa‘î vü gayret ve her hâlde 

mu‘âvenet itmekde oldıkları sâbıkā Bosna Vâlisi Ali Namık Paşa tarafından inhâ’ 

olunmakla her hâlde emr u tehî-i şâhâneye mutî‘ vü münkād olanlar dünya ve âhiretde 

nâ’il necât u selâmet olacakları der-kâr ve İşkodralı Mustafa Paşa'nın mütehassın oldığı 

İşkodra Kal‘ası dahi muhâsara vü tazyîk olunmakda oldığından hâ’in-i merkūm ve 

gerek ana mütâba‘atla isyân idenler inşallah-u te‘alâ belâlarını bulacakları âşikâr 

olunmakla keyfiyyeti ifâde ve hâ’in-i merkūm aldanubda taraf-ı Devlet-i aliyye'ye 

adem-i itâ‘at vârisine gidüb sonra nâ’ib ü müstagfir olanların cerâyim-i güzeşteleri afv 

kılınarak haklarında hiçbir şey dinlemeyeceği beyânıyla sudûr iden hatt-ı hümâyûn 

mûcibince tenbîhini hâvî dîvândan emr-i âlî. 
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[158/833]    

Efendimiz ve ağa efendimiz taraflarından yazılan cevâb-nâmeler ile beraber 

kapû-çukadârı Mustafa Ağa ile kapû-kethüdâsı Atâ Beg'e gönderildi. 

      28 Cemâziye'l-âhir [12]47   

Mütekā‘iden Karahisâr-ı Sâhib'de ikāmete me’mûr olub bu def‘a mahal-i 

ikāmeti Bursa'ya tahvîl kılınan sadr-ı esbak Derviş Paşa'ya ve Bursa nâ’ibine, paşa-yı 

mûmâ-ileyh bundan akdem merfû‘u'l-vezâre olarak Karahisâr-ı Sâhib'de ikāmete 

me’mûr kılınmış ise de ol tarafın havâsıyla imtizâc idemeyüb hasta itmekde oldığından 

bahisle mahal-i ikāmeti Bursa'da kâ’in konâgına tahvîli husûsuna müsâ‘âde-i aliyye-i 

mülûkâne erzân kılınması bu def‘a tarafından ve Karaman Vâlisi Aliş Paşa Hazretleri 

cânibinden başka başka tahrîr ü iltimâs olunmakdan nâşî sudûr iden hatt-ı hümâyûn 

mûcibince paşa-yı mûmâ-ileyhin mahal-i ikāmeti Bursa'da olan konâgına tahvîl-i 

me’mûriyetini hâvî dîvândan emr-i âlî.   

[158/834] 

Dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından Mehemmed Çâvuş mübâşir ta‘yîn olundı. 

      28 Cemâziye'l-âhir [12]47 

Çorum ve Kütahya nâ’iblerine, Çorum Müftüsü Es-seyyid Mehemmed Hayri 

Efendi kazâ-ı mezbûr nâ’ibi sâbıkın hüsn-i hâl ve sû’i hâline dâ’ir biri birine mübâyin ü 

münâfî mahzar-ı temhîr iderek ihtilâl-i beldeye bâdî oldığına mebnî merkūmın bâ-

işâret-i aliyye Ankara'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[158/835]    

Dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından Osman Çâvuş mübâşir ta‘yîn olundı. 
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      28 Cemâziye'l-âhir [12]47 

Çorum ve Ankara nâ’iblerine, Çorum Kazâsı Nakībi Es-seyyid Ali'nin kezâlik 

ihtilâl-i beldeye bâdî oldığına mebnî merkūmın bâ-işâret-i aliyye Ankara'ya nefy u 

iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[158/836] 

Dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından İzzet Çâvuş mübâşir ta‘yîn olundı.  

                                               28 Cemâziye'l-âhir [12]47 

Çâvuş-başı ağaya ve Limni nâ’ibine, Çorum Nâ’ibi sâbık Derviş Mustafa'nın 

fukarâ-yı memlekete hadden efzâdan zulm u ta‘addîye ibtidârı cihetiyle te’dîbi lâzım 

geldiğine mebnî merkūmın bâ-işâret-i aliyye Limni'ye nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan 

emr-i âlî. 

[159/837]   

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya gönderildi. 

       1 Receb [12]47 

Bozcaada nâ’ibine ve dergâh-ı âlî gedüklülerinden Teke Sancâğı Mütesellimi 

Sa‘id Ağa'ya, Bodurcuk Karyesi Muhtârı Köle oğlı Süleyman kendü halinde olmayub 

ahâli vü fukarâyı tahrîk ve Antalya sâhasında der-dest inşâ’ olan sefîneye muktezî 

kerestenin ta‘dîlini mûcib harekâta ibtidâr eylediği inhâ’ olunmakla kavâs mübâşeretiyle 

Bozcaada'ya nefy u irsâl olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[159/837-1] Bu dahi 

       3 Receb [12]47 
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 Kayseri Sancâğı Mutasarrıfı Osman Paşa'ya ve Kütahya nâ’ibine, Kayseri 

Sancâğı'nda vâki‘ Tavaslık Kazâsı sâkinlerinden Ateş oğlı Hâfız Hüseyin nâm şahıs 

kendü halinde olmayub fukarâ-yı ra‘iyyete envâ‘-ı zulm u ta‘addîye ibtidâr eylediği 

tahkīk olundığına mebnî merkūmın kavâs mübâşeretiyle Kütahya'ya nefy u iclâ’ 

olunması bâbında dîvândan emr-i âlî. 

 [159/837-2] Bu dahi 

        11 Receb [12]47 

Maraş ve Tarsus nâ’iblerine, Maraş Müftüsü esbak Ataullah Efendi'nin ihtilâl-i 

beldeyi mûcib harekât-ı nâ-bercâya ibtidârı inhâ’ olunmış olmakla merkūmın bâ-işâret-i 

aliyye çâvuş mübâşeretiyle Tarsus'a nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[159/838]    

Çukadâr Mehemmed ile ser-asker paşa hazretlerine gönderildi. 

       16 Receb [12]47 

 Bozcaada nâ’ibine ve Milas Voyvadası Mehemmed Ağa'ya, Milas Kazâsı 

sâkinlerinden Uzun Bekir oğlı Hacı Mehemmed nâm şahıs kendü halinde ırz u edebiyle 

mukayyed olmayub dâ’imâ ihtilâl-i kazâyı mûcib ve ol vechle mehâmm-ı saltanat-ı 

seniyyenin ta‘dîlini müstevcib harekât-ı nâ-bercâya ibtidâr itmekde oldığı voyvada-ı 

mûmâ-ileyh tarafından inhâ’ olunmakla merkūmın kavâs mübâşeretiyle Bozcaada'ya 

nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

 [159/839]   

Dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından Hasan Çâvuş mübâşir ta‘yîn olundı. 

       21 Receb [12]47 
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    Çorum nâ’ibine ve İçel Sancâğı Mütesellimi Abdulmain Beg'e, Nevâhi Kazâsı 

A‘yân Vekîli Abid Paşa-zâde Ali Beg ba‘zı kimesneler ile mütefakkiden kendü 

nefisleriçün külliyetlü sâlyâne tevzî‘ eylediklerinden başka mîr-i merkūm yedinden ve 

akrabası câniblerinden elli nefer süvâri ile sefer-i hümâyûna me’muriyetinde fukarâdan 

elli bin ve avdetinde yigirmi bin gurûş ahz ve mâl-ı mukāta‘â ve matlûbât-ı Devlet-i 

aliyye'yi zam-ı zamîme ile tahsîl eylemiş oldığına binâ’en mîr-i merkūmın çâvuş 

mübâşeretiyle Çorum'a nefy u iclâ’ olunması bâbında dîvândan emr-i âlî. 

 [159/840]   

 Kavâsân-ı hazret-i kā’im-makāmîden Ahmed Kavâs mübâşir ta‘yîn olundı. 

        21 Receb [12]47 

 Kütahya nâ’ibine ve mütesellim-i mûmâ-ileyhe, Nevâhi Kazâsı sâkinlerinden 

Çolak Abdullah ve Ezine-bolulu Mehemmed Kethüdâ ve Ezundeli Hâfız nâm şahıslar 

kazâ-ı mezbûr a‘yân vekîli merkūm Ali Beg ile müttefikan kendü nefisleriçün külliyetlü 

sâlyâne tevzî‘ ve ahâli-i fukarâyı bilâ-mûcib rencîde eylemiş oldıkları tahkīk olunmakla 

kavâs mübâşeretiyle Kütahya'ya nefy u iclâ’ olunmaları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

 [159/841] 

 Kavâsân-ı hazret-i veliyyü'n-ni‘amîden kavâs İbrahim Ağa mübâşir ta‘yîn 

olundı. 

        27 Receb [12]47   

 Bereketlü Ma‘deni Emîni Halil Beg'e ve Kütahya nâ’ibine, Bereketlü Ma‘den-i 

Hümâyûn Usta-başısı Hacı Mahmud nâm şahıs me’mûriyetinin mugâyiri mukāta‘ât u 

iltizâmât der-uhde iderek a‘yânlık dâ‘iyyesine teşebbüs bir le ma‘den-i hümâyûnın 
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ta‘dîline bâdî oldığı emîn-i mûmâ-ileyh tarafından inhâ’ olunmakla merkūmın kavâs 

mübâşeretiyle Kütahya'ya nefy u iclâ’ olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[160/842] 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Ahmed Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

       10 Şa‘bân [12]47 

Bozcaada nâ’ibine ve Göndezli Aşireti Begi Mehemmed Beg'e, aşiret-i 

merkūma ahâlisinden Karabölük-başı oğlı İbrahim nâm kimesne kendü halinde olmayub 

üzerine edâsı lâzım gelen mâl-ı mîrîyi edâdan imtinâ‘ ve aşiret-i merkūma ahâlisini 

dâ’imâ tahrîkden hâlî olmadığından bir mahale nefyi husûsu bâ-arîza i‘lâm u mahzar 

mîr-i mûmâ-ileyh tarafından inhâ’ olunmakla rikâb-ı hümâyûn kā’im-makāmı 

kavâslarından        terfîkan Bozcaada'ya nefy olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[160/843] 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Hüseyin Kavâs mübâşir ta‘yîn olundı. 

       10 Şa‘bân [12]47 

Midillü nâ’ibine ve mîr-i mûmâ-ileyhe, aşiret-i merkūma ahâlisinden Cânbâz 

Hacı İbrahim nâm kimesne kendü halinde olmayub edâsı lâzım gelen mâl-ı mîrîyi 

edâdan imtinâ‘ ve aşiret-i merkūma ahâlisini dâ’imâ tahrîkden hâlî olmadığından bir 

mahale nefyi husûsu bâ-arîza u i‘lâm u mahzar mîr-i mûmâ-ileyh tarafından inhâ’ 

olunmakla rikâb-ı hümâyûn kā’im-makāmı kavâslarından        terfîkan Midillü'ye nefy 

olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[160/844] 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Mehemmed Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 
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       10 Şa‘bân [12]47 

Mihaliç nâ’ibine, Lofca Kazâsı ahâlisinden olub hilâf-ı rızâ’ harekete 

ibtidârlarına mebnî kazâ-ı mezbûr a‘yânı El-hâc Mehemmed Ağa ma‘rifetiyle bundan 

akdem Der-sa‘âdet'e ihzâr olunmış olan Mahmud ve Hüseyin ve Ali'nin li-ecli't-te’dîb 

bir mahale nefy u iclâ’ları lâzimeden olmakdan nâşî rikâb-ı hümâyûn kavâslarından       

terfîkan merkūmûnın Mihaliç'e nefy u iclâ’ olunmaları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[160/845] 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Hüseyin Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

       25 Şa‘bân [12]47 

Keşan nâ’ibine, Der-sa‘âdet'de mukīm İskilibli Peyk Ali nâm şahıs kendü 

halinde olmayub vazifesinden hâric umûr-ı vilâyete müdâhale ve tasaddî ile İskilib ve 

Çorum taraflarının ihtilâlini mûcib harekete cesâret eylediği bi'l-ihbâr u tahkīk 

olunmakla merkūmın kavâs mübâşeretiyle Keşan'a nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-

i âlî. 

[160/846] 

Diğer Hacı Hüseyin Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

       26 Şa‘bân [12]47 

İskilib ve Kayseri nâ’iblerine, İskilib sâkinlerinden ve tüccâr tâ’ifesinden beşikci 

Ali'nin ber-vech-i muharrer harekete cesâret eylediği tahkīk olunmakla merkūmın kavâs 

mübâşeretiyle Kayseri'ye nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[160/847] 

Dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından Ahmed Çâvuş mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 
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       27 Şa‘bân [12]47 

Hasköy ve Tornavi nâ’iblerine, Mahrûse-i Edirne Medreselerinden ve Medîne-i 

Filibe sâkinlerinden Mehemmed İzzet Beg medîne-i mezbûra ahâli vü fukarâsına dürlü 

dürlü rencîde ve fukarâ-yı re‘âyâya gûnâ-gûn zulm u hasâra ibtidâr eylediğinden hala 

Çirmen Mutasarrıfı Hüseyin Paşa Hazretleri mîr-i mumâ-ileyh bâ-buyurıldı Hasköy'e 

tard eylediğini bâ-ma‘rûzât inhâ’ itmekden nâşî mîr-i mûmâ-ileyh fî-mâ-ba‘d Filibe'ye 

ayak basmamak üzre evlâd u iyâliyle çâvuş mübâşeretiyle Tornavi'ye nefy u iclâ’ 

olunmaları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[161/848] 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Mehemmed Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

       29 Şa‘bân [12]47 

Mudurnı nâ’ibine ve Divriği voyvadasına, Divriği Kazâsı Nâ’ibi Tahir yerlüden 

olmak melâbesesiyle vukū‘bulan de‘âvî-i şer‘iyyeyi hakk u âdil üzre fasl u ru’yet 

itmediğinden mâ‘adâ kazâ-ı mezbûr ahâlisinden Tobcı oğlı Mehemmed ve Kara 

Mahmud oğlı Mehemmed ve Arab Hasan oğlı Kör Mehemmed vesâ’ir bunlar misillü 

ba‘zı eşhâs ile yek-dil ve yek-cihet  olarak kemâl-i tam‘ irtikâblarından nâşî kazâ-ı 

mezbûrın bir senede vâki‘ olan masârifeti mübeyyin Der-sa‘âdet'e takdîm eyledikleri 

tevzî‘ defterlerinde muharrer mebâligin üzerine sonradan beyinlerinde bir kaç katın zam 

u ilâve ile ahâli-i fukarâya tarh u tevzî‘ eylemek misillü hilâf-ı rızâ’ harekete ibtidâr 

vesâ’ir envâ‘-ı mezâlim u ta‘addiyâta ictisâr itmekde oldıkları bu def‘a bi'l-ihbâr-ı 

tahkīk olunmakla nâ’ib-i mûmâ-ileyh ramazân-ı gurresinden i‘tibâren yerine âhari ta‘yîn 

kılınmış oldığına binâ’en eşhas-ı merkūmadan zikr olunan Arab Hasan oğlı Kör 
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Mehemmed'in li-ecli't-te’dîb kavâs mübâşeretiyle Mudırnı'ya nefy u iclâ’sı bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[161/849] 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Hasan Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

       29 Şa‘bân [12]47 

Ankara nâ’ibine ve voyvada-ı mûmâ-ileyhe, eşhâs-ı merkūmadan zikr olunan 

tobcı oğlı Mehemmed'in li-ecli't-te’dîb kavâs mübâşeretiyle Ankara'ya nefy u iclâ’sı 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[161/850] 

Kavâs-ı veliyyü'n-ni‘amîden Hüseyin Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

       29 Şa‘bân [12]47 

Kengiri nâ’ibine  ve voyvada-ı mûmâ-ileyhe, eşhas-ı merkūmadan zikr olunan 

Kara Mahmud oğlı Mehemmed'in kavâs mübâşeretiyle Kengiri'ye nefy u iclâ’sı bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[161/851] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya virildi. 

       3 Ramazân [12]47 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Hacı Mahmud Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

       3 Ramazân [12]47 
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Ma‘âden-i hümâyûn emîni Osman Paşa'ya ve Kütahya nâ’ibine, Keban Ma‘deni 

Usta-başısı Toma nâm zimmî kendü halinde olmadığı inhâ’olunmakla        kavâs 

mübâşeretiyle Kütahya'ya nefy u irsâl olunması bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[161/852] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya virildi. 

4 Ramazân [12]47 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Receb Kavâs mübâşir ta‘yîn olundı. 

Bolu nâ’ibine ve Bozkır Ma‘deni Emîni Hacı Hüseyin Ağa'ya, ma‘den-i 

mezbûra merbût Belviran Kazâsı'na tâbi‘ Hisârlık Karyesi sâkinlerinden Kır Dede nâm 

şahıs vazifesinden hâric umûra müdâhale ile ahâli-i memleket kendüsinden dil-gîr 

oldıkları bâ-i‘lâm u mahzar inhâ’ olunmakla sudûr iden hatt-ı hümâyûn mûcibince      

kavâs mübâşeretiyle Bolu'ya nefy u iclâ’ olunması bâbında dîvândan emr-i âlî.  

[161/852-1] Bu dahi  

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Ahmed Kavâs mübâşir ta‘yîn olundı. 

       4 Ramazân [12]47 

Kastamonı nâ’ibine ve ma‘den-i mezbûr emînine, karye-i mezbûra sâkinlerinden 

Kara Ali'nin Memiş nâm şahısın kezâlik vazifesinden hâric umûra müdâhalesine mebnî 

li-ecli't-te’dîb        kavâs mübâşeretiyle Kastamonı'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan 

emr-i âlî. 

[161/852-2] Bu dahi 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Selim Kavâs mübâşir ta‘yîn olundı. 

       4 Ramazân [12]47 
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Kengiri nâ’ibine ve ma‘den-i mezbûr emînine, karye-i mezbûra sâkinlerinden 

Kara Köse oğlı nâm şahısın kezâlik vazifesinden hâric umûra müdâhalesine mebnî     

kavâs mübâşeretiyle Kengiri'ye nefy u tagrîb olunması bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[162/853] 

Ağa efendimiz tarafından yazılan tezkere ile beraber ser-asker paşa hazretlerine 

gönderildi. 

       10 Ramazân [12]47 

 Mihaliç Kazâsı nâ’ibine, Lofca Kazâsı ahâlisinden olub hilâf-ı rızâ’ 

hareketlerine mebnî Mihaliç'e nefy olunmış olan Mahmud ve Hasan ve Ali nâm 

kimesnelerin afv u ıtlâkları husûsu Lofca a‘yânı tarafından istid‘â’ vü istirhâm 

olunmakla eyyâm-ı mübârekeye hürmeten afv u ıtlâkları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[162/854] 

Kapû-çukadârı Mehemmed Ağa ile kethüdâ-yı bâb-ı serdâr-ı ekremi Naşid Beg'e 

gönderildi. 

       10 Ramazân [12]47 

Nâ’ib-i mûmâ-ileyhe, Sofya Kazâsı sâkinlerinden olub Kara Feyzi oğlının 

avenesinden bulunmaları cihetiyle sudûr iden hatt-ı hümâyûn mûcibince Mihaliç'e nefy 

olunmış olan  Hasan ve Genç nâm kimesnelerin afv u ıtlâkları cânib-i sadâret-penâhîden 

iş‘âr olunmış olmakla Vidin muhâfızı tarafından vârid olan tahrîrâtında derc 

olundığından eyyâm-ı mübârekeye hürmeten sudûr iden hatt-ı hümâyûn mûcibince 

sebîllerinin tahliyesi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[162/855] 



 510

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Feyzi Kavâs mübâşir ta‘yîn olundı. 

       12 Ramazân [12]47 

Kızılca-ı Tuzla ve Dimetoka Kazâları nâ’iblerine, Hüdavendigar Sancâğı'nda 

Kızılca-ı Tuzla Kazâsı'nda vâki‘ Baba Kal‘ası ahâlisinden olan Hacı Mustafa nâm şahıs 

mutasarrıf oldığı emlâk u arâzi ve hâl ve tahammüline göre hissesine isâbet iden tekâlîfi 

irâde-i ta‘allül ü muhâlefet eylediğinden gayrı zikr olunan Baba Kal‘ası ahâlisinin 

cümlesi her bir şeyden mu‘âfdır diyerek ahâli-i merkūmayı dahi tahrîk u ifsâd misillü 

hilâf-ı rızâ’ harekâta ibtidâr itmekde oldığı Hüdavendigar Sancâğı mütesellimi 

tarafından inhâ’ olunmakla merkūmın kavâs mübâşeretiyle Dimetoka'ya nefy u iclâ’sı 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[162/856] 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Mustafa Kavâs mübâşir ta‘yîn olundı. 

       12 Ramazân [12]47 

Kızılca-ı Tuzla ve Malkara Kazâları nâ’iblerine, ahâli-i mezbûradan Dalı oğlı 

Hacı Ahmed nâm şahıs ber-vech-i muharrer hareketi inhâ’ olunmakla merkūmın kavâs 

mübâşeretiyle Malkara'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[162/857] 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Hüseyin Kavâs mübâşir ta‘yîn olundı. 

       12 Ramazân [12]47 

Kızılca-ı Tuzla ve Keşan Kazâları nâ’iblerine, ahâli-i mezbûradan Hamza oğlı 

Hacı Abdullah nâm şahısın ber-vech-i muharrer hareketi inhâ’ olunmakla merkūmın 

kavâs mübâşeretiyle Keşan'a nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[162/858] 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Ahmed Kavâs mübâşir ta‘yîn olundı. 

       12 Ramazân [12]47 

Kapûcı-başılardan Kengiri Sancâğı mütesellimine ve Bolu nâ’ibine, Kengiri 

Sancâğı'nda Kal‘acık-ı Keskîni Kazâsı'na tâbi‘ Pazarcık Karyesi ahâlisinden Mollâ Ali 

nâm şahıs kendü halinde olmayub dâ’imâ ihtilâl-i beldeyi mûcib ve mehâmm-ı 

seniyyenin ta‘dîlini müstevcib harekâta ictisâr eylediği inhâ’ olunmakla merkūmın li-

ecli't-te’dîb kavâs mübâşeretiyle Bolu'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[162/859] 

Bir kıt‘a tezkere-i sâmiyye ile beraber ser-asker paşa hazretlerine mehter Veli ile 

gönderildi. 

       12 Ramazân [12]47 

Kastamonı mütesellimine ve Kum Kal‘a nâ’ibine, Boy-âbâd Kazâsı 

sâkinlerinden Cebeci oğlı Mehemmed nâm şahıs neşr-i erâcîf ile ihtilâl-i kazâyı mûcib 

harekâta ictisâr eylediği inhâ’ olunmakla kavâs mübâşeretiyle Kum Kal‘a'ya nefy u irsâl 

olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[162/859-1] Bu dahi 

Mütesellim-i mûmâ-ileyhe ve Bozcaada nâ’ibine, Boy-âbâd Kazâsı'na tâbi‘ Ali-

begli nâm Karye sâkinlerinden Halid oğlı Mehemmed ihtilâl-i kazâyı mûcib harekâta 

ictisârı inhâ’ olunmakla kavâs mübâşeretiyle Bozcaada'ya nefy u irsâli bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[163/860] 
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Ser-asker paşa hazretleri kavâslarından          kavâsa virilmek üzre bâb-ı ser-

askerîye gönderildi. 

              18 Ramazân [12]47  

El-hâletü hâzihi me’mûren Konya cânibinde olan mîr-livâ Habib Paşa'ya ve 

Kütahya nâ’ibine, mukaddemce Konya cânibine sevk u i‘zâm olunan piyâde onıncı alây 

asâkir-i mansûreye müdîr nasb olunan Ahmed asâkir-i merkūma ta‘yînâtlarıçün iktizâ’-ı 

zahâyiri râyic-i vakt üzre mübâya‘a ve lâzım gelen behâsını yedinde mevcûd olan 

akçeden an-nakdin i‘tâ ile fukarâya gader u ta‘âddî vukū‘a gelmemesi ve asâkir-i 

merkūmaya ta‘yînât husûsunda muzâyaka çekdirmemek emr-i ehemmine ihtimâm 

eylemek muktezâ-yı me’mûriyetinden iken merkūm hile ve irtikâbından nâşi esnâ-yı 

rahda Bilecik Kazâsı'na vurûdında i‘tâ olunan iki gûnlik ta‘yînât behâsıçün hazine 

Söğüd Kazâsı'nda dır oradan götürilecek diyerek ber-takrîb makbûz i‘lâmı ahz ve Der-

sa‘âdet'e irsâl itmiş ve akçeyi ashâbına i‘tâ itmemiş oldığından başka Konya'ya 

vusûlında sâ’ir müdîrlerin dahi maslahatlarını ifsâda cür’et itmiş oldığı paşa-yı umâ-

ileyh tarafından inhâ’ olunmakla merkūmın müdîrlikden azliyle li-ecli't-te’dîb 

Kütahya'ya kavâs mübâşeretiyle nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âli. 

[163/861] 

Kapû-çukadârı Ali Efendi ile mukāta‘ât nâzırı efendiye gönderildi. 

       22 Ramazân [12]47 

Bolu nâ’ibine, Limni Cezîresi re‘âyâ koca-başılarından Acı Kola Batı nâm 

zimmînin hilâf-ı rızâ’ hereketi inhâ’ olundığına mebnî Bolu'ya nefy olunmış ise de 

mersûmın cezîre-i mezbûrada olan iyâl u evlâdına merhameten afv u ıtlâklarını hâvî 

cezîre-i mezbûra voyvadası Mustafa Ağa'nın inhâ’sıyla dîvândan emr-i âlî. 
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[163/862] 

Nevbetci çukadâr Mehemmed Ağa ile ser-asker paşa hazretlerine gönderildi. 

       7 Şevvâl [12]47 

Sakız nâ’ibine, asâkir-i mansûre alâylarından tokızıncı alâyın alây-emîni Hasan 

Beg'in ba‘zı uygunsuz hareketine mebnî asâkir-i mansûre silkinden ihrâc ile Sakız'a 

nefy u iclâ’sı husûsu inhâ’ olunmakla sunûh iden emr-i hümâyûn mûcibince asâkir-i 

mansûre ser-askeri tarafından mübâşir ta‘yîn olunan        terfîkan ol tarafa nefy u irsâl 

olundığını hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[163/862-1] Bu dahi 

Midillü nâ’ibine, asâkir-i mansûre alâylarından tokuzıncı alâyın mîr-alâyı Fazlı 

Beg'in kezâlik uygunsuzluğuna mebnî asâkir-i mansûre silkinden ihrâc ile Midillü'ye 

nefy u iclâ’sı husûsu inhâ’ olunmakla sunûh iden emr-i hümâyûn mûcibince ser-asker-i 

müşârun-ileyh tarafından ta‘yîn olunan mübâşire terfîkan Midillü'ye nefy u irsâli 

bâbında dîvândan emr-i âlî.    

[163/863] 

Kapû-kethüdâsı Hasib Efendi'ye kapû-çukadârı Ragıb Ağa ile gönderildi. 

       29 Ramazân [12]47 

Bağdad Vâlisi Vezîr Ali Paşa'ya, Medîne-i Ayıntâb'da vâki‘ Şehreküsti 

Mahallesi sâkinlerinden Hamdi nâm kimesne mukaddemâ Sivas'a nefy u iclâ’ olunmış 

ise de müşârun-ileyh merkūmı hasbe'l-iktizâ’ Bağdad'a beraber götürmüş oldığından 

bahisle merhameten afv u ıtlâkı husûsu iltimâs olunmakla sudûr iden hatt-ı hümâyûn 

mûcibince afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[163/864] 

Kavâsân-ı hazret-i veliyyü'n-ni‘amîden Mehemmed Kavâs mübâşir ta‘yîn 

olunmışdır. 

       10 Şevvâl [12]47 

 Yabân-âbâd ve Kütahya Kazâları nâ’iblerine, Yabân-âbâd Kazâsı'nda sâkin 

Kırmızı oğlı Ahmed nâm şahıs bir takım eşkiyâ ile kazâ-ı mezbûr derûnında geşt ü 

güzâr ve ahâli-i fukarâ haklarında envâ‘-ı zulm u ta‘âddîye ictisâr itmekde oldığı inhâ’ 

olunmakla kavâs mübâşeretiyle Kütahya'ya nefy u iclâ’ olunmak bâbında dîvândan emr-

i âlî. 

 [163/865] 

 Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya gönderildi. 

        11 Şevvâl [12]47 

 Canik nâ’ibine, Duhân Gümrükçüsü esbak müteveffâ Hacı Mustafa nâm hâ’inin 

oğlı olub bu def‘a ahz u habs olunmış olan Mehemmed'in Der-sa‘âdet'den tard u def‘i 

lâzimeden olmakdan nâşî sudûr iden hatt-ı hümâyûn mûcibince merkūmın kavâs 

mübâşeretiyle Canik'e nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[164/866] 

Kavâsân-ı hazret-i veliyyü'n-ni‘amîden  Veli  Ağa mübâşir ta‘yîn olundı. 

       19 Şevvâl [12]47 

 Merkūmın ve iyâl u evlâdları bâbında emr-i âlî sudûr itmişdir. 

fî Zi'l-ka‘de [12]48 
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Bozcaada nâ’ibine ve İncesu Kazâsı voyvadasına, evkāf-ı hümâyûn nezâretine 

mülhak evkāfdan sadr-ı esbak merhûm Kara Mustafa Paşa Vakfı mukāta‘âtından İncesu 

Kazâsı ahâlisinden voyvada-ı sâbık Hacı Mahmud nâm şahıs kendü halinde olmayub 

inhilâl-i şîrâze-i nizâm-ı memleketi mûcib asâyiş-i ahâliyi müstevcib envâ‘-ı hıyânete 

ictisâr itmekde oldığından merkūm ol tarafda oldıkda kazâ-ı mezbûr ihtilâlden hâlî 

olmayacağı der-kâr oldığına binâ’en merkūmın cürmiyle mahal-i âhara tard u def‘i 

husûsu bâ-tahrîrât inhâ’ olunmış olmakdan nâşî merkūmın cürmi Nevşehir Kazâsı'na 

kaldırılmak ve kendüsi bundan böyle ebedî zikr olunan kazâ-ı mezbûra ayak basmamak 

üzre merkūmın kavâs mübâşeretiyle Bozcaada'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i 

âlî. 

[164/866-1] Bu dahi 

Mustafa Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

Kastamonı nâ’ibine ve kazâ-ı mezbûr voyvadasına, kazâ-ı mezbûr ahâlisinden 

Emîr Ağa dimekle meşhûr nâm şahısın ber-vech-i muharrer hareketi inhâ’ olunmakla 

merkūmın kavâs mübâşeretiyle Kastamonı'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[164/867] 

Kavâsân-ı hazret-i veliyyü'n-ni‘amîden Hüseyin Kavâs mübâşir ta‘yîn 

olunmışdır. 

       26 Şevvâl [12]47 

 Ankara nâ’ibine ve Zile Hâssı voyvadasına, Badullu Aşireti Begi Osman Beg'in 

hilâf-ı rızâ’ harekât-ı reddiyyesine mebnî li-ecli't-te’dîb kavâs mübâşeretiyle Ankara'ya 

nefyi husûsuna irâde-i seniyye ta‘alluk itmekle merkūmı ahz u ta‘yîn kılınan kavâs 

Hüseyin'e teslîmen Ankara'ya irsâli bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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    [164/868] 

 Kavâsân-ı hazret-i veliyyü'n-ni‘amîden Hüseyin Kavâs mübâşir ta‘yîn olundı. 

                      27 Şevvâl [1]247  

Divriği ve Midillü nâ’iblerine, Der-sa‘âdet'de vesâ’ir memâlik-i mahrûsede ba‘zı 

ashâb-ı iktidâra virilmek üzre tab‘ u neşri irâde-i seniyye muktezâsınca olan takvîm-i 

vakāyı‘dan Sivas mütesellimi tarafına irsâl olunub mütesellim-i mûmâ-ileyhin dahi 

Divriği Kazâsı sâkinlerinden ve ashâb-ı iktidârdan Hâfız oğlı Yusuf nâm şahısa fî-i 

mîriyyesiyle gönderilmiş oldığı takvîm-i vakāyı‘ı merkūm kabûl eylemediginden başka 

sâ’irlerine dahi aldırmamak misillü hilâf-ı rızâ’ harekete ibtidâr eylediğinden 

mütesellim-i mûmâ-ileyh tarafından inhâ’ olunmakla merkūmın kavâs mübâşeretiyle 

Midillü'ye nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[164/868-1] Bu dahi 

Divriği ve Bozcaada nâ’iblerine, kazâ-ı mezbûr sâkinlerinden ve ashâb-ı 

iktidârdan Mehemmed Emîn Beg nâm şahısın ber-vech-i muharrer hareketi inhâ’ 

olunmakla merkūmın kavâs mübâşeretiyle Bozcaada'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan 

emr-i âlî. 

[164/869] 

Telhîs tobrasıyla sadr-a‘zâm efendimize gönderildi. 

       28 Şevvâl [12]47  

Ökri-kasrı nâ’ibine, sâbıkā Horbeşte Kazâsı nâ’ibi olub hilâf-ı şer‘-i şerîf 

harekete ibtidâr eylediğine mebnî sudûr iden hatt-ı hümâyûn mûcibince bâ-işâret-i 

aliyye rûz-nâmçe-i kazâdan tarîki hakk ve terfîk ile İbrail'e nefy olunmış olan Ökrili 
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Seyfullah mukaddemâ Rusyalu istilâsında ber-takrîb halâs olarak vilâyeti cânibine 

gelmiş ise de ıtlâkına dâ’ir henüz bir gûne irâde-i seniyye sunûh itmemiş ve merkūmın 

müddet-i nefyi dahi haylice vakt olmış olmakla sudûr iden hatt-ı hümâyûn mûcibince 

sadr-a‘zâm hazretlerinin inhâ’sıyla merkūmın afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[165/870] 

Dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından  Hüseyin Çâvuş mübâşir ta‘yîn olundı. 

       1 Zi'l-ka‘de [12]47 

  Bartın ve Bolu nâ’iblerine, sâbıkā Bartın Kazâsı nâ’ibi olub el-hâletü hâzihi 

kazâ-ı mezbûrda sâkin olan Ahmed Paşa'nın uygunsuz hareketine mebnî li-ecli't-te’dîb 

Bolu'ya nefy u iclâ’sı cânib-i fetvâ-penâhîden işâret olunmakla çâvuş mübâşeretiyle 

Bolu'ya nefy u iclâ’ olunması bâbında dîvândan emr-i âlî. 

 [165/871] 

 Teke Mütesellimi Sa‘id Efendi'nin kapû-çukadârı Tahir Ağa'ya virilerek 

gönderildi. 

        2 Zi'l-ka‘de [12]47 

 Bozcaada nâ’ibine, Teke Sancâğı'nda kâ’in Egirdir Kazâsı kurâsından Bodurcuk 

Karyesi Muhtârı Köle oğlı Süleyman nâm kimesne hilâf-ı rızâ’ harekete mebnî bundan 

akdem bâ-fermân-ı âlî Bozcaada'ya nefy u iclâ’ olunmış ise de merkūm fî-mâ-ba‘d 

rızâ’-yı aliyye hareketde bulunmayub kendü halinde ırz u edebiyle olarak kayd-ı 

nefyiden tahliye-i sebîline mübâderet olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

 [165/872] 

Kavâsân-ı hazret-i veliyyü'n-ni‘amîden Hüseyin Kavâs mübâşir ta‘yîn olundı. 
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       2 Zi'l-ka‘de [12]47 

 Kapûcı-başılardan Kengiri Sancâğı Mütesellimi Hacı Ömer Ağa'ya ve Bozcaada 

nâ’ibine, Kengiri Sancâğı'nda vâki‘ Kocahisâr Kazâsı ahâlisinden Kutucı oğlı Mustafa 

nâm şahıs kendü halinde olmayub hilâf-ı rızâ’-yı âlî hareketde oldığından ta‘yîn olunan 

rikâb-ı hümâyûn kā’im-makāmı kavâslarından       kavâsa terfîkan Bozcaada'ya li-ecli't-

te’dîb nefy u iclâ’ olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî.   

[165/873] 

Dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından çâvuş mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

fî  5 Zi'l-ka‘de [12]47 

Konya Mütesellimi Süleyman Beg'e ve Kayseri nâ’ibine, Erikli-i Karaman 

mahkemesi kâtibi ve cerîde mukayyidi Esad nâm şahısın uygunsuz hareketi inhâ’ 

olunmakla işâret-i aliyye mûcibince çâvuş mübâşeretiyle Kayseri'ye nefy u iclâ’ 

olunması bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[165/874] 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden İbrahim Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

5 Zi'l-ka‘de [12]47 

Saruhan Sancâğı mütesellimine ve Bozcaada nâ’ibine, Kurdus Kazâsı 

vücûhından Pehlivanlı oğlı Hacı Mustafa'nın ihtilâl-i beldeyi mûcib harekete ibtidâr 

eylediği inhâ’ olunmakla kavâs-ı veliyyü'n-ni‘ami mübâşeretiyle Bozcaada'ya nefy u 

iclâ’ olunması bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[165/875] 

Kavâsân-ı hazret-i veliyyü'n-ni‘amîden          kavâs mübâşir ta‘yîn olundı. 
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       7 Zi'l-ka‘de [12]47 

 Konya Mütesellemi Süleyman Beg'e ve Kengiri nâ’ibine, Konya Sancâğı'nda 

Erikli Kazâsı sâkinlerinden Hacı Ömer nâm şahıs kendü halinde olmayub kazâ-ı 

mezbûrın ihtilâlini mûcib harekete ibtidârı inhâ’ olunmakla merkūmın kavâs 

mübâşeretiyle Kengiri'ye nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[165/876] 

Kavâsân-ı hazret-i veliyyü'n-ni‘amîden           kavâs mübâşir ta‘yîn olundı. 

       7 Zi'l-ka‘de [12]47 

Mütesellim-i mûmâ-ileyhe ve Ankara nâ’ibine, Konya Sancâğı'nda Erikli Kazâsı 

sâkinlerinden Reşid Ağa-zâde Mehemmed nâm şahıs kendü halinde olmayub hilâf-ı 

rızâ’ hareketine mebnî kavâs mübâşeretiyle Ankara'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan 

emr-i âlî. 

[165/877] 

Müşârun-ileyh Hüseyin Paşa'ya efendimizin Enderûn agvâtından Ali Ağa ile 

müşârun-ileyh efendimize gönderildi. 

       12 Zi'l-ka‘de [12]47 

Edirne kādîsına ve Çirmen Kā’im-makāmı El-hâc Mehemmed Ağa'ya, Dimetoka 

Kazâsı A‘yânı sâbık Çelebi Ahmed Ağa ile cihet-i kefâletden dolayı kazâ-ı mezbûr 

ahâlisinden Hallâc oğlı Osman ve Hacı ve berâtlı diğer Osman nâm kimesnelerden 

alacak iddi‘âsına mebnî bundan akdem bâ-emr-i âlî Der-sa‘âdet'e ihzâr olunarak ber-

nehc-i şer‘i da‘vâları rû’yet u fazl olunmış ol vechle avdetlerine izin virilmiş ise de 

merkūmlardan kazâ-ı mezbûr ahâlisi hoşnûd olmayarak dâ’imâ fitneyi mûcib hareketde 
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bulunmaları cihetiyle hala Çirmen Sancâğı Mutasarrıfı ve Anadolu cânibi Serdâr-ı 

ekremi Hüseyin Paşa Hazretleri tarafından mukaddemâ bâ-buyurıldı Edirne'ye celb ü 

ikāme itdirilmiş ise de bundan sonra şâyed ber-takrîb yolunı bularak tekrar Dimetoka'ya 

gitmeleri lâzım gelür ise yine fitne vü fesâddan hâlî olmayacakları melhûz olmakla fî-

mâ-bâ‘d Dimetoka'ya ayak basmamak üzre Edirne'de ikāmet itdirilmek bâbında emr-i 

şerîf sudûrını müşârun-ileyh inhâ’ itmiş olmakla ba‘de ez-în Dimetoka'ya ayak 

basdırılmayarak merkūmların Edirne'de ikāmet itdirilmeleri bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[166/878] 

Kavâsân-ı hazret-i veliyyü'n-ni‘amîden           kavâs mübâşir ta‘yîn olundı. 

       16 Zi'l-ka‘de [12]47  

Gemlik kereste nâzırı olub Manyas Kazâsı'nın dahi emr-i idâresi uhdesine ihâle 

kılınan kapûcı-başı Celaleddin Ağa'ya ve Malkara nâ’ibine, Manyas Kazâsı ahâlisinden 

Pîr Ali nâm şahıs kendü halinde olmayub vazifesinden hâric umûra tasaddî ve fukarâya 

itâle-i dest-i ta‘addî itmekde oldığından li-ecli't-te’dîb bir mahale nefy u iclâ’sı husûsu 

kapûcı-başı-ı mûmâ-ileyh tarafından inhâ’ olunmakla ta‘yîn olunan         kavâs 

mübâşeretiyle Malkara'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[166/879] 

Kavâsân-ı hazret-i veliyyü'n-ni‘amîden        kavâs mübâşir ta‘yîn olundı. 

       16 Zi'l-ka‘de [12]47 

Nâzır-ı mûmâ-ileyhe ve Keşan nâ’ibine, kazâ-ı mezbûr ahâlisinden Memiş oğlı 

Mehemmed Ali nâm şahıs dahi kendü halinde olmadığından kezâlik nâzır-ı mûmâ-ileyh 

tarafından inhâ’ olunmakla ta‘yîn olunan      kavâs mübâşeretiyle Keşan'a nefy u iclâ’sı 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[166/880]  

Kethüdâ-yı bâb-ı serdâr-ı ekremi çâvuş-başı Naşid Beg'e gönderildi. 

                  18 Zi'l-ka‘de [1]247  

 Bozcaada nâ’ibine, Sofya ahâlisinden olub bundan akdem harekete ibtidâr 

eyledikleri inhâ’ olundığına mebnî sudûr iden hatt-ı hümâyûn mûcibince Bozcaada'ya 

nefy u iclâ’ olunmış olan Kör Fettah ve dellâl Emîr Bekir nâm kimesnelerin müddet-i 

nefyleri haylice vakt olarak şimdiye kadar ıslâh-ı nefs eyledikleri beyânıyla merhameten 

afv u ıtlâkları husûsu sadr-a‘zâm hazretleri tarafından bâ-tâhrîrât inhâ’ vü iltimâs 

olunmakdan nâşî sudûr iden hatt-ı hümâyûn mûcibince merkūmânın afv u ıtlâkları 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[166/880-1] Bu dahi 

Kal‘a-ı Sultâniye nâ’ibine, Sofya ahâlisinden olub bundan akdem hilâf-ı rızâ’ 

harekete ibtidâr eyledikleri inhâ’ olundığına mebnî sudûr iden hatt-ı hümâyûn 

mûcibince Kal‘a-ı Sultâniye'ye nefy u iclâ’ olunmış olan Ali ve Mehemmed'in kezâlik 

afv u ıtlâkları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[166/880-2] Bu dahi 

Bozcaada nâ’ibine, Arnabûd tâ’ifesinden olub hilâf-ı rızâ’ harekete ibtidâr 

eylediği Temürhisâr Kazâsı müdîri tarafından inhâ’ olundığına mebnî bundan akdem 

Bozcaada'ya nefy u iclâ’ olunmış olan Uluş oğlı Osman Yazıcı'nın kezâlik afv u ıtlâkı 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[166/881]  

Ağa efendimizden bi'l-istîzân Maraş Mütesellimi Süleyman Beg'in müdîr-i 

umûrı fodla kâtibi Mehemmed Efendi'ye kapû-çukadârı Hasan Ağa ile gönderildi. 

                   21 Zi'l-ka‘de [1]247   

Tarsus nâ’ibine, esbak Maraş müftüsü olub hilâf-ı rızâ’ harekete mebnî bundan 

akdem bâ-işâret-i şeyhü'l-islâmi Tarsus'a nefy u iclâ’ olunmış olan Es-seyyid El-hâc 

Ataullah Efendi'nin iyâl u evlâdına merhameten afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[166/882] 

Kâtib efendi tarafına gönderildi. 

      26 Zi'l-ka‘de [1]247 

Bozcaada nâ’ibine, hilâf-ı rızâ’ hareketine mebnî mukaddemâ sudûr iden hatt-ı 

hümâyûn rütbesinden tenzîliyle Bozcaada'ya nefy olunan piyâde asâkir-i hâssa üçinci 

alâyı kā’im-makāmı Arif Beg'in emr-i hümâyûn mûcibince afv u ıtlâkı bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[166/882-1] Bu dahi 

Limni nâ’ibine, hilâf-ı rızâ’ hareketine mebnî mukaddemâ sudûr iden hatt-ı 

hümâyûn mûcibince Limni'ye nefy olunan silahşörândan Nazif Ağa'nın afv u ıtlâkı 

husûsuna müsâ‘ade-i seniyye erzânıyla ol bâbda emr-i hümâyûn sudûr itmiş olmakla afv 

u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[167/883] 

Kapû-çukadârı İsmail Efendi ile darbhâne nâzırı efendiye gönderildi. 

       27 Zi'l-hicce [12]47 
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Kütahya nâ’ibine, Yeni-il voyvadalıgı merbûtâtından sâbıkā Pehlivanlı Mîr 

Aşireti olub Yozgat'da sâkin olan Battâl oğlı Mustafa Beg mukaddemâ Kütahya'ya nefy 

u iclâ’ olunmış ise de afv u ıtlâkı husûsu bâ-ma‘rûzât istid‘â’ olunmış olmakla 

Yozgat'da Eğinli Aşiret derûnında olan hânesinden ikāmet itmek ve kendü umûrıyla 

meşgûl olmak şartıyla afv u ıtlâk olundığını hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[167/884]  

 Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya gönderildi. 

        8 Zi'l-ka‘de [12]47 

 Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Ahmed Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmış ise de 

merkūm firâr idüb mübâşir avdet itmişdir. 

               10 Muharrem [12]48 

 Biga Sancâğı mutasarrıfı ve Bahr-ı Sefîd Boğazı muhâfızı vezîre ve Bolu 

nâ’ibine, Kal‘a-ı Sultâniye sâkinlerinden mühtedî Mehemmed Ali nâm şahıs kendü 

kendüye tabâbet iddi‘âsıyla ibâd-ullahı vertâ-ı hevl-nâka ilkā’ eylediği zâhir oldığından 

tabâbetden men‘i hala ser-etibbâ efendi tarafından inhâ’ olunmakdan nâşî kavâs 

mübâşeretiyle Bolu'ya nefy u iclâ’ olunması bâbında dîvândan erm-i âlî. 

 [167/884-1] Bu dahi 

 Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Kadri  Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

        8 Zi'l-ka‘de [12]47 

 Saruhan Sancâğı mütesellimine ve Keşan nâ’ibine, Atala Kazâsı'nda sandık 

emîni olan Mehemmed nâm şahıs kendü halinde olmadığına mebnî kavâs mübâşeretiyle 

Keşan'a nefy u iclâ’ olunması bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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 [167/885]     

 Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya gönderildi. 

        17 Zi'l-hicce [12]47 

 İzmir nâ’ibine ve Teke Sancâğı mütesellimine, Teke Kazâsı Nâ’ibi Sâdık 

Efendi'nin mugâyir-i rızâ’-yı şâhâne uygunsuz harekete ibtidârı bu def‘a kazâ-ı mezbur 

tarafından bâ-ma‘rûzât inhâ’ olunmakla merkūmın bâ-işâret-i şeyhü'l-islâmi İzmir'e 

nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[167/886] 

 Kara-kulak Ağa ile çâvuş-başı ağaya virildi. 

        21 Zi'l-hicce [12]47 

 Çâvuş-başı ağaya ve Bursa nâ’ibine, Der-sa‘âdet mütemekkinlerinden Kalnıko 

nâm nasrâniyye bu esnâda şetâ‘et-i fazîhasına mebnî mücâzât-ı lâyıkaya icrâ’ olunan 

fâhişenin dehrî oldığı tahkīk u ihbâr olundığına binâ’en kendüsinin te’dîbiyle emsâlinin 

terhîbi zımnında mersûmenin li-ecli't-te’dîb       çâvuş mübâşeretiyle Bursa'ya nefy u 

iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

 [167/887]  

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya virildi. 

       24 Zi'l-hicce [12]47 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden İbrahim Kavâs mübâşir ta‘yîn olundı. 

                 24 Zi'l-hicce [12]47 

Kum Ka‘la nâ’ibine ve Arabson Voyvadası Esad-zâde Mehemmed Ağa'ya, 

Ankara Sancâğı'nda vâki‘ Arabson nâm diğer Gülşehri Kazâsı'na tâbi‘ Seneson Karyesi 
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sâkinlerinden Hacı Yusuf oğlı Abdullah nâm şahıs kendü halinde olmayub hilâf-ı rızâ’ 

harekete ibtidâr eylediği bâ-ma‘rûzât inhâ’ olunmakla merkūmın kavâs mübâşeretiyle 

Kum Kal‘a'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[167/888] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre       çâvuş-başı ağaya gönderildi. 

       17 Zi'l-hicce 12]47 

Halil Kavâs mübâşir ta‘yîn olundı. 

       17 Zi'l-hicce [12]47 

Bolu nâ’ibine ve Çorum Sancâğı mütesellimine, Üsgüb Voyvadası sâbık Hacı 

Hüseyin'in hilâf-ı rızâ’ ve mugâyir-i şerî‘at-ı garrâ’ fukarâ-yı memleketi tecrîm eylediği 

inhâ’ olunub rû’yet hesâbıyla zimmetinde zuhûr idecek hukuk-ı fukarânın derî husûsu 

diğer emr-i şerîf ile lâzım gelenlere tenbîh kılınmış olmakdan nâşî merkūmın 

.......ba‘de'r-rû’ye li-ecli't-te’dîb kavâs mübâşeretiyle Bolu'ya nefy u tagrîb olunması 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[167/889] 

Bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile beraber kapû-kethüdâsı mektûbî sadr-ı âlî Atıf 

Beg'e gönderildi. 

       27 Zi'l-hicce [12]47 

Hala Trabzon Vâlisi ve Canik Muhassılı Vezîr Osman Paşa'ya ve Tokad 

nâ’ibine, Der-sa‘âdet müderrislerinden olub mugâyir-i rızâ’ harekete ibtidâr ile Canik 

tarafına gitmiş oldığı bu def‘a bâ-i‘lâm u tahrîrât inhâ’ kılınan Erzurum Vâlisi esbak 

Hasan Paşa-zâde Rüşdü Beg'in Tokad'a nefy u iclâ’sı bâbında emr-i şerîf sudûrı makām-
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ı fetvâ-penâhîden işâret olunmakla mûcibince merkūm buldırub müşârun-ileyh 

tarafından ta‘yîn olunacak mübâşire teslîmen Tokad'a nefy u irsâle müsâra‘at eylemesi 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[168/890]   

Mübâşir ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya gönderildi. 

       7 Muharrem [12]48 

Aydân Kavâs mübâşir ta‘yîn olundı. 

       7 Muharrem [12]48 

Alâ’iye Sancâğı mütesellimine ve Kal‘a-ı Sultâniye nâ’ibine, Alâ’iye 

Sancâğı'nda kâ’in Nevâhî-i Alâ’iye vücûhından Madalyalı Bektâş oğlı Osman nâm şahıs 

kendü halinde olmayub dâ’imâ ihlâl-i şîrâze-i nizâm-ı belde-i mûcib ve ba‘zı mehâmm-ı 

saltanat-ı seniyyenin ta‘dîlini müstevcib harekete ibtidâr eylediği mütesellim-i mûmâ-

ileyh tarafından inhâ’ olunmakla merkūmın kavâs mübâşeretiyle Kal‘a-ı Sultâniye'ye 

nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[168/890-1] Bu dahi 

Mustafa Kavâs mübâşir ta‘yîn olundı. 

            17 Muharrem [12]48   

 Mütesellim-i mumâ-ileyhe ve Bozcaada nâ’ibine, Nevâhi-i Alâ’iye vücûhından 

Cemvi Hacı Beg nâm şahıs ber-vech-i muharrer hareketi inhâ’ olunmakla merkūmın 

kavâs mübâşeretiyle Bozcaada'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[168/891] 

Emrullah Kavâs mübâşir ta‘yîn olundı. 
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            17 Muharrem [12]48   

Karacık nâ’ibine ve hocagândan İslimye Voyvadası Osman Ferid Efendi'ye, 

İslimye Kasabası sâkinlerinden El-hâc Halil nâm şahıs kendü halinde olmayub insilâb-ı 

asâyiş-i fukarâ-yı ra‘iyyet ve ihlâl-i şîrâze-i nizâm-ı memleketi müstelzim harekâta 

mütecâsir oldığı voyvada-ı mumâ-ileyh tarafından inhâ’ olunmakla merkūmın kavâs 

mübâşeretiyle Karacığ'a nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[168/892] 

Hüseyin Kavâs mübâşir ta‘yîn olundı. 

                  17 Muharrem [12]48 

Kal‘a-ı Sultâniye nâ’ibine ve Günyüzü voyvadasına, Günyüzü Kazâsı’na tâbi‘ 

Burma Karyesi sâkinlerinden Basri oğlı Osman nâm şahıs kendü halinde olmayub 

insilâb-ı asâyiş-i fukarâ-yı memleket ve ta‘dîl-i mehâmm-ı maslahatı müstelzim hareket 

ve hetk-i ırz dâ‘iyye-i fazîhasına cür’et eylediği bâ-i‘lâm u mahzar voyvada-ı mûmâ-

ileyh tarafından inhâ’ olunmakla kavâs mübâşeretiyle merkūmın Kal‘a-ı Sultâniye'ye 

nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[168/893] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya gönderildi. 

       19 Muharrem [12]48   

Kastamonı nâ’ibine ve Ankara mütesellimine, Haymanatlık Kazâsı ahâlisinden 

Kürd oğlı Mehemmed nâm şahıs ahâli vü fukarâyı ızrâr ve ta‘dîl-i mehâmm-ı seniyyeye 

ictisâr itmekde oldığından bahisle merkūmın li-ecli't-te’dîb bir mahale nefy u tagrîbi 



 528

husûsu mütesellim-i mûmâ-ileyh tarafından inhâ’ olunmakla kavâs mübâşeretiyle 

merkūmın Kastamonı'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[168/893-1] Bu dahi 

Bolu nâ’ibine ve Ankara mütesellimi mûmâ-ileyhe, Yörükân Kazâsı A‘yânı 

sâbık Halil nâm şahısın ber-vech-i muharrer hareketine mebnî kavâs mübâşeretiyle 

Bolu'ya nefy u iclâ’sı dîvândan emr-i âlî. 

[168/893-2] Bu dahi 

            21 Muharrem [12]47      

Kal‘a-ı Sultâniye nâ’ibine, Aydıncık Kazâsı ahâlisinden Pehlivan Mehemmed ve 

Hacı Kadri oğlı Hacı Mehemmed nâm şahıslar kendü hallerinde olmayub şîrâze-i 

nizâm-ı memleketin ihlâlini ve mehâmm-ı saltanat-ı seniyyenin ta‘dîl u îtâlini mûcib 

harekâta ictisâr eyledikleri kazâ-ı mezbûr voyvadası tarafından inhâ’ olunmakla 

merkūmânın kavâs mübâşeretiyle Kal‘a-ı Sultâniye'ye nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan 

emr-i âlî. 

[169/893-3] Bu dahi 

Kapûcı-başılardan Kengiri Sancâğı mütesellimine ve Bozcaada nâ’ibine, Kengiri 

sâkinlerinden defter nâzırı Elmalı oğlı Bekir nâm şahıs kendü halinde olmayub umûr-ı 

memleketin teşvîşini mûcib harekete ictirâ’ eylediği bâ-i‘lâm inhâ’ olunmakla 

merkūmın kavâs mübâşeretiyle Bozcaada'ya nefy u iclâ’sı bâbında ser-asker paşa 

hazretleri ifâdesiyle dîvândan emr-i âlî. 
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[169/893-4] Bu dahi 

Mütesellim-i mûmâ-ileyhe ve Kal‘a-ı Sultâniye nâ’ibine, Kengiri A‘yânı sâbık 

Elmalı oğlı Derviş nâm şahısın ber-vech-i muharrer hareketi inhâ’ [olunmakla] 

merkūmın kavâs mübâşeretiyle Kal‘a-ı Sultâniye'ye nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan 

emr-i âlî. 

[169/893-5] Bu dahi 

          2 Safer [12]48 

Limni nâ’ibine ve Kapu Dağı voyvadasına, Kapu Dağı Kazâsı'na tâbi‘ Erdek 

Kasabası sâkinlerinden Şatır oğlı Mustafa nâm şahıs kendü halinde olmayub şîrâze-i 

nizâm-ı memleketin iglâlini ve mehâmm-ı saltanat-ı seniyyenin ta‘dîlini müstelzim 

harekât-ı nâ-hemvâre ibtidâr eylediği voyvada-ı mûmâ-ileyh tarafından inhâ’ olunmakla 

merkūmın kavâs mübâşeretiyle Limni'ye nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[169/893-6] Bu dahi 

Bozcaada nâ’ibine ve voyvada-ı mûmâ-ileyhe, kasaba-ı mezbûr sâkinlerinden 

Hacı Emîn nâm şahısın ber-vech-i muharrer hareketi inhâ’ olunmakla merkūmın kavâs 

mübâşeretiyle Bozcaada'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[169/894] 

Çâvuşlardan Mustafa Çâvuş mübâşir ta‘yîn olundı. 

       4 Safer [12]48 

Konya mütesellimine ve Karahisâr-ı Sâhib nâ’ibine, Konya Müftüsü Abdul-

ahad'ın mugâyir-i rızâ’  harekâta ibtidârı ma‘ruzât-ı vârideden müstebân oldığına mebnî 

li-ecli't-te’dîb Karahisâr-ı Sâhib'e nefy u iclâ’sı bâbında emr-i şerîf sudurı cenâb-ı 
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meşîhat-penâhîden işâret olunmakla çâvuş mübâşeretiyle Karahisâr-ı Sâhib'e nefy u 

iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[169/895]  

Kapû-çukadârı Ali Efendi ile mukāta‘ât nâzırı Yahya Efendi'ye gönderildi. 

                   4 Safer [12]48  

Bolu nâ’ibine, Seferhisâr-ı Günyüzü Voyvadası esbak Yazıcı-zâde Hüseyin 

Beg'in hilâf-ı rızâ’ hareketine mebnî Bolu'ya nefy olunmış ise de fî-mâ-ba‘d ırz u 

edebiyle mukayyed olmak üzre afv u ıtlâkı husûsu Hüdavendigar mütesellimi ile Bolu 

Sancâğı mütesellimi taraflarından istid‘â’ olunmakdan nâşî afv u ıtlâkı bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[169/896] 

Çâvuş-başı begin mühürdârı Mustafa Ağa'ya virildi. 

       2 Safer [12]48 

Kütahya nâ’ibine, Türkmeş? Hâssı'na merbût Karaağaç-ı Güzelhisâr  Kazâsı 

sâkinlerinden Konaklı Yörük oğlı Ahmed nâm kimesne hilâf-ı rızâ’ hareketine binâ’en 

Kütahya'ya nefy olunmış ise de kendü menfâsında ve iyâl u evlâdı memleketinde sefîl ü 

sergerdân oldıklarından afv u ıtlâkı husûsuna müsâ‘ade-i seniyye erzân buyurılmasını 

merkūm bâ-arzuhâl niyâz u istid‘â’ itmekle merkūmın afv u ıtlâkı bâbında dîvândan 

emr-i âlî.  

[170/897]         

Mübâşir ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya gönderildi. 

       15 Safer [1]248 
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Çâvuş-başı ağaya ve Bozcaada nâ’ibine, Der-sa‘âdet'de şehir emîni kurbında 

Cafer Ağa Mahallesi'nde sâkin dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından kâğıdcı Ali nâm şahıs 

ulemâdan ba‘zı zevâtı tahrîk ve büyüce sît misillü harekâta cesâret eylediğine mebnî li-

ecli't-te’dîb Bozcaada'ya nefy u iclâ’sı husûsu ser-asker paşa hazretleri tarafından inhâ’ 

olunmakla merkūmın ta‘yîn olunan      çâvuş mübâşeretiyle Bozcaada'ya nefy u iclâ’sı 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[170/897-1] Bu dahi 

                  17 Safer [12]48 

Hamid Sancâğı mütesellimine ve Bolu nâ’ibine, Hamid Sancâğı'nda vâki‘ 

Uluborlu Kazâsı sâkinlerinden Hacı Mollâ nâm şahıs kendü halinde olmayarak 

mehâmm-ı seniyyenin ta‘dîlini mûcib ve inhilâl-i şîrâze-i nizâm-ı memleketi müstevcib 

harekât-ı nâ-merziyyeye mütecâsir oldığı mütesellim-i mûmâ-ileyh tarafından inhâ’ ve 

ol bâbda kazâ-ı mezbûr tarafından virilen mahzar isrâ’ kılınmagla rikâb-ı hümâyûn 

kā’im-makāmı kavâslarından mübâşir ta‘yîn kılınan        kavâsa terfîkan Bolu'ya nefy u 

iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[170/897-2] Bu dahi 

Mütesellim-i mûmâ-ileyhe ve Kengiri Kazâsı nâ’ibine, livâ-ı mezbûra vâki‘ 

Uluborlu Kazâsı sâkinlerinden Sekeneci oğlı Büyük Yağkub nâm şahısın dahi ber-vech-

i muharrer hareketine mebnî kavâsa terfîkan Kengiri'ye nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan 

emr-i âlî. 
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[170/897-3] Bu dahi 

Mütesellim-i mûmâ-ileyhe ve Kastamonı nâ’ibine, Isparta Kazâsı sâkinlerinden 

Selman Hacı oğlı Ali nâm şahısın ber-vech-i muharrer hareketine mebnî kavâsa terfîkan 

Kastamonı'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[170/897-4] Bu dahi 

Mütesellim-i mûmâ-ileyhe ve Ankara nâ’ibine, Hamid Sancâğı'nda vâki‘ 

Uluborlu Kazâsı sâkinlerinden Güllâbi oğlı Hacı Hâfız'ın dahi ber-vech-i muharrer 

hareketine mebnî           kavâsa terfîkan Ankara'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i 

âlî. 

[170/898] 

Kavâsân-ı hazret-i veliyyü'n-ni‘amîden Altı-parmak Ahmed Kavâs mübâşir 

ta‘yîn olundı. 

       26 Safer [12]48 

Amasya mütesellimine ve Bozcaada nâ’ibine, Amasya Mütesellimi sâbık Yekin-

zâde İbrahim nâm şahıs kendü halinde olmayub şîrâze-i nizâm-ı memleketin ihlâlini ve 

mehâmm-ı saltanat-ı seniyyenin ta‘dîlini müstelzim harekât-ı nâ-bercâya ictisâr eylediği 

mütesellim-i mûmâ-ileyh tarafından inhâ’ olunmakla merkūmın kavâs mübâşeretiyle 

Bozcaada'da nefy u iclâ’ olunması bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[170/899] 

Bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile beraber kapû-çukadârı Bekir Efendi ile kapû-

kethüdâsı Sâdık Beg'e gönderildi.     

                                                                     27 Safer [12]48  
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Erzurum vâlisi vezîre ve Aksaray nâ’ibine, müteveffâ Osman Paşa 

müte‘allikātından ve kapûcı-başılardan Erzincan Kazâsı'nda voyvada olan AkSarâylı 

İbrahim Beg ba‘zı uygunsuz harekete ve mehâmm-ı seniyyenin te’hîrini mûcib uzaga 

cesâret itmekde oldığı ve bundan böyle gerek voyvadalıgda ve gerek ma‘zûlen 

Erzincan'da bekā’ vü istikrârı envâ‘-ı mahâzîri mü’eddî olacağı inhâ’ olunmakla mûmâ-

ileyhin azl ile Erzincan'dan bütün bütün kıta‘-ı alâka itdirilerek def‘ ve vatan-ı aslîsi 

olan Aksaray'a ikāme itdirilmesi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[170/900] 

Mübâşir-i mûmâ-ileyhe virilmek üzre hazinedâr kā’im-makāma gönderildi. 

       27 Safer [12]48   

Niğde nâ’ibine ve Kayseri Sancâğı mütesellimine, Kayseri'de nakībü'l-eşrâf 

kā’im-makāmı bulunan El-hâc Mehemmed Emîn iktizâ’-ı fukarâ-yı ra‘iyyete ve acze-i 

memleket haklarında envâ‘-ı zulm u ta‘addîye ibtidâr eylediği bu def‘a bi'l-ihbâr tahkīk 

olunarak iyâl u evlâdlarıyla beraber Niğde'de iskân u ikāme olunması cânib-i meşîhat-

penâhîden işâret olunmakla merkūm ol cânibe me’mûr olan rikâb-ı hümâyûn kā’im-

makāmı kapûcılar kethüdâsı Mustafa Ağa ma‘rifetiyle iyâl u evlâdıyla beraber Niğde'ye 

irsâl olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[171/901]      

Kapû-çukadârı Şakir Ağa ile asâkir-i mansûre baş-kâtibi Osman Beg'e 

gönderildi. 

       27 Safer [12]48 

Sakız nâ’ibine, piyâde asâkir-i mansûre alâylarından tokuzıncı alây-begi sâbık 

alây-emîni olub cünhâsına mebnî emr-i hümâyûn mûcibince Sakız Cezîresi'ne nefy 
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olunan Hasan Beg'in afv u ıtlâkına müsâ‘ade-i şâhâne erzânıyla emr-i hümâyûn 

buyurılmış olmakla mûmâ-ileyhin afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[171/901-1] Bu dahi 

Midillü nâ’ibine, piyâde asâkir-i mansûre alâylarından tokızıncı alây-begi sâbık 

mîr-alâyı olub cünhâsına mebnî kezâlik Midillü Cezîresi'ne nefy u iclâ’ olunan Fazlı 

Beg'in afv u ıtlâkı husûsuna müsâ‘ade-i şâhâne erzân buyurılmış olmakla mûmâ-ileyhin 

afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[171/902]            

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya gönderildi. 

       28 Safer [12]48 

Adana Begler-begisi Sâdık Paşa'ya ve Kayseri nâ’ibine, Adana Nâ’ibi İmâm-

zâde El-hâc Mehemmed Sıdkı asâkir-i mansûre hakkında agzına gelen hezeyânı 

tefevvüh itmekde oldığı bi'l-ihbâr tahkīk olunmış olmakla li-ecli't-te’dîb Kayseri'ye nefy 

u iclâ’sı bâbında emr-i şerîf sudûrı cânib-i fetvâ-penâhîden işâret olunmakla mûcibince 

çâvuş mübâşeretiyle Kayseri'ye nefy u iclâ’ olunması bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[171/903]      

Kastamonı Mütesellimi Emîn Ağa ile kapû-çukadârı Hacı Hüsrev Ağa'ya 

virilerek gönderildi. 

      13 Rebî‘ü'l-evvel [12]48 

Bozcaada nâ’ibine,  Boy-âbâd Kazâsı'na tâbi‘ Ali-begli nâm karye sâkinlerinden 

Halid oğlı Mehemmed hilâf-ı rızâ’ hareketine mebnî li-ecli't-te’dîb Bozcaada'ya nefy u 

tagrîb olunmış ise de fî-mâ-ba‘d kendü halinde olacağına ahâli-i kazâ kefâlet 
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eylediklerinden bahisle afv u ıtlâkı husûsunu Kastamonı Mütesellimi Mehemmed Emîn 

Ağa tarafından inhâ’ olunmış olmakla merkūmın iyâl u evlâdına merhameten afv u 

ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[171/903-1] Bu dahi 

Kum Kal‘a nâ’ibine, Boy-âbâd Kazâsı sâkinlerinden Cebeci oğlı Mehemmed 

hilâf-ı rızâ’-yı âlî hareketine binâ’en li-ecli't-te’dîb nefy u tagrîb olunmış ise de merkūm 

fî-mâ-ba‘d kendü ırzıyla mukayyed olacağından bahisle mütesellim-i mûmâ-ileyh 

tarafından inhâ’ olunmakla afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-iâlî. 

[171/904]                      

Kapû-çukadârı Ahmed Ağa'ya virilerek gönderildi. 

                                   19 Rebî‘ü'l-evvel [12]48  

İzmir nâ’ibine, hilâf-ı rızâ’ hareketine mebnî bundan akdem bâ-işâret-i aliyye 

İzmir'e nefy olunan Teke Nâ’ibi Sâdık Efendi'nin rahm ü şafkate şâyân oldığı nâ’ib-i 

mûmâ-ileyh tarafından bâ-i‘lâm inhâ’ olunmakla merkūmın bâ-işâret-i aliyye afv u 

ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[171/905]       

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya gönderildi. 

      19 Rebî‘ü'l-evvel [12]48 

Kütahya Sancâğı mütesellimine ve Bozcaada nâ’ibine, Uşak Kazâsı ahâlisinden 

Kayalık oğlı Ali nâm şahıs afyon hakkında karâr-gîr olan nizâma mugâyir tezkeresiz 

mübâya‘a eylediği ceki afyon ile tutulıb zikr olunan afyon nizâmı vechle cânib-i mîrçün 

zabt ve kendüsi dahi habs olundığı mütesellim-i mûmâ-ileyh tarafından inhâ’ olunmakla 
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merkūmın kavâs mübâşeretiyle Bozcaada'ya nefy u iclâ’sı bâbında harîr nâzırı Ömer 

Mustafa Efendi takrîriyle dîvândan emr-i âlî. 

[172/906]      

Mübâşir ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya gönderildi. 

      21 Rebî‘ü'l-evvel [12]48 

Bozcaada nâ’ibine ve Kurupazar-ı Ta‘allü voyvadasına, Kurupazar-ı Ta‘allü 

Kazâsı ahâlisinden tuğracı oğlı dâ’ima ihlâl-i umûr-ı memleket ve îtâl-i mehâmm-ı 

maslahat ve misillü mefsedetinden başka harîr nizâmına mugâyir harekete cür’et 

itmekde oldığı bâ-mahzar u i‘lâm inhâ’ ve merkūmın bir mahale nefy u tagrîbi husûsu 

voyvada-ı mûmâ-ileyh tarafından istid‘â’ olunmakla rikâb-ı hümâyûn kā’im-makāmı 

kavâslarından mübâşir ta‘yîn olunan           kavâsa terfîkan Bozcaada'ya nefy u îsâle 

müsâra‘at eylemesi dîvândan emr-i âlî. 

[172/906-1] Bu dahi 

Kapûcı-başılardan Tornavi Voyvadası Hacı Ahmed Ağa'ya ve Kala‘-ı Sultâniye 

nâ’ibine, Tornavi Kasabası sâkinlerinden Arif Beg nâm şahıs zahîre hakkında karâr-gîr 

olan nizâma mugâyir ba‘zı müste’minâne hafiyyece üç yüz elli keyl hınta ve bir mikdâr 

kokoroz fürûht eylediği hala Varna Muhâfızı Abdülkerim Beg tarafından inhâ’ 

olunmakla rikâb-ı  hümâyûn kā’im-makāmı kavâslarından mübâşir ta‘yîn olunan      

kavâsa terfîkan Kal‘a-ı Sultâniye'ye nefy u îsâle müsâra‘at eylemesi bâbında dîvândan 

erm-i âlî. 

[172/907]      

Mehter Veli ile Bahr-ı Sefîd Boğazı muhâfızı hazretlerinin kapû-kethüdâsı Hacı 

Mustafa Ağa'ya gönderildi. 
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      25 Rebî‘ü'l-evvel [12]48  

Bozcaada nâ’ibine ve Divriği Kazâsı sâkinlerinden olub Bozcaada'ya nefy 

olunan Emîn Beg'in müddet-i nefyi haylice uzayub ıslâh-ı nefs itmiş ve iyâl u evlâdı 

memleketinde sefîl ü sergerdân olmış oldıklarından hakkında merâhim-i aliyye erzân 

buyurılması Biga Sancâğı mutasarrıfı tarafından inhâ’ olunmakla afv u ıtlâkı bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[172/908]      

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya gönderildi. 

      26 Rebî‘ü'l-evvel [12]48 

Mudanya ve Bozcaada nâ’iblerine, Mudanya Kazâsı'nda kâ’in Besi Karyesi 

sâkinlerinden Eyüb nâm şahıs fukarâ vü re‘âyâya iz‘âc u ızrâr ve bu esnâda Avrupa 

tüccârından ol tarafda bulunan tâcire dahi şürût-ı berâtına mugâyir mu‘âmele-i nâ-

merziyyeye ibtidâr eylediği inhâ’ olunmakla kavâs mübâşeretiyle Bozcaada'ya nefy u 

iclâ’ olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî.          

[172/909] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya gönderildi. 

      6 Rebî‘ü'l-âhir [12]48 

Kapûcı-başılardan Bozok Mütesellimi Şakir Beg'e ve Kastamonı nâ’ibine, 

Pehlivanlı Aşireti Begi sâbık Hacı Halid Beg kendü halinde olmayub ahâli-i aşireti ifsâd 

ve mehâmm-ı seniyyenin ta‘dîlini mûcib halat-ı reddiyyeyi i‘tiyâd eylediğine mebnî 

merkūmın bir mahale nefyi husûsu Yeni-il voyvadası tarafından inhâ’ olunmakla li-
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ecli't-te’dîb kavâs mübâşeretiyle merkūmın Kastamonı'ya nefy u iclâ’sı bâbında 

dîvândan emr-i âlî.  

[172/910]           

Kapû-çukadârı Hacı Halil Efendi'ye virilerek gönderildi. 

      15 Rebî‘ü'l-âhir [12]48 

Kayseri nâ’ibine ve Nevşehir Ma‘-ı Ürgüb Voyvadası Tahir Beg'e, Nevşehir'e 

tâbi‘ Dumlu Kazâsı civârında Zile Karyesi ahâlisinden Yusuf nâm şahıs sirkat 

töhmetiyle ahz u habs ve yedinde olan eşyâ-yı mesrûke ashâbına red ile kendüsinden 

ahâli emin olmadıkları inhâ’ olunmakla merkūmın iyâl u evlâdıyla Kayseri'ye nefy u 

iclâ’sı bâbında dîvândan erm-i âlî. 

[173/911]           

Ağa efendimiz tarafından zahîre nâzırı esbak Ahmed Ağa'ya gönderildi. 

      13 Rebî‘ü'l-âhir [12]48 

Bozcaada nâ’ibine, Amasya Mütesellimi sâbık Yekin-zâde İbrahim Beg bundan 

akdem Bozcaada'ya nefy olunmış ise de mîr-i mûmâ-ileyh Amasya'nın hândân-ı kadîmi 

ve işe yarar erbâbdan olarak ba‘zı hedimât-ı muktezîde istihdâm olunmak üzre afv u 

ıtlâkı husûsuna müsâ‘ade-i seniyye-i mülûkâne erzân kılınması Trabzon mülhakātıyla 

Sivas vâlisi hazretleri tarafından inhâ’ olunmakla müşârun-ileyhin inhâ’sı vechle mîr-i 

mûmâ-ileyhin afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[173/912]            

Ağa efendimizin mühürdârı Nesîm Efendi'ye virildi. 

      17 Rebî‘ü'l-âhir [12]48 



 539

Seddü'l-bahr nâ’ibine, Darıca Karyesi sâkinlerinden Mollâ Reşid-zâde Mustafa 

ba‘zı nâ-revâ harekete ibtidârına mebnî Seddü'l-bahr'e nefy olunmış ise de afv u ıtlâkı 

husûsu evlâd u iyâli tarafından istid‘â’ vü niyâz olundığına mebnî afv u ıtlâkı bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[173/913]           

Çâvuş-başı ağa tarafına virildi. 

      4 Cemâziye'l-evvel [12]48 

Nigbolu nâ’ibine, Nevşehirli Mahmud nâm şahısın mugâyir-i rızâ’ harekete 

ictisârına mebnî sudûr iden emr-i hümâyûn mûcibince merkūmın kavâs mübâşeretiyle 

Nigbolu'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[173/913-1] Bu dahi 

Vidin nâ’ibine, Nevşehirli Hüseyin nâm şahısın kezâlik kavâs mübâşeretiyle 

Vidin'e nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[173/913-2] Bu dahi 

Bozcaada nâ’ibine ve Kırşehri Sancâğı Mütesellimi ve Gümüşgân  Ma‘den-i 

Hümâyûn Emîni Abdurrahman Ağa'ya, ma‘den-i mezbûra merbût Gevker Kazâsı'na 

tâbi‘ Kimîri Karyesi sâkinlerinden halkacı Hasan ve Meraş nâm şahıslar kendü 

hallerinde olmayub ahâliden ba‘zılarını tahrîk ve iğfâl  ve mehâmm-ı seniyyeyi ta‘dîl u 

ibtâl misillü  harekâta ibtidâr eyledikleri ma‘den-i mezbûr emîni tarafından inhâ’ 

olunmakla merkūmların kavâs mübâşeretiyle Bozcaada'ya nefy u iclâ’ları bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 
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[173/913-3] Bu dahi 

Midillü nâ’ibine ve ma‘den-i mezbûr emînine, karye-i mezbûr sâkinlerinden 

Mollâ Süleyman Derbican oğlı Haydar nâm şahısların ber-vech-i muharrer hareketleri 

inhâ’ olunmakla merkūmların kavâs mübâşeretiyle Midillü'ye nefy u iclâ’ları bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[173/914] 

Mühürdâr-ı hazret-i kā’im-makāmı Osman Kamil Beg ile kā’im-makām paşa 

efendimize gönderildi. 

      7 Cemâziye'l-evvel [12]48         

Kal‘a-ı Sultâniye nâ’ibine, Aydıncık Kazâsı ahâlisinden olub mukaddemâ hilâf-ı 

rızâ’ harekete ibtidârı inhâ’ olundığına mebnî Kal‘a-ı Sultâniye'ye nefy olunmış olan 

Pehlivan Mehemmed ve Hacı Kadri oğlı Hacı Mehemmed nâm kimesnelerin ıslâh-ı nefs 

itmiş oldıkları Bahr-ı Sefîd Boğazı muhâfızı tarafından inhâ’ ve afv u ıtlâkları husûsu 

iltimâs olunmakla ol bâbda sâniha-ı zeyl sudûr olan emr-i hümâyûn mûcibince 

sebîllerinin tahliye olunması bâbında dîvândan emr-i âlî.   

[174/915]                   

Mektûbî sadr-ı âlî Atık Beg Efendi taleb itmekle ol tarafa virildi. 

      13 Cemâziye'l-evvel [12]48 

Trabzon ve mülhakātıyla Sivas vâlisi vezîre ve Edirne kādîsına, menfiyyen 

Sivas'da olan Livaneli Ali Beg'in sudûr iden hatt-ı hümâyûn mûcibince çâvuş 

mübâşeretiyle erzân-ı irsâl olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[174/916]                   

Kapû-çukadârı Halil Efendi'ye virildi. 

      13 Cemâziye'l-evvel [12]48 

Karahisâr-ı Sâhib nâ’ibine, sâbıkā Konya müftüsü olub ba‘zı cünhasına mebnî 

bundan akdem Karahisâr-ı Sâhib'e nefy olunmış olan Abdul-ahad Efendi'nin fî-mâ-ba‘d 

mesâlih-i memlekete ve umûr-ı fetvâ-yı şerîfeye müdâhale itmemek üzre afv u ıtlâkı 

bâbında Konya'da vâki‘ Çelebi Efendi Hazretleri'nin ve Konya Mütesellimi Süleyman 

Beg'in inhâ’larıyla ve şeyhü'l-islâm efendi hazretlerinin işâretleriyle dîvândan emr-i âlî. 

[174/917]                   

Mehter Gemalmaz Hasan kulları kaleme getürmekle kayd olunub merkūma 

virildi. 

      14 Cemâziye'l-evvel [12]48 

Bolu Kazâsı nâ’ibine, Kengiri Sancâğı'nda vâki‘ Kal‘acık-ı Keskîni Kazâsı'na 

tâbi‘ Pazarcık Karyesi ahâlisinden Mollâ Ali'nin afv u ıtlâkı bâbında Kengiri 

müteselliminin inhâ’sıyla dîvândan emr-i âlî. 

[174/918]                   

Dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından Ahmed Beg mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

      19 Cemâziye'l-evvel [12]48  

Ipsala ve Bursa nâ’iblerine, Ipsala Müftüsü sâbık El-hâc Mahmud'un uygunsuz 

harekete ibtidâr eylediği bu def‘a mahalinden vârid olan i‘lâm u mahzar me’âllerinden 

müstebân oldığına mebnî merkūmın bâ-işâret-i şeyhü'l-islâmi Bursa'ya nefy u iclâ’sı 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[174/919]                   

Bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile beraber kapû-çukadârı İbrahim Beg ile kapû-

kethüdâsı Ali Rıza Efendi'ye gönderildi. 

      21 Cemâziye'l-evvel [12]48 

Sâbıkā ma‘âden-i hümâyûn emîni Osman Paşa'ya ve Tokad nâ’ibine, paşa-yı 

mûmâ-ileyhin mukaddemce hasbe'l-îcâb ma‘âden-i hümâyûn emâneti uhdesinden sarf u 

tahvîl ile Diyârbekir Eyâleti'ne il-hâkān rütbe ve alây vezâretiyle Cûneli-zâde El-hâc 

Ishak Paşa'ya tevcîh kılınmış oldığına mebnî ma‘den-i mezkûrın ber-mu‘tâd halef-selef 

muhâsebesini ba‘de'r-ru’ye ordı-yı hümâyûna olan me’mûriyetinin afvıyla Tokad ve 

yahud âhar münâsib mahalde ikāmeti husûsuna müsâ‘ade-i seniyye-i şâhâne erzân 

kılınması husûsu bu def‘a paşa-yı mûmâ-ileyh tarafından inhâ’ olunmakla paşa-yı 

mûmâ-ileyh muhâsebe-i mezkûreyi ba‘de'r-ru’ye Tokad'da ikāmeti husûsuna irâde-i 

seniyye-i şâhâne ta‘alluk iderek ol bâbda hatt-ı hümâyûn [sudûr] itmiş olmakla 

mûcibince ol tarafdan hareket ve Tokad'a varub anda ikāme eylemesi bâbında dîvândan 

emr-i âlî. 

[174/920]                    

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya gönderildi. 

      23 Cemâziye'l-evvel [12]48 

Saruhan Sancâğı mütesellimine ve Balıkesri nâ’ibine, Magnisa Kazâsı 

mütemekkinlerinden Nikos nâm zimmî afyon kaçırmak töhmetine ictisâr eylediği bu 

def‘a mahalinden bâ-ma‘rûzât inhâ’ olunmakdan nâşî afyon hakkında karâr-gîr olan 

yed-i vâhid nizâmının tatarruk-ı halelden vikāyesi zımnında mersûmın ibreten li's-

sa’irin kavâs mübâşeretiyle Balıkesri'ye nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[174/921]                   

Kapû-çukadârı Mustafa Ağa ile darbhâne-i âmire nâzırı efendiye gönderildi. 

      27 Cemâziye'l-evvel [12]48 

Bereketlü Ma‘den-i Hümâyûn Emîni Halil Beg'e, inhâsına mebnî bundan 

mukaddem Kütahya'ya nefy olunub muahharan fî-mâ-ba‘d ma‘den-i mezbûra ayak 

basmaması bâbında sudûr iden emr-i şerîfin balâsına şerh virilmiş olan Bereketlü 

Ma‘deni Usta-başısı sâbık Hacı Mahmud nâm kimesnenin ma‘den iliminde mehâreti 

olarak cünha vü kabâhati yekde-i müstelzim tekdîr olmadığı rivâyet olunmış ve merkūm 

menfâsından mukaddemce Der-sa‘âdet'e celb ü istintâk olundıkda kendüsinin ifâdesine 

ve bî-garaz erbâb-ı vukūfın ihbârına nazaran töhmet u kabâhati iftirâ kabîlinden oldığı 

ma‘den husûsunda işe yarayacağı tebeyyün iderek vilâyetinde hândân ve kesîrü'l-iyâl 

idügi dahi haber virilmiş idüginden hândanlıgına hürmeten ve iyâl u evlâdına 

merhameten bir müddet Der-sa‘âdet'den eğlenmek üzre afv u ıtlâkı husûsuna müsâ‘ade-i 

seniyye-i şâhâne erzân kılınarak ol bâbda hatt-ı hümâyûn sudûr itmiş olmakla merkūmın 

ol vechle afv u ıtlâk kılınub vilâyetinde ikāmetine mâni‘a olunmaması bâbında 

darbhâne-i âmire nâzırı efendi hazretlerinin takrîriyle dîvândan emr-i âlî. 

[175/921-1] Bu dahi 

Diyârbekir vâlisi ve ma‘den-i hümâyûn emîni vezîr El-hâc İshak Paşa'ya, 

bundan akdem Kütahya'ya nefy olunmış olan Keban Ma‘den Usta-başısı sâbık Toma 

zimmînin ma‘den ilminde mehâreti rivâyet olunmış oldığına binâ’en mersûm 

menfâsından mukaddemce mahbûsen Der-sa‘âdet'e celb ü istintâk olundıkda vâki‘ olan 

ifâdesine bî-gâraz erbâb-ı vukūfın ihbârına nazaran sebeb-i nefyi usta-başılık umûrından 

hâric maslahata karışmasından neş’et eylediği anlaşılmış ve ma‘denciler içinde 
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mersûmdan gayrı mütefennin usta olmayarak ma‘den husûsunda fence lûzımı 

oldığından afv u ıtlâkı ve ma‘den-i mezbûra irsâli husûsu ma‘den-i hümâyûn emîni 

sâbık müteveffâ Cûneli-zâde İbrahim Paşa tarafından inhâ’ olunmış idüginden mersûm 

böyle ırz u edebiyle mukayyed olmak ve eslâfî usta-başılar misillü ma‘den-i mezbûr 

i‘mâlinden gayrı maslahata karışmamak şartıyla afv u ıtlâkı kemâ-fî-evvel usta-başı 

nasbıyla mahaline irsâli husûsuna irâde-i merâhim-âde-i pâdişâhâne ta‘allukıyla ol 

bâbda hatt-ı hümâyûn sudûr itmiş ve usta-başılık .......baş muhâsebe tarafından diğer 

emr-i şerîf tasdîr u tesyîr kılınmış olmakla mûcibince fakat mersûmın afv u ıtlâkıyla 

usta-başılık hidmetinde istihdâm olunması bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[175/922]                   

Kavâsân-ı hazret-i kā’im-makāmîden Hacı Mahmud Kavâs mübâşir ta‘yîn 

olundı. 

      3 Cemâziye'l-âhir [12]48 

Çemişgezek nâ’ibine, Der-sa‘âdet'de Koca Mustafa Paşa kurbında sâkin kassâb 

esnâfından Çemişgezekli Ahmed nâm şahıs harekât ve süknâ-ı şurût nizâmlarına 

mugâyir idügi İstanbul kādîsı efendi tarafından i‘lâm olunmakdan nâşî kavâs 

mübâşeretiyle vilâyeti olan Çemişgezeğ'e nefy u iclâ’ olunması bâbında dîvândan emr-i 

âlî. 

[175/923]                                      

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Hasib Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

      5 Cemâziye'l-âhir [12]48 

Aydın Sancâğı mütesellimine ve Bozcaada nâ’ibine, fî'l-asl Edinborlık 

ahâlisinden olub bir kâç seneden berü Tire'de temekkün Aydın Ali nâm şahıs kendü ırz 
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u edebiyle mukayyed olmayub inhilâl-i şîrâze-i nizâm-ı memleketi mü’eddî harekât-ı 

nâ-bercâya cür’et itmekde oldığı âcilden merkūmın iyâl u evlâdıyla beraber âhar mahale 

def‘ u iskânı husûsu mütesellim-i mûmâ-ileyh tarafından inhâ’ olunmakdan nâşî 

merkūmın ta‘yîn olunan kavâs mübâşeretiyle iyâl u evlâdıyla Bozcaada'ya nefy u iclâ’sı 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[175/924]                      

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Ahmed Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

      5 Cemâziye'l-âhir [12]48 

Bozcaada nâ’ibine ve Kastamonı Sancâğı mütesellimine, Kastamonı Sancâğı'nda 

Ketîlü Kazâsı sâkinlerinden Dağlı oğlı Hacı Ali nâm şahıs kendü halinde olmayub neşr-

i erâcîf ile şîrâze-i nizâm-ı memleketin inhilâlini ve mehâmm-ı saltanat-ı seniyyenin 

ta‘dîlini mûcib harekâta ictisârı inhâ’ olundığına mebnî merkūmın li-ecli't-te’dîb kavâs 

mübâşeretiyle Bozcaada'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[175/925]                   

Mektûbî hazret-i sadr-âlî Atik Beg Efendi Hazretlerine gönderildi. 

      11 Cemâziye'l-âhir [12]48 

Bozcaada nâ’ibine, Alâ’iye Sancâğı'nda kâ’in Nevâhi-i Alâ’iye vücûhından 

Hamdi Hacı Beg nâm kimesne bundan akdem Bozcaada'ya nefy olunmış ise de merkūm 

menfâsında ve iyâl u evlâdı vatanında sefîl ü sergerdân ve merhamete şâyân oldıkları 

bâ-arzuhâl inhâ’ vü istirhâm olunmakdan nâşî merhameten merkūmın afv u ıtlâkı 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[175/926]                   

Kavâs-ı veliyyü'n-ni‘amîden Salih Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

      15 Cemâziye'l-âhir [12]48 

İş bu emr-i âlî tebdîl vezîre nakl u tastîr olunmışdır. 

Dimetoka ve Bursa nâ’iblerine, Dimetoka'da mahkeme baş-kâtibi Salih nâm 

şahıs kendü halinde olmayub dâ’imâ ahâliyi vü fukarâyı ızrâr ve mehâmm-ı seniyyenin 

ta‘dîlini ictisâr itmekde oldığı bâ-mahzar inhâ’ olunmakdan nâşî merkūmın li-ecli't-

te’dîb kavâs mübâşeretiyle Bursa'ya nefy u tagrîbi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[176/927]                   

Kavâsân-ı hazret-i kā’im-makāmı Mehemmed Kavâs mübâşir ta‘yîn olundı. 

      14 Cemâziye'l-âhir [12]48 

İş bu üç kıt‘a emr-i şerîf tebdîl olunub zîre nakl u tesyîr olunmışdır. 

Dimetoka ve Limni nâ’iblerine, Dimetoka Kazâsı ahâlisinden Ali Ağa-zâde 

Mehemmed nâm şahıs kendü halinde olmayub dâ’imâ ahâli vü fukarâyı ızrâr ve ta‘dîl-i 

mehâmm-ı seniyyeyi müstelzim hâlâte ictisâr üzre oldığı inhâ’ olunmakla merkūmın 

kavâs mübâşeretiyle Limni'ye nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[176/928]                   

Kavâsân-ı hazret-i kā’im-makāmı Ali Kavâs mübâşir ta‘yîn olundı. 

      14 Cemâziye'l-âhir [1]248 

Dimetoka ve Bozcaada nâ’ibine, kazâ-ı mezbûr ahâlisinden Ali Ağa-zâde 

Ahmed nâm şahısın kezâlik hareketi inhâ’ olunmakla merkūmın kavâs mübâşeretiyle 

Bozcaada'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[176/929]                    

Kavâsân-ı hazret-i veliyyü'n-ni‘ami Selim Kavâs mübâşir ta‘yîn olundı. 

      14 Cemâziye'l-âhir [1]248 

Dimetoka ve Midillü nâ’iblerine, kazâ-ı mezbûr ahâlisinden Ali Ağa-zâde 

Mustafa Hüsrev nâm şahısın kezâlik hareketi inhâ’ olunmakla merkūmın kavâs 

mübâşeretiyle Midillü'ye nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[176/930]                   

Cânib-i hazret-i kā’im-makāmîden Belgrad muhâfızına ve Fedâyi-zâde Ali 

Paşa'ya ve Hüseyin Kapûdân'a yazılan üç kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile beraber tobraya 

vaz‘ u temhîr ile kapû-çukadârı Hacı İbrahim Ağa ile kapû-kethüdâsı Ali Efendi 

gönderildi.        

18 Cemâzî'l-âhir [1]248 

Belgrad cânibinde olan Hüseyin Kapûdân'a cânib-i sadâret-penâhîden vukū‘ 

bulan iltimâsa mebnî kapûdân-ı mûmâ-ileyh hakkında afvı  şâmil Belgrad Muhâfızı 

Hüseyin Paşa'ya hitâben, mukaddemâ sudûr iden emr-i âlî mûcibince kapûdân-ı mûmâ-

ileyh yanında ba‘zı mensûbât-ı zebûr-ı aliyye bulundıgı Nemçe yakasından Belgrad'a 

geçüb diğer sâdır olacak fermân-ı âlîye intizâren orada ikāmet üzre oldığı gelen 

tahrîrâtdan müstebân olmakla kapûdân-ı mûmâ-ileyh ile beraber çıkmış olan mîr-i 

mîrân-ı kirâmdan Fedâyi-zâde Ali Paşa ve Yâldızlı Mustafa ve Körpe Mehemmed 

Kapûdân dahi afv ve safh-ı şahâneye mazhar oldıklarından başka Bosna'da olan emvâl u 

emlâkları cümleten kendülerine terk u ihsâba ile Eyâlet-i Bosna'da bulunan alâkaları 

hâsılâtı taraflarına â’id olarak bir münâsib müdîr ta‘yîniyle idâre itdirilmek ve zuhûr 

idecek düyûnları taraflarından te’eddübe kılınmak şartıyla kapûdân-ı mûmâ-ileyh 
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haremiyle ve mûmâ-ileyhüm dahi akraba ve müta‘allikātlarıyla Der-sa‘âdet'e gelüb 

ikāmet eylemeleri husûsuna irâde-i mülûkâne ta‘allukıyla ol bâbda sudûr iden hatt-ı 

hümâyûn mûcibince mûmâ-ileyhüm dahi afv ve ihsân-ı şâhâneye mazhariyetlerini 

mü’ebbeden başka başka fermânlar tesyâr ve keyfiyyet cânib-i sadâret-penâhîden 

muhâfız-ı müşârun-ileyh iş‘âr ve muhâfız-ı müşârun-ileyhin iş‘ârı üzre kapûdân-ı 

mumâ-ileyhin Nemçe Devleti me’mûrları ve sâtetiyle müşârun-ileyhe teslîm kılınan on 

yedi bin sekiz yüz elli gurûşlık Nemçe akçesinin kapûdân-ı mûmâ-ileyh tarafına terk u 

ihsânı husûsu dahi tahrîr ü izbâr kılınmış olmakla iş bu irâde-i seniyyeyi kendüye hırz-i 

cân afv u emân bilerek  hemen cürmiyle beraber kalkub muhâfız-ı müşârun-ileyhin 

terfîk idecegi adamlarıyla bi'r-refâka Der-sa‘âdet'e azîmet eylemesi bâbında dîvândan 

emr-i âlî. 

[176/930-1] Bu dahi 

Mîr-i mîrân-ı kirâmdan el-yevm Belgrad cânibinde olan Fedâyi-zâde Ali 

Paşa'ya, ber-vech-i muharrer akraba ve müta‘allikātıyla beraber kalkub muhâfız-ı 

müşârun-ileyhin terfîk idecegi adamlarıyla beraber Der-sa‘âdet'e azîmet eylemesi 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[176/930-2] Bu dahi 

Belgrad cânibinde olan Körpe Mehemmed Kapûdân'a, ber vech-i muharrer 

dîvândan emr-i âlî. 

[176/930-3] Bu dahi  

Bosna ahâlisinden olub el-yevm Belgrad cânibinde olan Yaldızlı Mustafa 

Ağa'ya, ber-minvâl-i muharrer dîvândan emr-i âlî. 
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[177/931] 

Çâvuş-başı ağaya virildi. 

      15 Cemâziye'l-âhir [12]48  

Edirne kādîsına, Dimetoka Kazâsı ahâlisinden olub bundan akdem Edirne'ye 

def‘ u ikāme olunmış olan Hallâc-zâde El-hâc Osman ve Kaydehor Karyeli diğer El-hâc 

Osman ve Hacı Berâtlı Seyyid Osman ve El-hâc Mehemmed ve Kavâs-zâde Mustafa 

nâm kimesnelerin müddet-i ikāmetleri iki seneyi mütecâviz olarak kendüleri Edirne'de 

ve iyâl u evlâdları Dimetoka'da sefîl ü sergerdân oldıkları bâ-arzuhâl inhâ’ olunmakdan 

nâşî merhameten merkūmın salıverilmesi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[177/932]                  

Zîrde mestûr menfîler îsâline me’mûr kılınan kavâsa virilüb Gelibolu'ya 

vurûdında merkūmân Mustafa ve Hüsrev ve Salih Efendiler'in mübâşiri Selim ve Salih 

Kavâs'a virilmek üzre kavâsa virildi. 

      21 Cemâziye'l-âhir [12]48 

Dimetoka ve Gelibolu nâ’iblerine, Dimetoka Kazâsı ahâlisinden Ali Ağa-zâde 

Mustafa Hüsrev nâm şahıs dâ’imâ ahâli vü fukarâyı ızrâr ve ta‘dîl-i mehâmm-ı 

seniyyeyi müstelzim hâlâte ictisâr üzre oldığından bir mahale nefy u iclâ’sı husûsu bu 

def‘a mahalinden bâ-mahzar inhâ’ olunmakla ta‘yîn olunan kavâs Selim mübâşeretiyle 

Dimetoka'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[177/932-1] Bu dahi 

Dimetoka ve Gelibolu nâ’iblerine, Dimetoka'da mahkeme baş-kâtibi Salih nâm 

şahısın ber-vech-i muharrer hareketi inhâ’ olunmakla merkūmın Salih Kavâs 

mübâşeretiyle Gelibolu'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[177/932-2] Bu dahi 

Gelibolu nâ’ibine, Dimetoka Kazâsı ahâlisinden Ali Ağa-zâde Mehemmed ve 

Ahmed nâm şahıslar kendü hallerinde olmayub dâ’imâ ahâli vü fukarâyı ızrâr ve ta‘dîl-i 

mehâmm-ı seniyyeye ictisâr üzre oldıklarından bir mahale nefyi husûsu inhâ’ 

olunmakla ta‘yîn olunan          kavâs mübâşeretiyle Gelibolu'ya nefy u iclâ’sı bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[177/933] 

Mühürdâr-ı hazret-i kā’im-makāmı Osman Kamil Beg'e virildi. 

      22 Cemâziye'l-âhir [1]248 

Karahisâr-ı Develü nâ’ibine, Kayseri'de nakībü'l-eşrâf kā’im-makāmı olub hilâf-

ı rızâ’ harekete mebnî bundan akdem iyâl u evlâdıyla Niğde'de iskân olunanlar 

Feyzullah Efendi-zâde El-hâc Emîn Efendi sefîl ü sergerdân olarak Karahisâr-ı Develü 

Kazâsı'na gelmiş ve afv u ıtlâkı husûsu istid‘â’ olunmış olmakdan nâşî sudur iden hatt-ı 

hümâyûn mûcibince fî-mâ-ba‘d kendü halinde olmak umur-ı memlekete karışmamak 

şartıyla afvı bâbında bâ-işâret-i aliyye dîvândan emr-iâlî. 

[177/934] 

Ağa efendimizden yazılan tezkere ile ser-asker paşa hazretlerine çukadâr 

Mehemmed ile gönderildi. 
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      23 Cemâziye'l-âhir [1]248 

Kal‘a-ı Sultâniye nâ’ibine, Tornavi Kazâsı sâkinlerinden Arif Beg nâm 

kimesnenin hilâf-ı rızâ’ hareketi inhâ’ olundığına mebnî Kal‘a-ı Sultâniye'ye nefy u 

iclâ’ olunmış ise de kendüsi menfâsında ve iyâl u evlâdı vatanında sefîl ü sergerdân ve 

merhamete şâyân oldıkları beyânıyla afv u ıtlâkı husûsu bâ-i‘lâm istirhâm olunmakla 

tahliye-i sebîli bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[177/935] 

Kapû-çukadârı Abdullatif Efendi ile harîr nâzırı Ömer Lütfi Efendi'ye 

gönderildi. 

      25 Cemâziye'l-âhir [1]248 

Bozcaada nâ’ibine, Uşak Kazâsı ahâlisinden Kayalık oğlı Ali Bozcaada'ya nefy 

olunmış ise de afv u ıtlâkı husûsu bâ-ma‘rûzât istirhâm olunmakla mûcibince afv u 

ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[178/936] 

Bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile beraber mehter Ahmed ile kapû-kethüdâsı Hasib 

Efendi'ye gönderildi. 

     25 Cemâziye'l-âhir [1]248 

Sivas nâ’ibine, hala Basra Vâlisi Mehemmed Paşa'nın kethüdâlık hidmetinde 

bulunarak hilâf-ı rızâ’ hareketine mebnî kapûcı-başılıgı ref‘iyle Sivas'a nefy olunmış 

olan Kamil'in afvı husûsu bu def‘a müşârun-ileyh tarafından iltimâs olunmakla 

hidmetinde istihdâm itmek üzre sudûr iden hatt-ı hümâyûn mûcibince afv u ıtlâkı 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[178/937] 

Mütesellim-i mûmâ-ileyhe virildi. 

       15 Receb [12]48 

Kastamonı Mütesellimi Mesud Ağa'ya ve               nâ’ibine, Kastamonı 

ahâlisinden              nâm şahısın bu esnâda tekevvün iden fesâdda yed ve medhali oldığı 

bi'l-ihbâr tahkīk olunmakla sudûr iden hatt-ı hümâyûn mûcibince li-ecli't-te’dîb mübâşir 

ma‘rifetiyle         nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[178/937-1] Bu dahi 

Kastamonı mütesellimi mûmâ-ileyh Mesud Ağa'ya ve                nâ’ibine, 

Kastamonı ahâlisinden            nâm şahısın               kezâlik nefy u iclâ’sı bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[178/937-2] Bu dahi 

Mütesellim-i mûmâ-ileyhe ve          nâ’ibine, Kastamonı ahâlisinden               

nâm şahısın              kezâlik nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[178/937-3] Bu dahi 

Mütesellim-i mûmâ-ileyhe ve        nâ’ibine, Kastamonı ahâlisinden         nâm 

şahısın              kezâlik nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[178/937-4] Bu dahi 

Mütesellim-i mûmâ-ileyhe ve         nâ’ibine, Kastamonı ahâlisinden       nâm 

şahısın               kezâlik nefy u iclâsı bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[178/937-5] Bu dahi 

Mütesellim-i mûmâ-ilyhe ve         nâ’ibine, Kastamonı ahâlisinden        nâm 

şahısın               kezâlik nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[178/938] 

Mübâşirleri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya gönderildi.   

                                                13 Receb [12]48 

Kadri Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

İzmir İhtisâbı Nâzırı Tahir Beg'e ve Keşan nâ’ibine, musûcı Abdülkerim ve  

katırcı İsmail nâm şahısların afyon hakkında karâr-gîr olan nizâma mugâyir kaçırmış 

oldıkları afyonın İzmir tarafında tutılub cânib-i mîrçün zabt ve kendülerini habs 

kılındığını nâzır-ı mûmâ-ileyh tarafından bâ-tahrîrât inhâ’ olunmakla merkūmların 

kavâs mübâşeretiyle Keşan'a nefy u iclâ’sı bâbında harîr nâzırı Lütfi Efendi'nin 

takrîriyle dîvândan emr-i âlî. 

[178/938-1] Bu dahi 

Sâdık Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

Nâzır-ı mûmâ-ileyhe ve Malkara nâ’ibine, David nâm yahûdinin ber-vech-i 

muharrer habs kılındığı inhâ’ olunmakla mersûmın kavâs mübâşeretiyle Malkara'ya 

nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-iâlî. 

[179/939]  

Bir kıt‘a kā’ime-i sâmiyye ile beraber kapû-çukadârı Süleyman Efendi ile kapû-

kethüdâsı Sa‘îd Efendi'ye gönderildi. 

       17 Receb [12]48 
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Sâbıkā Karaman vâlisi olub bu def‘a ref‘-i vezâretiyle Gelibolu'da ikāmete 

me’mur kılınan Aliş Paşa'ya ve Gelibolu nâ’ibine,  bundan akdem hasbe'l-îcâb 

uhdesinde olan Karaman Eyâleti'nin âhara tevcîhiyle paşa-yı mûmâ-ileyhin Gelibolu'da 

ikāmeti husûsuna irâde-i seniyye-i şâhâne ta‘alluk itmekle henüz Gelibolu'ya vâsıl 

olmamış ise hemen bulundıgı mahalden hareket ve mahal-i mezkûre varub anda ikāmet 

eylemesi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[179/940]   

Mektûbî efendi tarafından yazılan şakkaya melfûfen u mazrûfen u me’mûren 

kavâsân-ı hazret-i kā’im-makāmîden kavâs ile gönderildi. 

       21 Receb [1]248 

Kars muhâfızı ve Çıldır Begler-begisi mîr-i mîrândan Acreli Ahmed Paşa'ya ve 

Bozcaada nâ’ibine, bundan akdem Oltı Sancâğı Begi Sa‘id Beg'in i‘dâmı mâddesinde 

hilâf-ı rızâ’ harekete ibtidâr bir le el-hâletü hâzihi Çıldır Eyâleti dâhilinde ihtifâ’ itmiş 

olan karındâşı Hüseyin Beg'in nefyi husûsu Trabzon ve Sivas Vâlisi Vezîr Osman Paşa 

tarafından bu def‘a Der-sa‘âdet'e tahrîr olunmış olmakla celâdet-rîz-i sudûr olan hatt-ı 

hümâyûn-ı şâhâne mûcibince mîr-i merkūm ahz ve mübâşir ta‘yîn olunan       kavâsa 

terfîkan Bozcaada'ya nefy u iclâ’ olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî.    

 [179/941] 

Salih Kavâs mübâşir ta‘yîn olundı. 

       21 Receb [1]248 

Tekfûr Dağı ve Bergos nâ’iblerine, Tekfûr Dağı ahâlisinden Hacı Sa‘îd Beg nâm 

şahıs kendü halinde olmayub vazifesinden hâric türrehât tefevvühiyle mehâmm-ı 

seniyyenin ta‘dîline bâdî oldığından fî-mâ-ba‘d lisâneti tutub umûr-ı memlekete 
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müdâhaleden kef-yed itmek şartıyla mîr-i merkūmın Bergos Kazâsı'nda kâ’in çiftliğinde 

menfiyyen ikāmesine irâde-i seniyye ta‘alluk itmekle kavâs mübâşeretiyle nefy u iclâ’sı 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[179/942] 

Osman Çukadâr ile Selim Sâbit Efendi'ye gönderildi. 

       23 Receb [12]48 

 Gelibolu nâ’ibine, Dimetoka Kazâsı ahâlisinden Ali Ağa-zâde Mehemmed ve 

Ahmed ve Mustafa Hüsrev nâm kimesneler hilâf-ı rızâ’ harekete mebnî Gelibolu'ya 

nefy u tagrîb olunmış iseler de fî-mâ-ba‘d hilâf-ı rızâ’ hareketde bulunmamak şartyla 

eyyâm-ı mübârekeye hürmeten afv u ıtlâkları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[179/943] 

Mehter Mustafa ile masârifât nâzırı efendiye gönderildi. 

       28 Receb [12]48 

Tebdîl 

Üsküdar'dan zikr-i âtî mahale varınca yol üzerinde vâki‘ kazâlar kādîlarına 

vesâ’ire, el-hâletü hâzihi ordı-yı hümâyûndan olan asâkir-i mansûre müdîrlerine ale'l-

hesâb olmak üzre bu def‘a irsâl olunan on iki yük hazinenin ümenâ’ vü salimen ordı-yı 

hümâyûna irsâl u îsâli bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[179/944]   

Selim Sâbit Efendi Hazretlerine gönderildi. 

       fî  28 Receb [12]48 



 556

Gelibolu nâ’ibine, Dimetoka mahkemesi baş-kâtibi olub ba‘zı cünhasına mebnî 

bundan akdem Gelibolu'ya nefy olunan Salih menfâsında  sefîl ü sergerdân ve 

merhamet-i seniyyeye muhtâc u şâyân oldığından eyyâm-ı mübârekeye merhameten 

kayd-ı nefyiden afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[180/945] 

Kavâs-ı kā’im-makāmı Abdurrahman mübâşir ta‘yîn olundı. 

       26 Receb [12]48 

Trabzon ve mülhakātıyla Sivas Vâlisi Vezîr Osman Paşa'ya ve Bozcaada 

nâ’ibine, Gümüş Ma‘-ı Hacıköy ma‘den-i hümâyûnına merbût Hacıköy Kazâsı 

sâkinlerinden Kolâgoz oğlı Mehemmed nâm kimesne ahâli-i memleketi tahrîk ve 

ma‘den-i hümâyûn mürettebâtını ta‘dîl misillü harekete ibtidârı bu def‘a ma‘den-i 

mezbûr emîni tarafından inhâ’ olunmakla afv u ıtlâkı husûsu darbhâne-i âmire 

tarafından inhâ’ olunmadıkca müsâ‘ade olunmamak şartıyla merkūmın kavâs 

mübâşeretiyle Bozcaada'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[180/946] 

Kapû-çukadârı ile Salih Paşa Kapû-kethüdâsı Hacı Mustafa Ağa'ya gönderildi. 

       26 Receb [12]48 

Kal‘a-ı Sultâniye nâ’ibine, Alâ’iye Sancâğı'nda kâ’in Nevâhi-i Alâ’iye 

vücûhından Madalyalı Bektâş oğlı Osman nâm kimesne mukaddemâ Kal‘a-ı 

Sultâniye'ye nefy olunmış ise de afv u ıtlâkı husûsu Bahr-ı Sefîd Boğazı muhâfızı 

tarafından inhâ’ olunmakla eyyâm-ı mübârekeye hürmeten afv u ıtlâkı bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 
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[180/947] 

Mübâşir ta‘yîn olunmak üzre hazinedâr ağaya gönderildi. 

       3 Şa‘bân [12]48 

Tevkīf 

       23 Şevvâl [12]48 

Kızılbel Ma‘-ı Kurukavak ve Mihaliç Kazâları nâ’iblerine, Kurukavak 

sâkinlerinden Çopur Abbas'ın oğlı Mehemmed nâm kimesne kendü halinde olmayub 

ihtilâl-i vilâyeti mûcib harekete ibtidâ’ itmekde oldığı kazâ-ı mezbur ahâlisi tarafından 

bâ-arzuhâl iş‘âr ve lede'l-isti‘lâm merkūmm fî'l-vâki‘ uygunsuz adam oldığı bâ-i‘lâm 

inhâ’ olunmakla merkūmın             kavâs mübâşeretiyle Mihaliç'e nefy u iclâ’ olunması 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[180/947-1] Bu dahi 

Tevkīf 

                             23 Şevvâl [12]48  

Bolu nâ’ibine, Gümüş Ma‘-ı Hacıköy Ma‘deni Emîni Şükrü Ağa'ya, ma‘den-i 

mezkûr usta-başısı İlyafam nâm zimmînin usta-başılıkda durması ihlâl-i şîrâze-i şurût 

ve kesr-i hâsılâtı mü’eddî olacağından usta-başılıkdan ihrâcıyla bir mahale nefyi inhâ’ 

olunmakla darbhâne-i âmireden inhâ’ olunmadıkca afv u ıtlâk olunmamak üzre kavâs-ı 

hazret-i kā’im-makāmı         mübâşeretiyle Bolu'ya nefy u iclâ’ olunmak bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[180/948] 

Kâtib Efendi tarafına virildi. 
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       15 Şa‘bân [12]48 

Karacık nâ’ibine, İslimye Kazâsı sâkinlerinden El-hâc Halil nâm kimesne  

bundan akdem ba‘zı taksîrâtına mebnî Karacığ'a nefy olunmış ise de müddet-i nefyi beş 

mâhı tecâvüz eylediğine binâ’en ve leylen mübâreke-i berât-ı şerîfe hürmeten afv u 

ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî.  

[180/949] 

Mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağaya gönderildi. 

       25 Şa‘bân [12]48 

Bozcaada nâ’ibine, sâbıkā çörekciler yazıcısı Mehemmed Emîn nâm şahıs sarrâf 

tâ’ifesinden Agob nâm zimmînin arz odasında vâki‘ olan muzûr-ı da‘vâsında şehâdet-

zor töhmetini iritikâb eylediğine mebnî bu makūle muzûrların te’dîbleri lâzimeden 

olmakdan nâşî merkūm  ve mersûm mübâşir ta‘yîn olunan kavâs-ı hazret-i kā’im-

makāmîye terfîkan Bozcaada'ya nefy u irsâl olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî.  

[181/950] 

Ağa efendimizin mühürdârı Selim Efendi'ye gönderildi. 

       19 Ramazân [12]48 

Kengiri nâ’ibine, Hamid Sancâğı'nda vâki‘ Uluborlu Kazâsı sâkinlerinden olub 

bundan akdem Kengiri'ye nefy u iclâ’ olunmış olan Sekeneci oğlı Büyük Yağkub'ın 

eyyâm-ı mübârekeye hürmeten afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[181/950-1] Bu dahi 

Kastamonı nâ’ibine, Isparta Kazâsı sâkinlerinden olub bundan akdem 

Kastamonı'ya nefy u iclâ’ olunan Selman Hacı oğlı Ali'nin eyyâm-ı mübârekeye 

hürmeten afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[181/950-2] Bu dahi 

Ankara nâ’ibine, Hamid Sancâğı’nda vâkî‘ Uluborlu Kazâsı sâkinlerinden olub 

bundan akdem Ankara'ya nefy u iclâ’ olunan Güllâbi oğlı Hacı Hâfız'ın eyyâm-ı 

mübârekeye hürmeten afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[181/951] 

Zikr olunan emr-i âlî bu tarafda memhûren mîr-i mûmâ-ileyhe gönderildi. 

       26 Şevvâl [12]48 

İzmir voyvadasına ve ihtisâbı nâzırı Tahir Beg'e ve Bozcaada nâ’ibine, İzmir 

ahâlisinden Selanikli oğlı Şerîf nâm şahısın hilâf-ı rızâ’-yı âlî harekete ictisârına mebnî 

mehâbet-rîz-i sudûr olan emr-i hümâyûn-ı mülûkâne mantûk-ı münîfî üzre merkūmın li-

ecli't-te’dîb Bozcaada'ya nefy u tagrîb olunması husûsuna irâde-i seniyyye ta‘alluk 

itmekle voyvada-ı mîr-i mûmâ-ileyh tarafından mübâşire terfîkan merkūmın mahal-i 

menfâsına irsâl eylemesi bâbında dîvândan emr-i âlî.  

[181/952] 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Hacı Osman Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

               18 Zi'l-ka‘de [12]48 

Kastamonı Mütesellimi Hasan Çâvuş-zâde Kapûcı-başı Hüseyin Ağa'ya ve 

Bozcaada nâ’ibine, Cidde Kazâsı a‘yânının oğlı Hasan nâm şahısın mugâyir-i rızâ’ 
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harekete ibtidâr eylediği tahkīk olunmakla mehâbet-rîz-i sunûh u sâdır olan emr-i 

hümâyûn mûcibince li-ecli't-te’dîb ta‘yîn olunan         kavâs mübâşeretiyle merkūmın 

Bozcaada'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[181/953]  

Hacı Mehemmed Kavâs mübâşeretiyle 

Mütesellim-i mûmâ-ileyhe ve Kal‘a-ı Sulâtaniyye nâ’ibine, kazâ-ı mezbûr a‘yânı 

merkūmın oğlı Hüseyin nâm şahısın dahi ta‘yîn olunan      kavâs mübâşeretiyle ber-

vech-i muharrer Kal‘a-ı Sultâniye'ye nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[181/954] 

Devletlü çâvuş-başı ağa hazretlerine gönderildi. 

                   25 Zi'l-ka‘de [1]248 

Niksarlı Ömer Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

Adapazarı ve Kal‘a-ı Sultâniye nâ’iblerine, Adapazarı Kazâsı 

mütemekkinlerinden Acı Kara Bet nâm zimmî harîr nizâmına mugâyir hafiyyeten ba‘zı 

erbâb-ı ihtikâra fürûht eylediği ve harîr kaçırmak üzre iken tutılub Der-sa‘âdet'e 

gönderilmiş oldığı bâ-i‘lâm inhâ’ ve harîr-i mezkûr nizâmı vechle cânib-i mîriyyeden 

zabt sûretiyle sahiblerinin te’dîbinde iktifâ’ olarak mersum Kara Bet kavâs-ı veliyyü'n-

ni‘ami mübâşeretiyle Kal‘a-ı Sultâniye'ye nefy u irsâli bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[182/955] 

Mübâşir-i mûmâ-ileyhe virildi. 

       25 Zi'l-ka‘de [12]48  
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Sâbıkā Karaman vâlisi olub bu def‘a ref‘-i vezâretiyle Bursa'da ikāmete me’mûr 

kılınan Şehlâ İbrahim Paşa'ya ve Bursa nâ’ibine ve gedüklülerden paşa-yı mûmâ-ileyhi 

Der-sa‘âdet'den tahrîk ve Bursa'ya irsâle ta‘yîn kılınan El-hâc İsmail Ağa'ya, Karaman 

Eyâleti uhdesinden sarf u tahvîliyle âhara ihâle kılınmış oldığına ve şimdilik âhar 

münâsib-i mansıb olmadığına mebnî ref‘-i vezâretiyle Bursa'da ikāmetine irâde-i 

seniyye ta‘allukıyla ol bâbda emr-i hümâyûn sudûr itmiş olmakla bu tarafdan hareket ve 

mübâşir-i mûmâ-ileyh bi'r-refâka Bursa'ya varub vezâreti merfû‘ olarak anda ikāmet 

eylemek üzre me’mûriyetini hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[182/956] 

Yahya Beg Efendi tarafına gönderildi. 

       4 Zi'l-hicce [12]48 

Limni nâ’ibine, Kengiri Sancâğı'nda Nevhat Kazâsı sâkinlerinden Hacı oğlı 

İsmail nâm kimesne hilâf-ı rızâ’ harekete ibtidâr eylediği inhâ’ olundığına mebnî 

bundan akdem sudûr iden hatt-ı hümâyûn mûcibince Limni'ye nefy  olunmış ise de 

merkūm menfâsında ve iyâl u evlâdı memleketinde rûcâr-ı zaruret ve şâyeste-i 

merhamet oldıklarından bahisle merhameten afv u ıtlâkı husûsunu Kengiri Sancâğı 

Mütesellimi Hüseyin Ağa tarafından inhâ’ olunmakla sudûr iden hatt-ı hümâyûn 

mûcibince merkūmın afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî.  

[182/956-1] Bu dahi 

Kal‘acık nâ’ibine, Kargı Kazâsı A‘yânı sâbık Gafil oğlı Ahmed nâm kimesnenin 

ber-vech-i muharrer afv u ıtlâkı inhâ’ olunmakla sudûr iden hatt-ı hümâyûn mûcibince 

merkūmın afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî.  
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[182/957] 

Devletlü ser-asker paşa hazretleri cânibine bâ-tezkere hazret-i vekâlet-penâhi ile 

gönderildi. 

             19 Zi'l-hicce [12]48 

Canik nâ’ibine, Duhân Gümrükçüsü esbak Hacı Mustafa Ağa merhûmın oğlı 

olub hilâf-ı rızâ’ hareketine mebnî Canik'e nefy u iclâ’ olunmış olan Mehemmed Salim 

Beg ıslâh-ı nefs itmiş idüginden bahisle afv u ıtlâkı husûsu ser-asker paşa hazretleri 

tarafından inhâ’ kılınmış olmakla sahîfe-i pîrâ-yı sudûr olan emr-i hümâyûn mûcibince 

afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[182/958]  

Müşârun-ileyh çâvuş-başı efendimize gönderildi. 

       23 Zi'l-hicce [12]48 

Dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından Sâdık Çâvuş mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

Çâvuş-başı ağaya ve Zagrâ-i Atîk nâ’ibine, müderrisînden Bosnavî Ahmed 

Reşid Efendi-zâde Mehemmed Nazif Efendi askeri tâ’ifesiyle hilâf-ı şer‘-i şerîf harekete 

ictisârı mugâyir-i rızâ’-yı şâhâne oldığından celâdet-rîz-i sudûr olan emr-i hümâyûn-ı 

şâhâne mûcibince merkūmın defter-i ulemâdan ismi-hak ve terkīn ile li-ecli't-te’dîb bâ-

işâret-i aliyye çâvuş mübâşeretiyle Zagrâ-i Atîk'e nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i 

âlî. 

[182/958-1]  

Dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından Osman Çâvuş mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 
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Çâvuş-başı ağaya ve Tatarpazarı nâ’ibine, Rumeli Kazâsı'ndan Ahmed askeri 

tâ’ifesiyle hilâf-ı şer‘-i şerîf harekete ictisârı mugâyir-i rızâ’-yı şâhâne oldığından sudûr 

olan emr-i hümâyûn mûcibince rûz-nâmçe-i kazâdan ismi-hak ile li-ecli't-te’dîb bâ-

işâret-i aliyye çâvuş mübâşeretiyle Tatarpazarı'na nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i 

âlî. 

[183/959] 

Çâvuş-başı ağa hazretlerine gönderildi. 

       24 Zi'l-hicce [12]48 

Dimetoka nâ’ibine, Kastamonı ahâlisinden Kürre-i Nühâs Emîni İbrahim ve 

şehir-kethüdâsı Hasan nâm şahıslar bundan akdem Kastamonı ve Kengiri taraflarında 

tekevvün iden fesâdda medhalleri tahakkukına mebnî bu makūle müfsidlerin te’dîbleri 

lâzimeden olmakdan nâşî kavâs mübâşeretiyle Dimetoka'ya nefy olunmalarını hâvî 

dîvândan emr-i âlî. 

[183/959-1] Bu dahi 

Keşan nâ’ibine, Kastamonı ahâlisinden Kuş-göz oğlı Eyüb ve Yaman oğlı 

İbrahim Sancâkdâr nâm şahıslar bundan akdem Kastamonı ve Kengiri taraflarında 

tekevvün iden fesâdda medhalleri oldığından merkūmların li-ecli't-te’dîb kavâs 

mübâşeretiyle Keşan'a nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[183/960] 

Dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından Şakir Çâvuş mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

       29 Zi'l-hicce [1]248 
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Bi'l-fa‘l çâvuş-başı olan Salih Efendi Hazretlerine ve Bursa nâ’ibine, taleb-i 

ulûmden Fethiye Medresesi'nde sâkin Kaclı Es-seyyid Ali nâm şahısın ba‘zı harekât-ı 

nâ-merziyyeye ictisârı sebebiyle Bursa'ya nefy u iclâ’sı cânib-i fetvâ-penâhîden işâret 

olunmakla mûcibince çâvuş mübâşeretiyle Bursa'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan 

emr-i âlî. 

[183/961] 

Çâvuş-başı ağa hazretlerine gönderildi. 

       26 Zi'l-hicce [12]48 

Çâvuş-başı ağaya ve Bozcaada nâ’ibine, Cidde Kazâsı a‘yânının oğlı Hasan nâm 

şahısın mugâyir-i rızâ’-yı âlî harekete ibtidârı tahkīk kılınub bu esnâda Der-sa‘âdet'de 

bulunmış olmakla sudûr iden emr-i hümâyûn mûcibince kavâs mübâşeretiyle 

Bozcaada'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[183/961-1] Bu dahi 

Çâvuş-başı ağaya ve Kal‘a-ı Sultâniye nâ’ibine, kazâ-ı mezbûr a‘yânının oğlı 

Hüseyin nâm şahısın ber-vech-i muharrer harekete ibtidâr eylediği tahkīk olunmakla 

kavâs mübâşeretiyle Kal‘a-ı Sultâniye'ye nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[183/962]  

Dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından İsmail Çâvuş mübâşir ta‘yîn olundı. 

       2 Muharrem [1]249 

Edirne kādîsına ve bi'l-fa‘l çâvuş-başı ağaya, kuzâtdan Ankara A‘yânı sâbık 

Seyyid Esad'ın hilâf-ı rızâ’ harekete ibtidârı cihetiyle bir mahale nefyi hususına irâde-i 

aliyye ta‘allukıyla ol bâbda emr-i hümâyûn sunûh itmiş olmakla merkūmın çâvuş 
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mübâşeretiyle nefyi husûsuna cânib-i fetvâ-penâhîden işâret olunmakla mûcibince 

Edirne'ye nefy u irsâli bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[183/963] 

Çâvuşlardan Ahmed Çâvuş mübâşir ta‘yîn kılındı. 

       8 Muharrem [1]249 

Çâvuş-başı ağaya ve Bursa nâ’ibine, hâssa-ı teberdârâni mütekā‘idlerinden Hacı 

Mehemmed nâm şahısın ba‘zı tezvirâne sülûkı cihetiyle nefy u tagrîb olunması îcâb 

itmekle çâvuş mübâşeretiyle Bursa'ya nefy u irsâli bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[184/964] 

Çâvuş-başı ağa hazretlerine gönderildi. 

          11 Muharrem [1]249 

Bursa nâ’ibine, Der-sa‘âdet'de vâki‘ Kirâslı Mescid dimekle ma‘rûf medrese 

sükkânından Deli Orhânlı Sa‘dullah ve Değirmen Dereli Emrullah nâm şahıslar talebe-i 

ulûme lâyıksız ba‘zı harekât-ı nâ-merziyyeye ictisâr itmiş oldıklarından ahz bir le bâb-ı 

ser-askerîde mahbese-i ilkā’ olunmış olmakla merkūmânın bâ-işâret-i aliyye kavâs-ı 

hazret-i sadâret-penâhî mübâşeretiyle Bursa'ya nefy u iclâ’ları bâbında dîvândan emr-i 

âlî. 

[184/965] 

İsmail Kavâs mübâşir ta‘yîn olundığını 

       6 Safer [12]49 

Köprili ve Malkara nâ’iblerine, Köprili Kasabası sâkinlerinden Mehemmed 

Salim ve Abdurrahman nâm şahıslar kendü hallerinde olmayub hilâf-ı rızâ’-yı âlî 
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harekete ictisârları bâ-i‘lâm inhâ’ olunmış olmakla merkūmânın li-ecli't-te’dîb kavâs 

mübâşeretiyle Malkara'ya nefy u tagrîb olunmaları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[184/966] 

Hasan Çâvuş mübâşir ta‘yîn olundı. 

       8 Safer [1]249 

Çâvuş-başı ağaya ve Malkara nâ’ibine, Hasköyi Paşası Hacı Salih Ağa'nın hilâf-ı 

rızâ’ harekete ibtidârı cihetiyle bu def‘a Hasköyi paşılıkdan azliyle ihrâc ve Malkara'ya 

nefy u iclâ’sı husûsuna irâde-i celâdet ifâde-i mülûkâne ta‘allukıyla ol bâbda emr-i 

hümâyûn şevketmakrûn-ı şâhâne mühâye’e-i efzâ’yı sudur olmakdan nâşî merkūmın li-

ecli't-te’dîb çâvuş mübâşeretiyle Malkara'ya nefy u tagrîb olunması bâbında dîvândan 

emr-i âlî.    

[184/967] 

Yusuf Kavâs mübâşir ta‘yîn olundığını 

       9 Safer [1]249 

Bursa nâ’ibine ve Cesarerkene? voyvadasına, Cesarerkene? Kazâsı'nda sandık 

emîni olan Aziz nâm şahıs emvâl-i fukarâyı ekele cür’et ve ihlâl-i umûr-ı mukāta‘âya 

cesâret itmekde oldığı Çirmen mütesellimi tarafından inhâ’ olunmakla merkūmın kavâs 

mübâşeretiyle Bursa'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[184/968] 

Yahya Beg Efendi'ye gönderildi. 

       9 Safer [1]249 
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Manâstır nâ’ibine, Bosna sehadâtı agvâtından olub bundan akdem vâki‘ inhâ’ya 

mebnî Manâstır'a nefy olunmış olan Şişman Hasan karîn-i terbiye olarak ıslâh-ı nefs 

itmiş oldığı asâkir-i mansûre ser-askeri Hüsrev Paşa tarafından inhâ’ olunmış olmakla 

merkūmın afv u ıtlâkıyla bu tarafa gelmesi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[184/969] 

Salih Çâvuş mübâşir ta‘yîn olundığını 

       9 Safer [1]249 

Kapûcı-başılardan Hüdavendigar Sancâğı mütesellimine ve Magnisa nâ’ibine, 

Mudanya mahkemesi kâtibi Halil öteden berü müfsid-i vilâyete ve mühimme-i şerî‘a 

oldığı hala Karaman vâlisi hazretleri tarafından inhâ’ ve cânib-i şer‘den dahi i‘lâm 

olmakdan nâşî merkūm mahkeme-i mezbûra kitâbetinde istihdâm olunmamak şartıyla 

bâ-işâret-i fetvâ-penâhî çâvuş mübâşeretiyle Magnisa'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan 

emr-i âlî. 

[185/970] 

Çâvuş-başı ağa hazretlerine gönderildi. 

       12 Safer [12]49 

Bozoklı Ali Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

Dimetoka nâ’ibine, tâtâr zümresinden Süleyman nâm şahıs hilâf-ı rızâ’ hareket 

eylediğine binâ’en merkūm bu tarafda ahz ve kavâs-ı veliyyü'n-ni‘amîye terfîkan 

Dimetoka'ya nefy u irsâl olunmakla merkūmı ol tarafda menfiyyen meks ü ikāme 

itdirüb bilâ-fermân-ı ıtlâkından mücânebet olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[185/971] 

Devletlü ağa efendimizin mühürdârları almışdır. 

       17 Safer [12]49 

Bolu nâ’ibine, Ankara Sancâğı'nda kâ’in Yörükân Kazâsı A‘yânı sâbık Halil 

nâm kimesne hilâf-ı rızâ’ hareketine mebnî bundan akdem Bolu'ya nefy u iclâ’ olunmış 

ise de merkūmın iyâl u evlâdına merhameten afv u ıtlâk olunmasını Ankara mütesellimi 

bâ-ma‘rûzât inhâ’ itmiş olmakla ol vechle afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[185/971-1] Bu dahi 

Kastamonı nâ’ibine, Ankara Sancâğı'nda kâ’in Haymanatlık Kazâsı ahâlisinden 

Kürd oğlı Mehemmed nâm kimesne hilâf-ı rızâ’ harekete mebnî bundan akdemce 

Kastamonı'ya nefy olunmış ise de merkūmın iyâl u evlâdı sefîl ü sergerdân ve ıtlâkı 

husûsunu mütesellim-i mûmâ-ileyh inhâ’ itmiş olmakla ol vechle afv u ıtlâkı bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[185/972] 

Şatır ağaya virildi. 

       19 Safer [12]49 

Çâvuş-başı ağaya ve Bursa nâ’ibine, Kâsım Paşa'da Serveri Efendi 

Mahallesi'nde mütemekkin Elisa nâm nasrâniyye fend-i kalîde kâ’in El-hâc Receb 

Mahallesi sâkinelerinden Habibe ve Emine nâm habîseleri hânesine celb ile ef‘al-i 

şenî‘a itdirmiş ve mersûme ile mezbûreler tersâne-i âmire kethüdâsı tarafından ahz 

olunmış oldığından bahisle te’dîb ve terbiyelerinin icrâ’sı husûsu kapûdân paşa 
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hazretleri tarafına inhâ’ olunmakla dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından Mustafa Çâvuş 

mübâşeretiyle Bursa'ya nefy u irsâl olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[185/973] 

Dimetoka nâ’ibine ve Bağçecik Voyvadası Hüseyin Beg'e, voyvadalıgı dâhilinde 

kâ’in Değirmen Deresi Karyesi sâkinlerinden Hasan nâm şahıs kendü halinde olmayub 

ahâli vü fukarâyı büyüce tecrîm ve darbhâne-i âmire ve baruthâne-i ma‘mûre 

mürettebâtının ta‘dîline ictisâr itmekde oldığından bahisle merkūmın bir mahale nefy u 

iclâ’sı husûsu voyvada-ı mûmâ-ileyh tarafından inhâ’ olunmakla merkūmın kavâs 

mübâşeretiyle Dimetoka'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[185/973-1] Bu dahi 

Nâ’ib-i mûmâ-ileyhe, karye-i mezbûr sâkinlerinden berber Abdullah oğlı 

Mehemmed'in ber-vech-i muharrer hareketi inhâ’ olunmakla merkūmın kavâs 

mübâşeretiyle Dimetoka'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[186/974] 

Kā’ime-i sâmiyye ile beraber emr-i âlî-i mezkûr İzmir ihtisâbı kapû-çukadârına 

virildi. 

       27 Safer [12]49  

Bozcaada nâ’ibine, İzmir sâkinlerinden Selanikli-zâde Şerîf nâm kimesne 

mukaddemâ sunûh iden emr-i  hümâyûn ve fermân-ı âlî mûcibince Bozcaada'ya nefy u 

tagrîb olunmış ise de merkūm menfâsında ve iyâl u evlâdı memleketinde sefîl 

oldıklarından ve şimdiye kadar ıslâh-ı nefs itmiş idüginden bahisle afv u ıtlâkı husûsu 

İzmir ihtisâbı nâzırı efendi tarafından inhâ’ olunmış olmakla sunûh iden emr-i hümâyûn 

mûcibince merkūmın afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[186/975] 

Çâvuş-başı ağaya virildi. 

       27 Safer [1]249 

İsmail Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

Tekfûr Dağı nâ’ibine, darbhâneden idâre olunan Bağçecik voyvadalıgı dâhilinde 

kâ’in diğer Değirmen Deresi Karyesi sâkinlerinden Hasan ve berber Mehemmed nâm 

şahıslar kendü hallerinde olmayub büyüce  ahâli vü fukarâyı tecrîm u ızrâr itmekde 

oldıklarından merkūmların bir mahale iclâ’ları husûsu Bağçecik voyvadası tarafından 

inhâ’ ve ahâlinin bir kıt‘a mahzarı isrâ’ olunmış ve merkūmlar Der-sa‘âdet'de bulunmış 

olmakla kavâs mübâşeretiyle Tekfûr Dağı'na nefy u iclâ’ları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[186/976] 

Begligci efendi tarafına gönderildi. 

       27 Safer [12]49 

Gelibolu nâ’ibine, Avrupa tüccârından Silivri'de mütemekkin Simon oğlı Sotebri 

nâm tâcir umûr-ı memlekete müdâhale misillü şürût-ı nizâmlarına mugâyir harekete 

ibtidâr itmekde oldığı bâ-i‘lâm u mahzar inhâ’ olunmakdan nâşî begligci-i dîvân-ı 

hümâyûn tarafından heyet kılınan mübâşire terfîkan Gelibolu'ya nefy u irsâl olunmak 

bâbında dîvâdan emr-i âlî.  

[186/977] 

Çâvuş-başı ağa hazretleri tarafına gönderildi. 

       27 Safer [12]49 

İsmail Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 
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Gelibolu nâ’ibine, fî'l-asl fesci esnâfından olub mukaddemâ bâ-i‘lâm tard u ihrâc 

olunmış olan Hacı Ali nâm şahıs tezvirâne sülûk ile halkı ızrâr ve aslı olmayan da‘vâlar 

peydâsıyla arz odasına çıkub şâhid-zor ikāmesi fazîhasına ibtidâr eylemiş oldığından 

kavâs mübâşeretiyle Gelibolu'ya nefy u tagrîb olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[186/978] 

Kapû-kethüdâsı Mehemmed Beg'e virildi. 

      7 Rebî‘ü'l-evvel [12]49  

Ma‘âden-i hümâyûn emîni vezîre ve Kemah nâ’ibine, Malatya vücûhından Hacı 

Abdi-zâde Osman  nâm şahıs başına bir takım ekrâd cem‘iyle ahâli vü fukarâyı iz‘âc 

itmiş ve cem‘iyyeti tagıdılub merkūm haddini bilerek istîmân eylediğine mebnî şimdilik 

hânesinde ikāmete ruhsat virilmiş ise de bir mahale def‘i lâzım gelmiş oldığından 

bahisle Kemah Kal‘ası'na nefy u iclâ’sı bâbında emr-i şerîf sudûrı müşârun-ileyh 

tarafından iş‘âr kılınmış olmakla mûcibince merkūmın Kemah Kal‘ası'na nefy u tagrîb 

olunması bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[187/979] 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Ali Kavâs ile gönderildi. 

      20 Rebî‘ü'l-evvel [1]249 

Gelibolu nâ’ibine ve Aydıncık voyvadasına, Aydıncık Kazâsı Şehir-kethüdâsı 

Emîn nâm şahıs hilâf-ı rızâ’ harekete ibtidâr itmekde oldığı tahkīk olunmakla merkūmın 

kavâs mübâşeretiyle Gelibolu'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[187/980] 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Çehârşenbeli Hüseyin Kavâs mübâşir ta‘yîn 

olundı. 

      20 Rebî‘ü'l-evvel [12]49 

Malkara nâ’ibine ve voyvada-ı mûmâ-ileyhe, kazâ-ı mezbûr ahâlisinden Çolak 

oğlı Hasan nâm şahısın hilâf-ı rızâ’ harekete ibtidârı tahkīk olunmakla merkūmın kavâs 

mübâşeretiyle Malkara'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[187/980-1] Bu dahi 

Keşan nâ’ibine ve voyvada-ı mûmâ-ileyhe, kazâ-ı mezbûr mütemekkinlerinden 

kalâycı Hiçador nâm zimmînin kezâlik hareketi tahkīk olunmakla merkūmın kavâs 

mübâşeretiyle Keşan'a nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[187/981] 

İskenderiyye Mutasarrıfı Namık Paşa Hazretleri'nin kapû-kethüdâsı Mehemmed 

Beg'in kapû-çukadârına virildi. 

      24 Rebî‘ü'l-evvel [12]49  

Selanik nâ’ibine, İşkodra ahâlisinden olub hilâf-ı rızâ’ hareketine mebnî bundan 

akdem Selanik'e nefy olunmış olan Hüseyin Hotlak müddet-i nefyiyi hayli müddet 

olarak şâyân-ı merhamet oldığından bahisle merkūmın karındâşı Osman Mût rehin 

tarîkiyle Selanik'e irsâl u ikāme olunmak şartıyla  afv u ıtlâkı husûsu İskenderiyye ve 

Ohri Sancâkları Mutasarrıfı Ali Namık Paşa tarafından inhâ’olunmakla ol vechle afv u 

ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[187/982]  

Mâbeyn-i hümâyûn kapû-çukadârı Ali Efendi'ye virildi. 

      21 Rebî‘ü'l-evvel [12]49 

Mihaliç nâ’ibine, kapûcı-başılardan İbrahim hilâf-ı rızâ’ harekete ibtidâr 

eylediğine mebnî bundan akdem Mihaliç'e nefy olunmış ise de müddet-i nefyi haylice 

mümetted olarak kendüsi menfâsında ve iyâl u evlâdı dahi bu tarafda perîşan 

oldıklarından bahisle afv u ıtlâkına müsâ‘ade-i seniyye erzân kılınması husûsu iyâl u 

evlâdı tarafından rikâb-ı hümâyûna arzuhâl takdîmiyle istirhâm olunmakdan nâşî şeref-

rîz-i sahîfe-i sudûr olan emr-i hümâyûn-ı şâhâne mûcibince afv u ıtlâkı bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[187/983] 

İktizâları icrâ’ olunmak üzre çâvuş-başı ağa hazretlerine gönderildi. 

      25 Rebî‘ü'l-evvel [12]49 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Hüseyin ve Ali Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

 Dimetoka nâ’ibine, Aydıncık Kazâsı sâkinlerinden Tosyalı Ahmed nâm şahısın 

bu def‘a kazâ-ı mezbûrda vukū‘ bulan ihtilâlde yed ve medhali oldığı tahkīk kılınmış ve 

merkūm Der-sa‘âdet'de bulunarak ahz ve tomrûga vaz‘ olunmış ise de li-ecli't-te’dîb 

merkūmın kavâs mübâşeretiyle Dimetoka'ya nefy u iclâ’ olunması bâbında dîvândan 

emr-i âlî. 
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[187/983-1] Bu dahi 

Malkara nâ’ibine, Aydıncık Kazâsı mütemekkinlerinden Köle oğlı Kara Bet nâm 

zimmînin kezâlik hareketine mebnî kavâs mübâşeretiyle Malkara'ya nefy u iclâ’sı 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[187/983-2] Bu dahi 

Gelibolu nâ’ibine, kazâ-ı mezbûr mütemekkinlerinden Camcı oğlı Agob nâm 

zimmînin kezâlik hareketine mebnî kavâs mübâşeretiyle Gelibolu'ya nefy u iclâ’sı 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[187/983-3] Bu dahi 

Kal‘a-ı Sultâniye nâ’ibine, kazâ-ı mezbur mütemekkinlerinden Rozi Kara Agob 

nâm zimmînin kezâlik hareketine mebnî kavâs mübâşeretiyle Kal‘a-ı Sultâniye'ye nefy 

u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[187/983-4] Bu dahi 

Bozcaada nâ’ibine, kazâ-ı mezbûr mütemekkinlerinden Seherci oğlı Acı Mikail 

nâm zimmînin kezâlik kavâs mübâşeretiyle Bozcaada'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan 

emr-i âlî. 

[188/984]  

Zikr olunan evâmir-i aliyye devletlü çâvuş-başı ağa hazretlerine virildi. 

      27 Rebî‘ü'l-evvel [12]49 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Edhem Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

Filibe Nâzırı Mustafa Ağa'ya ve Evreşe nâ’ibine, Filibe sâkinlerinden Tayyib 

nâm şahıs kendü halinde olmayub ihlâl-i nizâm-ı memleketi mûcib harekât-ı nâ-
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merziyyeye mücâseret eylediğine binâ’en bir mahale nefy u tagrîbi nâzır-ı mûmâ-ileyh 

tarafından inhâ’ olunmakla sunûh iden emr-i hümâyûn mûcibince merkūm kavâs 

mübâşeretiyle Evreşe'ye nefy u iclâ’ olunmak bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[188/984-1] Bu dahi 

Kavâs İbrahim mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

Nâzır-ı mûmâ-ileyhe ve Gelibolu nâ’ibine, Filibe sâkinlerinden kiracı-başı 

Süleyman nâm şahıs kendü halinde olmadığına mebnî ber-vech-i muharrer sunûh iden 

emr-i hümâyûn mûcibince kavâs mübâşeretiyle Gelibolu'ya nefy u iclâ’ olunmak 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[188/984-2] Bu dahi 

Osman Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

Nâzır-ı mûmâ-ileyhe ve Tekfûr Dağı nâ’ibine, Filibe mütemekkinlerinden sarrâf 

David nâm zimmî kendü halinde olmadığına mebnî sunûh iden emr-i hümâyûn 

mûcibince kavâs mübâşeretiyle Tekfûr Dağı'na nefy u iclâ’ olunmak bâbında dîvândan 

emr-i âlî. 

[188/984-3] Bu dahi 

Eğinli İbrahim Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

Bursa nâ’ibine ve Akşehir mütesellimine, Akşehir Kazâsı'na tâbi‘ Yakası-Sinekli 

nâm karye sâkinlerinden Dede nâm şahıs afyon hakkında karâr-gîr olan nizâmın hilâfı 

harekete cesâret itmiş oldığı Kayseri Mutasarrıfı Osman Nuri Paşa tarafından inhâ’ 

olunmakla keyfiyyet afyon mübâya‘ası maslahatına me’mûr Ömer Lütfi Efendi'den 

lede'l-isti‘lâm merkūmın bir mahale nefyi bâbında emr-i âlî sudûrı i‘lâm olunmakla 
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mûcibince kavâs mübâşeretiyle Bursa'ya nefy u iclâ’ olunmak bâbında dîvândan emr-i 

âlî. 

[188/984-4] Bu dahi 

Selfân Mehemmedli Kadri Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

Kayseri Sancâğı Mutasarrıfı Osman Nuri Paşa'ya ve Mihaliç nâ’ibine, afyon 

tüccârından ve Kayseri mütemekkinlerinden mel‘ane-başı Topal oğlı Pedros ve Agob ve 

Tatlı oğlı diğer Agob ve Sulu Arkel ve harîrci Bogos nâm zimmîler afyon hakkında 

hilâf-ı nizâm-ı harekâta ibtidâr eylediklerine mebnî mersûmların kavâs mübâşeretiyle 

Mihaliç'e nefy u iclâ’ olunmaları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[188/985]  

Re’îs efendimizin mühürdârı efendiye virildi. 

      28 Rebî‘ü'l-evvel [12]49 

Dimetoka nâ’ibine ve Ipsala voyvadasına, Ipsala Kazâsı'na tâbi‘ Çâvuş 

Karyesi'nde mütemekkin Rum milleti râhiplerinden Kalnikos nâm rahib kendü halinde 

olmadığına mebnî memhûr takrîriyle afv u ıtlâk olunmamak üzre mersûmın 

Dimetoka'ya nefyi bâbında emr-i âlî sudûrı Rum Patriği tarafından istid‘â’ olunmakla 

voyvada-ı mûmâ-ileyh ma‘rifetiyle mersûm Dimetoka'ya nefy u irsâl olunmak bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[189/986]  

Mektûbî sadr-ı âlî efendi hazretlerine virildi. 

Edirne kādîsına, hilâf-ı rızâ’ hareketine mebnî bundan akdem sudûr iden hatt-ı 

hümâyûn mûcibince Sivas'a nefy olunub muahharan menfâsı Edirne'ye tahvîl olunmış 
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olan Livâneli Ali Beg'in müddet-i nefyi hayli vakt olarak karîn-i terbiye olmış 

oldığından bahisle afv u ıtlâkına müsâ‘ade-i şâhâne erzân kılınması husûsu Trabzon 

vâlisi olub el-yevm Der-sa‘âdet'de olan vezîr Osman Paşa Hazretleri tarafından inhâ’ vü 

iltimâs olmakla şeref-rîz-i sahîfe-i sudûr olan emr-i hümâyûn-ı şâhâne mûcibince mîr-i 

mûmâ-ileyhin Der-sa‘âdet'e gelmek üzre afv u ıtlâkı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[189/987] 

Devletlü çâvuş-başı ağa hazretlerine gönderildi. 

          1 Rebî‘ü'l-âhir [1]249 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Hacı Mehemmed Kavâs mübâşir ta‘yîn 

olunmışdır. 

Bolu nâ’ibine ve Methak voyvadasına, Methak Kasabası sükkânından Bardakcı 

oğlı Hacı Hâfız dimekle ma‘rûf şahıs kendü halinde olmayub ba‘zı sebükmagzâne 

tahrîk u ızlâl ile ihlâl-i şîrâze-i nizâm-ı memleket ve asâyiş-i fukarâyı ra‘iyyeti 

müstelzim harekâta ictisâr itmekde oldığı Saruhan Sancâğı Mütesellimi Eyüb Ağa 

tarafından inhâ’ olunmakdan nâşî merkūmın kavâs mübâşeretiyle Bolu'ya nefy u iclâ’sı 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[189/988] 

Kapû-kethüdâsı Sârım Beg'e gönderildi. 

         6 Safer [12]49 

Erzurum vâlisi ve aktâr-ı şarkıyye ser-askeri vezîr Mehemmed Esad Paşa'ya, 

Muş Mutasarrıfı Emîn Paşa bir müddetden berü ahâli vü fukarâyı tacrîm ve bî-cerîm 

makūlelerini katl u i‘dâm misillü harekât-ı nâ-merziyyeye ictisâr ve her ne kedar nush u 
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pend olunmış ise de harekât-ı sâbıkāsında ısrâr eylediği müşârun-ileyh tarafından inhâ’ 

vü iş‘âr olunmış ve merkūmın mücâzât-ı lâyıkasının icrâ’sı husûsuna irâde-i seniyye-i 

şâhâne ta‘allukıyla ol bâbda hatt-ı hümâyûn sudûr itmiş olmakla merkūmın gâ’ilesizce 

icrâ’-yı mücâzât-ı lâyıkasına mübâderet eylemesi bâbında mahfiyyen u mektûben u 

mahtûmen dîvândan emr-i âlî. 

[189/988-1] Bu dahi 

Müşârun-ileyh Esad Paşa'ya, mûmâ-ileyh Emîn Paşa'nın azli ve Muş Sancâğı 

hâricinde bir münâsib mahalde ikāmesiyle livâ-ı mezbûrın bâ-rütbe-i mîr-i mîrâni birine 

ihâlesi husûsuna irâde-i seniyye ta‘allukıyla ol bâbda sudûr iden hatt-ı hümâyûn 

mûcibince diğer emr-i şerîf ile sûret-i hâl mûmâ-ileyh Emîn Paşa'ya bildirilmiş olmakla 

mutasarrıf .....................mûmâ-ileyhi Muş'a irsâl u ik‘âd ve selefi mûmâ-ileyh Emîn 

Paşa'yı Muş hâricinde bir münâsib mahale ikāme ve şâyed adem-i itâ‘at sûretiyle 

harekât-ı sâbıkāsında ısrâr idecek olur ise mücâzât-ı lâyıkasının icrâ’sıyla keyfiyyeti 

iş‘âra mübâderet eylemesi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[189/988-2] Bu dahi 

Muş Mutasarrıfı sâbık Emîn Paşa'ya, harekât-ı sâbıkāsında ısrâr idecek olur ise 

mücâzât-ı lâyıkasının icrâ’sına ibtidâr olunacağı tavsiye vü tezkâr kılınmış oldığına 

mebnî hemen Muş'dan kalkub müşârun-ileyh Esad Paşa'nın tensîb u tasvîb idecegi 

mahalde ikāmet ve du‘â-yı devâm ömr ve şevket-i  şâhâneye muvâzabet eylemesi 

tenbîhini hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[189/989] 

Re’îs kîse-dârı efendiye virildi. 

       5 Rebî‘ü'l-âhir sene1249 
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Zagrâ-i Atîk nâ’ibine, Bosnavî Ahmed Reşid Efendi-zâde Nazif hilâf-ı şerî‘at-ı 

garrâ’ ve mugâyir-i rızâ’ hareketine mebnî mukaddemâ sunûh iden emr-i hümâyûn ve 

fermân-ı âlî mûcibince bâ-işâret-i şeyhü'l-islâmi Zagrâ-i Atîk'e nefy olunmış ise de 

merkūm ıslâh-ı nefs itmiş oldığından afv u ıtlâkı husûsunu iyâl u evlâdı bâ-arzuhâl 

istid‘â’ eylediklerinden bahisle ol bâbda sunûh iden emr-i hümâyûn mûcibince 

merkūmın afv u ıtlâkı bâbında emr-i şerîf sudûrını şeyhü'l-islâm-ı müşârun-ileyh işâret 

itmekle mûcibince menfâdan salıverilmesi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[189/989-1] Bu dahi 

Tatarpazarı nâ’ibine, Niğdeli Ahmed Rıfat mugâyir-i rızâ’ hareket eylediğine 

binâ’en mukaddemâ sunûh iden emr-i hümâyûn ve fermân-ı âlî mûcibince bâ-işâret-i 

şeyhü'l-islâmi Tatarpazarı'na nefy olunmış ise de merkūm ıslâh-ı nefs itmiş oldığından 

afv u ıtlâkına müsâ‘ade-i aliyye erzân kılınması husûsunu iyâl u evlâdı bâ-arzuhâl 

istid‘â’ eylediklerinden bahisle ol bâbda sunûh iden emr-i hümâyûn mûcibince 

merkūmın afv u ıtlâkı bâbında emr-i şerîf sudûrını şeyhü'l-islâm-ı müşârun-ileyh işâret 

itmeleriyle mûcibince menfâdan salıverilmesi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[200/990]    

Devletlü çâvuş-başı ağa taraflarına virildi. 

      9 Rebî‘ü'l-âhir [12]49 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Herkesli Mehemmed Kavâs mübâşir ta‘yîn 

olunmışdır. 

Kapûcı-başılardan Koca-ili Sancâğı Mütesellimi Şükrü Beg'e ve Kal‘a-ı 

Sultâniye nâ’ibine, livâ-ı mezbûrda vâki‘ Kive Kazâsı sâkinlerinden Dalkavuk oğlı 

Mehemmed nâm şahıs kendü halinde olmayub ahâli-i memleketi tahrîk u igfâl ve 
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şîrâze-i nizâm-ı beldeyi ihlâl misillü harekât-ı nâ-hemvâre ictisâr itmekde oldığı 

mütesellim-i mûmâ-ileyh tarafından inhâ’ olunmakla merkūmın kavâs mübâşeretiyle 

Kal‘a-ı Sultâniye'ye nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[200/991]   

Hacı Hüseyin Çâvuş mübâşir ta‘yîn olundı. 

      10 Rebî‘ü'l-âhir [12]49 

Aydın Muhassılı Vezîr Yağkub Paşa'ya ve Güzelhisâr-ı Aydın Kazâsı civârında 

bulunan                nâ’ibiyle Ankara nâ’ibine, Güzelhisâr-ı Aydın Kazâsı Nâ’ibi 

Mehemmed Lütfullah tama‘-ı hâma tab‘iyyetiyle ahâli vü fukarâdan ba‘zı bî-cürm 

makūlelerini tecrîm ve rûz-i hızır u Kasım tevzî‘lerinde niyâbetde bulunanlara 

sancâkdan ve gerek nefs-i Güzelhisâr'dan mahsûs olan harac-ı imzâya kanâ‘at itmeyerek 

mu‘tâddan ziyâde akçe ahzına ba‘zı kimesnelerden ikişer ve üçer bin gurûş harac alarak 

yedlerine voyvadalık i‘lâmı virmek misillü uygunsuz şeylere ictisâr eylediği ahâli-i 

memleket cânibinden ihbâr olundığından bahisle ahz eylediği mebâlig-i mezkûranın 

istirdâdıyla kendüsinin nefy u tagrîb olunması husûsu müşârun-ileyh tarafından iş‘âr 

olunmış ve ol bâbda sunûh iden emr-i hümâyun mantûk-ı münîfî üzre merkūm niyâbet-i 

mezkûradan azl ve ma‘rifet-i şer‘le hesâbı ba‘de'r-ru’ye kendüsi Ankara'ya nefy u iclâ’ 

olunmak bâbında emr-i şerîf sudûrı cânib-i meşihât-penâhîden işâret kılınmış olmakla 

mûcibince mübâşir ta‘yîn kılınan çâvuşa terfîkan Ankara'ya nefy u irsâl olunmak 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[200/992]   

Mektûbî efendiye virildi. 
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Çıldır Begler-begisi ve Kars Muhâfızı Ahmed Paşa'ya ve Trabzon nâ’ibine, 

paşa-yı mûmâ-ileyhin karındâşı Hüseyin Beg'in mugâyir-i rızâ’-yı âlî harekete ibtidârına 

mebnî sudûr iden emr-i hümâyûn mûcibince Bozcaada'ya nefyi bâbında emr-i şerîf 

sudûr itmiş ise de mîr-i mûmâ-ileyh hastalanub rükûb u nüzûle adîmü'l-iktidâr oldığı bu 

def‘a paşa-yı mûmâ-ileyh tarafından iş‘âr ve hakkında isti‘tâf olunmış oldığından sunûh 

iden emri hemen mantûk-ı münîfî üzre menfâsı Trabzon'a tebvîl kılınmış olmakla 

tarafından mübâşire terfîkan Trabzon'a irsâl eylemesi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[200/993] 

Hasib Efendi tarafına virildi. 

      15 Rebî‘ü'l-âhir [12]49   

Bayındır nâ’ibine, tarîk-i bektâşiyyeden olub bundan akdem sudûr iden hatt-ı 

hümâyûn mûcibince bâ-işâret-i aliyye Bayındır'a nefy olunan serrâchâne dellâlı Ahmed 

ve Refîki Cedikci Hâfız Hüseyin nâm kimesneler tashîh-i i‘tikād ile meslek-i 

kadîmlerinden udûl ve tarîk-i nâci’-i ehl-i sünnete duhûl itmiş oldıklarından bahisle 

merkūmânın afv u ıtlâkları husûsu Aydın Muhassılı Yağkub Paşa tarafından inhâ’ 

olunmakla sudûr iden emr-i hümâyûn mûcibince merkūmânın bâ-işâret-i aliyye afv u 

ıtlâkları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[200/994]   

Çâvuş-başı ağa hazretlerine gönderildi. 

      20 Rebî‘ü'l-âhir [12]49 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Hacı Mehemmed Kavâs mübâşir ta‘yîn 

olunmışdır. 
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Bolu nâ’ibine ve Hamid Sancâğı Mütesellimi Hüseyin Beg'e, Isparta'da a‘yân 

bulunan cebeci Ahmed nâm şahıs kendü halinde olmayub ihlâl-i şîrâze-i memleketi 

mûcib harekâta ibtidâr eylediğine mebnî merkūmın bir mahale nefy u tagrîbi 

mütesellim-i mûmâ-ileyh tarafından iş‘âr ol bâbda i‘lâm şer‘-i tesyâr olunmış olmakla 

merkūmın li-ecli't-te’dîb kavâs mübâşeretiyle Bolu'ya nefy u irsâl olunması bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[200/995]   

Hasib Efendi tarafına virildi. 

      21 Rebî‘ü'l-âhir [12]49 

Güzelhisâr-ı Aydın nâ’ibine, Güzelhisâr-ı Aydın Kazâsı mahkeme kâtibi 

Mehemmed Hamdi öteden berü müfsid ü muzûr makūlesinden olarak şîrâze-i nizâm-ı 

memleketin iglâlini mûcib harekete ibtidâr ve kendüsine her ne kadar nush u pend 

olunmış ise de mütenebbih olmayub harekât-ı sâbıkāsında ısrâr eylediğine binâ’en 

merkūm kitâbet-i mezbûradan tard u ihrâc kılınmış oldığından bahisle merkūm 

Mehemmed Hamdi'nin bundan böyle kazâ-ı mezbûrda mahkeme kitâbetinde istihdâm 

olunmaması bâbında emr-i şerîf sudûrı Aydın Muhassılı Yağkub Paşa Hazretleri 

tarafından inhâ’ olunmakdan nâşî vech-i meşrûh üzre amel olunmak bâbında dîvândan 

emr-i âlî. 

[200/996]   

Malkara nâ’ibine, Köprili Kazâsı sâkinlerinden Mehemmed Salim ve 

Abdurrahman nâm kimesnelerin  afv u ıtlâkları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[201/997]   

Çâvuş-başı ağa hazretlerine virildi. 
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      27 Rebî‘ü'l-âhir [12]49 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Eyüb Kavâs'a virilmişdir. 

Kal‘a-ı Sultâniye nâ’ibine ve Çirmen Sancâğı mütesellimine, Dimetoka 

sâkinlerinden Hafid oğlı Hasan ve Hacı Viranlı Osman nâm şahıslar kendü hallerinde 

olmayub ihtilâl-i nizâm-ı memleketi müstelzim harekâta ve ba‘zı sâhte mahzarlar tertîbi 

misillü tezvîrâta cesâretleri cihetiyle bir mahale def‘ olunmaları husûsunu mukaddemce 

kazâ-ı mezbûr tarafından bâ-ma‘rûzât inhâ’ ve bu mâddeiçün yazılan isti‘lâm-nâmeye 

cevâb olarak mütesellim-i mûmâ-ileyh tarafından gelen tahrîrâtda ma‘ruzât-ı mezkûra 

bi't-tasdîk merkūmân Edirne'de bulındıglarından ol tarafda tevkīf kılındıgları beyân u 

ebnâ’ olunmış olmakla merkūmânın kavâs mübâşeretiyle Kal‘a-ı Sultâniye'ye nefy u 

irsâlleri bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[201/998]    

İskenderiyye'ye me’mûr mîr-alây izzetlü Tayyar Beg Efendi'ye virildi. 

      27 Rebî‘ü'l-âhir [12]49 

İskenderiyye ve Ohri ve Aybasan Sancâkları mutasarrıfı Ali Namık Paşa'ya ve 

Varna kādîsına, İşkodra sâkinlerinden Hüseyin Beg nâm şahıs İşkodra ahâlisini ifsâd 

dâ‘iyyesine ictisâr eylediği müşârun-ileyh tarafından iş‘âr olunmış olmakla sunûh iden 

emr-i hümâyûn muktezâsını üzre merkūmın Varna'ya nefy u tagrîbi irâde buyurılmagla 

ahz ve tarafına mübâşire terfîkan Varna'ya nefy u irsâli bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[201/998-1]  

Müşârun-ileyhe ve Edirne kādîsına, İşkodra sâkinlerinden Mollâ Beg nâm 

şahısın ber-vech-i muharrer harekete ictisârına mebnî Edirne'ye nefy u tagrîbi irâde 
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buyurılmagla merkūmın ahz ve tarafından mübâşire terfîkan Edirne'ye nefy u irsâli 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[201/998-2]  

Müşârun-ileyhe ve Filibe kādîsına, İşkodra sâkinlerinden Yusuf Beg nâm şahısın 

ber-vech-i muharrer hareketine mebnî Filibe'ye nefy u tagrîbi irâde buyurılmagla 

merkūmın ahz ve tarafından mübâşire terfîkan Filibe'ye nefy u irsâli bâbında dîvândan 

emr-i âlî. 

  [201/998-3]  

Müşârun-ileyhe ve Vidin nâ’ibine, İşkodra sâkinlerinden Halid Beg nâm şahısın 

ber-vech-i muharrer hareketine mebnî merkūmın Vidin'e nefy u tagrîbi irâde 

buyurılmagla merkūmın ahz ve tarafından mübâşire terfîkan Vidin'e nefy u irsâli 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[201/998-4]  

Müşârun-ileyhe ve Ruscuk nâ’ibine, İşkodra sâkinlerinden Süleyman nâm 

şahısın ber-vech-i muharrer hareketine mebnî Ruscuğ'a nefy u tagrîbi irâde 

buyurılmagla merkūmın ahz ve tarafından mübâşire terfîkan Ruscuğ'a nefy u irsâli 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[201/999]  

Der-sa‘âdet'den zikr-i âtî mahale varınca yol üzerinde vâki‘ kazâlar kādîlarına 

vesâ’ire, Şumnı istikāmetine me’mur olan Ataullah Efendi tarafına bu def‘a irsâl olunan 

iki yüz elli iki kîse akçe hazinenin ümenâ’ vü salimen îsâli bâbında dîvândan emr-i âlî. 
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[201/1000]  

Kapû-çukadârı Hasan Ağa'ya virildi. 

      7 Cemâziye'l-evvel [12]49 

Kemah nâ’ibine, Malatya vücûhından Hacı Abdi-zâde Osman bundan akdem 

Kemah Kal‘ası'na nefy olunmış ise de merkūm menfâsında hasta ve iyâl u evlâdları 

memleketinde sefîl ü sergerdân oldıkları tahkīk kılınmış olmakla merkūmın afv u ıtlâkı 

bâbında Diyârbekir Vâlisi İshak Paşa Hazretleri'nin inhâ’sıyla dîvândan emr-i âlî. 

[202/1001]   

Tobhâneli  sarrâf Artin Pazargânâ virildi. 

      4 Cemâziye'l-evvel [1]249 

Edirne kādîsına, kuzâtdan sâbık Ankara a‘yânı olub hilâf-ı rızâ’ harekete mebnî 

bâ-işâret-i aliyye Edirne'ye nefy olunan Es-seyyid Mehemmed Esad'ın Der-sa‘âdet'de 

ikāmet itmek üzre sunûh iden emr-i hümâyûn mantûkı üzre afv u ıtlâkı bâbında emr-i 

şerîf sudûrı cânib-i fetvâ-penâhîden işâret olunmakla mûcibince afv u ıtlâkı bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[202/1002]   

Telhîs-i sâni Halim Ağa'ya virildi. 

Silivri nâ’ibine, Der-sa‘âdet sâkinlerinden mukaddemâ Köpek Taşında değnekçi 

Hasan hilâf-ı rızâ’ harekete ibtidârına mebnî Köstence'ye ve ba‘dehu Silivri'de nefy u 

ikāme kılınmış ise de müddet-i nefyi hayli müddet olarak kendüsi menfâsında ve iyâl u 

evlâdı bu tarafda sefîl ü sergerdân oldıklarını asâkir-i hâssa-ı piyâde çâvuşlarından 
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Mehemmed bâ-arzuhâl istirhâm itmiş oldığından bahisle tahliye-i sebîli müşîr-i hâssa-ı 

şâhâne tarafından inhâ’ olunmakla salıverilmesi bâbında dîvândan emr-i âlî.     

[202/1003] 

Kapû-kethüdâsı Mehemmed Beg'e gönderildi. 

                            15 Cemâziye'l-evvel [1]249 

 Diyârbekir ve Rakka vâlisi ve ma‘âden-i hümâyûn emîni vezîr El-hâc İshâk 

Paşa'ya, bundan akdem Muş Sancâğı mutasarrıfı bulunan Emîn Paşa'nın mugâyir-i 

rızâ’-yı şâhâne zîr-i idâresinde olan mahaller ahâli vü fukarâsını tecrîm u ızrâr ve 

büyüce katl-i nefs gibi harekât-ı nâ-hemvâre ibtidârı cihetiyle mücerred ahâli vü 

fukarânın o misillü mezâlimden vikāyeleri zımnında celâdet-rîz-i sunûh u sudûr olan 

emr-i hümâyûn mûcibince Muş Sancâğı uhdesinden alınarak kendüsi Muş hâricinde bir 

münâsib mahale ikāme bir le şâyed itâ‘atsizliğe cesâret idecek olur ise ol vakt hakkında 

mücâzât-ı lâyıkanın icrâ’sı husûsu hala Erzurum Vâlisi Esad Paşa tarafından iş‘âr 

olunmış ve paşa-yı merkūm iş bu irâde-i şâhâneye mebnî derhâl Muş'dan çıkmış ise de 

havf-ı mücâzât ile vâli-i müşârun-ileyh tarafına gitmeyerek firâren Diyârbekir'e gelüb 

istîmân u istişfâ‘a müsâra‘at itmiş oldığı bu def‘a vârid olan ma‘ruzât me’âllerinden 

müstebân olmakdan nâşî paşa-yı merkūm Diyârbekir ve Malatya misillü mahallerin 

birinde kendü halinde ikāmet itmek ve Sayderetlü Aşireti'nden aldığı altı yüz kîse akçe 

mâddesini tanzîm u tesviye itmek üzre mutâva‘at ider ise isâ’et-i sâbıkāsından sarf-ı 

nazar kılınarak ed’iyye-i hayriyye-i şâhâneye muvâzabata mübâderet eylemesi tenbîhini 

hâvî dîvândan emr-i âlî. 

[202/1004]       

Çâvuş-başı ağa hazretlerine gönderildi. 
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      17 Cemâziye'l-evvel [12]49 

Kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden Arabkirli Mehemmed Kavâs mübâşir ta‘yîn 

olunmışdır. 

Bolu Sancâğı Mütesellimi El-hâc Ahmed Ağa'ya ve Kal‘a-ı Sultâniye nâ’ibine, 

livâ-ı mezbûrda vâki‘ Devrek Kazâsı sâkinlerinden Hasan Çâvuş  nâm şahıs sirkat 

töhmetiyle mahbese-i ilkā’ olundığından bahisle li-ecli't-te’dîb bir mahale nefy u tagrîb 

olunması bâ-tahrîrât u i‘lâm-ı şer‘  inhâ’ olunmakla merkūmın ta‘yîn olunan kavâs 

mübâşeretiyle Kal‘a-ı Sultâniye'ye nefy u irsâl olunması bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[202/1005]   

Hüseyin Çâvuş mübâşir ta‘yîn olunmışdır devletlü kâtib efendi tarafından ağa-yı 

müşârun-ileyhe gönderildi.       

      18 Cemâziye'l-evvel [12]49 

Çâvuş-başı ağaya ve Bursa nâ’ibine, Şam Kapû-kethüdâsı esbak Şeref 

Efendi'nin hilâf-ı rızâ’ hareketine mebnî sunûh iden emr-i hümâyûn mantûk-ı münîfi 

üzre çâvuş mübâşeretiyle Bursa'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[202/1006]   

Çâvuş-başı ağa hazretlerine virildi. 

      18 Cemâziye'l-evvel [12]49 

Arnavudlı kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

      19 Cemâziye'l-evvel [12]49 

 Kütahya mütesellimine ve Bozcaada nâ’ibine, Dânişmendlü Aşireti ahâlisinden 

Mustafa Beg nâm şahıs kendü halinde olmayub ahâli-i aşireti ifsâd eylediğine binâ’en 
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kendüsi Kütahya'ya celb olunmış ise de bundan böyle aşiret tarafına gönderilmesi 

muhâzîri müstelzim olacağından bir mahale nefy u tagrîbi lâzimeden idügi mütesellim-i 

mûmâ-ileyh tarafından inhâ’ olunmış olmakla kavâs mübâşeretiyle Bozcaada'ya nefy u 

iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[202/1006-1] Bu dahi 

Kemahlı Osman Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

      19 Cemâziye'l-evvel [12]49    

Sivas mütesellimine ve Tokad nâ’ibine, mîr-i mîrândan Kürenli İbrahim Paşa'nın 

birâder-zâdesi Ali Beg'in uygunsuz hareketine mebnî kavâs mübâşeretiyle Tokad'a nefy 

u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[203/1007]   

Re’îs kîse-dârı efendi hazretlerine virildi. 

      24 Cemâziye'l-evvel [12]49 

Köprili ve Üsgüb Kazâları nâ’iblerine Köprili Kazâsı mütemekkinlerinden 

çorbacı Tagaki Bodgovric nâm zimmî kendü halinde olmayub kazâ-ı mezkûrda 

mütemekkin Avrupa tâcirlerinin yedlerinde mevcûd berâvât-ı şerîfede müstefâd oldığı 

üzre hatt-ı hümâyûn ile ....................olan şurût-ı nizâmlarına mugâyir kendülerini gûnâ-

gûn ta‘addiyâtla tecrîm u ızrâr iderek tüccâr-ı mersûmenin perîşanlıglarını mü’eddî 

halat-ı nâ-merziyyeye ictisâr ve kendüsini def‘âtle nush u pend olunmış ise de 

mütenebbih olmayub harekât-ı sâbıkāsında ısrâr üzre oldığı inhâ’ olundığından bahisle 

te’dîb ü terbiyesi zımnında mersûm her ne mahalde bulunur ise ahz ve li-ecli't-te’dîb 

Üsgüb Kazâsı'na nefy u iclâ’ olunub ıtlâkı husûsu yine memhûr arzuhâliyle istirhâm 

olunmadıkca müsâ‘ade olunmamak üzre emr-i şerîf sudûrını İstanbul ve tevâbi‘i Rum 
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Pâtriği bir kıt‘a memhûr arzuhâliyle istid‘â’ itmekle vech-i meşrûh mesfûrın ta‘yîn 

olunan         mübâşire teslîmen Üsgüb Kazâsı'na nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i 

âlî. 

[203/1008]   

Devletlü çâvuş-başı ağaya virilmişdir. 

      29 Cemâziye'l-evvel [12]49 

Kemahlı Hacı Ahmed Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır. 

Zile ve Kütahya nâ’iblerine, darbhâne-i âmireden avâre olunmakda olan Zile 

Kazâsı vücûhından nukūs-ı mukayyedi Selim nâm şahıs öteden berü muzırr-ı ibâd ve 

sâ‘î-i bi'l-fesâd olarak dâ’imâ şîrâze-i memleketin ihlâlini mehâmm-ı saltanat-ı 

seniyyenin ta‘dîl u ibtâlini müstelzim harekât-ı nâ-hemvâre ibtidârdan hâlî olmadığı 

tahkīk kılınmagla merkūmın kavâs mübâşeretiyle Kütahya'ya nefy u iclâ’sı bâbında 

darbhâne-i âmire nâzire efendinin i‘lâmıyla dîvândan emr-i âlî. 

[203/1008-1] Bu dahi 

Bu dahi merkūma virilmişdir. 

Zile ve Karahisâr-ı Sâhib nâ’iblerine, kazâ-ı mezbur vücûhından Çelebi nâm 

şahısın ber-vech-i muharrer hareketi tahkīk kılınmagla merkūmın kavâs mübâşeretiyle 

Karahisâr-ı Sâhib'e nefy u iclâ’sı bâbında nâzır-ı mûmâ-ileyhin i‘lâmıyla dîvândan emr-

i âlî.     

[203/1009]   

Çâvuş-başı ağaya gönderilmişdir. 

      29 Cemâziye'l-evvel [12]49 
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Bursalı İbrahim Kavâs ta‘yîn olunmışdır. 

Darende voyvadasına ve Kal‘a-ı Sultâniye nâ’ibine, Darende Kazâsı 

sâkinlerinden Mehemmed nâm şahısın kendü halinde olmayub ba‘zı uygunsuz harekete 

ibtidârına mebnî bir mahale nefy u iclâ’sı ahâli tarafından niyâz kılınmış idügi bâ--

ma‘rûzât inhâ’ olunmakla merkūmın bir mahale nefy u tagrîbi husûsuna irâde-i 

seniyyye ta‘allukıyla ol bâbda emr-i hümâyûn sahîfe-pîrâ-yı sudûr olmakla kavâs 

mübâşeretiyle Kal‘a-ı Sultâniye'ye nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[203/1010]   

Çâvuş-başı ağa hazretlerine gönderildi. 

      29 Cemâziye'l-evvel [12]49   

Kütahya nâ’ibine ve hocagândan Hamid Sancâğı Mütesellimi Hüseyin Beg'e, 

sâbıkā Isparta a‘yânı olub bundan akdemce Bolu'ya nefy u iclâ’ olunan Cebeci oğlı 

Ahmed'in avenesinden Semerci oğlı Hâfız ve Çalık oğlı Hacı Ali nâm şahısların 

mugâyir-i rızâ’-yı şâhâne ba‘zı uygunsuz harekâtlarından bahisle bir mahale nefy u 

iclâ’ları ahâli tarafından bâ-i‘lâm u mahzar inhâ’ olunmış olmakla merkūmânın li-ecli't-

te’dîb kavâs mübâşeretiyle Kütahya'ya nefy u iclâ’ları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[203/1011]    

Çâvuş-başı ağa hazretlerine gönderildi. 

      4 Cemâziye'l-âhir [12]49 

Çâvuş-başı ağaya ve Kütahya nâ’ibine, evkāf-ı hümâyûn hazinesi zimmet-i 

halîfesi bulunan Mehemmed'in bî-edebâne sû’-i ta‘bîrât-ı isti‘mâl misillü hilâf-ı rızâ’ 

harekete ictisârları hasebiyle te’dîbi lâzım gelmiş olmakdan nâşî sunûh iden emr-i 
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hümâyûn mûcibince çâvuş mübâşeretiyle Kütahya'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan 

emr-i âlî. 

[204/1012]   

Dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından Mehemmed Çâvuş'a virildi. 

      11 Cemâziye'l-âhir [12]49  

Silivri ve Kal‘a-ı Sultâniye nâ’iblerine, Silivri vücûhından Salih Beg nâm şahıs 

bundan akdem kazâ-ı mezbur civârından on ikişer gurûş fî ile külliyetlü hınta mübâya‘a 

ve der-enbâr iderek bir mikdârını uhdesinde olan fırunlara on altışar gurûş tevzî‘ ve 

kusûrını dahi gâlî behâ ile satmak zahm-ı kasdıyla anbârında tevkīfe ictisârından başka 

hıntanın beher keyline on altışar gurûş narh virildi diyerek rencberân tâ’ifesi beyninde 

ilkā’-ı fesâd itmekde oldığı zahîre nâzırı tarafından bâ-takrîr ifâde olunmakdan nâşî 

mehâbet-rîz-i sunûh u sudûr olan emr-i hümâyûn mûcibince merkūmın çâvuş 

mübâşeretiyle Kal‘a-ı Sultâniye'ye nefy u tagrîbi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[204/1013]   

Dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından Mustafa Çâvuş'a virildi. 

      11 Cemâziye'l-âhir [12]49  

Silivri ve Bursa nâ’iblerine, Silivri Kazâsı'nda a‘yân bulunan Abdullah nâm 

şahıs kezâlik ictisârına mebnî çâvuş mübâşeretiyle Bursa'ya nefy u tagrîbi bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

[204/1014]   

Kavâs-ı sadâret-penâhîden ikinci kavâsa virildi. 
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Kirmastı ve Balıkesri nâ’iblerine, Kirmastı Kazâsı sâkinlerinden ve 

müderrisînden İbrahim nâm şahıs kendü halinde olmayub umûr-ı mühimmenin ta‘dîline 

ve asâkir-i hassa içün müretteb neferâtın ta‘vîzine ibtidâr ve her ne kadar nush u pend 

olunmış ise de harekât-ı reddeyesinde ısrâr eylediği inhâ’ ve Balıkesri'ye nefyi husûsu 

cânib-i fetvâ-penâhîden işâret olunmakla kavâs mübâşeretiyle Balıkesri'ye nefy u iclâ’sı 

bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[204/1015]      

Telhîs-i sâni Hâlim Efendi'ye virildi. 

      17 Cemâziye'l-âhir [1]249 

Tekfûr Dağı nâ’ibine, Filibe mütemekkinlerinden sarrâf David nâm zimmî 

mukaddemce sudûr iden emr-i âlî mûcibince Tekfûr Dağı'na nefy olunmış ise de 

kendüleri sefîl ve mersûmın her bir umûra rahîm-i ta‘dîl oldığından bahisle merhameten 

afv u ıtlâkı husûsu bu def‘a iyâl u evlâdı tarafından rikâb-ı hümâyûna arzuhâl 

takdîmiyle istirhâm olunmakla sunûh iden emr-i hümâyûn mûcibince Der-sa‘âdet'e 

gelüb ikāme eylemek şartıyla mersûmın menfâdan salıverilmesi bâbında dîvândan emr-i 

âlî. 

[204/1015-1] Bu dahi 

Çerkeş nâ’ibine, boyacı esnâfından ba‘zı esbâba mebnî bundan akdem 

memleketi olan Çerkeş'e ref‘ olunmış olan El-hâc Musa'nın sudûr iden emr-i hümâyûn-ı 

şâhâne mûcibince merkūmın salıverilmesi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[204/1016]   

Şehr-i yârı  
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Hoşalây Kazâsı nâ’ibine, Hoşalây Kasabası sâkinlerinden Kelleci oğlı Süleyman 

dimekle arîf kimesne kendü halinde arzıyla mukayyed iken kazâ-ı mezbûrda sâkin 

a‘yânlık dâ‘iyyesinde olan Kömülkelsiz oğlı Feyzi dimekle meşhûr kimesne 

[204/1017]   

Mûmâ-ileyh AbdulHalim Ağa'ya virildi. 

Tâş Köpri nâ’ibine, Der-sa‘âdet kurbında Göksu nâm mahalde kâ’in kasr-ı 

hümâyûn bekciliği hidmetinde bulunmış olan Memiş ba‘zı esbâba mebnî bundan akdem 

memleketi olan Tâş Köpri'ye def‘ olunmış ise de merkūm karîn-i te’dîb ü terbiye olarak 

kendüleri dahi sefîl ü sergerdân ve bi'l-vücûd merhamete şâyân oldıklarından bahisle 

afvı husûsuna müsâ‘ade-i seniyye-i mülukâne erzân kılınması iyâl u evlâdı tarafından 

bu def‘a arzuhâl takdîmiyle niyâz u istirhâm olunmakdan nâşî sahîfe-pîrâ-yı sudûr olan 

emr-i hümâyûn-ı şâhâne mûcibince merkūmın salıverilmesi bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[206/1018]   

Kavâs-ı hazret-i veliyyü'n-ni‘amîden Mustafa Kavâs mübâşir ta‘yîn olundı. 

      25 Cemâziye'l-âhir [12]49 

Midillü Nâzırı ve Muhâfızı İsmail Beg'e ve Kütahya nâ’ibine, Çândârlı Kazâsı 

sâkinlerinden voyvada-ı sâbık Hacı Ali-zâde Mehemmed nâm şahıs kendü halinde 

olmayub şîrâze-i nizâm-ı memleketin inhilâlini ve mehâmm-ı saltanat-ı seniyyenin 

ta‘dîl u ibtâlini müstelzim harekâta ibtidâr eylediğine mebnî merkūmın kavâs 

mübâşeretiyle Kütahya'ya nefy u iclâ’sı bâbında nâzır-ı mûmâ-ileyhin inhâ’sıyla 

dîvândan emr-i âlî. 
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[206/1019]      

Bu dahi Tokadlı Ali Kavâs mübâşir ta‘yîniyle 

      26 Cemâziye'l-âhir [12]49 

İznikmid nâ’ibine, Der-sa‘âdet'de Râver Paşa İskelesi kömürcilerinden Eğinli 

Hüseyin Nuri nâm kimesne ile yine kömürci esnâfından Kara Bet nâm zimmî muzûr-ı 

gürûhından oldıkları bu def‘a arz odasında vukū‘ bulan mürâfa‘alarında tebeyyün itmiş 

oldığından merkūm ile mersûmın li-ecli't-te’dîb kavâs mübâşeretiyle İznikmid'e nefy u 

tagrîb olunmaları bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[206/1020]   

Bu dahi Karahisârî Süleyman Kavâs mübâşir ta‘yîniyle 

      27 Cemâziye'l-âhir [12]49 

Zigana Müdîri Osman Ağa ve Selanik nâ’ibine, Zigana Kazâsı mahkeme kâtibi 

ve reft nezâreti hidmetlerinde bulunan Ali Râsim kendü halinde olmayub kendü 

nefsiçün ber-takrîb akçe ahzı misillü habâsete ve dâ’imâ ifsâd-ı memlekete cür’et 

itmekde oldığı âcilden bir mahale nefy u tagrîbi husûsu inhâ’ olunmakdan nâşî Selanik'e 

nefy u iclâ’sı emr-i şerîf sudûrı cânib-i meşîhat-penâhîden işâret olunmakla işâretleri 

mûcibince kavâsân-ı veliyyü'n-ni‘amîden          kavâs mübâşeretiyle Selanik'e nefy u 

iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî. 

[206/1021]   

Zâhire nâzırı ağanın kapû-çukadârına virildi. 

      27 Cemâziye'l-âhir [12]49  
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Tatarpazarı nâ’ibine, Tekfûr Dağı sâkinlerinden ve önci esnâfından olub 

mukaddemce hilâf-ı rızâ’ hareketine mebnî Tatarpazarı'na nef u iclâ’ olunmış olan Hacı 

Tayyib ve Matra Hacı Mehemmed'in karîn-i terbiye oldıklarından bahisle afv u ıtlâkları 

husûsu kapûdân-ı derya tarafından iltimâs olunmış ve iktizâ’sının icrâ’sı ra’iyye-i menût 

idügi zahîre nâzırı tarafından inhâ’ kılınmış olmakla merkūmânın afv u ıtlâkları bâbında 

dîvândan emr-i âlî. 

5.1.  DEFTERİN DİPLOMATİKA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

5.1.1. Hüküm Başlıklarının Yazılışı 

Hükümler, başlıklı olarak yazılmıştır. Defterde en çok geçen hüküm 

başlıklarından bazıları; 10 Receb 1242 tarihli (1/1) numaralı hükümde, “bir kıt‘a 

kā’ime-i sâmiyye ile beraber torbaya  vaz‘ u temhîr ile kapû-kethüdâsı Salih Efendi'ye 

kendü mühürdârıyla gönderildi”, 13 Şa‘bân 1242 tarihli (13/33) numaralı hükümde, 

“zarfa vaz‘ ve üzeri müşârun-ileyhe yazılub memhûren kapû-çukadârı Mehemmed Ağa 

ile kapû-kethüdâsı Habib Efendi Hazretlerine gönderildi” kayıtlarıdır. Yine başka bir 17 

Muharrem 1243 tarihli (33/129) numaralı hükümde, “ağa efendimiz tarafından yazılan 

kā’ime ile beraber kapû-çukadârı Ahmet Ağa ile kapû-kethüdâsı Nu‘mân Efendi'ye 

gönderildi” ifadesi yer almaktadır.  

Bazı hükümlerde, örneğin; 28 Ramazân 1244 tarihli (88/420) numaralı 

hükümde, “mübâşiri ta‘yîn olunmak üzre çâvuş-başı ağa hazretlerine gönderildi” 

ifadesi yer alırken hemen sonra gelen ve aynı tarihli (88/421) numaralı hükümde 

“gedüklülerden Mustafa Ağa mübâşir ta‘yîn olunmışdır” şeklindeki ifadeyle mübâşir13 

olan kişi belirlenmiştir. Yine aynı tarihli ve aynı numaralı hükmün sonunda, 

                                                 
13 Mübâşir: Mahkemelerde, celp ve tebliğ işlerinde kullanılan memurlara verilen addır (Pakalın, 2004: II; 
592). 
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“…gedüklü-yi mûmâ-ileyh ile bi'r-refâka Burûsa'ya varub ikāmet eylemesi 

me’mûriyetini hâvî…” ifadesi ile suçlunun, Gedikli Mustafa Ağa ile birlikte Bursa'ya 

giderek ikamet etmesi belirtiliyor. Suçlular, bu görevlilerle birlikte nefy yerlerine 

gönderilmişlerdir. 

9 Cemâziye'l-âhir 1247 tarihli (157/830) numaralı hükümde, “mübâşirleri ta‘yîn 

olunmak üzre çâvuş-başı ağaya gönderildi” hüküm başlığının hemen arkasından aynı 

tarihli “kavâs-ı veliyyün'ni‘amîden Ali Kavâs mübâşir ta‘yîn olundı” şerhi yer 

almaktadır. 

7 Ramazân 1246 tarihli (142/746) numaralı hükümde, “kavâsân-ı veliyyü'n-

ni‘amîden          kavâs mübâşir ta‘yîn olundı” ifadesinde olduğu gibi mübâşir tayin 

olunan kavâsın14 ismi belirtilmemiştir,  boş bırakılmıştır. Bu hükmün sonunda da yine 

kavâsın ismi boş bırakılarak suçlu, kavâs mübaşeretiyle nefy olunmuştur. Oysa, 5 

Cemâziye'l-âhir 1248 tarihli (175/923) numaralı hükümde, “kavâsân-ı veliyyü'n-

ni‘amîden Hasib Kavâs mübâşir ta‘yîn olunmışdır” ifadesiyle tayin olunan kavâsın ismi 

belirtilmiştir ve hükmün sonunda “…merkūmın ta‘yîn olunan kavâs mübâşeretiyle iyâl u 

evlâdıyla Bozcaada'ya nefy u iclâ’sı bâbında…” kaydıyla suçlu, tayin olunan Hasib 

Kavâs'la birlikte nefy yerine gönderilmiştir. 

2 Zi'l-hicce 1242 tarihli (26/95) numaralı hükümde, “mübâşiri ta‘yîn olunmak 

üzre çâvuş-başı ağa hazretlerine virildi” hüküm başlığı yer almaktadır ve bu hükmün 

sonunda da suçlu, çavuşla birlikte nefy yerine gönderilmiştir, “…merkūmın bâ-işâret-i 

aliyye çâvuş mübâşeretiyle Karahisâr-ı Sâhib'e nefy u iclâ’sı bâbında…”. Bu 

şekillerdeki hükümlerde, çavuşun ismi zikredilmemiştir ancak, çavuşun isminin 

yazıldığı hükümler de vardır. Örneğin, 7 Şa‘bân 1245 tarihli (115/587) numaralı 

                                                 
14 Kavâs: İç güvenlik ve asayişi sağlamak üzere daha çok elçiliklerde görevlendirilen silahlı muhafızdır 
(Canatar, 2002: 66). 
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hükümde, “Seyyid Hacı Mehemmed Çâvuş mübâşir ta‘yîn olundı” kaydı ile tayin olunan 

çavuşun ismi belirtilmiştir. Suçlu da Seyyid Hacı Mehmet Çavuş'la birlikte nefy yerine 

gönderilmiştir, “…mûcibince dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından Seyyid Hacı Mehemmed 

Çâvuş mübâşeretiyle Bolu'ya nefy u iclâ’sı bâbında…”.  

Suçlular menfâlarına gönderilirken yanlarına güvenliklerini sağlamak ve firar 

etmelerini engellemek için devlet memurlarıyla gönderilmişlerdir. Defterde, 

tespitlerimize göre, 556 hükümde kavasla birlikte, 271 hükümde çavuşla birlikte 

suçlular menfâlarına gönderilmişlerdir. Bu hükümlerden bazılarında mübaşeretiyle 

ifadesinin yerine “terfîkan”15 ifadesi kullanılmıştır. Örneğin, 25 Muharrem 1246 tarihli 

(127/659) numaralı hükümde, “…bâb-ı ser-askerîden ta‘yîn olunan kavâsa terfîkan 

Kal‘a-ı Sultâniye'ye nefy u iclâ’sı bâbında…”, 8 Cemâziye'l-evvel 1246 tarihli 

(136/708) numaralı hükümde, “…dîvân-ı hümâyûn çâvuşlarından İbrahim Çâvuş'a 

terfîkan Sivas'a nefy u irsâl olunmak bâbında…” şekillerinde geçmektedir. 

6 Muharrem 1245 tarihli (97/466) numaralı, “mübâşirleri ta‘yîn olunmak üzre 

çâvuş-başı ağaya virildi” ifadesi ile başlayan hükümde, nefy olunan kişilerin 

affedilmesi için sâdır olan emr-i şerîfin tarihi de bu hüküm başlığından hemen sonra,  

“…merkūmın afv u ıtlâkına dâ’ir emr-i âlî sudûr itmişdir…” kaydının bulunduğu ve 21 

Rebî‘ü'l-evvel 1245 tarihli bir şerh yer almaktadır. Yani bir hüküm, suçluya hem nefy 

cezası veriyor hem de ne zaman affedildiğini gösteriyor. Defterde bu şekildeki 

hükümlerde bulunmaktadır. 

5.1.2. Hükümlerin Yazıldığı Makam 

Hükümler, suçun işlendiği yani suçlunun bulunduğu yer ile nefy olunan yerdeki 

görevlilere yazılmıştır. Bazen de suçluyu mahkemeye veren makama da yazıldığı 

                                                 
15 Terfîkan: Birinin yanına katarak, katılarak (Devellioğlu, 2001: 1085). 
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görülmektedir. Naip, mütesellim, ağa, nazır, kadı, mutasarrıf, vali, maden emini, 

voyvoda gibi görevlilere yazılmıştır. Örneğin, 18 Şa‘bân 1243 tarihli (55/240) numaralı 

hükümde, “Ankara ve Bozcaada nâ’iblerine, muktezâ-yı irâde-i seniyye üzre Ankara 

Sancâğı'ndan Bahr-ı Sefîd Boğazı muhâfazasına müretteb olan askerin üzerlerine 

Ankara ahâlisinden El-hâc Ahmet Beg nâm şahıs cümle-i ittifâkıyla baş-bûğ nasb 

olunmış ise de merkūm ba‘zı a‘zâr-ı vâhiye irâdıyla muhâlefet ve bayâgı adem-i itâ‘at 

sûretlerine cür’et eylediğinden bahisle te’dîb ü terbiyesi mahalinden bâ-i‘lâm inhâ’ 

kılındığı ser-asker paşa hazretleri tarafından iş‘âr olunmış olmakla mîr-i merkūmın li-

ecli't-te’dîb çâvuş mübâşeretiyle Bozcaada'ya nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî” 

şeklinde geçmektedir. Hüküm, Ankara ve Bozcaada naiplerine yazılmış, suç Ankara'da 

işlenmiş ve suçlu Bozcaada'ya nefy olunmuştur. 

15 Rebî‘ü'l-evvel 1243 tarihli (65/288) numaralı hüküm, suçluyu mahkemeye 

veren makamla nefy yerindeki görevliye yazılmıştır, “kapûcı-başılardan Filibe Nâzırı 

Süleyman Ağa'ya ve İbrail kādısına, … bir mahale nefy u iclâ’sını nâzır-ı mûmâ-ileyh 

tarafından iş‘âr ve ol bâbda virilen i‘lâm-ı şer‘iyye dahi tesyâr kılınmış olmakla mîr-i 

merkūmın çâvuş mübâşeretiyle li-ecli't-te’dîb İbrail'e nefy u iclâ’sı bâbında dîvândan 

emr-i âlî”. 

Çeşitli sebeplerle işten çıkarılan görevlilere dair hükümlerin yazıldığı makam 

farklıdır. Örneğin, 7 Ramazân 1243 tarihli (56/246) numaralı Kars muhafızlığından alınan 

bir kişi hakkında yazılan hükmün yazıldığı makam, “sâbıkā Kars muhâfızı olub bu def‘a 

ref‘-i vezâretiyle Karahisâr-ı Şarkî'da ikāmete me’mûr kılınan Osman Paşa'ya ve 

Karahisâr-ı Şarkî nâ’ibine ta‘yîn olunan gedüklüye…” dir. 

Bazı hükümlerde nefy yeri boş bırakılmıştır. Aynı şekilde, yazılan makamda da bu 

kısım boş bırakılmıştır. 20 Şevvâl 1242 tarihli (20/69) numaralı hükümde, “Sivas Vâlisi 



 599

Vezîr Mehemmed Paşa'ya ve              nâ‘ibine, … merkûmın            mahale nefy u ilcâsı 

bâbında…” olduğu gibi. 

“Bu dahi” kaydı ile başlayan şerhlerde, üstündeki hüküm ile aynı makama yazıldı 

ise mûmâ-ileyh, müşârûn-ileyh16 kelimeleri kullanılmıştır. Balya Madeni Emini Mehmet 

Bey'e yazılan 24 Rebî‘ü'l-evvel 1243 tarihli (66/292) numaralı hükümden sonra gelen 

aynı tarihli (66/292-1) numaralı şerhte, “Dimetoka nâ‘ibine ve emîn-i mûmâ-ileyhe…” 

ifadesi yer almaktadır. Aynı şekilde, Sivas Valisi Vezir Mehmet Paşa'ya yazılan 20 

Şevvâl 1242 tarihli (20/69) numaralı hükümden sonra gelen aynı tarihli (20/69-1) 

numaralı şerh, “müşârûn-ileyhe…” şeklinde başlamaktadır. 

5.1.3. Olayın Anlatıldığı Metin Kısmı 

Olayın anlatıldığı metin kısmı, meydana gelen olayın mahiyetine göre yazılmış 

olup nefy cezasını içeren hükümler genellikle kısadır. Görevden alınarak sürgüne 

gönderilen görevlilerden bahseden hükümler bunlardan farklı yazılmış olup biraz daha 

uzundur. 

Hükümlerin yazıldığı makamın arkasından hemen sonra suçlunun mesleği ve 

nereli olduğu yer alarak suçlu hakkında kişisel bilgi verilmektedir. Suç anlatıldıktan 

sonra, suçluyu mahkemeye veren makam belirtiliyor.  Daha sonra hükmün belge türü yer 

alarak nefy yeri yazılıyor ve suçlu nefy olunuyor. Defterdeki nefy cezasını içeren 

hükümlerin % 90'ını bu şekildedir. 15 Rebî‘ül-evvel 1243 tarihli (65/288) numaralı 

hüküm, “Filibe vücûhından Osman Paşa-zâde Şerîf Beg bundan akdem Filibe 

Kazâsı'ndan ordı-yı hümâyûn ser-askeri ma‘iyyetine tertîb olunan beş yüz nefer askere 

sergerde nasb u ta‘yîn olunmış ise de merkūm gitmekden ibâ’ vü imtinâ‘ eylediğinden 

mâ‘adâ semt-i gazâ u cihâda âzam olan sâ’ir kimesnelere îrâs-ı fütûrı mûcib kelimât-ı 

                                                 
16 Mûmâ-ileyh, müşârûn-ileyh: Adı geçen, yukarıda anılan, zikredilen (Devellioğlu, 2001: 682,753). 
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reddiyye tefevvühüne dahi ibtidâr itmiş oldığından bahisle li-ecli't-te’dîb bir mahale nefy 

u iclâ’sını nâzır-ı mûmâ-ileyh tarafından iş‘âr ve ol bâbda virilen i‘lâm-ı şer‘iyye dahi 

tesyâr kılınmış olmakla mîr-i merkūmın çâvuş mübâşeretiyle li-ecli't-te’dîb İbrail'e nefy u 

iclâ’sı bâbında dîvândan emr-i âlî” örnek olarak gösterilebilir.  

Göreve getirilen bir şahısla ilgili olarak, 29 Rebî‘ü'l-evvel 1243 tarihli (69/301) 

numaralı hüküm, “…Silistre Eyâleti'ne tarafından fukarâ-ı perver mütesellim sûretiyle 

birini ta‘yîn iderek derhâl Silistre'den hareket ve toğrı İbrail'e varub ikāmet ve cümle 

asâkir-i muvahhidîn ile bi'l-ittifâk fırsat buldukca düşman-ı makhûr üzerine hucûm u 

iftihâm ile kahr u tedmîrleriyle kal’a-ı pâdişâhânenin mazarrat-ı düşmandan 

muhâfazası esbâbının istihsâline ikdâm u gayret ve şu emr-i dînde yararlık idenlere 

lâyıkına göre ikrâm u iltifât olunmak üzre ism ü şöhretlerini tahrîr ü iş‘âr eylemek üzre 

me‘mûriyetini hâvî…”, görevden alınıp sürgüne gönderilen bir kişiyle ilgili olarak 4 

Rebî‘ü'l-âhir 1244 tarihli (76/344) numaralı hüküm, “…dergâh-ı âlî gedüklülerinden 

olub paşa-yı mûmâ-ileyhi oldugı mahalden tahrîk ve Konya'ya îsâl eylemek üzre 

mübâşir ta‘yîn olunan ref‘-i vezâretiyle Konya'da ikāmeti husûsuna irâde-i aliyye 

ta‘alluk itmiş ve gedüklü-yi mûmâ-ileyhe mahsûs mübâşir ta‘yîn kılınmış olmakla 

hemen hareket ve gedüklü-yi mûmâ-ileyh bi'r-refâka Konya'ya gelüb ikāmet eylemesi 

me’mûriyetini hâvî…” örnek verilebilir. 

Itlâk konusunu içeren hükümlerde, yine önce nefy olunan kişi hakkında bilgiler 

yer almakta ve nefy yeri söylenmektedir. Daha sonra affedilme gerekçesi ve şartları 

belirtilmektedir. 17 Cemâziye'l-âhir 1249 tarihli (204/1015) numaralı hükümde, 

“…Filibe mütemekkinlerinden sarrâf David nâm zimmî mukaddemce sudûr iden emr-i 

âlî mûcibince Tekfûr Dağı'na nefy olunmış ise de kendüleri sefîl ve mersûmın her bir 

umûra rahîm-i ta‘dîl oldığından bahisle merhameten afv u ıtlâkı husûsu bu def‘a iyâl u 
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evlâdı tarafından rikâb-ı hümâyûna arzuhâl takdîmiyle istirhâm olunmakla sunûh iden 

emr-i hümâyûn mûcibince Der-sa‘âdet'e gelüb ikāme eylemek şartıyla mersûmın 

menfâdan salıverilmesi bâbında…” ifadesi yer almaktadır. 

Bazı hükümlerde şahıslar hemen nefy olunmamış birkaç defa uyarılmışlardır17. 

25 Ramazân 1245 tarihli (119/609) numaralı hükmünde, “…nâm şahıs kendü halinde 

olmayub ba‘zı uygunsuz harekete ibtidâr eylediğine binâ’en her ne kadar kendüsine 

nush u pend olunmış ise de ber-vechle mütenebbih olmayarak…” kaydı bu konuya 

örnektir. 

Defterde tespitlerimize göre, Hıristiyanlarla ilgili 74, Ermenilerle ilgili 52, 

Şiilerle ilgili 13, Rumlarla ilgili 13, Yahudilerle ilgili 6, Ruslarla ilgili 6, Macarlarla 

ilgili 1, Arnavutlarla ilgili 1 hüküm yer almaktadır.  

5.1.4. Tarih 

929/A Numaralı Kal‘a-bend Defteri'nin başlangıç tarihi, H. 10 Receb 1242 / M. 11 

Kasım 1826 bitiş tarihi, H. 27 Cemâziye'l-âhir 1249 / M. 11 Kasım 1833 dür. Osmanlı 

ceza uygulamalarının yedi yıllık bir sürecini içermektedir.  

Defterin ilk 60 sayfasında tarihler düzenli bir şekilde verilmiş, ancak daha sonra 

tarihlerin sırası bozulmuştur. Aylar, ayların kısaltılmış simgesi olan harflerle 

kaydedilmiştir. Günlerin önüne gelen “fî” ile yıllardan önce yazılan “sene” ibaresi 

transkripsiyonlu metindeki tarihlere konulmamıştır. Yılın sadece son iki rakamı veya 

son üç rakamı yazılmıştır. Biz de [  ] köşeli parantezi kullanarak yılın tamamını yazdık. 

Örneğin, son hükmün tarihi “27 Cemâziye'l-âhir [12]49” şeklinde transkribe edilmiştir. 

                                                 
17 (39/159), (73/326-1), (73/326-2), (80/373), (82/383), (85/406), (94/456), (97/465), (113/577), 
(119/609), (119/610), (122/631), (127/659), (135/703), (146/765), (149/787), (153/808), (189/988), 
(200/995), (203/1007), (204/1014). 
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Hüküm tarihlerinin hüküm sayısına göre dağılımı değerlendirilerek aşağıdaki tablo 

oluşturulmuştur. 

Tablo 5.1. Hüküm Tarihlerinin Hüküm Sayısına Göre Dağılımı 
Hükümlerin 
Tarihi Hüküm Sayısı Yüzdesi 

1826 30 % 14.7 

1827 43 % 21.1 

1828 24 % 11.8 

1829 28 % 13.7 

1830 22 % 10.8 

1831 18 % 8.8 

1832 15 % 7.3 

1833 23 % 11.3 

 Toplam 203 % 100 

 

Yukarıdaki tablo, şerhsiz hükümlerin incelenmesi sonucunda oluşturulmuştur. 

1826 ve 1827 yıllarına ait hükümler sayıca fazladır. Hükümlerin içeriği o dönemlerde 

Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu durum ile yakından alakalıdır. 1826'da Yunan 

isyanlarının başlaması ve Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması, 1828-1829 Osmanlı Rus 

Savaşı, 1830'dan sonra Mehmet Ali Paşa isyanı ve beraberinde getirdiği yeni bir 

Osmanlı Rus Savaşı hükümlerin içeriğinde etkili olmuştur. Nefy cezasının sebeplerinde 

bu konularla ilgili bilgi verilecektir. 1826'dan 1830'a kadar olan dönemdeki hükümler, 

daha çok cezalar ve siyasi olaylarla ilgili olup daha sonraki yıllardaki hükümler ıtlâk ile 

ilgilidir. 

5.1.5. Hükümlerin Dayandığı Belge Türleri 

Defterde, hükümlerin dayandığı belge türleri ve sayıları aşağıdaki tabloda 

verilmiştir18.  

 
                                                 
18 Ek 1'de hükümlerin dayandığı belge türlerinin hükümlere göre dağılımı yer almaktadır. 
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             Tablo 5.2. Hükümlerin Dayandığı Belge Türlerinin Sayısı 

Belge Türleri Belge Türlerinin 
Sayısı 

Yüzdesi 

Emr-i Âlî 250 % 32.3 

Hatt-ı Hümâyûn 224 % 29 

İ‘lâm 98 % 12.6 

Buyuruldu 63 % 8.1 

Ma‘rûzat 31 % 4 

Tahrîrât 31 % 4 

Arzuhal 27 % 3.4 

Fetvâ 25 % 3.2 

Tezkire ve Mürûr Tezkiresi 16 % 2 

Arîza 7 % 0.9 

Toplam 772        % 100 

 

Hükümlerin % 32.3' ü  emr-i âlîye istinaden yazılmıştır. Emr-i şerîf, evâmir-i 

aliyye, işâret-i aliyye bu grup içerisinde değerlendirilecektir. Diğer hükümler ise, 

tabloda görüldüğü gibi sırasıyla, hatt-ı hümâyûn, i’lâm, buyuruldu, ma’rûzat, tahrîrât, 

arzuhal, fetvâ, tezkire, mürûr tezkiresi ve arîza gibi belge türlerine dayanılarak kaleme 

alınmıştır. 

5.1.5.1. Emr-i Âlî   

Emr-i âlî, emr-i şerîf, ferman padişah tarafından verilen emir anlamlarına 

gelmektedir. Çoğulu evâmir-i aliyyedir. Değerlenirdiğimiz defterde, 108 hüküm emr-i 

şerîfe, 26 hüküm emr-i âlîye, 14 hüküm evâmir-i aliyyeye ve 10 hüküm fermâna 

istinaden verilmiştir. Defterde, bu belge türleri değişik şekillerde geçmektedir. Örneğin, 

emr-i âlî için 13 Şa‘bân 1242 tarihli (13/33) numaralı hükümde, “…bâ-emr-i âlî 

Konya'ya nefy u iclâ’ olunmış…”, 18 Şa‘bân 1242 tarihli (16/44) numaralı hükümde, 

“…istihdâm içün bâ-emr-i âlî ma‘iyyetine me’mûr kılınmış olmakla…”; emr-i şerîf için 

24 Zi'l-hicce 1242 tarihli (30/118) numaralı hükümde, “…cerâ’yim-i sâbıkāsının afvıyla 

Erzurum'da ikāmeti zımnında mahsûsa emr-i şerîf ısdâr u tesyâr kılınmış…”, 6 
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Cemâziye'l-evvel 1243 tarihli (45/193) numaralı hükümde, “…Kayseri'de menfiyyen 

ikāmet itdirilmesi bâbında emr-i şerîf sudûrı içün taraf-ı meşîhat-penâhîden işâret 

buyrulmuş olmakla…”; evâmir-i aliyye için 14 Şa‘bân 1242 tarihli (14/35) numaralı 

hükümde,  “…nefy u tagrîbleri bâbında başka başka evâmir-i aliyye sâdır olmış…”, 9 

Receb 1243 tarihli (61/271) numaralı hükümde, “…me’mûriyetlerini hâvî evâmir-i 

aliyye isdâr u tesyâr kılınmış…”;  defterde “fermân-ı âlî” şeklinde geçen ferman için ise 

2 Zi'l-ka‘de 1247 tarihli (165/871) numaralı hükümde, “…bundan akdem bâ-fermân-ı 

âlî Bozcaada'ya nefy u iclâ’ olunmış…” ifadeleri yer almaktadır. 

İşâret-i aliyye, sözlükte şeyhülislâm emri anlamına gelmektedir. (Devellioğlu, 

2001: 465), hükümdarların bir işin icrası hakkında isteklerini herhangi bir şekilde ifade 

etmeleridir (Sertoğlu, 1986: 165). Defterde, 92 hüküm işâret-i aliyyeye dayanarak 

verilmiştir. Örneğin, işâret-i aliyye 11 Muharrem 1249 tarihli (184/964) numaralı 

hükümde, “…merkūmânın bâ-işâret-i aliyye kavâs-ı hazret-i sadâret-penâhi 

mübâşeretiyle Burûsa'ya nefy u iclâ’ları bâbında…”, 17 Receb 1242 tarihli (7/11) 

numaralı hükümde, “…bâ-işâret-i aliyye merkūmın afv u ıtlâkı bâbında…”, 19 

Cemâziye'l-âhir 1243 tarihli (49/211-1)  numaralı hükümde, “…bâ-işâret-i aliyye sâdır 

olan hatt-ı şerîf-i şâhâne mûcibince…” olarak zikredilmiştir. 

5.1.5.2. Hatt-ı Hümâyûn 

Sözlükte, padişahların herhangi bir iş için bizzat yazdıkları yazılar anlamına 

gelen hatt-ı hümâyûn (Devellioğlu, 2001: 342), bazı istisnai durumlar hariç, padişahın 

kendi hattı ile yazdığı emirlere verilen addır (Kütükoğlu, 1994: 172).  

Defterde, 224 hüküm hatt-ı hümâyûna istinaden yazılmıştır. Belge türlerinin % 

29'unu oluşturarak ikinci sırada yer almaktadır. Örneğin, 18 Receb 1242 tarihli (8/13) 

numaralı hükümde, “…bâ-hatt-ı hümâyûn ile nefy olunmış olan…”, 6 Zi'l-ka‘de 1242 



 605

tarihli (22/81) numaralı hükümde, “…hatt-ı hümâyûn-ı şâhâne mûcibince…”, 10 Şevvâl 

1242 tarihli (19/65) numaralı hükümde, “…bâ-hatt-ı hümâyûn mîr-i mûmâ-ileyhin 

me’mûriyetini hâvî…” olarak kayıtlıdır. 

5.1.5.3. İ‘lâm 

Sözlükte, bildirme, bildirilme, anlatma, bir davanın, mahkemece nasıl bir hüküm 

ve karara bağlandığını gösteren resmî vesika anlamına gelen i‘lâm (Devellioğlu, 2001: 

426), hukuk terimi olarak bir davanın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını gösteren 

belgeyi ifade eder. Osmanlı diplomatiğinde, kadıların şer‘î mahkemeye intikal eden bir 

davanın kararının tasdikini temin maksadıyla şeyhülislamlığa veya herhangi bir konuda 

bilgi vermek üzere üst makamlara yazdıkları resmî yazılar için kullanılmıştır 

(Kütükoğlu, 1994: 345)19.  

 Defterde, 98 hüküm i‘lâma istinat etmektedir. Diğer belge türlerinin % 12.6'sını 

oluşturmaktadır. İ‘lâm için 13 Şa‘bân 1242 tarihli (13/31) numaralı hükümde, 

“…Burûsa cânibinden bâ-i‘lâm u mahzar istirhâm olunmış oldığı beyânıyla umûr-ı 

memlekete müdâhale itmemek üzre eyyâm-ı mübârekeye hürmeten afvı husûsunu…”, 29 

Cemâziye'l-evvel 1249 tarihli (203/1010) numaralı hükümde, “…bir mahale nefy u 

iclâ’ları ahâli tarafından bâ-i‘lâm u mahzar inhâ’ olunmış olmakla merkūmânın li-

ecli't-te’dîb kavâs mübâşeretiyle Kütahya'ya nefy u iclâ’ları bâbında…” ifadeleri 

zikredilmiştir. 

5.1.5.4. Buyuruldu 

Sözlükte, sadrazamın ikindi dîvânında çıkardığı emirler anlamına gelen 

(Sertoğlu, 1986:59) buyuruldu, sadrazam, vezir, defterdar, kazasker, kapdan paşa, 

                                                 
19 İ‘lâm hakkında daha fazla bilgi için, Ahmet Akgündüz'ün “İ‘lâm” adlı makalesine bakılabilir 
(Akgündüz, 2000: 72-73).  
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beylerbeyi gibi yüksek rütbeli vazifelilerin, kendilerinden aşağı mevkilerde bulunanlara 

gönderdikleri emirlere denir (Kütükoğlu, 1994: 197).  

Defterde, 63 hüküm buyurulduya dayanarak verilmiştir. Belge türlerinin % 

8.1'lik kısmını meydana getirmektedir. Örneğin, 29 Safer 1243 tarihli (39/157) numaralı 

hükümde, “…bâ-buyurıldı Sofya'ya def‘ olunmış olmakla…”, 7 Cemâziye'l-âhir 1247 

tarihli (158/832) numaralı hükümde, “…bâ-buyurıldı birini kā’im-makām nasb u irsâl 

eylemiş…” şekillerinde geçmektedir. 

5.1.5.5. Ma‘rûzat 

Sözlükte, küçükten büyüğe bildirilen, sunulan şeyler anlamına gelmektedir 

(Devellioğlu, 2001: 582). 

Defterde, 31 hüküm ma‘rûzata istinaden verilmiştir. Belge türlerinin % 4'ünü 

oluşturmaktadır. Örneğin, 15 Ramazân 1243 tarihli (57/250) numaralı hükümde , “…bâ-

ma‘rûzât inhâ’ olunmış olmakdan nâşî afv u ıtlâkı bâbında…”, 24 Rebî‘ü'l-evvel 1243 

tarihli (66/292) numaralı hükümde, “…bâ-ma‘rûzât inhâ’ olunmakla merkūm kavâs 

mübâşeretiyle Keşan'a nefy u iclâ’ olunmak bâbında…” olarak zikredilmektedir. 

5.1.5.6. Tahrîrât 

Sözlük anlamı, bir dairece yazılan resmî mektuplardır (Devellioğlu, 2001: 

1021). 

Defterde, 31 hüküm tahrîrâta dayanmaktadır. Ma‘rûzat ile yüzdelik oranı aynı 

olup belge türlerinin % 4'lük kısmını meydana getirmektedir. Tahrîrât için  19 Ramazân 

1242 tarihli (17/52) numaralı hükümde, “…müşârun-ileyh cânibinden bâ-tahrîrât 

Vidin'e nefy u iclâ’ olunmış ise de…” şeklinde geçerken 21 Cemâziye'l-âhir 1243 tarihli 

(49/209) numaralı hükümde, “…merkūm ıslâh-ı nefs itmiş oldığı Hadim müftüsü ve 
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ulemâsı taraflarından bâ-tahrîrât inhâ’ ve afv u ıtlâkı istircâ’ olunmış oldığından…” 

ifadeleri yer almaktadır. 

5.1.5.7. Arzuhal 

 Sözlükte, halin bildirilmesi, ne halde bulunduğunu bildirme anlamına gelen 

arzuhal (Devellioğlu, 2001: 40), bir istek veya şikayetin üst makama duyurulması, 

bunun için sunulan yazı, dilekçedir (İpşirli, 1991: 447). Sivil ve askerî sınıfın şahsî 

dilekçeleridir (Kütükoğlu, 1994: 303). 

Defterde 27 hüküm, arzuhale istinaden yazılmıştır. Belge türlerinin % 3.4'lük 

kısmıdır. Örneğin, 28 Cemâziye'l-evvel 1244 tarihli (79/370) numaralı hükümde, 

“…şâyân-ı merhamet oldıkları bâ-arzuhal inhâ’ vü istirhâm olunmakla fî-mâ-ba’d hilâf-

ı rızâ’ hareketde bulunmak şartıyla merkūmânın afv u ıtlâkları bâbında…”, 26 

Cemâziye'l-evvel 1246 tarihli (136/714) numaralı hükümde, “…mersûmın bir mahale 

nefy u iclâ’sı husûsu millet-i mersûme hâhâm-başısı tarafından bâ-arzuhal inhâ’ 

itmekle mersûmın mübâşir ma‘rifetiyle Tekfûr Dağı'na nefyi bâbında…” şekillerinde 

yazılıdır. 

5.1.5.8. Fetvâ 

Sözlükte, müftü tarafından verilen şer‘î hüküm veya karar  anlamına gelen fetvâ 

(Devellioğlu, 2001: 263), fıkıh terimi olarak; fakih bir kişinin sorulan fıkhî bir meseleye 

yazılı ve sözlü olarak verdiği cevap, ortaya koyduğu hükümdür (Atar, 1994: 486). 

Örneğin, Osmanlılarda, toprakla ilgili örfî meselelerde dahi müftünün fetvâsına 

başvurulmuştur (Kütükoğlu, 1994: 341). 

Defterde, 25 hüküm fetvâya dayanmaktadır. Bu % 3.2'lik bir orandır. Örneğin, 

29 Zi'l-hicce 1248 tarihli  (183/960) numaralı hükümde, “…Burûsa'ya nefy u iclâ’sı 

cânib-i fetvâ-penâhîden işâret olunmakla mûcibince çâvuş mübâşeretiyle Burûsa'ya 
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nefy u iclâ’sı bâbında…”, 11 Şa‘bân 1244 tarihli (84/400) numaralı hükümde, “…bâ-

işâret-i fetvâ-penâhi mûcibince merkūmın mahkeme kâtibliğinden ihrâc ile bundan 

böyle istihdâm olunması…”, 21 Zi'l-hicce 1242 tarihli  (28/107) numaralı hükümde, 

“…bâ-işâret-i fetvâ-penâhi afv u ıtlâkları bâbında…” ifadeleriyle kayıtlıdır. 

5.1.5.9. Tezkere(Tezkire) ve Mürûr Tezkeresi (Tezkiresi) 

Sözlükte, hükümetten alınan izin kâğıdı (Devellioğlu, 2001: 1106) anlamına 

gelen tezkere, aynı beldedeki resmî daireler veya şahıslar arasındaki haberleşmeleri 

temin eden belgelere verilen isimdir. (Kütükoğlu, 1994: 254)20.  

Mürûr tezkeresi: Osmanlı halkı, Osmanlı topraklarında bir yerden bir yere 

giderken bir seyahat belgesi almak zorundaydılar. Klasik dönemde, seyahat izni isteyen 

birinin eline “yol hükmü” denilen bir belge verilirdi. Zamanla bunun yerini “mürûr 

tezkeresi” almıştır (Kütükoğlu, 1994: 254). 

Defterde, 14 hüküm mürûr tezkeresine ve 2 hüküm tezkereye istinaden 

verilmiştir. Belge türlerinin sadece % 2'sini oluşturmaktadır. Örneğin, 10 Receb 1242 

tarihli (4/6) numaralı hükümde, “…Çirmen Mutasarrıfı Esad Paşa tarafından mürûr 

tezkeresi virilerek  Silistre'ye def‘ olunmış…”, 18 Zi'l-ka‘de 1242 tarihli (23/86) 

numaralı hükümde, “…mürûr tezkeresi ahzıyla Der-sa‘âdet'e gelüb manavlık itmeğe 

başlamış…” ifadeleriyle zikredilmektedir. 

10 Receb 1242 tarihli (2/1-19) ve (2/1-29) numaralı hükümlerdeki , “…bâ-

tezkere Silistre'ye def‘ olunmış…” kaydı tezkereye örnek olarak gösterilebilir.  

 

                                                 
20 Tezkere hakkında daha fazla bilgi için Abdülkadir Karahan'nın “Tezkire” adlı makalesine bakılabilir 
(Karahan, 1974. 226-230). 
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5.1.5.10. Arîza 

 Sözlükte, küçükten büyüğe yazılan yazı anlamına gelen arîza (Devellioğlu, 

2001: 38), çok defa arzuhalle eş anlamlı gibi kullanılırsa da Osmanlı diplomatiğinde, 

“arz” ve “arzuhal” den ayrı bir belge türü olarak kullanılmış olup farklı bir karaktere 

sahiptir (Kütükoğlu, 1994: 321). 

 Defterde, 7 hüküm arîzaya istinaden kayıtlıdır. % 0.9'luk bir oran ile belge 

türlerinin sonuncusudur. Örneğin, 22 Safer 1246 tarihli (130/676) numaralı hükümde 

arîza, “…bâ-arîza istid‘â’ olunmış olmakla sudûr iden hatt-ı hümâyûn mûcibince 

mahal-i ikāmeti Kal‘a-ı Sultâniye'ye sarf u tebdîli bâbında…” olarak yazılıdır. 

5.2. DEFTERİN İÇERİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 

Hükümlerin değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki tabloda yer alan konu 

başlıkları ortaya çıkmıştır. Defterde geçen ceza türleri genel başlığı altında, nefy, kal‘a-

bend, tomruk ve idam cezaları incelenecek, ıtlâk ve şartlı ıtlâk ayrı bir başlık altında ele 

alınacaktır. Cezalar dışında kalan konulara da değinilecektir. 

Tablo 5.3. Hükümlerin Konularına Göre Dağılımı 
Konular Hüküm Sayısı Yüzdesi 
Nefy Cezası 1087 % 69.5 
Itlâk 263 % 16.8 
İdam Cezası 88 % 5.6 
Kal‘a-bend Cezası 16 % 1.0 
Tomruk Cezası 5 % 0.3 
Diğer 103 % 6.5 
Toplam 1562 % 100 

 
Hükümler, konularına göre değerlendirildiğinde % 69.5 ile ilk sırayı nefy cezası 

almaktadır. Nefy olunan şahısların bazı sebep ve şartlarla affedildiği ıtlâk konusunu 

içeren hükümler % 16.8'dir. Diğer cezaları kapsayan hükümlerin % 5.6'sı idam, %1'i 

kal‘a-bend ve % 0.3'ü tomruktur. Ayrıca defterde, cezalar dışında kalan bir takım siyasi 
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ve sosyal olaylara da değinilmiştir. Bu konular ise, hükümlerin  % 6.5'ini 

oluşturmaktadır. 

5.2.1. Defterde Geçen Ceza Türleri 

5.2.1.1. Nefy Cezası 

Nefyin sözlük anlamı, sürme, sürgün etmedir (Devellioğlu, 2001: 819). Özellikle 

ırza karşı işlenen suçlarda uygulanan bu cezanın süresi genelde bir yıldır. Ancak bir 

yıldan fazla da olabilir. Tanzimattan sonra da bu ceza sıkça uygulanmıştır. (Akgündüz, 

1990: 125). Defterde, “nefy u iclâ’”, nefy u irsâl”, “nefy u tagrîb”, “nefy u te’dîb” gibi 

ifadelerle geçmektedir. 

5.2.1.1.1. Nefy Cezasının Sebepleri 

Tespitlerimize göre defterde, 1087 hükümde suçlular değişik sebeplerden dolayı 

nefy olunmuşlardır. Aşağıdaki tablo, nefy cezasının sebepleri ve yıllara göre dağılımı ile 

ilgilidir21.  

Tablo 5.4. Nefy Cezasının Sebepleri ve Yıllara Göre Dağılımı 
 

Suçların Yıllara Göre Dağılımı 
Topla
m Suç 
Adedi  

 
Yüzdesi 

 
Suçun Çeşidi 

1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833   
Devlet Düzenine Karşı İşlenen 
Suçlar 

78 132 121 97 137 83 66 56 770 % 70.8 

Yeniçerilik Gayretkeşliği 75 1 1 9     86 % 7.9 
Dine Karşı İşlenen Suçlar 5 12 9 16 5 3 2 1 53 % 4.8 
Toplum Düzenine Karşı İşlenen 
Suçlar 

2 5 11 2 6 8 1 11 46 % 4.2 

Belirsiz 19 9 1 11     40 % 3.6 
Eşkıyalık 5  6 1 5 6   23 % 2.1 
Mala Karşı İşlenen Suçlar 3 3  2 6 1 1 3 19 % 1.7 
Saldırı, Sövme, Öldürme ve 
Yaralama 

3 3 4 2 1 4   17 % 1.5 

Askeriyeye Karşı İşlenen Suçlar 1 4 5 1   1 1 13 % 1.1 
Yargıya Karşı İşlenen Suçlar  1 1 3 3 1  1 1 11 % 1.0 
Ahlaka İlişkin Suçlar 2 6     1  9 % 0.8 
Toplam 194 176 161 144 161 105 73 73 1087 % 100 

 

                                                 
21 Ek 2'de nefy cezası sebeplerinin hükümlere göre dağılımı yer almaktadır. 
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Defterde, nefy cezasının sebeplerinden % 70.8'i devlet düzenine karşı işlenen 

suçlardır. Fesatlık, uygunsuz şahıs olmak, yasa-dışı hareket etmek, ihtilale sebep olmak, 

haddini aşmak, yalan haberler yaymak, memleketin düzenini bozmak, rüşvet, görevini 

kötüye kullanmak, görevi terk etmek veya yapmamak, devlet işlerinin aksamasına sebep 

olmak, resmî belgede sahtecilik ve değişiklik yapmak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik 

etmek, halkı kanunlara uymamaya teşvik etmek, gayrimüslim hukukuna aykırı hareket 

etmek, emirlere karşı gelmek, altın-gümüş nizamını bozmak, yasaklanmış altın alıp 

satmak gibi suçlar devlet düzenine karşı işlenen suçlar arasında değerlendirilmiştir. Bu 

suçlar, hükümlerde değişik şekillerde dile getirilmiştir. “muzırr-ı ibâd fitne-i fesâd 

oldıklarından”, “ahâli-i kurâyı ifsâd iderek”, “ifsâd-ı memleket”, “uygunsuzlığı tahkīk 

kılınarak”, “hilâf-ı rızâ’ hareket”, “mugâyir-i rızâ’ hareket”, “hilâf-ı tavr-ı ra‘iyyet”, 

“ihtilâlde medhali olmak”, “kendi halinde olmamak”, “erâcîf neşri”, “ihlâl-i şîrâze-i 

nizâm-ı belde-i mûcib ve ba‘zı mehâmm-ı saltanat-ı seniyyenin ta‘dîlini müstevcib”, 

“tama‘-ı hâm ve irtikâbını izhâr ile me’lûf oldığı”, “adem-i ihtimâm”, “adem-i itâ‘at”, 

“mehâmm-ı saltanat-ı seniyyenin ta‘dîlini müstevcib hareket”, “şirâze-i nizâm-ı 

memleketin ihlâli”, “ihlâl-i nizâm-ı bilâd ve ifsâd-ı umûr-ı ibâd”, “su-i hal”, 

“vazifesinden hâric umûra müdâhale itmek”, “ef‘âl-i şenî‘aya ictirâ’ itmek”, gibi 

ifadeler örnek olarak gösterilebilir. 

Allah'ı ve ahireti inkâr etmek, Bektaşîlik yoluna sapmak, şeri‘ata aykırı hareket 

etmek (hilâf-ı şeri‘at-ı garrâ’), Ramazanda içki içmek (şürb-i hamr), gayrimüslim 

ayinlerine aykırı hareket etmek (ayinlerine mugâyir harekât-ı nâ-hemvâreye ibtidâr 

eylemek) dine karşı işlenen suçlar arasında yer almaktadır. Devlet, gayrimüslim 

vatandaşlarından dinlerine aykırı hareket edenlere de nefy cezası uygulamıştır. 
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Halkı maddî ve manevî zarara uğratmak, işyeri nizamını bozmak, ulemaya zarar 

vermek, çocuk düşürtmek (iskât-ı cenûnin itdirmek), büyücülük (ta‘lîm-i efsûn), 

dedikodu (kîl ü kāl) toplum düzenini bozan suçlardır. Dine karşı işlenen suçlar ile 

hemen hemen aynı orandadır.  

Defterde, sebebi belirtilmeyen nefy cezaları da yer almaktadır. Tabloda belirsiz 

olarak isimlendirilen bu gurup hükümlerin % 3.6'sını oluşturmaktadır.  

Devletin içinde bulunduğu durumdan dolayı 1826-1831 yılları arasında köylere 

saldırmak, yol kesmek, yolcuların mallarına el koymak gibi eşkıyalık hareketleri de 

görülmüştür. Ancak sayısı çok değildir. Eşkıyalık yapanlar çoğunlukla idam 

edilmişlerdir.   

Hırsızlık (sirkat), hakkı olmayan yere tecavüz, dolandırıcılık, komşusunun 

malına zarar vermek, saldırı, adam öldürmek ve yaralamak gibi suçlar, her tür toplumda 

her dönemde görülebilecek suçlardır.  

İftira, yalancı şahitlik (şehâdet-zor, şâhid-zor), suçu bildirmemek, suçluyu 

korumak yargıya karşı işlenmiş suçlardır. Ancak sayısı çok fazla değildir. 

Nefy cezasına sebep olan en az suç çeşidi ahlaka ilişkin suçlardır. Bu suçlar, 

fuhuş, hayasızca hareket etmek şekillerinde karşımıza çıkmaktadır. 

Nefy cezasının yıllara göre dağılımında, Osmanlı Devleti'nde 1826-1833 yılları 

arasında yaşanan siyasi ve sosyal olaylar etkili olmuştur. 

Osmanlı Devleti'nde milliyetçilik fikirlerinin yayılması sonucunda, 1815'de 

Mora'da Yunan isyanları başlamış ve bu isyanlar 1830'a kadar sürmüştür. İsyanlar 

karşısında Avrupa devletleri her ne kadar tarafsız kalacaklarını söyleseler de Avrupa 

kamuoyu tamamen Türklerin aleyhine gelişmiştir. Neticede, büyük çabalara rağmen 

isyanı önleyemeyen Osmanlı hükümeti, isyanları bastırmak için Mehmet Ali Paşa'dan 
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yardım istemek zorunda kalmıştır. Mehmet Ali Paşa'nın isyanlara karışması yeni bir 

safhanın başlamasına sebep olmuştur (1824-1827). Girit ve Mora valiliklerinin 

kendisine verilmesi şartı ile Yunan âsileri üzerine kuvvet göndermeyi kabul eden 

Mehmet Ali Paşa çok kısa bir sürede isyanları bastırmıştır. Avrupa devletlerinin 

isyanlara müdahalesi ise olayı, yeni bir aşamaya getirmiştir. Mehmet Ali'nin Mora ve 

Girit'e yerleşerek Doğu Akdeniz'de hakim olmasını menfaatlerine aykırı bulan Rusya, 

Avusturya'yı da ikna ederek Osmanlı Devleti'ne bir ültimatom göndermiş ve Bükreş 

Antlaşması'nın yürütülmesine itiraz etmiştir. Osmanlı, Yunan isyanlarının yatışmak 

üzere olduğu bir sırada yabancı bir müdahaleye engel olmak istediğinden itiraz konusu 

üzerinde görüşmeler yapılmasını kabul etmiş ve görüşmeler neticesinde Akkerman 

Antlaşması imzalanmıştır (1826). İngiltere ise yine Doğu Akdeniz'de kuvvetli bir 

Mehmet Ali Paşa veya Rusya Devleti yerine zayıf bir Osmanlı'nın olmasını kendi 

çıkarlarına daha uygun görmüştür. Ruslar ve İngilizler sözde İbrahim Paşa'nın Mora'da 

yaptığı zulümlere bir son vermek için Sen-petersburg’da görüşmelere başlamışlar ve 

görüşmelerin sonunda Sen-petersburg protokolü imzalanmıştır (1827). Bağımsız bir 

Yunanistan kurulması yolunda ilk adımın atıldığı protokol, Avusturya, Prusya ve 

Fransa'ya bildirildi. Avusturya reddetmiş, Fransa ise protokole katılma niyetinde 

olduğunu bildirmiştir. Bunun üzerine Londra'da İngiltere, Rusya ve Fransa arasında 

görüşmelere başlanarak Londra Antlaşması imzalanmıştır (1827). Bu antlaşmayla 

Osmanlı Devleti'nden Yunanistan devletinin kurulmasını kabul etmesi istenmiştir. 

Osmanlı hükümetinin Londra Antlaşması'nın hükümlerini iç işlerine bir karışma 

saydığından kabul etmemesi üç Avrupa devletinin, Navarin'de padişahın ve Mehmet Ali 

Paşa'nın savaş gemilerinin batmasına sebep olan Navarin deniz savaşına neden 

olmuştur. Bu olay, Mora'da Türk kuvvetlerini üstün durumdan yenilmiş duruma 
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getirmiştir. Osmanlı hükümeti, donanmasını batıran üç devletten tazminat istemiştir. 

Fransa ve İngiltere Türklere karşı savaşmak istemiyordu. İki devlet, Mora isyanının 

bastırılması için anlaştılar. Rusya ise Osmanlı Devleti'ne savaş açmış (1828-1829) ve 

Osmanlıyı Edirne Antlaşması'na sürükleyecek bir dönemi başlatmıştır. Edirne Barış 

Antlaşması Osmanlı Devleti'nin Kaynarca'dan sonra imzaladığı en ağır antlaşmadır. 

Barışın ağırlık noktasını bağımsız bir Yunan devletinin kurulması teşkil ediyordu. 

Bağımsız bir Yunan devletinin kurulması, Osmanlı'nın dağılmasında bir başlangıç 

noktası olmuştur. Çünkü türlü milliyetlere bağlı topluluklardan kurulmuş olan Osmanlı 

halkı için yunan krallığı bundan böyle bir örnek olacaktır. Fransızlar, 1828-1829 

Osmanlı Rus savaşının Osmanlı yenilgisi ile son bulmasından faydalanarak Cezayir'i ele 

geçirmişlerdir (Karal, 1983: 114-122). 

Mora'da meydana gelen Yunan isyanları ve sonuçları 1826-1830 yıllarına 

damgasını vurmuş ve her bakımdan Osmanlı Devleti'ni olumsuz yönde etkilemiştir.  

Ülkede güven ve asayiş bozulmuş ve suç oranı artmıştır. Nefy cezasının yıllara göre 

dağılımına baktığımızda en fazla nefy cezası bu yıllarda verilmiştir. 1826'da 194, 

1827'de 176, 1828'de 161, 1829'da 144 ve 1830'da 161 sürgün vakası görülmektedir. 

1826 yılındaki nefy cezalarında yukarıdaki siyasi olayların yanı sıra Yeniçeri Ocağı'nın 

kaldırılmasının da büyük rolü olmuştur. 

Piyade kuvveti olan Yeniçeri Ocağı'nın hangi tarihte kurulduğu kesin olarak 

bilinmemekle birlikte Murat Hüdavendigar zamanında 1362 yılında kurulduğunu 

söyleyen kayıtlar vardır. Zamanla Osmanlı Devleti'nin en önemli askerî kuvveti haline 

gelmiştir. Ancak 17. ve 18. yüzyıllara gelindiğinde ocak nizamının bozulması ile II. 

Mahmut tarafından 1826 yılında kaldırılmıştır. Ocağı tekrar faaliyete geçirmek 

isteyenler yani yeniçeri gayretkeşliği yapan kişiler olmuştur. Bu kişiler, 1826 ve 1830 
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yıllarında isyan çıkartmak istemişlerdir. Halk arasında fitne ve fesada sebep olarak 

halkı, devlete karşı kışkırtmışlardır. Bunlar, bu suçlarından dolayı çeşitli şekillerde 

cezalandırılmışlardır. Örneğin, bizzat sadrazam tarafından tahkikatları yapılmış yirmi 

dokuz kişiden biri kendisini zehirlemiş ve diğeri yediği dayaktan ölmüştür, bazıları 

askerin önünde kurşuna dizilmiş ve bir kısmı da Üsküdar'da çeşitli yerlerde asılmak 

suretiyle cezalandırılmışlardır. Kalan on kişiden bir kaçı nefy olunup diğerleri de 

serbest bırakılmıştır. Bu dönemde, idam edilenlerin sayısı altı bini ve sürgün edilenlerin 

sayısı ise yirmi bin kişi olarak tespit edilmiştir (Uzunçarşılı, 1984: 576-595). 

Defterde ise nefy cezasının sebeplerinden yeniçerilik gayretkeşliği % 7.9'luk bir 

oranla ikinci sırada yer almaktadır. Daha çok 1826 ve 1829 yıllarında bu suçtan dolayı 

sürgün olmuştur. 

Osmanlı Devleti'nin Mora ve Cezayir'i kaybettiği sırada 1831'de başlayan ve 

1840'da sona eren Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa'nın isyanı başlamıştır. Bu isyan, önce 

devletin bir iç olayı iken Paşa'nın ağır basması üzerine işe büyük devletlerin girmesi ile 

büyük çapta devletler arası bir problem haline gelmiştir. Padişah Mehmet Ali Paşa'ya 

Mora isyanlarındaki yardımına karşılık, Girit ile Suriye ve Trablus-Şam paşalığını vaat 

etmiştir. Edirne Antlaşması'ndan sonra kendisine vaat edilmiş olan bu yerleri istemiş II. 

Mahmut ise sadece Girit valiliğini vermiştir. İstediklerini alamayan Paşa'nın, 1831-1833 

yıllarında Suriye ve Anadolu'ya padişahın bilgi ve izni olmaksızın yayılmaya başlaması 

padişah ile Mehmet Ali Paşa arasında bir savaşa neden olmuştur. Olaylar, beklenenin 

dışında gelişerek Mehmet Ali Paşa, padişahın ordularını mağlubiyete uğratmış ve 

Anadolu içlerine kadar ilerlemiştir. Bunun üzerine padişah ile valisi arasındaki kavga 

Avrupa devletlerinin de dikkatini çekmiş ve her devlet, Osmanlı Devleti'ndeki 

çıkarlarına göre, bu kavganın çözümünü istemeye başlamıştır. Bu ise, Mehmet Ali Paşa 
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isyanını uluslar arası bir sorun haline gelerek Osmanlıyı Rusya Devleti ile Hünkar 

İskelesi Antlaşması'na götürmüştür. 1833'de imzalanan bu antlaşma, Osmanlı 

Devleti'nin Rus himayesine girmesi aşamasını başlatmıştır. 

Mehmet Ali Paşa'nın isyanı ile başlayan ve Hünkar İskelesi Antlaşması ile sona 

eren dönemde nefy cezasının sayısı, 1831'de 105, 1832'de 73, 1833'de 73 tür. Diğer 

yıllara göre suç oranı düşmüştür. Bu dönemdeki olaylar, daha çok padişah ve valisi 

arasında yaşanmış olaylardan halk fazla etkilenmemiştir. Oysa Yunan isyanları, bizzat 

halk arasında gelişmiş, ülkenin güven ve asayişini bozmuştur . Devletin bu durumundan 

yararlanmak isteyenleri harekete geçirmiştir. Sonuçta o yıllarda, suç oranı artmıştır.                                

5.2.1.1.2. Nefy Süresi 

Tespitlerimize göre defterde, 97 hükümde çeşitli suçlardan dolayı ömür boyu 

(mü’ebbed)  nefy cezası uygulanmıştır22.  

Bu hükümlerde mü’ebbed, değişik şekillerde kayıtlıdır; Örneğin, 27 Receb 1242 

tarihli (9/16) numaralı hükümde, “…fî-mâ-ba‘d afv u ıtlâk olunmamak üzre mü’ebbeden 

kavâs mübâşeretiyle Köstence’ye nefy  u iclâ’ olunmaları bâbında...”, 20 Rebî‘ü'l-evvel 

1245 tarihli (104/512) numaralı hükümde, “…iyâl u evlâdını yanına celb itmek 

şartıyla…” ifadeleri  geçmektedir. Son kayıttan anlaşılacağı üzere, ömür boyu sürgüne 

gönderilen kişiden karısı ve çocuklarını yanında götürmesi istenmiştir. Aynı zamanda, 5 

Rebî‘ü'l-evvel 1245 tarihli (102/494) numaralı hükümde, “…kendüyi te’dîb ve emsâlini 

                                                 
22 (4/6), (4/6-1), (4/6-2), (4/6-3), (4/6-4), (4/6-5), (6/9-1), (6/9-2),  (6/9-3), (6/9-4), (6/9-5), (6/9-6), (6/9-
7), (6/9-8), (6/9-9), (6/9-10), (7/9-11), (7/9-12), (7/9-13), (7/9-14), (7/9-15), (7/9-16), (7/9-17), (7/9-18), 
(7/10), (7/10-1), (8/15), (8/15-1), (8/15-2), (8/15-3), (9/15-4), (9/15-7), (9/16), (9/17), (9/18), (10/21), 
(10/22), (10/23), (10/23-1), (10/23-2), (12/26), (14/37), (16/46), (25/93), (27/104), (32/125), (33/131), 
(35/140-2), (36/145), (40/168), (40/168-1), (41/171), (49/209), (51/223-1), (52/223-3), (54/233), 
(54/234), (54/235), (54/235-1), (54/235-2), (54/235-3), (54/235-4), (54/235-5), (54/235-6), (54/235-7), 
(54/235-9), (57/250), (73/328), (99/478), (101/492), (101/492-1),  (101/492-2), (101/492-3), (101/492-4), 
(101/492-5), (101/492-6), (101/492-7), (101/492-8), (101/492-9), (102/494),  (103/496), (103/496-1), 
(103/496-2), (103/496-3), (103/496-4), (103/496-5), (103/496-6), (104/512), (104/512-1), (104/512-2), 
(104/512-3), (104/512-4), (104/512-5), (109/548), (114/583), (133/694), (140/736). 
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terhîb zımnında mü’ebbeden…” şeklindeki bir kayıt ise, suçluyu cezalandırmak ve suç 

işlemeye eğilimli olanları korkutmak amacıyla ömür boyu sürgün cezası verildiğini 

göstermektedir. 

20 Rebî‘ü'l-âhir 1245 tarihli (108/542) numaralı hükümde, “…edebsiz 

gürûhından oldıklarından ıslâh-ı nefs idenceye kadar Burûsa'ya nefy u iclâ’ 

olunmalarını…” şeklindeki ifade, nefy süresinin nefsini ıslah edinceye kadar, yani 

uslanıncaya kadar süreceğini belirtmektedir. 

15 Şa‘bân 1248 tarihli (180/948) numaralı hükümde, “…Karacığ'a nefy olunmış 

ise de müddet-i nefyi beş mâhı tecâvüz eylediğine binâ’en…”, 27 Rebî‘ü'l-âhir 1243 

tarihli (69/303) numaralı hükümde, “…bundan akdem Keşan'a nefy u iclâ’ olunmış ise 

de müddeti nefyi bir seneye karîb olarak…”, 12 Şa‘bân 1246 tarihli (141/742) numaralı 

hükümde, “…Ankara'ya nefy olunmış ve müddet-i nefyleri bir seneyi tecâvüz eylemiş 

oldığından eyyâm-ı mübârekeye hürmeten afv u ıtlâkları husûsu…”, 15 Cemâziye'l-âhir 

1248 tarihli (177/931) numaralı hükümde, “…nâm kimesnelerin müddet-i ikāmetleri iki 

seneyi mütecâviz olarak…” ve 1 Rebî‘ü'l evvel 1246 tarihli (131/683)  numaralı 

hükümde, “…Isparta'ya nefy olunmış ise de müddet-i nefyi üç seneyi tecâvüz ile…” 

ifadeleri kayıtlıdır.  

Bu örnek ifadelerden ve diğer hükümlerden derlenen verilerden 5 ay ile 3 yıl 

arasında değişen sürelerde nefy cezası çekmiş olanların  affedildiği anlaşılmaktadır. Bu 

husus, aşağıdaki tablodan açıkça görülmektedir23. Ayrıca aynı tablo, nefy cezasının 

daha çok bir yıllığına verildiği savını güçlendirmektedir. 

 

 
                                                 
23 Ek 3'de nefy cezasının süresi ile ilgili ayrıntılı bir tablo yer almaktadır. 



 618

Tablo 5.5. Nefy Sürelerine Göre Affedilenlerin Sayısı 
Nefy Süresi Affedilenlerin Sayısı Yüzdesi 
1 ay ile 6 ay arası 50 % 33.5 
6 ay ile 12 ay arası 56 % 37.5 
12 ay ile 18 ay arası 28 % 18.7 
18 ay ile 24 ay arası 8 % 5.3 
24 ay ile 30 ay arası 2 % 1.3 
30 ay ile 36 ay arası 2 % 1.3 
36 ay ile 42 ay arası 2 % 1.3 
42 ay ile 48 ay arası 1 % 0.6 
Toplam 149 % 100 

 

5.2.1.1.3. Nefy Yerleri(Menfâ)  

929/A Numaralı Kal‘a-bend Defteri'nde, suçlular için kullanılan nefy yerleri 

(parantez içindeki sayılar sürgün yerinin ne kadar kullanıldığını göstermektedir): 

Bozcaada (82), Bursa (76), Kütahya (74), Kal‘a-ı Sultaniye/Çanakkale (53), Bolu (52), 

Dimetoka (47), Ankara (45), Kayseri (37), Kastamonu (32), Sivas (31), İnoz (30), 

Gelibolu (27), Konya (25), Gölpazarı (24), Kengiri (24), Keşan (23), Midilli (23), 

Karahisar-ı Sahib/Karacahisar (21), Mihaliç (16), Yergöğü (15), Filibe (14), Maçin (14), 

Hırsova (13) , Malkara (13),  Tokat (13), Sofya (12),  Amasya (11), Balıkesir (11), 

Edirne (11), Köstence (11), Silistre (11), Tekfur Dağı-Tekirdağ (11), Seddü'l-bahir (10), 

Isparta (9), Manisa (9), Vidin (9), Güzelhisar (8), Kum Kale (7), Tatarpazarı (7), Tiran 

(7), Tire (7), Hadim (6), Manastır (6), Niğbolu (6), Varna (6), Yanbolu (6), Karahisar-ı 

Şarkî/Erzurum (5), Niğde (5), Pazarcık (5),Adana (4), Çorum (4), İznikmid/İzmit (4), 

Kıbrıs (4), Kırşehir (4), Kilid-bahir (4), Kozlıca (4), Boy-abad (3), Kavala (3), Malatya 

(3), Niş (3), Rusçuk (3), Sakız (3), Selanik (3), Şumnı (3), Ada-ı Kebir-Büyükada (2), 

Baba Dağı (2), Belgrat (2), Beypazarı (2), Çanak Kale (2), Çarşamba (2), Demirhisar 

(2), Diyarbakır (2), Erzincan (2), Göynük (2), İslimye (2), Küre (2), Lefkoşe (2), 

Samako (2), Samsun (2), Şehirköyü (2), Tarsus (2), Torbalı (2), Zağra-i Atik (2), Ziştovi 

(2), Adapazarı (1), Akşehir (1), Alanya (1), Antalya (1), Atala (1), Bandırma (1), Bor 

(1), Burdur (1), Gönen (1), İstanköy (1), İznik (1), Kadıpazarı (1), Karacaviran (1), 
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Karacık (1), Karahisar (1), Karin-abad (1), Kemah (1),  Ladik (1), Niksar (1), Soma (1), 

Taraklı (1), Tırhala (1), Tomarza (1), Tosya (1), Uşak (1), Yalak-abad (1). 

Nefy yeri olarak ilk sırayı Bozcaada almış ve onu Bursa, Kütahya, Çanakkale, 

Bolu ve Dimetoka takip etmiştir. Nefy daha çok, Batı Anadolu ve Rumeli'ye olmuştur. 

Ancak Orta Anadolu'da da, Ankara, Kayseri, Sivas, Konya, Çankırı, Tokat, Amasya 

önemli nefy yerleri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

9 Zi'l-ka‘de 1245 tarihli  (121/628) numaralı hükümde, “…ol tarafdan hareket 

ve Edirne ve Tekfûr Dağı'ndan hangisi ister ise oraya gelüb ikāmet eylemek üzre…”  

ifadesiyle suçlunun Edirne veya Tekfûr Dağı'ndan birini sürgün yeri olarak tercih etmesi 

istenmiştir. Suçlunun tercihine göre nefy yeri belirleme şekli sadece bu hükümde vardır. 

Gayrimüslim suçluların manastırlarına sürgüne gönderildikleri görülmektedir. 

Ayavadlam, Koskaniçe, Barcerhabas? manastırları bunlara örnektir. 

2 Rebî‘ü'l-evvel 1243 tarihli (65/285) numaralı hükümde, “…çâvuş 

mübâşeretiyle vatan-ı aslîsi olan Alâ‘iye'ye nefy u ilcâsı bâbında…” kaydıyla suçlu 

kendi memleketine nefy olunmuştur. 

5.2.1.1.4. Nefy Yeri (Menfâ) Değişikliği 

Tespitlerimize göre defterde, 66 hüküm menfâ değişikliğini içermektedir. Menfâ 

değişikliğinin sebepleri ve yıllara göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir24. 

Tablo 5.6. Menfâ Değişikliğinin Sebepleri ve Yıllara Göre Dağılımı 
Sebeplerin Yıllara Göre Dağılımı Topla

m   
Yüzdesi  

Menfâ Değişikliğinin Sebepleri 
1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833   

Menfânın Uygunsuzluğu 12 6 1 5 1    25 % 37.8 
Menfâda Uygunsuz Hareketlere 
Devam Etmek 

19   2     21 % 31.8 

Nefy olunan Kişinin Karısı ve 
Çocuklarının Düşünülmesi 

1 1 2 2     6 % 9.0 

Yolda Hastalanmak   1  1 1 1  1 5 % 7.5 
                                                 
24 Ek 4'de menfâ değişikliği sebeplerinin hükümlere göre dağılımı yer almaktadır. 
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Menfânın İstilası   4      4 % 6.0 
Nefy olunan Kişinin 
Düşünülmesi  

    1 1  1 3 % 4.5 

Menfâdan Firar Etmek  1 1      2 % 3.0 
Toplam 32 9 8 10 3 2  2 66 % 100 

 
Nefy olunan kişilerin bazı sebeplerle daha sonra sürgün yerleri değiştirilmiştir. 

Bunun en önemli sebebi, menfânın daha sonra uygunsuz görülmesidir. Nefy yeri olarak, 

İnoz ve Dimetoka'nın Edirne'ye yakınlığı, uzak bir yere nefyin gerekli görülmesi, 

memleketine göre menfâsının değiştirilmesi, menfânın dedikodulara sebep olacağının 

düşünülmesi, menfâdan İstanbul'a gidişi kolaylaştırmak veya zorlaştırmak gibi 

sebeplerle sürgün yeri uygun görülmemiştir. Bazı hükümlerde, hiçbir açıklama 

yapılmadan menfânın uygunsuzluğu direk olarak dile getirilmiştir. Daha çok 1826, 1827 

ve 1829 yıllarında sürgün yeri bu sebeple değiştirilmiştir.  

Menfâda uygunsuz hareketlere yani suça devam etmek ikinci önemli sebeptir. 

1826 yılında en fazla bu sebeple nefy yeri değiştirilmiştir. 

Karısı ve çocuklarına yakın bir yere menfâ değişikliği, karısı ve çocuklarının 

vilayetlerinde perişan olmaları (sefîl ü sergerdan) veya kimsesiz kalmaları (bî-kes 

kalmak) suretiyle nefy olunan kişinin karısı ve çocukları düşünülerek sürgün yeri 

değiştirilmiştir.  

Sürgüne giderken yolda hastalanmak, menfânın istila edilmesi ki bu sadece 1828 

yılında görülmüştür, menfâda suçlunun perişan olması ve menfâdan firar etmek diğer 

nefy yeri değişikliğinin sebepleridir. Ancak sayıları çok fazla değildir. 

En fazla menfâ değişikliği 1826,1827 ve 1829 yıllarında gerçekleştirilmiştir. 

1830'dan sonra pek rastlanmamaktadır. Bu yıllarda daha çok afla ilgili hükümler vardır. 
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5.2.1.1.5. Nefy Olunan Kişilerin Meslekleri 

Osmanlı toplumunda sıradan vatandaştan üst düzey devlet adamlarına, 

gayrimüslim halka kadar her kesimden suçluya nefy cezası uygulanmıştır. Nefy olunan 

kişilerin meslekleri bunu göstermektedir. 

Tespitlerimize göre nefy cezasına çarptırılan başlıca meslek sahipleri şunlardır: 

ağa, alay-emini25, alay-beyi26, amele, ambar emini, Arap hocası, arabacı, asker başbuğu,  

astarcı, aşiret beyi, aşiret boy-beyi, ayan, bacacı, bakırcı, bakkal, balmumcu, baş-kâtip, 

baş-yamak, baş-çukadâr27, baş-eski28, baş-tebdîl29, bayrak ağası, bayraktar30, bedesten 

bölükbaşısı31, bekçi, beratlı Avrupa tüccarı, berber, beşikçi, beylerbeyi, bezzâz32, 

binbaşı, bohçacı, bostancı33, boyacı, börkçü34, börkçüler kethüdası, camcı, canbâz35, 

çavuş, çilingir, çizmeci, çorbacı, çörekçi ustası, çörekçiler kethüdası, çörekçiler yazıcısı, 

çubukçu36, çukacı dellâlı, dalkılıç ağası, dalkılıç37, damga emini, damga katibi, 

debbağ38, debbağlar şeyhi, defterdar, defterdar-kisedarı, dekâkîn mutasarrıfı39, delil-

                                                 
25 Alay-emini: Yüzbaşıdan büyük, binbaşıdan küçük askerî kâtip sınıfıdır (Pakalın, 2004: I; 45). 
26 Alay-beyi: Mir-alay rütbesinde olan, vilayet merkezlerindeki jandarma kumandanlarına verilen isimdir 
(Pakalın, 2004: I; 45). 
27 Baş-çukadâr: Sarayın büyük memurlarından olup, padişahın hizmetinde bulunurlar (Pakalın, 2004: I; 
385). 
28 Baş-eski: Yeniçeri Ocağı'nda orta ve bölük görevlilerinin en eski ve kıdemlilerine verilen isimdir 
(Pakalın, 2004: I; 163). 
29 Baş-tebdîl: Tebdîl, kıyafetini değiştirerek gizli işleri araştıran kişidir, casus (Pakalın, 2004: III; 428). 
30 Bayraktar: Bayrak taşımakla görevli olan kişidir. Yeniçeri Ocağı'nı meydana getiren ortaların 
bayraklarını taşımak için her ortanın bir bayraktarı vardı (Pakalın, 2004: I; 181). 
31 Bölükbaşı: Yeniçeri Ocağı teşkilatında ağa bölüklerinin bölük kumandanlarına verilen isimdir (Pakalın, 
2004: I; 242). 
32 Bezzâz: Manifaturacılara ve bezcilere verilen isimdir (Pakalın, 2004: III; 228). 
33 Bostancı: Sarayların bekçiliğini yapan ve zabıta işlerine de bakan saray mensuplarına verilen isimdir 
(Pakalın, 2004: I; 239). 
34 Börkçü: Börk [yeniçerilerin kullandığı başlık (Pakalın, 2004: I; 243)] yapıp satan kişidir (Sami, 1998: 
309). 
35 Canbâz: Sözlükte “canbazan” şeklinde geçen canbâz; canıyla oynayan, canını tehlikeye koyan 
demektir. Osmanlıların ilk fetih yıllarında kullanılan bir çeşit askerdir (Sertoğlu, 1986: 60).  
36 Çubukçu: Tütün için kullanılan çubukları yapanlara verilen isimdir (Paklalın, 2004: I; 383). 
37 Dalkılıç: Düşman ordusu içine dalmak veya muhasara edilen kaleye girmek için gönüllü yazılan 
kişilere verilen isimdir (Pakalın, 2004: I; 389). 
38 Debbağ: Meşin, kösele yapmak için hayvan derilerini sipileyen sanat sahiplerine denir (Pakalın, 2004: 
I; 408). 
39 Dekâkîn: Dükkanın çoğuludur (Sami, 1998: 613). 
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başı40, dellâl, demirci, derbent bölükbaşısı, dîbâcı41, dibekçi başı, dikici42, dikiciler 

kethüdası, doğramacı serdengeçti, doğramacı, duhân gümrükçüsü, duhâncı43, eczacı, 

ekserci44, etmekçi45, etmekçi-başı, etmekçiler kethüdası, fesci, haffâf, hakkâk turnacı, 

hakkâklar kethüdası46, halkacı, hallâc47, hamamcı, hancı, haremeyn müftüsü, haseki48, 

hazinedar, hekim, helvacı, ihtisap ağası49, ihtisap hazine kâtibi, ihtisap nazırı, ihtisap 

tahsilat kâtibi, imam-ı evvel, ipci, isperci, işçi, kabzımal, kadayıfçı, kadı, kağıtçı, kahve 

döğücü, kahveci, kahya50, kalafatçı, kalafatçı-başı, kalaycı, kalpakçı, kalyoncu, 

kantarcı51, kapı yamağı, kapıcı başı, karakullukçu52, kasap, kassâm baş-kâtibi, katırcı, 

kayıkçı, kaymakam53, kebeci54, kemençeci, kemhacı55, keresteci, ketenci, kethüda56, 

kılıççı, kışla ustası, kocabaşı57, kolcu58, kullukçu59, kumandan, kumanyacı, kuşakçı, 

kuşbâz60, kutucu61, kuyumcu mıhlayıcısı, kuyumcu sâdekârı62, kuyumcu, külahçı, 

                                                 
40 Delil-başı: Tanzimattan önce vezir dairelerinin muhafız ve muharip olarak kullanılan iki kısmıdan bir 
kısmını oluşturan süvarilerin başlarına verilen isimdir (Pakalın, 2004: I; 422). 
41 Dîbâcı: Dîbâ: Dallı ve çiçekli bir cins ipek kumaştır (Sami, 1998: 637). 
42 Dikici: Kundura dikmekle geçinen, yamacı (Sami, 1998: 643). 
43 Duhâncı: Duhan, yaprakları kıyılıp içilen ot ve tütün demektir (Pakalın, 2004: I; 479). 
44 Ekserci: Demir ve civa yapan ve satan kişiye verilen isimdir (Sami, 1998: 147). 
45 Etmekçi: Saray ileYeniçeri Ocağı'nın ekmeğini yapan görevlidir (Pakalın, 2004: I; 568). 
46 Hakkâk: Mühür ve resim hâkkeden sanatkara verilen isimdir. Hâk, Arapça kazımak, oymak demektir 
(Pakalın, 2004: I; 706). 
47 Hallâc: Pamuk atan (pamuğu didiklemek, savurmak) kişidir (Sami, 1998:556). 
48 Haseki: Cariyelerden, padişahın gözüne girenler için kullanılan terimdir (Pakalın, 2004: I; 752). 
49 İhtisap: 1) hesap sorma, hesaba çekme, mesuliyet. 2) zecr, mücâzat (karşılık). 3) polis vazifesini yerine 
getiren ve esnafın ölçü aletlerini kontrol eden görevliye verilen isimdir (Sami, 1998: 75). 
50 Kahya: Büyük konaklarda ev işlerine, sanat ve ticaret sahiplerinin işlerine bakmakla görevlidir 
(Pakalın, 2004: II; 140). 
51 Kantarcı: Alınıp, satılan şeyleri tartıp buna özel vergiyi alan belediye memurudur (Sami, 1998:1085). 
52 Karakullukçu: Yeniçeri Ocağı bölük ve ortalarındaki küçük çavuşlardır (Pakalın, 2004: II; 198). 
53 Kaymakam: Eski idare teşkilatında, kazânın idare amirine verilen isimdir (Pakalın, 2004: II; 219). 
54 Kebeci: Kebe, çobanların giydikleri gocuğun yapıldığı kalın keçenin adıdır (Pakalın, 2004: II; 236). 
55 Kemhacı: İpekli kumaş yapanlar için kullanılan terimdir (Pakalın, 2004: II; 241). 
56 Kethüda: Sürekli bir kişinin emrinde ve onun isteğiyle çalışan, şahsına güvenildiği için önemli işlerin 
idaresi kendisine bırakılan görevlidir. Teşkilat tarihinde bu unvan, hemen daima gördüğü işle birlikte 
zikredilirdi. Hazine kethüdası, defter kethüdası, sadaret kethüdası gibi (Sertoğlu, 1986: 183). 
57 Kocabaşı: Rumeli'de Hıristiyanlarla meskûn ihtiyar heyetinin başına verilen unvandır. Bu unvan, 
Anadolu ve Rumeli'deki Müslüman köylerinde “muhtar”dır (Pakalın, 2004: II; 295).   
58 Kolcu: Gümrük, orman ve tütün rejisi gibi gelir temin eden müesseselerde muhafaza memuruna denir 
(Pakalın, 2004: II; 288). 
59 Kullukçu: Kulluk denilen karakolhanelerde bulunan yeniçerilere verilen isimdir (Pakalın, 2004: II; 
320). 
60 Kuşbâz: Padişahların avlandıkları kuşları yetiştiren görevlidir (Pakalın, 2004: II; 329). 
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kürekçi63, lağımcılar ocağı halifesi, leblebici, maden ustası, maden emini, mağazacı, 

mahkeme kâtibi, manav, me‘zûnu'n-bi'l-ifta, mehter-başı veznedar, mehterhâne-i âmire 

kinci katibi, mestci, meydancı64, mimar, mir-ahur-ı evvel65, mir-alem66, miskci, 

muallim-i sıbyân, muhâfız, muhtar, mumcu67, musûcu, mutasarrıf, muytap, müba‘ayacı, 

müderris, müftü, mülâzım-ı sani68, mütesellim, mütevelli, nacakçı69, naip, nakip, 

nakibü'l-eşrâf kaymakamı70, nargileci, ocak tatarı71, oda-başı72, odun emini, oturakçı, 

papaz, pazarcı,  piyazcı, rahip, rahteci73, ruznamçe-i evvel74,  ruznamçe-i sâni75, saatçi, 

sabun nazırı, sabuncu, saka76, samancı, sandalcı, sandık emini, sandıkçı, sarrâc77,  sarrâf 

yazıcısı, sarrâf78, sayebancı79, semmur kolbaşısı80,  serdengeçti81,  sergi baş-katibi, ser-

                                                                                                                                               
61 Kutucu: Sarayın harem dairesinde hizmet eden kalfalardan biridir. Sultanlarla kadın ve ikballerin 
giyimine ve süslenmelerine bakmakla görevlidir (Pakalın, 2004: II; 333). 
62 Kuyumcu sâdekârı: Kuyumcu taslakçısına verilen isimdir (Sami, 1998: 698). 
63 Kürekçi: Osmanlı donanmasında, özellikle yalnız yelkenle yürüyen kalyon devrinden önce kürek 
çekmekle görevli kişidir (Sertoğlu, 1986: 196). 
64 Meydancı: Tekkelerde özellikle Bektaşi ile Mevlevi Tekkelerinde meydan ve meydan-ı şerif denilen ve 
ayin yapılan geniş yerin temizliğine bakan, postları yayan, çerağları temizleyen dervişlere verilen isimdir 
(Pakalın, 2004: II; 526). 
65 Mir-ahur-ı evvel: Saray hayvanları ve bunların takımlarının idare ve iaşesine, yetiştirilmelerine ait 
işlere bakan görevlidir (Pakalın, 2004: II; 542). 
66 Mir-alem: Padişahın bayrağının koruyucusu ve alem (bayrak) mehterlerinin amiri idi. Padişahın önünde 
çekilen tuğları muhafaza ve idare etmek de görevi idi (Pakalın, 2004: II; 543).  
67 Mumcu: Yeniçeri Ocağı'nda, çavuşlardan sonra gelen küçük zabitlerdir  (Pakalın, 2004: II; 580). 
68 Mülâzım-ı sâni: Askerlik teşkilatında zabitliğin ilk derecesi anlamındadır (Pakalın, 2004: II; 612). 
69 Nacakçı: Bir ağaç sapa geçirilen ağzı keskin geniş demir alete nacak denir (Pakalın, 2004: II; 734). 
70 Nakibü'l-eşrâf: Hz. Peygamberin sülalesinin işleriyle uğraşanlara verilen isimdir. Peygamber 
sülalesinin işlerine bakar, soylarını kayıt ve zapt eder, doğumlarını, ölümlerini deftere geçirir, onları kötü 
sanata girmekten ve kötü hallerde bulunmaktan korur, haklarını korur ve fey, ganimetten kendilerine ait 
hisseyi alıp aralarında dağıtırdı (Pakalın, 2004: II; 647). 
71 Ocak tatarı: Posta nakliyat işlerine bakan memurun adıdır (Pakalın, 2004: II; 714). 
72 Oda-başı: Yeniçeri zabiti (Pakalın, 2004: II; 716). 
73 Rahteci: Raht, at takımı ve yol levazımı demektir (Sami, 1998: 660). 
74 Ruznamçe-i evvel: Günlük masrafların ve meydana gelen olayların kaydı için “ruznâme” denilen 
yevmiye defterini tutan ve hazineye teslimatı belli olan parayı veren, makbuz manasında tezkire veren 
memurların amiridir (Pakalın, 2004: III; 61). 
75 Ruznamçe-i sâni: Çaşnigir, çavuş ve kapıcı başıların ulûfelerini dîvândan alıp dağıtmakla ve bunların 
kayıtlarını tutmakla görevli memurun adıdır (Pakalın, 2004: III; 62). 
76 Saka: Yeniçeri Ocağı'nın su ihtiyacını temin eden görevlidir (Pakalın, 2004: III; 96). 
77 Sarrâc: Eğer vesaire at takımı yapan ve satan kişilere verilen isimdir (Sami, 1998: 714).  
78 Sarrâf: Para bozmak ve değiştirmek ile parayla ilgili her tür işlerle uğraşan kişidir (Sami, 1998: 823).  
79 Sayebancı: Sayeban, büyük çadır demektir (Pakalın, 2004: III; 132). 
80 Semmur: Kürkü değerli olan bir hayvan türüdür (Sami, 1998: 736). 
81 Serdengeçti: Dalkılıç (Pakalın, 2004: III; 181). 
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halife82, ser-turnacı,  sîmkeş83, sipahi, suyolcu84,  suyolcu-başı,  süpürgeciler 

kullukçusu,  şehir kethüdası, şeyh, tacir, tahmis ağası, tahmisçi85, talebe, taşçı, tepe-

başıcı86, terazici-başı, tercümân, terzi, tomruk ağası, tuhafçı87, turnacı boyacı, turnacı88, 

tuzcu, tülbentçi, usta-başı89, vali, veznedar,  voyvoda90, yamak91, yağlıkçı, yazıcı, 

yeniçeri kalemi baş-halifesi, yeniçeri zabiti, yoklama baş-katibi, yorgancı,  yüzbaşı,  

zâhire nâzırı, zaviyedâr,  zenci kolbaşı92.   

5.2.1.2. Kal‘a-bend Cezası 

Arapça “kal‘a” ve Farsça “bend” (bağlamak) sözcüklerinin birleşmesinden 

meydana gelen kal‘a-bend kelimesi sözlükte, bir kalenin içinde serbestçe gezip, ancak 

dışarıya çıkmamaya mahkum suçlu manasına gelmektedir (Sami, 1996: 1079). 1858 

tarihli Ceza Kanunnâmesi'nin 25. maddesinde kal‘a-bendlik için, “habs ile nefy 

cezalarını câmi‘ bir cezâ olub kal‘a-bend olan şahıs zabtiye nizâmâtının cevâz verdiği 

derecede dâhil ve hariç kal‘ada bulunanlar ile muhâbere edebilir” şeklinde bir tanım 

yapılmıştır. 

Bir beldenin zindanı, yani hapishanesi kalede bulunurdu. Kal‘a-bendlik cezasına 

çarptırılan suçlular, cezalarını şehirlerde bulunan kalelerde çekerlerdi (Batmaz, 1996: 

                                                 
82 Ser-halife: Halife adını taşıyan kalem kâtiplerinin başlarına verilen isimdir (Pakalın, 2004: I;163). 
83 Simkeş: Sırma çeken sanatkâra verilen isimdir (Pakalın, 2004: III; 227). 
84 Suyolcu: Su yollarıyla maslakların tamiri ve suların şehrin çeşitli yerlerinde ve evlerdeki çeşmelerde 
düzenli akması işleriyle meşgul olanlara verilen isimdir (Pakalın, 2004: III; 286). 
85 Tahmisçi: Tahmis; kavrulmuş ve dövülmüş kahve satılan yerlere denir (pakalın, 2004: III; 375). 
86 Tepe-başıcı: Düz canfes üzerine kılapdanı kara pulla tutturulmuş buzlu işlemeli kumaşa tepe-başı denir 
(Pakalın, 2004: III; 457). 
87 Tuhafçı: Hediyelik ufak tefek süslü şeyler satan kişidir ve çorap, mendil, tabaka gibi şeylerin satıldığı 
süslü dükkânın sahibidir (Sami,1998: 385). 
88 Turnacı: Yeniçeri ocağını teşkil eden 196 ortadan 68. ortanın adıdır. Kuş avında kullanılan ve takip 
işine yarayan köpeklere ve tazılara bakmak görevleri arasındadır (Pakalın,2004: III; 535). 
89 Usta-başı: Usta, yeniçerilerin küçük zabitlerinden birinin unvanıdır. Her ortanın ayrı ayrı ustası vardı. 
Ustanın vazifesi, aşçıbaşılıktı (Pakalın, 2004: III; 553). 
90 Voyvoda: Reis, subaşı, ağa gibi çeşitli manalara gelir (Pakalın, 2004: III; 598). 
91 Yamak: Yeniçeri Ocağıyla topçu, humbaracı gibi askerî sınıflarda namzet mahiyetinde bulunanlarla 
kalelerdeki müstahfız suretiyle hizmet edenlere verilen isimdir (Pakalın, 2004: III;604). 
92 Zenci kolbaşı: Zenciyelerin reisi (Arap kadınlarının başı) demektir. Arap kadınları kendilerine birini 
reis seçerler ve ona hürmette kusur etmezlerdi (Pakalın, 2004: II;288). 
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9). 16. yüzyılda borçlarını ödeyemeyen mültezimlerin zindana atılarak ömür boyu 

burada kaldıkları bilinmektedir ve özellikle XVIII. yüzyıldan sonra sıkça uygulanan bir 

ceza olmuştur (Erim, 1984: 81).  

5.2.1.2.1. Kal‘a-bend Cezasının Sebepleri 

Tespitlerimize göre defterde, 16 hüküm kal‘a-bend cezasını kapsamaktadır. 

Aşağıdaki tablo, kal‘a-bend cezasının sebeplerini ve yıllara göre dağılımını 

göstermektedir93. 

Tablo 5.7. Kal‘a-bend Cezasının Sebepleri ve Yıllara Göre Dağılımı 
 

Suçların Yıllara Göre Dağılımı 
Topla
m Suç 
Adedi  

Yüzdesi  
Suçun Çeşidi 

1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833   
Devlet Düzenine Karşı İşlenen 
Suçlar 

1  5   1   7 % 43.7 

Yeniçerilik Gayretkeşliği 2   3     5 % 31.2 
Dine Karşı İşlenen Suçlar  1 1      2 % 12.5 
Toplum Düzenine Karşı İşlenen 
Suçlar 

  2      2 % 12.5 

Toplam 3 1 8 3  1   16 % 100 
 
Kal‘a-bend ve nefy cezasının sebepleri arasında çok büyük bir fark yoktur. Bu 

sebeple suçların sınıflandırılması aynı şekilde değerlendirilmiştir. Zaten her iki cezada 

da suçlar için aynı ifadeler kullanılmıştır. Ancak, kal‘a-bend cezasının sebeplerinin 

yıllara göre dağılımına baktığımızda, en fazla 1828 yılı olmak üzere 1830'a kadar bu 

ceza verilmiştir. 1831'de bir tane bulunmaktadır (bkz. Tablo 6.5).  

Suçun çeşidi dahi nefy cezası ile aynı sıradadır. İlk sırayı devlete karşı işlenen 

suçlar ikinci sırayı ise yeniçerilik gayretkeşliği almaktadır. Nefy cezasında olduğu gibi 

dine karşı işlenen suçlar daha sonra toplum düzenine karşı işlenen suçlar gelmektedir. 

Kal‘a-bend, gayrimüslimlere de verilen bir cezadır. Zira bir rahibin ayinlerine ve 

mesleğine aykırı hareket etmesi kal‘a-bend edilmesine sebep olmuştur. 

                                                 
93 Ek 5'de kal‘a-bend cezası sebeplerinin hükümlere göre dağılımı mevcuttur. 
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Defterde, kal‘a-bend cezasının uygulandığı yerler; 2'si Dimetoka Kalesi, 2'si 

Kum Kale, 2'si Sivas Kalesi olmak üzere Varna Kalesi, Kal‘a-ı Sultaniye, Seddü'l-bahir 

Kalesi, Bozcaada, Çanak Kalesi, Kütahya, Kengiri Kalesi, Rodos Kalesi, Diyarbakır 

Kalesi'dir.  

5.2.1.3. Tomruk Cezası 

Tomruk, Kamûs-ı Türkî'de suçluların ayakları geçirilip bağlanmak üzere iki 

deliği olan bir kütükten ibaret azap ve işkence aleti, hapishane şeklinde geçmektedir 

(Sami, 1996: 911). Tomruğa vurulanlardan, suçunu söyletmeye çalışılırdı. Bu ölüm 

kalım mücadelesinden ancak itirafla yakayı kurtarabilirlerdi. Suçunu söyleyenler olduğu 

gibi tomruktan kurtulmak için başkasına iftirada bulunanlar ve hatta tomrukta can 

verenler bile olurdu. Çeşitli işkencelerle suçu söyletilenler, zindan denilen hapishaneye 

konulurlardı (Pakalın, 2004: I;511).   

4 Receb 1244 tarihli (83/391) numaralı hükümde, “…tomrukda mahbûs olan 

eşhâsın içlerinde olan Emîr oğlı İbrahim nâm kimesne fazâhat-ı merkūmaya bâdî oldığı 

haber virilmiş olmakla kavâs mübâşeretiyle Dimetoka'ya nefy u iclâ’ olunmak 

bâbında…” 4 Receb 1244 tarihli (83/392) numaralı hükümde, “…fazâhat-ı merkūmaya 

bâdî olanların biri tomrukda mahbûs olan eşhâsın içlerinde Beşikci oğlı Deli Emîn oğlı 

oldığı haber virilmiş olmakla kavâs mübâşeretiyle Dimetoka'ya nefy u iclâ’ olunmak 

bâbında…” ve 24 Cemâziye'l-evvel 1246 tarihli  (136/713-1) numaralı şerhte, “…dürlü 

dürlü iftirâ ile vâfir-i kesânı tecrîm u ızrâra ibtidâr eylediği tebeyyün eylemiş ve 

merkūm bu def‘a Der-sa‘âdet'e azîmet itmiş oldığı bâ-i‘lâm inhâ’ olunmakla merkūm bu 

tarafda ahz ve tomruga habs kılınmış olmakdan nâşî çâvuş mübâşeretiyle Bozcaada'ya 

nefy u iclâ’sı bâbında…” geçen ifadeler, tomruğa konulan suçluların suçları 

kesinleşince, nefy olunduklarını göstermektedir. 
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5.2.1.3.1. Tomruk Cezasının Sebepleri 

Tespitlerimize göre defterde, tomruk cezası ile ilgili sadece 5 hüküm yer 

almaktadır. Bunların sebepleri, kazada ihtilale sebep olmak ve mahkeme kâtibini 

öldürmek, çeşitli iftiralarla halka zarar vermek, menfâdan firar etmek ve kazada bir 

takım olayların meydana gelmesine sebep olmak94.  

Bunlardan, ikisi 1828 diğer ikisi 1830 ve bir tanesi de 1833 yıllarında 

görülmüştür. 

5.2.1.4. İdam Cezası 

İdamın sözlük anlamı, bir kimseyi kanun gereğince öldürmedir (Devellioğlu, 

2001: 409). Osmanlı hukukunda ta‘zir suçları arasında yer almaktadır. Ancak ta‘zir 

cezasının 39 sopa cezasını geçmemesi ve öldürücü olmaması gerekir. Buna rağmen 

İslam hukukçularının çoğu, ta‘zir cezası olarak idam cezasının verilebileceğini kabul 

etmektedirler. Yani devlet adamı, idam cezası vermeye yetkilidir (Akgündüz, 1991: 

125). 

5.2.1.4.1. İdam Cezasının Sebepleri   

Tespitlerimize göre defterde, 88 hüküm idam cezasını kapsamaktadır. Bu 

hükümlerin değerlendirilmesi sonucunda, idam cezasının sebeplerini ve yıllara göre 

dağılımını gösteren aşağıdaki tablo oluşturulmuştur95. 

Tablo 5.8. İdam Cezasının Sebepleri ve Yıllara Göre Dağılımı 
 

Suçların Yıllara Göre Dağılımı 
Topla
m Suç 
Adedi  

 
Yüzdesi 

 
Suçun Çeşidi 

1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833   
Nefy İle Uslanmayacağına 
İnanılan Kişilerin İdamı 

66 1       67 % 76.1 

Eşkıyalık  2 1  12     15 % 18.1 
Devlet Düzenine Karşı İşlenen 
Suçlar 

2 2  2     6 % 5.6 

                                                 
94 (83/391), (83/392),(136/713-1), (143/754), (187/983) 
95 Ek 6'da idam cezası sebeplerinin hükümlere göre dağılımı yer almaktadır. 
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Toplam 70 4  14     88 % 100 
 

Nefy cezası ile terbiye olmayacağına, uslanmayacağına inanılan suçlulara 

verilen en büyük ceza, idam cezasıdır. En çok 1826 yılında idam gerçekleşmiştir. 

Bunların büyük bir çoğunluğu yeniçerilik gayretkeşliği yapıp sürgüne gönderilen ve 

daha sonra uslanmayacağına inanılan suçlulardır. 

Çok sık görülmemekle birlikte devlet düzenine karşı gelenler de idam 

edilmişlerdir. Yine bu sebep, ilk yıllarda görülmektedir. Bunda, devletin içinde 

bulunduğu durum son derece önemlidir. 

Yukarıdaki hükümlerden 13'ünde, idam edilmiş kişilerin kesik başlarının 

İstanbul'a gönderilmesi istenmiştir96. Örneğin, 13 Şa‘bân 1242 tarihli (13/33) numaralı 

hükümde, “…merkūmın i‘dâm u izâlesiyle ser-i maktû‘ının Der-sa‘âdet'e irsâli 

bâbında…”, 21 Safer 1245 tarihli (101/489) numaralı hükümde, “…cezâ-yı sezâlarının 

tertîbiyle ser-i maktû‘ılarını Der-sa‘âdet'e irsâle müsâra‘at eylemesi bâbında…” 

kayıtları zikredilmektedir. 

1 Rebî‘ü'l-evvel (1245) tarihli (101/491) numaralı hükümde,  “…Memiş nâm 

şahıs ocâğ-ı mülgâ gayretkeşi olub ba‘zı erâcîf neşrine ibtidâr eylediğinden i‘dâmı îcâb 

itmiş ise de ihbârlığına merhameten fî-mâ-ba‘d Âsitâne-i Sa‘âdet'e gelmemek şartıyla… 

Küre Karyesi'ne nefy u iclâ’sı bâbında…” ve 10 Şa‘bân (1242) tarihli (12/26) numaralı 

hükümde, “…fitne vü fesâd oldığını kendüsi ikrâr idüb katl u i‘dâmı lâzım gelmiş ise de 

merkūm vukū‘-ı maslahatı oldığı gice haber virmek ve şu fesâdda gerek esnâfından ve 

gerek hâricden her kimler bulunmış ise de cümlesini haber virmek şartıyla katl u i‘dâm 

olunmamak üzre peşîn kendüsine söz virilmiş…” ifadeleri, idam cezasına çarptırılmış 

                                                 
96 (13/33), (13/34), (14/36-1), (16/44), (17/52), (17/53), (17/54), (18/55), (18/56), (18/57), (18/58), 
(101/489), (101/489-1) 
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suçluların, olayları ihbar etmeleri ve olaylara kimlerin katıldığını söylemeleri üzerine 

affedildiklerini göstermektedir. 

5.2.2. Itlâk (Af) 

“Talak” kelimesinden gelen ıtlâk, salıverme, koyuverme, tahlîs, tahliye-i sebîl, 

af, hapis vesaire cezadan kurtarma anlamlarına gelmektedir (Sami, 1998: 1079). 

Defterde, “afv u ıtlâk” ve “tahliye-i sebîl” şekillerinde geçmektedir.  

5.2.2.1. Nefy Olunan Kişilerin Itlâk Sebepleri 

Tespitlerimize göre 263 hükümde, çeşitli sebep ve şartlarla sürgüne gönderilen 

kişiler affedilmişlerdir. Tablo 6.7'deki verileri dikkate alarak bu konuda bazı 

değerlendirmelerde bulunmak mümkündür97. 

Tablo 5.9. Itlâk Sebepleri ve Yıllara Göre Dağılımı 
           Sebeplerin Yıllara Göre Dağılımı Topla

m 
Yüzdesi  

Itlâk Sebepleri 
1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833   

Belirsiz  36 4 2 7 5 3 2 59 % 22.4 
Nefy Süresinin Uzun Olması 2 7 7 4 8 19 3 4 54 % 20.5 
Terbiye Olmak, Uslanmak 9 10 2 3 7 2 10 6 49 % 18.6 
Karısı ve Çocuklarının Perişan 
Olması 

3 6 15 5 5 2 6 4 46 % 17.4 

Kutsal Günlere Hürmeten  1 1 1 8 2 5  18 % 6.8 
Suçlu Olmadığının Anlaşılması 2 1 1 6 1  1  12 % 4.5 
Menfâda Perişan Olmak 2 1 1 1 1  2 1 9 % 3.4 
Devlet Hizmetinde Yararı 
Olacağının Düşünülmesi 

   4 1 1 2  8 % 3.0 

Merhameten 1 2  1     4 % 1.5 
İşlenen Suçtan Pişmanlık 
Duymak 

2 2       4 % 1.5 

Toplam 21 66 31 27 38 31 32 17 263 % 100 
 

1827 yılında daha çok sebep belirtilmeden af olmuştur. 1826'da nefy olunan 

şahısların büyük bir bölümü bu şekilde 1827'de affedilmişlerdir. 1830 ve sonraki 

yıllarda 1828 ve 1829 yılında sürgün edilen kişiler sebep belirtilmeden 

bağışlanmışlardır. Af  bu yıllarda daha fazladır.  

                                                 
97 Ek 7'de ıtlâk sebeplerinin hükümlere göre dağılımı yer almaktadır. 
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Nefy süresinin oldukça uzun olması ve 5 ayı, 1, 2, 3 yılı geçmesi ile nefy olunan 

kişiler sürgün süresine göre affedilmişlerdir. Nefy süresi başlığı altındaki tespitlerimize 

göre sürgün, daha çok 6 ayla 1 yıl arasınada sürmektedir. Daha fazla olduğu da 

görülmektedir. Bu sebeple, nefy süresi zaman aşımına uğrayan suçlular affedilmişlerdir. 

En fazla 1831 yılında olduğu görülmektedir. 1826 ve 1827 yıllarındaki sürgünler daha 

çok sebep belirtilmeden, 1829 ve 1830 yıllarındaki sürgünler ise nefy süresine bağlı 

olarak affedilmişlerdir. 

Terbiye olmak, uslanmak sürgünün amacına ulaştığını göstermektedir. 

“mütenebbih u ıslâh”,  “karîn-i terbiye”, “ıslâh-ı nefs itmiş olmak” şekillerinde 

geçmektedir. Daha çok 1826, 1829, 1830 yılları Osmanlı Devleti'nin siyasi olarak 

karışık olduğu bir dönemine rast gelmektedir. En fazla suçların işlendiği dönemdir. Bu 

sırada sürgüne gönderilen kişilerden terbiye olanlar 1826,1827, 1830, ve 1832 yıllarında 

bağışlanmışlardır. 

Nefy olunan kişilerin geride bıraktıkları karısı, çocukları, annesi ve hatta malları 

dahi devlet tarafından düşünülmüştür. Hükümlerde, “evlâd u iyâli bî-kes ve muztaribu'l-

ahvâl”, “iyâl u evlâdı vilâyetinde sefîl ü sergerdân” ifadeleri kullanılmaktadır. Ailesi 

zor durumda ve perişan olan kişiler affedilmişlerdir. En fazla 1828'de olmak üzere her 

yıl bu sebeple af gerçekleşmiştir.  

Yukarıda ifade edilen ıtlâk sebepleri arasında sayı olarak fazla fark yoktur ve en 

önemli ıtlâk sebepleridir. Daha çok kişiler bu sebeplerle affedilmişlerdir. Bunların yanı 

sıra, kutsal günlere “eyyâm-ı mübârekeye” hürmeten, sayısı çok olmamakla birlikte 

suçlu olmadığının anlaşılması af sebepleri arasındadır. 

Defterde, tespitlerimize göre 1141 cezadan sadece 12 tanesinde suçlu olmayan 

kişiler cezalandırılmışlardır bu da cezaların % 1'i dir. Bu kişiler, daha sonra 
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suçsuzlukları anlaşılarak serbest bırakılmışlardır. Sayı itibariyle bu kadar az olması 

Osmanlı yargı sisteminin hala güvenilir olduğunu göstermektedir.  

Devlet, sürgüne gönderilen kişilerin sadece geride bıraktıklarını değil aynı 

zamanda bizzat suçluyu da düşünmüş ve menfâsında perişan olanlar, serbest 

bırakılmıştır. 

Suçlunun devlet hizmetinde yararı olacağının düşünülmesi, işlediği suçtan 

pişmanlık duyması ve merhamet af sebebi olmuştur. 

5.2.2.2. Şartlı Itlâk 

Defterde, tespitlerimize göre 71 hüküm, şartlı tahliyeyi içermektedir. Itlâk 

şartları ve yıllara göre dağılımına ait veriler aşağıda Tablo 6.8'de verilmiştir.Yani 263 

hükümden 71 hükümde kişiler şartlı olarak serbest bırakılmışlardır98. 

Tablo 5.10. Şartlı Itlâk Şartları ve Yıllara Göre Dağılımı 
Şartların Yıllara Göre Dağılımı Topla

m 
Yüzdesi  

Itlâk Şartları 
1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833   

Affedildikten Sonra Yasa-Dışı 
Hareket Etmemek 

4 9 9 5 5 2 2  36 % 50.7 

Memleket İşlerine Karışmamak 1 1 1 2 4 2 3  14 % 19.7 
İstenilen Yerde İkamet Etmek 2 4 5 1    1 13 % 18.3 
Belirlenen İşte Çalışmak   4  1  1  6 % 8.4 
Devlet İşlerini Aksatacak 
Hareketlerde Bulunmamak 

 1       1 % 1.4 

Kardeşini Rehin Vermek        1 1 % 1.4 
Toplam 7 15 19 8 10 4 6 2 71 %100 

 
Şartlar arasında ilk sırayı affedildikten sonra yasa-dışı hareket etmemek 

almaktadır. Hükümlerde, “fî-mâ-ba‘d hilâf-ı rızâ’ hareketde bulunmamak üzre” 

şeklinde geçmektedir. Sürgüne gönderilen kişiler bu şarta bağlı olarak daha çok 1827 ve 

1828 yıllarında affedilmişlerdir.  

                                                 
98 Ek 8’de şartlı ıtlâk şartlarının hükümlere göre dağılımı yer almaktadır. 
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Affedildikten sonra memleket işlerine karışmamak için hükümlerde, “umûr-ı 

memlekete müdâhale itmemek üzre” ifadesi kullanılmıştır. 1829 yılından sonra özellikle 

1830 ve 1832 yıllarında daha fazla olduğu görülmektedir.  

Selanik, Adana, Gelibolu, Canik, İstanbul, Erzurum, Şam, Dimetoka gibi 

şehirlerin yanı sıra aynı zamanda memleketinde ikamet etmek yada memleketine 

gitmeyerek belirtilen şehirlerde ikamet etmek şartı getirilmiştir. Özellikle ilk yıllarda 

gündeme gelmiştir.  

Müstahdem, devlet ve ocak hizmetinde çalışmak gibi sürgünden sonra 

yapacakları işte koşul konusu olmuştur. Bunun yanında bir de mimarlık hizmetinde 

bulunmamak gibi bir şart ta yer almaktadır. Yıllara göre dağılımında daha çok 1828'de 

karşımıza çıkmaktadır. 

Gemi işlerini engelleyecek faaliyette bulunmamak 1827'de,  kardeşini rehin 

vermek 1832'de sürgüne gönderilen kişilerin af şartı olmuştur. 

5.2.3. Defterde Cezalar Dışında Kalan Diğer Konular 

Defterde, tespitlerimize göre 103 hüküm cezalar dışında bir takım siyasî ve 

sosyal konuları içermektedir.Bu konular ve yıllara göre dağılımı aşağıdaki tabloda 

verilmiştir99. 

Tablo 5.11. Cezalar Dışında Kalan Konular ve Yıllara Göre Dağılımı 
Konuların Yıllara Göre Dağılımı Topla

m 
Yüzdesi  

Konuların dağılımı 
1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833   

Ülke Güvenliğinin Sağlanması 3 9  13 2 1 1  29 % 28.1 
Siyasi Olaylar 4 9 3 3 4    23 % 22.3 
Görev Tevcihi  15 1 1     17 % 16.5 
Vergiden Muafiyet  11       11 % 10.6 
Görevden Alınma  3 4      7 % 6.7 
Görev Yeri Değişikliği  1 3 1 1    6 % 5.8 
Ordu İhtiyaçlarının 
Karşılanması 

 1 3    1 1 6 % 5.8 

Rütbe Tevcihi  4       4 % 3.8 

                                                 
99 Ek 9’da cezalar dışında kalan konuların hükümlere göre dağılımı mevcuttur. 
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Toplam 7 53 14 18 7 1 2 1 103 % 100 
 

Defterde, güvenliğin sağlanması cezalar dışında kalan konuların başında 

gelmektedir Örneğin, Diyarbakır, Tırhala, İzmir, Bosna Bölgelerinde eşkıyanın 

faaliyetleri ile bozulan asayişin sağlanması, delil takımının dışında delil kalpağı ile 

dolaşanların yakalanarak güvenliğin sağlanması, adam öldüren ve yaralayan, halkı 

tahrik eden eşkıyaların yakalanması gibi konularla ilgili hükümler mevcuttur. Bunlar, 

daha çok 1827 ve 1829 yıllarındaki hükümleri içermektedir. Bu yıllar, Osmanlı-Rus 

Savaşının başladığı ve savaşın Edirne Antlaşması ile sonuçlandığı dönemdir. 

1815'de başlayan ve 1830'a kadar Osmanlı Devleti'ni meşgul eden ve önemli 

sonuçlar doğuran Yunan isyanlarından nefy cezasının sebeplerinde kısaca değinmiştik. 

Bu konuyla ilgili defterde, altı hüküm yer almaktadır. Rumların, Galos, Bülbülce, Sakız 

Adası, Akdeniz'e saldırmaları, bu saldırıların önlenmesi ve bununla ilgili alınması 

gerekli tedbirlerden bahsedilmiştir. 

Bükreş Antlaşması'nın 4. maddesi, Akkirman Antlaşması'nın 2. maddesine göre 

Osmanlı Rusya Devleti arasındaki sınır müzakeresi100, Edirne Antlaşması'na göre, her 

iki devlet tarafında kalan adaların boş bırakılması, Osmanlı Devleti tarafında kalan 

toprakların tahriri için memur görevlendirilmesi, Silistre'nin geçici bir süre Rusya 

Devleti'nde kalmak üzere Karadeniz'den Tuna'ya kadar olan toprakların tahliyesiyle 

Osmanlıya bırakılması101 ve Londra Antlaşması'na göre Mora'nın tanzimi102, Eğriboz 

                                                 
100 Bükreş Antlaşması: 1809-1812 Osmanlı-Rus Savaşını bitiren antlaşmadır. Ruslar toprak 
kazançlarından sadece Basarabya'yı koruyabildiler. Eflak-Boğdân, Osmanlı Devleti'ne geri verildi. Prut 
Nehri iki devlet arasında sınır olarak kabul edildi. Tuna'nın iki ağzı Türkiye ve Rusya için ortak 
kullanılacaktı (Karal, 1994: 100). 
      Akkirman Antlaşması: Rusya'nın Bükreş Antlaşması'nın yürütülmesi şekline itiraz etmesi sonucunda 
imzalanan antlaşmadır. Bu antlaşmada, Sırbistan'a bir anayasa verilmesi, Eflak-Boğdân'a Rum Beyleri 
yerine Çar'ın isteğiyle Rumen Beyleri tayin edilmesi, Osmanlı limanlarında Rus gemilerine bazı ticaret 
hakları tanınması kabul edildi (Karal, 1994: 116). 
101 Edirne Antlaşması: 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşını bitiren antlaşmadır. Bu antlaşmanın ilgili 
maddeleri; Ruslar, Rumeli yakasında, Tuna Nehri'nin ağzındaki adalar hariç, Osmanlılardan almış 
oldukları toprakları geri verecekler, Prut Nehri savaştan önce olduğu gibi, Osmanlı ve Rusya Devleti 
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Adasının boşaltılması, İran Devleti'ne ödenecek tazminat, Kars ve İsakçı Kalelerinin 

düşmanın eline geçmesi diğer önemli siyasi konulardır. 

Mütesellim, ser-asker, başbuğ, beylerbeyi, kapıcı-başı görevleri tevcihi, tekalif 

ve cizye vergisinden muafiyet, çeşitli sebeplerle görevden alınma, görev yeri 

değişikliği, asker, zahire, araba, deve gibi ordu ihtiyaçlarının karşılanması, asker ihracı 

ve orduya gönderilen hazinenin salimen ulaştırılması ile ilgili olmak üzere ordu 

ihtiyaçlarının karşılanması ve rütbe tevcihi cezalar dışında kalan diğer konulardır. 

Yıllara göre dağılımına baktığımızda yukarıdaki konuların daha çok 1827, 1828 

ve 1829 yıllarını ilgilendirdiğini göreceğiz. Osmanlı'nın Yunan isyanları ve Mehmet Ali 

Paşa ile uğraştığı ve Rusya ile savaş yaptığı bir dönemdir. Bu sebeple defterde, ülkede 

güvenliğin sağlanması ve siyasi olaylarla ilgili hükümler yer almaktadır. 

6. BULGULAR 

Defterde, toplam 1562 hükümden 1087'si (% 69.5) nefy cezasını, 16'sı (% 1) 

kal‘a-bend cezasını, 5'i (% 0.3) tomruk cezasını, 88'i (% 5.6) idam cezasını, 263'ü (% 

16.8) ıtlâkı ve 103'ü  (% 6.5) cezalar dışında kalan bir takım siyasî ve sosyal olaylara 

dair konuları kapsamaktadır.  

                                                                                                                                               
arasında sınır olacak, Eflak-Boğdân'a yeni haklar tanınacak; Eflak-Boğdân Beyleri hayat kaydı şartıyla 
atanacak, buradaki kaleler yıktırılacak, Türk askerleri bundan böyle bu iki eyalette bulunmayacak (Karal, 
1994: 119/121). 
102 Londra Antlaşması: Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa'nın Mora Seferi İngiltere ve Rusya'nın hoşuna 
gitmedi. Doğu Akdeniz'de zayıf bir Osmanlı Devleti ve küçük bir Yunanistan işlerine daha çok 
yarayacaktı. Bu amaçla, Ruslar ve İngilizler, sözde Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa'nın Mora'da 
yaptığı zulümlere bir son vermek için Sen-Petersburg'da görüşmelere başladılar. Görüşmelerin sonunda 
imzaladıkları Sen-Petersburg Protokolü (4 Nisan 1827), bağımsız bir Yunanistan kurulması yolunda 
atılmış ilk adımdı. Protokol, Avusturya, Prusya ve Fransa'ya bildirildi. Avusturya ve Prusya, protokolün 
milliyetçilik hareketlerini artıracağı gerekçesiyle ret etti. Fransa ise katılacağını bildirdi. Bunun üzerine, 
Londra'da İngiltere, Rusya ve Fransa arasında görüşmelere başlanarak Londra Antlaşması imzalandı (6 
Temmuz 1827) ve Osmanlı Devleti'nden Sen-petersburg Antlaşması'nı kabul etmesi istendi (Karal, 1994: 
116-117).   
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 Nefy cezasını kapsayan 1087 hükümden, % 70.8'i devlet düzenine karşı işlenen 

suçlar, % 7.9'u yeniçerilik gayretkeşliği, % 4.8'i dine karşı işlenen suçlar, % 4.2'si 

toplum düzenine karşı işlenen suçlar, % 3.6'sı belirsiz , % 2.1'i eşkıyalık,  % 1.7'si mala 

karşı işlenen suçlar, % 1.5'i saldırı, sövme, öldürme ve yaralama,  % 1.1'i askeriyeye 

karşı işlenen suçlar,  % 1'i yargıya karşı işlenen suçlar, % 0.8'i ahlaka ilişkin suçlar 

oluşturmaktadır. 

Kal‘a-bend cezasını kapsayan 16 hükümden,  % 43.7'si devlet düzenine karşı 

işlenen suçlar, % 31.2'si yeniçerilik gayretkeşliği, % 12.5'i dine karşı işlenen suçlar, % 

12.5'i toplum düzenine karşı işlenen suçlardır.  

Hükümlerin sadece 5 tanesi tomrukla ilgili olup bunların sebepleri, kazada 

ihtilale sebep olmak ve mahkeme kâtibini öldürmek, çeşitli iftiralarla halka zarar 

vermek, menfâdan firar etmek ve kazada bir takım olayların meydana gelmesine sebep 

olmaktır. 

İdam cezasıyla ilgili 88 hüküm yer almaktadır. Bunların sebeplerini, % 76.1'i 

nefy ile uslanmayacağına inanılan kişilerin idamı, % 18.1'i eşkıyalık, % 5.6'sı devlet 

düzenine karşı işlenen suçlar oluşturmaktadır.  

 Defterde, cezalar dışında 103 hüküm yer almaktadır. Bunların % 28.1'i ülke 

güvenliğinin sağlanması, % 22.3'ü siyasi olaylar, % 16.5'i görev tevcihi, % 10.6'sı 

vergiden muafiyet, % 6.7'si görevden alınma, % 5.8'i görev yeri değişikliği, % 5.8'i ordu 

ihtiyaçlarının karşılanması ve % 3.8'i rütbe tevcihi ile ilgilidir. 

7. SONUÇ VE ÖNERİLER 

929/A Numaralı Kal‘a-bend Defteri'nin transkripsiyon ve değerlendirilmesinden 

oluşan çalışmamızda, nefy, kal‘a-bend, tomruk, idam cezaları ve ıtlâk ile defterde 

cezalar dışında kalan diğer konular değerlendirilmiş ve şu sonuçlara ulaşılmıştır. 
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 Nefy cezası için, Akgündüz'ün “Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukukî Tahlilleri” 

adlı eserinde, “özellikle ırza karşı işlenen suçlarda uygulanan bu cezanın süresi genelde 

bir yıldır. Ancak bir yıldan fazla da olabilir” şeklinde bir ifade yer almaktadır 

(Akgündüz, 1990: 125).  

Erim'in değerlendirdiği defterde, nefy cezasını kapsayan toplam 267 hükümden 

% 83'ünde ve kal‘a-bend cezasını içeren toplam 168  hükümden % 81'inde cezaların 

sebebi, devlet düzenine karşı işlenen suçlardır. Yine Erim'in çalışmasına göre, Limni 

Adası, Bozcaada ve Bursa nefy yeri olarak tercih edilmiştir. 

Gür'ün H. 1256-1257 M. 1840-1841 yıllarını içeren çalışmasına göre, nefy 

cezasının sebepleri çoğunluk sırasına göre, devlet düzenine karşı gelmek, mala karşı 

işlenen suçlar (zimmetine para geçirmek, hırsızlık, gasp), toplum düzenini bozmak ve 

dine karşı işlenen suçlar şeklindedir. Terbiye olmak, hastalığa yakalanmak, ailesinin 

sefil olması, süresinin dolması gibi durumlarda ise suçlular affedilmişlerdir. 

Bizim değerlendirdiğimiz defterdeki hükümlere göre ise, nefy cezasını kapsayan 

1087 hükümden % 70.8'i ve kal‘a-bend cezasını içeren toplam 16 hükümden % 43.7'si 

devlet düzenine karşı işlenen suçlardır.  

Yukarıdaki verilen incelemelerden ve çalışmamızdan ortaya çıkan tespitlere 

göre, nefy ve kal‘a-bend cezası daha çok devlet düzenini bozanlara verilmiştir.  

Nefy cezası ile uslanmayanlar idam edilmişlerdir. Birkaç hükümde ise kal‘a-

bend cezasına çarptırıldıkları görülmektedir. Bu da nefy ve kal‘a-bend cezasını 

ayırmaktadır. Nefy, kal‘a-bende göre daha hafif bir cezadır. Tomruğa konulan 

suçlulardan, suçlarını itiraf edenlere ve suçlu oldukları kesinleşenlere nefy cezası 

verilmiştir. 
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Bozcaada başta olmak üzere nefy yerleri daha çok Batı Anadolu ve Rumeli'dir. 

Bazı sebeplerle nefy olunan kişilerin nefy yerleri değiştirilmiştir. Bu sebeplerin, % 

37.8'i menfânın uygunsuzluğu, % 31.8'i menfâda uygunsuz hareketlere devam etmek, % 

9'u nefy olunan kişinin karısı ve çocuklarının vilayetlerinde sefil kalması, % 7.5'i 

menfâya giderken yolda hastalanmak, % 6'sı menfânın istilası, % 4.5'i menfâda perişan 

olmak, % 3'ü menfâdan firar etmektir. 

Nefy cezasının süresi kesin olarak belli değildir. 1 aydan 3 yıla kadar verildiği 

görülmektedir. Nefy olunan kişilere 1087 hükümden 97'sinde (% 8.9) müebbet 

verilirken, bazıları % 71.1'i bir yıl, % 24.1'i iki yıl, % 2.6'sı üç yıl % 2'si dört yıl içinde 

çeşitli sebeplerle serbest bırakılmışlardır.  

Itlâk konusunu içeren 263 hüküm yer almaktadır. Bunların 71'i (% 26.9) şartlı 

ıtlâktır. Itlâk sebeplerinin, % 22.4'ünü belirsiz olmak üzere % 20.5'ini nefy süresinin 

uzun olması, % 18.6'sını terbiye olmak, uslanmak, % 17.4'ünü karısı ve çocuklarının 

perişan olması, % 6.8'ini kutsal günlere hürmeten, % 4.5'ini suçlu olmadığının 

anlaşılması, % 3.4'ünü menfâda perişan olmak, % 3'ünü devlet hizmetinde yararı 

olacağının düşünülmesi, % 1.5'ini merhameten, % 1.5'ini işlenen suçtan pişmanlık 

duymak oluşturmaktadır. Şartlı ıtlâkın şartları ise  % 50.7'i affedildikten sonra yasa-dışı 

hareket etmemek, % 19.7'si memleket işlerine karışmamak, % 18.3'ü istenilen yerde 

ikamet etmek, % 8.4'ü belirlenen işte çalışmak, % 1.4'ü devlet işlerini aksatacak 

hareketlerde bulunmamak, % 1.4'ü kardeşini rehin vermektir. 

 Cezalandırılan suçluların nefy yerlerine gönderilmelerinde işlek ulaşım yolları 

kullanılmıştır. Sürgüne gönderilen suçluların firar etmelerini önlemek ve güvenliklerini 

sağlamak için devlet memurlarıyla birlikte gönderilmişlerdir. Firar eden suçluların 

tekrar yakalanıp uygun cezanın verilmesi için ilgili görevlilere hitaben emr-i şerîf ve 
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fermânlar gönderilerek bu konuda dikkatli olmaları ve suçluların yakalanması 

istenmiştir. Yakalanan suçlulara, tekrar nefy cezası, kal‘a-bend cezası veya tomruk 

cezası verilmiştir.  

Kal‘a-bend cezasını içeren hükümlerin değerlendirilmesi neticesinde bu cezanın 

sebepleri ile nefyin sebepleri arasında fazla fark olmadığı ortaya çıkmıştır. Nefy 

cezasında olduğu gibi kal‘a-bendde de en önemli sebep devlet düzenine karşı gelmek 

olmuştur. 

Defterde, tomruk cezasını içeren hükümlerin az olması sebebiyle bu cezanın 

sebepleri tam olarak tespit edilememiştir. 5 hükümde değişik sebeplerle suçlular 

tomruğa konulmuşlardır ve bunlardan suçları kesinleşenler nefy olunmuştur. 

Nefy ile uslanmayacağına inanılan kişilerin idamı ve eşkıyalık idamın başta 

gelen sebepleridir. Devlet düzenine karşı işlenen suçlar idam cezası sebeplerinde fazla 

değildir. Bu idam vakalarının % 14.7'sinde idam edilen kişilerin kesik başlarının 

İstanbul'a gönderilmesi istenmiştir.  

 Defterde cezalar dışında, daha çok ülke güvenliğinin sağlanması, siyasi olaylar, 

görev tevcihi, vergiden muafiyet, görevden alınma, görev yeri değişikliği, ordu 

ihtiyaçlarının karşılanması ve rütbe tevcihi ile ilgili hükümler yer almaktadır. 

 Sürgüne gönderilen kişilerin bulundukları yerde nasıl yaşadıkları ne işle meşgul 

oldukları ve ne yaptıkları hakkında bilgi yoktur. Bu bilgilerin, ortaya çıkarılması ve 

cezanın, sebepleri, süresi ve yeri hakkında daha kesin bilgilere ulaşılması için konunun 

daha çok araştırılması ve incelenmesi gerekmektedir. Özellikle Osmanlı hukuk alanında 

çalışma yapan ve yapacak olan araştırmacıların dikkatlerini çekmelidir.   
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(41/170), (41/171), (44/188), (44/190), (49/210), (49/211), (50/212), (50/213), 
(51/222), (55/240), (65/288), (66/291), (71/316), (74/334), (74/335), (75/339), 
(75/342-4), (76/343), (76/348), (78/361), (78/361-1), (86/411), (92/442), 
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(94/454), (96/461-5), (100/487), (106/523), (107/529), (107/534), (107/535), 
(109/546), (110/551), (110/553), (112/567), (113/574), (1145/581), (114/583), 
(123/640), (128/661), (128/662), (130/672), (131/682), (132/686), (132/686-3), 
(134/699), (136/708), (136/709), (136/713-1), (137/720), (141/738), (141/742), 
(142/744), (142/745), (143/749), (150/788), (150/797), (153/813), (154/814), 
(155/820), (156/824), (156/828-1), (156/828-2), (160/842), (160/843), 
(161/852), (163/860), (167/889), (168/892), (169/893/3), (171/904), (172/906), 
(174/918), (175/922), (177/934), (180/947), (181/954), (184/965), (184/969), 
(186/976), (186/977), (200/994), (202/1004), (203/1010). 

İşâret-i aliyye 

(7/11), (10/21),  (10/24), (13/31), (15/43-1), (18/55), (18/56), (19/62), (21/71), 
(23/86), (24/86-1), (24/89), (25/91-1), (26/95), (27/102), (29/111-1), (32/125), 
(35/138), (35/138-1), (36/141), (36/146), (37/151), (39/161), (40/165), (44/190), 
(45/192), (46/197), (48/205), (48/207), (49/209), (49/211-1), (51/222), (54/233), 
(56/245), (57/250), (57/251), (65/285), (71/316), (74/336), (75/339), (75/342-2), 
(76/348), (77/359), (78/364), (80/372-1), (86/412), (86/413-1), (86/413-2), 
(87/414), (87/418-2), (91/437-2), (94/454-2), (96/463), (97/467-1), (98/472), 
(99/478), (100/483), (106/524), (106/525), (107/534), (107/535), (110/550), 
(112/565), (113/572), (116/595), (118/603), (121/629), (126/650), (127/653), 
(127/653-1), (127/654), (134/698), (135/707), (136/711), (139/730), (146/766), 
(151/797), (153/812), (157/831), (158/834), (158/835), (158/836), (159/837-2), 
(164/869), (165/873),  (171/904),  (177/933), (182/958), (182/958-1), (184/964), 
(200/993), (202/1001). 

Buyuruldu 

(1/1), (1/1-1), (1/1-3), (1/1-10), (1/1-11), (5/8-2), (5/8-4), (6/8-6), (6/9-1),  (6/9-
2),  (6/9-3), (6/9-4), (6/9-5), (6/9-6), (6/9-7), (6/9-8), (6/9-9), (6/9-10), (7/9-11), 
(7/9-12), (7/9-13), (7/9-14), (7/9-15), (7/9-16), (7/9-17), (7/9-18), (8/15), 
(10/23), (10/23-2), (13/32), (14/37), (14/39), (25/94), (25/94-1), (27/103), 
(27/103-1), (28/108), (31/121), (32/124), (35/137), (35/139), (38/153), (38/153-
1), (38/153-2), (38/153-3), (38/153-4), (38/153-5), (38/154-1), (38/155), 
(39/156), (39/157), (45/194-1), (69/300), (80/378), (89/427), (90/435), (97/466-
3) (108/539), (132/688), (142/744), (158/832), (160/847), (165/877). 

Ma‘rûzat 

(22/79), (23/85), (57/250), (66/292), (69/304), (69/304-2), (79/369), (84/397), 
(86/413), (87/416), (100/485), (105/513), (114/584), (116/591), (131/679), 
(143/749), (146/766), (148/775), (148/775-1), (154/817), (154/817-1), 
(156/825), (160/847), (167/883), (167/885), (167/887), (174/920), (177/935), 
(185/971), (201/997), (203/1009). 

Tahrîrât 

(17/52), (35/138), (49/209), (71/313), (74/334), (74/335), (75/339), (76/349), 
(77/355), (83/389), (109/546), (111/561), (114/581), (118/605), (118/607), 
(119/610), (127/657), (132/686-3), (132/688), (135/707), (136/708), (137/720), 
(139/729), (139/731), (143/750), (154/818), (155/821), (164/866), (167/889), 
(178/938), (202/1004). 

Arzuhal 

(19/63), (21/73), (21/74), (29/110), (33/128), (34/134), (41/171), (42/179), 
(50/216), (71/317), (79/370), (92/445), (93/451), (117/600), (117/600-1), 
(117/600-2), (120/619), (133/692), (136/714), (143/751), (169/896), (175/925), 
(177/931), (180/947), (189/989), (189/989-1), (200/1002).   

Emr-i âlî 

(2/1-23), (4/6-2), (4/6-4), (4/6-5), (13/33), (16/44), (17/53), (17/54), (18/55), 
(18/56), (18/57), (18/58), (25/91), (27/105), (28/106), (41/171), (44/189), 
(45/194), (50/216), (56/247), (70/309), (98/469), (117/600), (127/658), 
(128/665), (165/877). 

Fetvâ 

(15/143), (28/107), (38/153-5), (50/214), (55/242), (66/291), (68/296), (68/297), 
(74/332), (84/398), (84/400) (113/576), (114/579), (125/647), (125/648) 
(148/775-1), (155/823), (165/870), (167/889), (171/902), (183/960), (183/962), 
(184/969), (202/1001), (204/1014). 

Tezkire ve Mürûr 
tezkiresi 

(4/6), (4/6-3), (5/7-1), (5/7-2), (5/7-3), (5/7-4), (5/7-5), (5/7-6), (5/7-7), (6/8-5), 
(8/15-3), (9/15-4), (9/15-7), (23/86), (35/140), (35/140-1). 

Evâmir-i aliyye (14/35), (25/94), (26/98), (28/107), (54/232), (61/271), (62/274), (64/281), 
(64/282), (64/282-1), (78/361-1), (90/435), (122/630) (152/806) 

Fermân (9/15-5), (9/15-6), (46/198), (65/287), (85/407), (165/871), (176/930), 
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(186/974), (189/989), (189/989-1).  
Arîza (49/210), (50/213), (106/527), (112/571), (130/676), (160/842), (160/843). 

 

Ek 2. Nefy Cezası Sebeplerinin Hükümlere Göre Dağılımı 
Nefy Cezası Sebepleri Hükümlerin Referansları 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Devlet düzenine karşı 
işlenen suçlar 

(2/1-20), (2/1-31), (4/3), (6/9-1), (6/9-2), (6/9-3),(6/9-4), (6/9-5), (6/9-6), (6/9-7), 
(6/9-8), (6/9-9), (6/9-10), (7/9-11), (7/9-12), (7/9-13), (7/9-14), (7/9-15), (7/9-16), 
(7/9-17), (7/9-18), (7/10), (7/10-1), (8/12), (8/13), (9/16), (9/17), (9/18), (10/23-
1), (12/27), (13/33), (14/38), (17/50), (22/81), (24/88), (26/97), (27/101), 
(36/145), (37/147), (41/170), (9/19), (44/187), (46/196), (46/196-1), (46/196-2), 
(47/199), (47/199-1), (48/204), (56/247), (57/252), (57/254), (71/311), (72/322), 
(77/360), (82/386), (88/421), (129/667), (137/720), (150/793), (153/809), 
(174/919), (10/20), (56/246), (57/249), (61/270), (61/270-1), (61/270-2), (61/270-
3), (66/266), (70/310), (76/344), (77/353), (77/354), (82/385), (88/419), (90/436), 
(92/444), (97/465), (105/517), (108/537), (111/557), (112/569), (116/596), 
(117/601), (118/604), (118/608), (119/611), (120/623), (126/651), (147/771), 
(147/771-1), (147/771-2), (147/772), (155/820), (155/822), (165/877), (170/899), 
(182/955), (189/988), (189/988-1), (189/988-2), (202/1003), (10/21), (102/494), 
(102/494-1), (102/494-2), (102/494-3), (12/38), (13/30), (26/96), (70/305), 
(71/315), (80/372-1), (90/432), (90/433), (95/460), (106/521), (106/522), 
(143/754), (160/845), (160/846), (161/852), (161/852-1), (161/852-2), (13/31), 
(19/63), (21/71), (21/73), (21/76), (23/84), (25/91), (25/91-1), (26/98), (26/100), 
(27/105), (29/114), (31/120), (32/125), (32/126), (32/126-1), (33/127), (33/129), 
(33/131-1), (33/132-1), (34/133), (34/136-2), (36/142), (36/142-1), (37/149), 
(37/151), (39/162), (40/166), (41/173), (42/175), (45/194), (46/197), (46/198), 
(48/202), (48/202-1), (48/205), (48/207), (49/209), (50/213), (50/214-1), 
(51/218), (51/219), (54/233), (54/236), (55/238), (57/250), (57/251), (65/285-1), 
(69/304-1), (69/304-2), (70/309), (73/331), (74/333), (75/338), (75/339), 
(76/345), (76/350), (77/359), (78/364), (78/365), (79/368), (79/371), (80/378), 
(83/395), (84/398), (84/398-1), (84/398-2), (85/403), (88/422), (88/424), (89/427-
4), (93/452), (94/454-1), (94/454-2), (94/454-4), (98/468), (98/472), (99/476), 
(99/479), (99/480), (98/474), (103/496), (103/496-1), (104/500), (104/511), 
(105/518), (108/541), (112/568), (112/570), (113/576), (114/579), (114/480), 
(114/583), (119/612), (120/620), (121/626), (121/629), (123/636), (123/638), 
(127/653), (127/653-1), (127/658), (129/668), (131/681), (131/681-1), (132/686-
1), (135/705), (135/706), (138/725), (138/728), (143/749), (148/778), (148/777), 
(153/811), (153/812), (163/861), (166/882), (169/895), (178/936), (187/981), 
(187/982), (189/986), (189/989-1), (202/1001), (202/1002), (203/1011), (13/31-
1), (18/61), (19/62), (21/74), (26/95), (39/158), (44/190), (48/203), (48/206), 
(50/214), (55/242), (87/418), (87/418-1), (87/418-4), (100/486), (111/564), 
(112/565), (121/627), (123/639), (127/659), (154/816), (155/823), (106/526),  
(156/826), (160/844), (164/867), (165/872),(165/876), (167/885), (167/887), 
(167/889), (169/894), (173/913), (173/913-1), (177/933), (179/940), (181/951), 
(181/952), (181/953), (183/961), (183/961-1), (183/962), (184/965), (184/966), 
(185/970), (187/979), (187/980), (187/980-1), (200/992), (202/1002), (202/1005), 
(203/1010), (159/837-2), (165/874), (165/875), (180/947), (187/983), (187/983-
1), (187/983-2), (187/983-3), (187/983-4), (14/39), (206/1020), (15/43), (15/43-
1), (74/336), (84/399), (97/466), (100/485), (106/524), (106/525), (106/527), 
((113/575), (115/586), (115/587), (115/589), (115/589-1), (115/589-2), 
(118/605), (118/606), (120/621), (121/629-1), (123/641), (132/686), (132/686-1), 
(132/686-2), (140/735), (140/735-1), (140/7352), (178/937), (178/937-1), 
(178/937-2), (178/937-3), (178/937-4), (178/937-5), (183/959), (183/959-1), 
(184/969), (206/1019), (16/46), (17/48), (17/51), (16/47), (31/122), (31/122-2), 
(34/134-1), (34/135), (34/136), (35/138), (35/138-1), (43/182), (47/200), (49/211-
1), (50/215), (52/226-1), (58/256), (60/265), (60/265-1), (65/285), (65/285-1), 
(72/320), (72/321), (73/330), (73/330-1), (78/363), (78/363-1), (84/396), 



 647

(91/438), (93/449), (94/454-3), (101/490), (111/561), (11/562), (111/563), 
(113/572), (119/614), (119/615), (124/645), (137/716), (141/740-1), (147/774-1), 
(147/774-2), (161/851), (167/884-1), (173/912), (188/985), (163/865), (185/972), 
(18/59), (41/174), (66/292), (66/292-1), (66/292-2), (66/292-3), (66/292-4), 
(81/382), (81/382-1), (87/415), (100/487), 154/817), (154/817-1), (20/67), 
(22/78), (23/86), (24/86-1), (24/87), (24/89), (27/102), (27/104), (49/208), 
(73/329), (29/111), (50/212), (76/352), (112/571), (154/818), (30/115), (34/134), 
(35/140), (35/140-1), (35/140-2), (40/164), (40/167), (40/168), (40/168-1), 
(45/192), (45/193), (51/220), (55/240), (65/289), (74/332), (55/241), (56/244), 
(57/253), (60/267), (59/258), (59/263), (86/410), (93/450), (93/450-1), (107/533), 
(114/584), (114/584-1), (114/584-2), (148/780), (148/781), (162/859), (162/859-
1), (183/963),(60/269),(71/312),(73/326), (73/327), (74/335-3), (75/342-4), 
(75/342-5), (76/343), (78/362), (79/366), (79/366-1), (87/416), (93/446), 
(94/457), (94/457-1), (94/457-2), (105/513), (105/513-1), (106/523), (107/529), 
(107/530), (107/531), (107/532), (110/551), (110/552), (110/554), (111/558), 
(111/559), (111/560) (110/533), (116/593), (116/595), (117/599), (127/655), 
(127/655-1), (127/656), (130/672), (130/674), (130/675), (132/688), (132/689), 
(132/690), (133/692), (134/698), (135/703), (136/709), (137/718), (137/719), 
(141/738), (128/661), (138/726), (128/663), (128/664), (142/746), (149/787), 
(151/798), (151/799), (151/800), (151/801), (152/802), (152/803), (152/804), 
(152/805), (153/808), (159/838), (162/858), (163/866), (164/866-1), (168/890), 
(169/890-1), (169/893-2), (169/893-3), (169/893-4), (169/893-5), (169/893-6), 
(170/897-1), (170/897-2), (170/897-3), (170/897-4), (170/898), (172/909), 
(175/924), (179/941), (188/984), (188/984-1), (188/984-2), (189/987), (200/994), 
(200/995), (203/1008), (203/1008-1), (206/1018), (62/276), (62/276-1), (62/277), 
(62/278), (66/290), (69/304), (78/361), (77/355), (77/356), (78/361-1), (78/361-
2), (78/362-1), (79/366-3), (79/367), (79/367-1), (79/367-2), (80/372), (80/373), 
(80/375), (81/380-3), (81/381), (81/381-1), (92/443), (81/380), (81/380-1), 
(81/380-2), (123/633), (123/634), (123/635), (82/383), (82/383-1), (82/383-3), 
(98/470), (82/382-2), (83/388), (85/402), (96/462-1), (83/391), (83/392), 
(136/173-1), (84/397), (84/401), (85/404), (85/405), (85/405-1), (85/406), 
(87/417), (87/418-2), (148/779), (173/913-2), (173/913-3), (175/926), (180/945), 
(200/990), (89/428), (89/429), (90/434), (90/434-1), (90/435), (91/437), (91/437-
1), (92/442), (92/442-1), (92/442-2), (134/695), (134/696), (134/697), (136/710), 
(142/746), (168/893), (168/893-1), (170/900), (177/932), (177/932-1), (177/932-
2), (180/947-1), (185/973), (185/973-1), (93/448), (93/448-1), (95/458), (95/458-
1), (95/458-2), (96/461), (96/461-1), (96/461-2), (96/461-3), (94/454), (99/475), 
(99/475-1), (99/475-2), (95/459), (95/459-1), (96/461-4), (96/461-5), (97/466-1), 
(97/466-2), (97/466-3), (97/467), (97/467-3), (97/467-4), (99/477), 
(100/488),(113/574), (100/481), (105/514), (105/515), (106/520), (108/539), 
(109/548), (110/550), (110/555), (112/567), (113/577), (113/578), (133/694), 
(130/673), (134/701), (135/704), (136/710), (140/736), (142/744), (143/748), 
(143/750), (143/752), (144/757), (152/806), (152/806-1), (152/806-2), (163/862), 
(163/862-1), (165/870), (165/873), (173/912), (183/960), (174/918), (202/1006-
1), (203/1009), (143/753), (145/758), (145/760), (145/761), (145/762), (145/763), 
(186/976), (203/1007), (146/765), (146/766), (147/770), (150/788), (150/790), 
(150/791), (150/792), (171/905), (188/984-3), (188/984-4) (153/810). (154/815). 
(156/824), (156/827), (156/828-2), (156/828-3), (157/830), (157/830-1), 
(157/830-2), (160/842), (160/843), (158/834), (158/835), (159/837), (159/839), 
(159/840), (159/841), (161/848), (161/849), (161/850), (162/855), (162/856), 
(162/857), (164/868), (164/868-1). (167/888), (168/891), (175/923),(176/927), 
(176/928), (176/929), (172/906), (172/906-1), (172/908), (174/920), (178/938), 
(175/922), (181/954), (201/997), (49/210), (51/223), (51/223-1), (52/223-3), 
(52/223-4), (52/224), (52/224-1), (52/225), (52/226), (52/226-2), (54/235), 
(52/243), (58/255), (58/257), (59/259), (59/260), (59/261), (59/262), (81/382-2), 
(130/671), (130/671-1), (138/724), (140/734), (141/739). 

 
 

(1/1), (1/1-1), (1/1-2), (1/1-3), (1/1-4), (1/1-5), (1/1-6), (1/1-7), (1/1-8), (1/1-9), 
(1/1-10), (1/1-11), (1/1-12), (1/1-13),  (1/1-14), (1/1-15), (1/1-16), (1/1-17), (1/1-
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Yeniçerilik 
gayretkeşliği 

18), (2/1-19), (2/1-20), (2/1-21), (2/1-22), (2/1-23), (2/1-24), (2/1-25), (2/1-26), 
(2/1-27), (2/1-28), (2/1-29), (2/1-30), (2/1-31), (2/1-32), (2/1-33), (2/1-34), (2/1-
35), (2/1-36), (2/1-37), (2/1-38), (3/1-39), (3/1-40), (3/1-41), (3/1-42), (3/1-43), 
(3/1-44), (3/1-45), (3/1-46), (3/1-47), (3/1-48), (3/1-49), (3/1-50), (3/1-51), (3/1-
52), (3/1-53), (3/1-54), (3/1-55), (3/1-56), (10/23), (10/23), (8/15), (11/25), 
(14/35), (15/42), (16/47-1), (17/52), (20/69), (20/69/1), (20/69-2), (20/69-3), 
(20/69-4), (20/69-5), (21/75), (23/83), (25/94), (25/94-1), (73/328), (101/491), 
(102/493), (102/493-1), (102/493-2), (107/528), (103/497), (109/543), (109/544), 
(109/545), (66/299). 

 
 
Dine karşı işlenen 
suçlar 

(10/24), (36/146), (37/148), (104/512), (104/512-1), (104/512-2), (25/93), 
(104/512-3), (104/512-4), (104/512-5), (109/548-1), (109/548-2), (115/588), 
(21/73), (30/119-1), (33/132), (60/264), (66/293), (75/340), (75/342-2), (80/376), 
(80/377), (97/467-1), (97/467-2), (136/173), (138/723), (138/727), (164/869), 
(182/958),(182/958-1), (20/68), (33/131), (51/221), (108/542), (108/542-1), 
(108/542-2), (33/128), (95/460-1), (95/460-2), (95/460-3), (95/460-4), (95/460-
5), (122/631), (139/730), (200/993), (39/159), (39/159-1), (42/177), (136/174), 
(150/789), (56/244), (108/542-3), (167/886). 

 
 
Toplum düzenine 
karşı işlenen suçlar 

(20/66), (41/172), (42/179), (43/183), (13/29), (15/40), (50/217), (66/291), 
(71/313), (86/413), (136/708), (137/717), (137/721-1), (139/733), (129/669), 
(132/627), (157/828), (151/797), (156/828), (158/836), (159/837-1), (160/847), 
(163/864), (186/975), (201/998), (201/998-1), (201/998-2), (201/998-3), 
(201/998-4), (202/1006), (88/420), (88/423), (88/425), (167/884), (170/897), 
(184/964), (186/978), (204/1012), (204/1013) (39/1517), (85/406-1), (89/427), 
(89/427-1), (89/427-2), (89/427-3), (74/337).  

 
 
Belirsiz 

(4/6), (4/6-1), (4/6-2), (4/6-3), (4/6-4), (4/6-5), (5/7-1), (5/7-2), (5/7-3), (5/7-4), 
(5/7-5), (5/7-6), (5/7-7), (5/8-1), (5/8-2), (5/8-3), (5/8-4), (6/8-5), (6/8-
6),(64/281), (64/281-1), (64/281-2), (64/281-3), (64/281-4), (64/281-5), (64/281-
6), (64/281-7), (64/281-8), (93/453), (104/501), (104/502), (104/503), (104/505), 
(104/506), (104/507), (104/508), (104/509), (104/510), (104/511), (108/540). 

 
Eşkıyalık 

(14/36), (14/36-1), (117/598), (15/41), (15/41–1), (15/41–2). (73/326–1), 
(73/326–2), (79/366-2). (74/335), (74/335-1), (75/335-2). (128/662), (149/782), 
(149/783), (156/825), (157/829), (157/829-1), (157/829-2), , (144/755), (144/755-
1), (144/755-2), (144/755-3). 

Mala karşı işlenen 
suçlar 

(8/14), (172/910), (202/1004), (23/82), (30/119), (39/161), (40/163), (51/222), 
(100/483), (100/484), (146/764), (146/768), (146/769), (148/776), (148/768-1), 
(163/860), (184/967), (200/991), (132/686-3). 

Saldırı, sövme, 
öldürme ve yaralama 

(17/49), (18/60), (23/85), (40/165), (43/180), (44/189), (83/390), (83/393), 
(83/394), (94/456), (119/609), (120/618), (147/786), (157/830-3), (166/878), 
(166/879), (149/774). 

Askeriyeye karşı 
işlenen suçlar 

(20/70), (36/143), (65/288), (68/299), (68/299-1), (71/316), (76/346), (76/351), 
(110/549), (87/418-3), (96/462), (171/902), (204/1014). 

Yargıya karşı işlenen 
suçlar 

(30/117), (36/141), (74/342), (75/342-1), (75/342-3), (102/495), (102/495-1), 
(180/949), (101/492), (128/660), (186/977). 

Ahlaka ilişkin suçlar (25/92), (29/110), (31/123), (34/136-1), (41/169), (37/150), (37/152), (37/152-1), 
(168/892). 

 

Ek 3. Nefy Cezası Süresi 

Nefy Tarihi Hüküm 
No: Aff Tarihi Hüküm 

No:  Nefy Süresi 

H. 11 Şa‘bân 1242 
M. 10 Mart 1827 12/28 H. 18 Şa‘bân 1243 

M. 5 Mart 1828 55/239 11 ay 25 gün 

H. 7 Cemâziye'l-evvel  1243 
M. 26 Kasım 1827 47/200 H. 5 Zi'l-ka‘de 1243 

M.  19 Mayıs 1828 67/295-1 5 ay 23 gün 

H. 7 Rebî‘ü'l-âhir 1243 
M. 28 Ekim 1827 43/182 H. 5 Zi'l-ka‘de 1243 

M. 19 Mayıs 1828 67/295-2 6 ay 21 gün 
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H. 29 Safer 1243 
M. 21 Eylül 1827 38/154 H. 5 Zi'l-ka‘de 1243 

M. 19 Mayıs 1828  67/295-3 7 ay 28 gün 

H. 29 Safer 1243 
M. 21 Eylül 1827 39/156 H. 5 Zi'l-ka‘de 1243 

M. 19 Mayıs 1828 67/295-4 7 ay 28 gün 

H. 3 Muharrem 1243 
M. 27 Temmuz 1827 31/121 H. 5 Zi'l-ka‘de 1243 

M. 19 Mayıs 1828 67/295-5 9 ay 22 gün 

H. 29 Safer 1243 
M. 21 Eylül 1827 38/153-1 H. 5 Zi'l-ka‘de 1243 

M. 19 Mayıs 1828 67/295-6 7 ay 28 gün 

H. 2 Zi'l-hicce 1242 
M. 27 haziran 1827 25/94-1 H. 5 Zi'l-ka‘de 1243 

M. 19 Mayıs 1828 67/295-7 10 ay 22 gün 
 

H. 3 Muharrem 1243 
M. 27 Temmuz 1827 32/124 H. 5 Zi'l-ka‘de 1243 

M. 19 Mayıs 1828 67/295-8 9 ay 22 gün 

H. 29 Safer 1243 
M. 21 Eylül 1827 38/154-1 H. 5 Zi'l-ka‘de 1243 

M. 19 Mayıs 1828 67/295-9 7 ay 28 gün 

H. 29 Safer 1243 
M. 21 Eylül 1827 38/155 H. 5 Zi'l-ka‘de 1243 

M. 19 Mayıs 1828 67/295-11 7 ay 28 gün 

H. 22 Zi'l-hicce 1242 
M. 17 Temmuz 1827 28/108 H. 5 Zi'l-ka‘de 1243 

M. 19 Mayıs 1828 67/295-12 10 ay 2 gün 

H. 29 Safer 1243 
M. 21 Eylül 1827 39/157 H. 5 Zi'l-ka‘de 1243 

M. 19 Mayıs 1828 67/295-13 7 ay 28 gün 

H. 29 Safer 1243 
M. 21 Eylül 1827 38/153 H. 5 Zi'l-ka‘de 1243 

M. 19 Mayıs 1828 67/295-14 7 ay 28 gün 

H. 29 Safer 1243 
M. 21 Eylül 1827 38/153-2 H. 5 Zi'l-ka‘de 1243 

M. 19 Mayıs 1828 67/295-15 7 ay 28 gün 

H. 29 Safer 1243 
M. 21 Eylül 1827 38/153-5 H. 5 Zi'l-ka‘de 1243 

M. 19 Mayıs 1828 67/295-16 7 ay 28 gün 

H. 22 Zi'l-hicce 1242 
M. 17 Temmuz 1827 25/94 H. 5 Zi'l-ka‘de 1243 

M. 19 Mayıs 1828 67/295-17 10 ay 2 gün 

H. 29 Safer 1243 
M. 21 Eylül 1827 38/153-1 H. 5 Zi'l-ka‘de 1243 

M. 19 Mayıs 1828 67/295-18 7 ay 28 gün 

H. 14 Şa‘bân 1242 
M. 13 Mart 1827 14/35 H. 5 Zi'l-ka‘de 1243 

M. 19 Mayıs 1828 67/295-19 14 ay 3 gün 

H. 10 Şa‘bân 1242 
M. 9 Mart 1827 12/27 H. 22 Rebî‘ü'l-evvel 1244 

M. 2 Ekim 1828 75/338 6 ay 23 gün 

H. 9 Safer 1243 
M. 1 Eylül 1827 36/141 H. 25 Rebî‘ü'l-evvel 1244 

M. 5 Ekim 1828 75/340 13 ay 4 gün 

H. 18 Rebî‘ü'l-evvel 1243 
M. 9 Ekim 1827 66/291 H. 17 Rebî‘ü'l-âhir 1244 

M. 27 Ekim 1828 76/348 12 ay 18 gün 

H. 4 Rebî‘ü'l-âhir 1243 
M. 25 Ekim 1827 68/299 H. 21 Rebî‘ü'l-âhir 1244 

M. 31 Eküm 1828 76/350 12 ay 6 gün 

H. 15 Rebî‘ü'l-evvel 1243 
M. 6 Ekim 1827 65/288 H.11Cemâziye'l-evvel 1244 

M. 19 Kasım 1828 78/365 13 ay 13 gün 

H. 25 Safer 1244 
M. 6 Eylül 1828 73/326 H.13Cemâziye'l-evvel 1244 

M. 21 Kasım 1828 79/366-2 2 ay 15 gün 

H. 7 Rebî‘ü'l-evvel 1244 
M. 17 Eylül 1828 73/329 H.28Cemâziye'l-evvel 1244 

M. 6 Aralık 1828 79/370 2 ay 15 gün 

H. 7 Cemâziye'l-evvel 1244 
M. 15 Kasım 1828 78/361 H. 19 Cemâziye'l-âhir 1244 

M. 27 Aralık 1828 80/374 1 ay 12 gün 

H. 1 Muharrem 1244 
M. 14 Temmuz 1828 69/304-2 H. 10 Şa‘bân 1244 

M. 15 Şubat 1829 84/398 7 ay 1 gün 

H. 1 Muharrem 1244 
M. 14 Temmuz 1828 69/304 H. 10 Şa‘bân 1244 

M. 15 Şubat 1829 84/398-2 7 ay 1 gün 

H. 12 Cemâziye'l-âhir 1244 
M. 20 Aralık 1828 80/372 H. 2 Ramazân 1244 

M. 8 Mart 1829 86/412 2 ay 18 gün 

H. 25 Safer 1244 
M. 6 Eylül 1828 73/326-2 H. 21 Ramazân 1244 

M. 27 Mart 1829 87/416 6 ay 21 gün 

H. 8 Cemâziye'l-evvel 1244 78/362 H. 6 Şevvâl 1244 88/422 4 ay 25 gün 



 650

M. 16 Kasım 1828 M. 11 Nisan 1829 
H. 6 Muharrem 1245 
M. 8 Temmuz 1829 97/466 H. 21 Rebî‘ü'l-evvel 1245 

M. 20 Eylül 1829 97/466 2 ay 12 gün 

H. 17 Muharrem 1245 
M. 19 Temmuz 1829 98/472 H. 8 Rebî‘ü'l-âhir 1245 

M. 7 Ekim 1829 98/472 2 ay 18 gün 

H. 29 Cemâziye'l-âhir 1244 
M. 6 Ocak 1829 81/382 H. 18 Muharrem 1245 

M. 20 Temmuz 1829 98/473 6 ay 14 gün 

H. 2 Rebî‘ü'l-evvel 1244 
M. 12 Eylül 1828 90/432 H. 3 Safer 1245 

M. 4 Ağustos 1829 99/478 10 ay 22 gün 

H. 19 Rebî‘ü'l-âhir 1245 
M. 18 Ekim 1829 108/539 H. 20 Cemâziye'l-âhir 1245 

M. 17 Aralık 1829 108/539 1 ay 29 gün 

H. 4 Rebî‘ü'l-âhir 1244 
M. 14 Ekim 1828 93/452 H. 26 Rebî‘ü'l-evvel 1245 

M. 25 Eylül 1829 105/519 11 ay 11 gün 

H. 2 Cemâziye'l-evvel 1243 
M. 21 Kasım 1827 44/190 H. 12 Rebî‘ü'l-âhir 1245 

M. 11 Ekim 1829 107/536-1 10 ay 20 gün 

H. 23 Rebî‘ü'l-âhir 1244 
M. 2 Kasım 1828 76/352 H. 16 Rebî‘ü’l-âhir 1245 

M. 15 Ekim 1829 108/538 11 ay 13 gün 

H. 28 Receb 1243 
M. 14 Şubat 1828 52/226-1 H. 23 Rebî‘ü'l-âhir 1245 

M. 22 Ekim 1829 109/547 20 ay 8 gün 

H. 23 Rebî‘ü'l-âhir 1244 
M. 2 Kasım 1828 96/461 H. 25 Şa‘bân 1254 

M. 19 Şubat 1830 116/597 13 ay 17 gün 

H. 3 Rebî‘ü'l-evvel 1245 
M. 2 Eylül 1829 101/492-8 H. 28 Şa‘bân 1245 

M. 22 Şubat 1830 117/600 5 ay 20 gün 

H. 3 Rebî‘ü'l-evvel 1245 
M. 2 Eylül 1829 101/492-3 H. 28 Şa‘bân 1245 

M. 22 Şubat 1830 117/600-1 5 ay 20 gün 

H. 6 Rebî‘ü'l-evvel 1245 
M. 5 Eylül 1829 103/496-1 H. 28 Şa‘bân 1245 

M. 22 Şubat 1830 117/600-2 5 ay 17 gün 

H. 23 Rebî‘ü'l-âhir 1244 
M. 2 Kasım 1828 96/461-2 H. 3 Ramazân 1245 

M. 26 Şubat 1830 117/602 13 ay 24 gün 

H. 23 Rebî‘ü'l-âhir 1244 
M. 2 Kasım 1828 96/461-1 H. 3 Ramazân 1245 

M. 26 Şubat 1830 117/602-1 13 ay 24 gün 

H. 16 Safer 1245 
M. 17 Ağustos 1829 100/483 H. 7 Ramazân 1245 

M. 2 Mart 1830 118/603 6 ay 15 gün 

H. 15 Cemâziye'l-âhir 1245 
M. 12 Aralık 1829 112/570 H. 18 Şevvâl 1245 

M. 12 Nisan 1830 119/617 4 ay 

H. 16 Şevvâl 1244 
M. 17 Ağustos 1829 89/427-3 H. 26 Şevvâl 1245 

M. 20 Nisan 1830 120/619 8 ay 3 gün 

H. 16 Şevvâl 1244 
M. 21 Nisan 1829 89/427-2 H. 26 Şevvâl 1245 

M. 20 Nisan 1830 120/619-1 12 ay 

H. 16 Şevvâl 1244 
M. 21 Nisan 1829 89/427-1 H. 26 Şevvâl 1245 

M. 20 Nisan 1830 120/619-2 12 ay 

H. 16 Şevvâl 1244 
M. 21 Nisan 1829 89/427 H. 26 Şevvâl 1245 

M. 20 Nisan 1830 120/619-3 12 ay 

H. 2 Rebî‘ü'l-âhir 1245 
M. 1 Ekim 1829 106/525 H. 27 Şevvâl 1245 

M. 21 Nisan 1830 120/621 6 ay 20 gün 

H. 16 Muharrem 1245 
M. 18 Temmuz 1829 98/470 H. 22 Zi'l-ka‘de 1245 

M. 15 Mayıs 1830 123/637 9 ay 27 gün 

H. 23 Rebî‘ü'l-âhir 1244 
M. 2 Kasım 1828 96/461-2 H. 28 Zi'l-ka‘de 1245 

M. 21 Mayıs 1830 123/640 18 ay 19 gün 

H. 12 Cemâziye'l-evvel 1245 
M. 9 Kasım 1829 110/551 H. 3 Zi'l-hicce 1245 

M. 26 Mayıs 1830 124/644 6 ay 17 gün 

H. 12 Cemâziye'l-evvel 1245 
M. 9 Kasım 1829 110/552 H. 3 Zi’l-hicce 1245 

M. 26 Mayıs 1830 124/644-1 6 ay 17 gün 

H. 3 Safer 1245 
M. 4 Ağustos 1829 99/478 H. 20 Zi'l-hicce 1245 

M. 12 Haziran 1830 124/646 10 ay 8 gün 

H. 28 Receb 1245 
M. 23 Ocak 1830 114/579 H. 5 Muharrem 1246 

M. 26 Haziran 1830 126/650 5 ay 3 gün  
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H. 7 Şa‘bân 1245 
M. 1 Şubat 1830 115/586 H. 13 Muharrem 1246 

M. 4 Temmuz 1830 127/654-1 5 ay 3 gün 

H. 4 Rebî‘ü'l-âhir 1244 
M. 14 Ekim 1828 93/453 H. 16 Muharrem 1246 

M. 7 Temmuz 1830 127/657 20 ay 23 gün 

H. 27 Şevvâl 1245 
M. 21 Nisan 1830 120/620 H. 7 Safer 1246 

M. 28 Temmuz 1830 128/665 3 ay 7 gün 

H. 24 Rebî‘ü'l-evvel 1243 
M. 15 Ekim 1827 66/292 H. 25 Safer 1246 

M. 15 Ağustos 1830 131/677 22 ay 

H. 19 Cemâziye'l-âhir 1244 
M. 27 Aralık 1828 81/380-1 H. 25 Safer 1246 

M. 15 Ağustos 1830 131/678 18 ay 18 gün 

H. 11 Rebî‘ü'l-evvel 1243 
M. 2 Ekim 1827 40/166 H. 1 Rebî‘ü'l-evvel 1246 

M. 20 Ağustos 1830 131/683 22 ay 18 gün 

H. 17 Rebî‘ü'l-âhir 1244 
M. 27 Ekim 1828 94/457 H. 3 Rebî‘ü'l-evvel 1246 

M. 22 Ağustos 1830 132/684 20 ay 25 gün 

H. 17 Zi'l-hicce 1242 
M. 12 Temmuz 1827 27/103-1 H. 4 Rebî‘ü'l-evvel 1246 

M. 23 Ağustos 1830  132/685 36 ay 11 gün 

H. 19 Şevvâl 1245 
M. 13 Nisan 1830 119/613 H. 13 Rebî‘ü'l-âhir 1246 

M. 1 Ekim 1830 135/702 5 ay 18 gün 

H. 19 Şevvâl 1245 
M. 13 Nisan 1830 119/614 H. 13 Rebî‘ü'l-âhir 1246 

M. 1 Ekim 1830 135/702-1 5 ay 18 gün 

H. 19 Şevvâl 1245 
M. 13 Nisan 1830 119/615 H. 13 Rebî‘ü'l-âhir 1246 

M. 1 Ekim 1830 135/702-2 5 ay 18 gün 

H. 18 Şevvâl 1245 
M. 12 Nisan 1830 119/616 H. 13 Rebî‘ü'l-âhir 1246 

M. 1 Ekim 1830 135/702-3 5 ay 19 gün 

H. 3 Cemâziye'l-âhir 1245 
M. 30 Kasım 1829 112/565 H. 27 Rebî‘ü'l-âhir 1246 

M. 15 Ekim 1830 135/707 10 ay 15 gün 

H. 19 Muharrem 1245 
M. 21 Temmuz 1829 98/474 H.24Cemâziye'l-evvel 1246 

M. 10 Kasım 1830 136/712 15 ay 19 gün 

H. 5 Rebî‘ü'l-evvel 1245 
M. 4 Eylül 1829 102/494 H.26Cemâziye'l-evvel 1246 

M. 12 Kasım 1830 136/715 14 ay 8 gün 

H. 9 Cemâziye'l-evvel 1245 
M. 6 Kasım 1829 110/549 H. 1 Receb 1246 

M. 16 Aralık 1830 139/729 13 ay 10 gün  

H. 21 Zi'l-ka‘de 1245 
M. 14 Mayıs 1830 123/635 H. 1 Receb 1246 

M. 16 Aralık 1830 139/729-1 7 ay 2 gün 

H. 21 Zi'l-ka‘de 1245 
M. 14 Mayıs 1830 123/634 H. 1 Receb 1246 

M. 16 Aralık 1830 139/729-2 7 ay 2 gün 

H. 15 Muharrem 1246 
M. 6 Temmuz 1830 127/655 H. 5 Receb 1246 

M. 20 Aralık 1830 139/731-1 5 ay 14 gün 

H. 15 Muharrem 1246 
M. 6 Temmuz 1830 127/655-1 H. 5 Receb 1246 

M. 20 Aralık 1830 139/731 5 ay 14 gün 

H. 15 Muharrem 1246 
M. 6 Temmuz 1830 127/656 H. 5 Receb 1246 

M. 20 Aralık 1830 139/731-2 5 ay 14 gün 

H. 21 Rebî‘ü'l-âhir 1245 
M. 20 Ekim 1829 109/544 H. 28 Receb 1246 

M. 12 Ocak 1831 140/737 14 ay 22 gün 

H. 21 Rebî‘ü'l-âhir 1245 
M. 20 Ekim 1829 109/543 H. 28 Receb 1246 

M. 12 Ocak 1831 140/737-1 14 ay 22 gün 

H. 21 Rebî‘ü'l-âhir 1245 
M. 20 Ekim 1829 109/545 H. 28 Receb 1246 

M. 12 Ocak 1831 140/737-2 14 ay 22 gün 

H. 4 Safer 1247 
M. 15 Temmuz 1831 150/790 H. 1 Receb 1247 

M. 6 Aralık 1831 150/790 4 ay 21 gün 

H. 4 Safer 1247 
M. 15 Temmuz 1831 150/791 H. 16 Receb 1247 

M. 21 Aralık 1831 150/791 5 ay 6 gün 

H. 6 Muharrem 1243 
M. 30 Temmuz 1827 31/123-1 H. 9 Şa‘bân 1246 

M. 23 Ocak 1831 141/741 41 ay 23 gün 

H. 8 Rebî‘ü'l-âhir 1245 
M. 7 Ekim 1829 107/529 H. 12 Şa‘bân 1246 

M. 26 Ocak 1831 141/742 15 ay 19 gün 

H. 8 Rebî‘ü'l-âhir 1245 107/532 H. 12 Şa‘bân 1246 141/742-1 15 ay 19 gün 
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M. 7 Ekim 1829 M.26 Ocak 1831 
H. 22 Safer 1246 
M. 12 Ağustos 1830 130/675 H. 16 Şa‘bân 1246 

M.30 Ocak 1831 142/743 5 ay 18 gün 

H. 22 Safer 1246 
M. 12 Ağustos 1830 130/674 H. 16 Şa‘bân 1246 

M. 30 Ocak 1831 142/743-1 5 ay 18 gün 

H. 3 Rebî‘ü'l-evvel 1245 
M. 2 Eylül 1829 101/492-7 H. 23 Şa‘bân 1246 

M. 6 Şubat 1831 142/745 17 ay 4 gün 

H. 28 Zi'l-ka‘de 1245 
M. 21 Mayıs 1830 123/641 H. 19 Şevvâl 1246 

M. 2 Nisan 1831 143/751 10 ay 11 gün 

H. 1 Cemâziye'l-âhir 1246 
M. 17 Kasım 1830 137/718 H. 13 Ramazân 1246 

M. 25 Şubat 1831 145/759 3 ay 8 gün 

H. 1 Cemâziye'l-âhir 1246 
M. 17 Kasım 1830 137/719 H. 13 Ramazân 1246 

M. 25 Şubat 1831 145/759-1 3 ay 8 gün 

H. 8 Rebî‘ü'l-âhir 1245 
M. 7 Ekim 1829 94/454-4 H. 13 Ramazân 1246 

M. 25 Şubat 1831 145/759-2 16 ay 18 gün 

H. 5 Rebî‘ü'l-âhir 1246 
M. 23 Eylül 1830 134/698 H. 13 Zi'l-hicce 1246 

M. 25 Mayıs 1831 147/773 8 ay 2 gün 

H. 8 Rebî‘ü'l-evvel 1246 
M. 27 Ağustos 1830 132/686 H. 22 Zi'l-hicce 1246 

M. 3 Haziran 1831 148/775 9 ay 6 gün 

H. 8 Rebî‘ü'l-evvel 1246 
M. 27 Ağustos 1830 132/686-2 H. 22 Zi'l-hicce 1246 

M. 3 Haziran 1831 148/775-1 9 ay 6 gün 

H. 27 Zi'l-ka‘de 1245 
M. 20 Maıys 1830 123/639 H. 5 Muharrem 1247 

M. 16 Haziran 1831 149/784 12 ay 26 gün 

H. 25 Receb 1246 
M. 9 Ocak 1831 140/735-2 H. 7 Muharrem 1247 

M. 18 Haziran 1831 149/785 5 ay 9 gün 

H. 14 Muharrem 1245 
M. 16 Temmuz 1829 98/468 H. 11 Safer 1247 

M. 22 Temmuz 1831 151/794-1 24 ay 6 gün 

H. 5 Şa‘bân 1246 
M. 19 Ocak 1831 141/738 H. 11 Safer 1247 

M. 22 Temmuz 1831 151/794-2 6 ay 3 gün 

H. 21 Cemâziye'l-âhir 1246 
M. 7 aralık 1830 138/726 H. 11 Safer 1247 

M. 22 Temmuz 1831 151/794-4 7 ay 15 gün 

H. 2 Şevvâl 1245 
M. 27 Mart 1830 119/610 H. 11 Safer 1247 

M. 22 Temmuz 1831 151/794-5 15 ay 25 gün 

H. 22 Muharrem 1246 
M. 13 Temmuz 1830 128/660 H. 11 Safer 1247 

M. 22 Temmuz 1831 151/794-6 12 ay 9 gün 

H. 25 Muharrem 1246 
M. 16 Temmuz 1830 127/659 H. 11 Safer 1247 

M. 22 Temmuz 1831 151/794-7 12 ay 6 gün 

H. 17 Rebî‘ü'l-evvel 1243 
M. 8 Ekim 1827 65/289 H. 11 Safer 1247 

M. 22 Temmuz 1831 151/795 44 ay 14 gün 

H. 29 Şevvâl 1244 
M. 4 Mayıs 1829 90/431 H. 11 Safer 1247 

M. 22 Temmuz 1831 151/795-1 25 ay 18 gün 

H. 17 Cemâziye'l-âhir 1246 
M. 3 Aralık 1830 138/724 H. 11 Safer 1247 

M. 22 Temmuz 1831 151/796 7 ay 22 gün 

H. 17 Cemâziye'l-âhir 1246 
M. 3 Aralık 1830 138/724 H. 11 Safer 1247 

M. 22 Temmuz 1831 151/796-1 7 ay 22 gün 

H. 17 Cemâziye'l-âhir 1246 
M. 3 Aralık 1830 138/724 H. 11 Safer 1247 

M. 22 Temmuz 1831 151/796-2 7 ay 22 gün 

H. 21 Cemâziye'l-âhir 1246 
M. 7 Aralık 1830 138/725 H. 11 Safer 1247 

M. 22 Temmuz 1831 151/796-3 7 ay 15 gün 

H. 7 Muharrem 1247 
M. 18 Haziran 1831 149/786 H. 19 Rebî‘ü'l-âhir 1247 

M. 27 Eylül 1831 153/813 3 ay 9 gün 

H. 8 Rebî‘ü'l-âhir 1245 
M. 7 Ekim 1829 107/732 H. 20 Rebî‘ü'l-âhir 1247 

M. 28 Eylül 1831 154/814 22 ay 21 gün 

H. 10 Şa‘bân 1247 
M. 14 Ocak 1832 160/844 H. 10 Ramazân 1247 

M. 12 Şubat 1832 162/853 28 gün 

H. 3 Rebî‘ü'l-evvel 1247 
M. 12 Ağustos 1831 152/806-1 H. 10 Ramazân 1247 

M. 12 Şubat 1832 162/854 6 ay 
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H. 1 Receb 1247 
M. 6 Aralık 1831 159/837 H. 2 Zi'l-ka‘de 1247 

M. 3 Nisan 1832 165/871 3 ay 27 gün 

H 3 Rebî‘ü'l-evvel 1247 
M. 12 Ağustos 1831 152/806-1 H. 18 Zi'l-ka‘de 1247 

M. 19 Nisan 1832 166/880 8 ay 7 gün 

H. 11 Receb 1247 
M. 16 Aralık 1831 159/837-2 H. 21 Zi'l-ka‘de 1247 

M. 22 Nisan 1832 166/881 4 ay 6 gün 

H. 23Cemâziye'l- evvel 1247 
M. 30 Ekim 1831 156/826 H. 26 Zi'l-ka‘de 1247 

M. 27 Nisan 1832 166/882-1 5 ay 27 gün 

H. 22 Cemâziye'l-evvel 1247 
M. 29 Ekim 1831 156/824 H. 27 Zi’l-hicce 1247 

M. 28 Mayıs 1832 167/883 6 ay 29 gün 

H. 7 Şevvâl 1247 
M. 10 Mart 1832 163/862 H. 27 Safer 1248 

M. 26 Temmuz 1832 171/901 4 ay 16 gün 

H. 7 Şevvâl 1247 
M. 10 Mart 1832 163/862-1 H. 27 Safer 1248 

M. 26 Temmuz 1832 171/901-1 4 ay 16 gün 

H. 2 Ramazân 1247 
M. 4 Şubat 1832 162/859 H. 13 Rebî‘ü'l-evvel 1248 

M. 10 Ağustos 1832 171/903 6 ay 6 gün 

H. 17 Zi'l-hicce 1247 
M. 18 Mayıs 1832 167/885 H. 19 Rebî‘ü'l-evvel 1248 

M. 16 Ağustos 1832 171/904 2 ay 28 gün 

H. 27 Şevvâl 1247 
M. 30 Mart 1832 164/868-1 H. 25 Rebî‘ü'l-evvel 1248 

M. 2 Ağustos 1832 172/907 4 ay 22 gün 

H. 26 Safer 1248 
M. 25 Temmuz 1832 170/898 H. 13 Rebî‘ü'l-âhir 1248 

M. 9 Eylül 1832 173/911 1 ay 14 gün 

H. 21 Muharrem 1247 
M. 2 Temmuz 1831 168/893-2 H. 7 Cemâziye'l-evvel 1248 

M. 2 Ekim 1832 173/914 15 ay 

H. 4 Safer 1248 
M. 3 Temmuz 1832 169/894 H.13Cemâziye'l-evvel 1248 

M. 8 Ekim 1832 174/916 3 ay 5 gün 

H. 12 Ramazân 1247 
M. 14 Şubat 1832 162/858 H.14Cemâziye'l-evvel 1248 

M. 9 Ekim 1832 174/917 7 ay 25 gün 

H. 27 Receb 1247 
M. 1 Ocak 1832 159/841 H.27Cemâziye'l-evvel 1248 

M. 22 Ekim 1832 174/921 8 ay 22 gün 

H. 3 Ramazân 1247 
M. 5 Şubat 1832 161/851 H.27Cemâziye'l-evvel 1248 

M. 22 Ekim 1832 175/921-1 8 ay 17 gün 

H. 21 Rebî‘ü'l-evvel 1248 
M. 18 Ağustos 1832 172/906 H. 23 Cemâziye'l-âhir 1248 

M. 17 Kasım 1832 177/934 2 ay 29 gün 

H. 19 Rebî‘ü'l-evvel 1248 
M. 16 Ağustos 1832 171/905 H. 25 Cemâziye'l-âhir 1248 

M. 19 Kasım 1832 177/935 3 ay 3 gün 

H. 14 Cemâziye'l-âhir 1248 
M. 8 Kasım 1832 176/928 H. 23 Receb 1248 

M. 16 Aralık 1832 179/942 1 ay 8 gün 

H. 15 Cemâziye'l-âhir 1248 
M. 9 Kasım 1832 175/926 H. 28 Receb 1248 

M. 21 Aralık 1832 179/944 1 ay 12 gün 

H. 16 Safer 1245 
M. 17 Ağustos 1829 100/485 H. 26 Receb 1248 

M. 19 Aralık 1832 180/946 3 ay 2 gün 

H. 17 Muharrem 1248 
M. 16 Haziran 1832 168/891 H. 15 Şa‘bân 1248 

M. 7 Ocak 1833 180/948 6 ay 21 gün 

H. 17 Safer 1248 
M. 16 Temmuz 1832 170/897-2 H. 19 Ramazân 1248 

M. 9 Şubat 1833 181/950 6 ay 23 gün 

H. 17 Safer 1248 
M. 16 Temmuz 1832 170/897-3 H. 19 Ramazân 1248 

M. 9 Şubat 1833 181/950-1 6 ay 23 gün 

H. 17 Safer 1248 
M. 16 Temmuz 1832 170/897-4 H. 19 Ramazân 1248 

M. 9 Şubat 1833 181/950-2 6 ay 23 gün 

H. 8 Rebî‘ü'l-evvel 1246 
M. 27 Ağustos 1830 132/686-1 H. 4 Zi'l-hicce 1248 

M. 24 Nisan 1833 182/956 30 ay 27 gün 

H. 24 Safer 1246 
M. 14 Ağustos 1830 131/681 H. 4 Zi'l-hicce 1248 

M. 24 Nisan 1833 182/956-1 31 ay 10 gün 

H. 11 Şevvâl 1247 
M. 14 Mart 1832 163/865 H. 19 Zi'l-hicce 1248 

M. 9 Mayıs 1833 182/957 13 ay 25 gün 

H. 19 Muharrem 1248 168/893-1 H. 17 Safer 1249 185/971 12 ay 18 gün 
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M. 18 Haziran 1832 M. 6 Temmuz 1833 
H. 26 Şevvâl 1248 
M. 18 Mart 1833 181/951 H. 27 Safer 1249 

M. 16 Temmuz 1833 186/974 3 ay 28 gün 

H. 23 Zi'l-hicce 1248 
M. 13 Mayıs 1833 182/958 H. 5 Rebî‘ü'l-âhir 1249 

M. 22 Ağustos 1833 189/989 3 ay 9 gün 

H.7 Rebî‘ü'l-evvel 1249 
M. 25 Temmuz 1833 186/978 H. 7 Cemâziye'l-evvel 1249 

M. 22 Eylül 1833 201/1000 1 ay 27 gün 

H.27 Rebî‘ü'l-evvel 1249 
M. 14 Ağustos 1833 188/984-2 H. 17 Cemâziye'l-âhir 1249 

M. 1 Kasım 1833 204/1015 2 ay 17 gün 

 

Ek 4. Menfâ Değişikliği Sebeplerinin Hükümlere Göre Dağılımı 
Menfâ Değişikliği Sebepleri Hükümlerin Referansları 

Menfânın uygunsuzluğu 

(5/8-1), (5/8-2), (5/8-3), (5/8-4), (6/8-5), (6/8-6), (13/32-1), (14/37), 
(26/99), (27/103), (28/108), (30/118), (31/125), (33/126), (33/126-1), 
(49/208), (54/233), (57/252), (77/357), (98/471), (99/476), (99/478), 
(105/516), (118/607), (139/730). 

Menfâda uygunsuz hareketlere 
devam etmek 

(6/9-1),  (6/9-2),  (6/9-3), (6/9-4), (6/9-5), (6/9-6), (6/9-7), (6/9-8), 
(6/9-9), (6/9-10), (7/9-11), (7/9-12), (7/9-13), (7/9-14), (7/9-15), (7/9-
16), (7/9-17), (7/9-18), (8/15), (98/468), (115/585). 

Nefy olunan kişinin karısı ve 
çocuklarının düşünülmesi (21/75),(36/145), (74/334), (81/379), (114/582),(115/588). 

Yolda hastalanmak  (50/213), (117/601-1), (139/732), (152/807), (200/992). 
Menfânın istilası (73/328), (73/331), (75/338), (76/349). 
Nefy olunan kişinin 
düşünülmesi  (137/722), (155/821), (202/1006-1). 

Menfâdan firar etmek (57/248), (75/342-5). 

 

Ek 5. Kal‘a-bend Cezası Sebeplerinin Hükümlere Göre Dağılımı 
Kal‘a-bend Cezası Sebepleri Hükümlerin Referansları 
Yeniçerilik gayretkeşliği (12/26), (28/106), (102/493-3), (102/493-4), (102/493-5). 
Dine karşı işlenen suçlar (46/195),(91/439). 
Toplum düzenine karşı işlenen suçlar (80/376),(93/451).  

 

Ek 6. İdam Cezası Sebeplerinin Hükümlere Göre Dağılımı 
İdam Cezası sebepleri Hükümlerin Referansları 
 
 
Nefy ile 
uslanmayacağına 
inanılan kişilerin idamı 

(1/1), (1/1-1), (1/1-2), (1/1-3), (1/1-4), (1/1-5), (1/1-6), (1/1-7), (1/1-8), (1/1-
9), (1/1-10), (1/1-11), (1/1-12), (1/1-13),  (1/1-14), (1/1-15), (1/1-16), (1/1-
17), (1/1-18), (2/1-19), (2/1-20), (2/1-21), (2/1-22), (2/1-23), (2/1-24), (2/1-
25), (2/1-26), (2/1-27), (2/1-28), (2/1-29), (2/1-30), (2/1-31), (2/1-32), (2/1-
33), (2/1-34), (2/1-35), (2/1-36), (2/1-37), (2/1-38), (3/1-39), (3/1-40), (3/1-
41), (3/1-42), (3/1-43), (3/1-44), (3/1-45), (3/1-46), (3/1-47), (3/1-48), (3/1-
49), (3/1-50), (3/1-51), (3/1-52), (3/1-53), (3/1-54), (3/1-55), (3/1-56), (4/5), 
(13/33), (13/34), (17/52), (18/55), (18/56), (18/57), (18/58), (17/54), (72/325). 

 
Eşkıyalık 

(13/32), (16/44), (72/324), (101/489), (101/489-1), (101/489-2), (101/489-3), , 
(109/546), (109/546-1), (111/556), (111/556-1), (116/590), (120/621), 
(120/622), (126/552). 

Devlet düzenine karşı 
işlenen suçlar 

(14/36-1), (17/53), (42/178), (47/200-1), (103/499), (113/573). 
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Ek 7. Itlâk Sebeplerinin Hükümlere Göre Dağılımı 
Itlâk Sebepleri Hükümlerin Referansları 
 
 
 
 
 
Belirsiz 

(63/280), (63/280-1), (63/280-2), (63/280-3), (63/280-4), (63/280-5), (63/280-
6), (63/280-7), (63/280-8), (64/280-9), (64/280-10), (64/280-11), (64/280-12), 
(64/280-13), (64/280-14), (64/280-15), (67/295), (67/295-1), (67/295-2), 
(67/295-3), (67/295-4), (67/295-5), (67/295-6), (67/295-7), (67/295-8), 
(67/295-9), (67/295-10), (67/295-11), (68/295-12), (68/295-13), (68/295-14), 
(68/295-15), (68/295-16), (68/295-17), (68/295-18), (68/295-19), (70/309), 
(77/359), (86/412), (94/455), (98/469), (123/640), (127/654), (131/680), 
(135/707), (139/729-1), (139/729-2), (141/740), (147/773), (149/785), 
(157/831), (157/831-1), (166/882), (166/882-1), (171/901), (171/901-1), 
(177/935), (200/996), (204/1015-1). 

 
 
 
Nefy süresinin uzun 
olması 

(21/71), (21/71-1), (33/128), (41/170), (44/189), (45/194), (46/198), (68/296), 
(69/303), (71/317), (74/333), (75/339), (83/395), (84/398), (84/398-1), 
(84/398-2), (99/480), (117/602), (124/644), (124/644-1), (131/677), 
(131/678), (131/679), (131/683), (132/685), (141/742), (142/747), (143/751), 
(151/794), (151/794-1), (151/794-2), (151/794-3), (151/794-4), (151/794-5), 
(151/794-6), (151/794-7), (151/795), (151/795-1), (151/796), (151/796-1), 
(151/796-2), (151/796-3), (154/814), (164/869), (166/880), (166/880-1), 
(166/880-2), (172/907), (177/931), (180/948), (186/974), (187/981), 
(189/986),  (202/1002).  

 
Terbiye olmak, 
uslanmak 

(7/11), (13/31), (18/61), (18/61-1), (19/61-2), (19/61-3), (19/62), (26/98), 
(26/142-1), (36/142), (46/197), (49/209), (49/211), (49/211-2), (49/211-1), 
(50/216), (52/219), (54/233), (68/298), (72/319), (76/350), (98/473), 
(112/566), (119/617), (127/654-1), (135/702), (135/702-1), (135/702-2), 
(135/702-3), (148/775), (148/775-1), (149/784), (153/813), (169/895), 
(171/903), (171/903-1), (171/904), (173/914), (176/930), (176/930-1), 
(176/930-2), (176/930-3), (182/957), (184/968), (189/989), (189/989-1), 
(200/293), (204/1017), (206/1021). 

 
 
Karısı ve çocuklarının 
perişan olması 

(21/72), (27/195), (29/114), (33/127), (50/212), (50/214), (51/218), (55/237), 
(65/285-1), (70/306), (73/331), (74/337), (75/338), (79/370), (78/365), 
(84/397),  (86/411), (87/416), (87/416-1), (88/422), (92/445), (93/449), 
(93/447), (96/463), (105/519), (114/581), (117/601), (117/602), (120/619), 
(127/657), (132/684), (133/692), (135/705) (139/729), (163/861), (166/881), 
(169/896), (173/912), (175/925), (177/934), (182/956), (182/956-1), 
(185/971), (185/971-1), (187/982), (201/1000). 

Kutsal günlere 
hürmeten 

(54/236), (85/403), (117/602-1), (140/737), (140/737-1), (140/737-2), 
(141/741), (142/745), (145/759), (145/759-1), (145/759-2), (162/853), 
(162/854), (179/942), (180/947), (181/950), (181/950-1), (181/950-2). 

Suçlu olmadığının 
anlaşılması 

(28/106), (28/107), (48/206),  (80/374), (107/536), (107/536-1), (114/583),  
(117/600), (121/624), (121/625), (145/767), (175/921). 

Menfâda perişan olmak (8/13), (22/79), (57/250), (88/426), (118/603) (142/743), (177/933), 
(179/944), (204/1015).  

Devlet hizmetinde 
yararı olacağının 
düşünülmesi 

(76/345), (76/347), (76/349), (88/426-1), (128/665), (163/863), (175/921-1), 
(178/936).  

Merhameten (13/32-1), (45/194-1), (54/236), (124/646). 
İşlenen suçtan 
pişmanlık duymak 

(25/91), (26/100), (42/178), (55/237). 
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Ek 8. Şartlı Itlâk Şartlarının Hükümlere Göre Dağılımı 
Şartlı Itlâk Şartları Hükümlerin Referansları 
 
Affedildikten sonra 
yasa-dışı hareket 
etmemek 

(7/11), (21/71-1), (21/73), (26/100), (33/127), (36/142), (41/170), (42/178), 
(50/217), (51/219), (68/296), (68/296-1), (68/297), (71/317), (72/319), 
(74/337), (78/365), (79/370), (83/395), (84/397),  (85/403), (87/416), 
(98/473), (108/538),  (112/566), (116/597), (124/646), (126/650), (131/677), 
(138/728), (141/742), (141/742-1) (154/814), (165/871), (175/921-1), 
(179/942).  

Memleket işlerine 
karışmamak 

(13/31), (51/218), (78/364), (107/536), (124/644), (139/731), (139/731-1), 
(139/731-2), (143/751), (149/785), (167/883), (174/916), (177/933), (179/941) 

İstenilen yerde ikamet 
etmek 

(25/91), (27/105), (33/129), (41/171), (49/209), (57/250),  (73/331), (76/345), 
(88/422),   (93/449), (96/464), (109/547), (202/1001). 

Belirlenen işte 
çalışmak 

(71/318), (71/318-1), (74/333), (76/349), (136/712), (173/911). 

Devlet işlerini 
aksatacak hareketlerde 
bulunmamak 

(48/206). 

Kardeşini rehin vermek (187/981). 
 

Ek 9. Cezalar Dışında Kalan Konuların Hükümlere Göre Dağılımı 
Konular Hükümlerin Referansları 
 
 
Ülke güvenliğinin 
sağlanması 

(16/45),  (19/65), (22/71), (63/279), (64/284), (64/284-1),  (64/284-2), 
(64/284-3), (64/284-4), (64/284-5), (64/284-6), (65/284-7), (103/498), 
(122/630), (122/630-1), (122/630-2), (122/630-3), (122/630-4), (122/630-5), 
(122/630-6), (122/630-7), (122/630-8), (122/630-9), (122/630-10), (122/630-
11), (134/700), (137/721), (158/832), (179/939). 

 
Siyasi olaylar 

(19/64), (19/64-1), (22/80), (24/90), (43/184), (43/184-1), (47/201), (47/201-
1), (53/232),  (62/273), (62/274), (65/286),   (69/302), (70/307), (70/308), 
(70/308-1), (124/643), (125/647), (126/648), (129/649), (129/666), (129/670), 
(133/691).  

 
Görev tevcihi 

(44/185), (44/185-1), (44/188), (45/191), (45/191-1), (61/271), (61/272), 
(64/281), (64/281-1), (64/281-2), (64/281-3), (64/281-4), (64/281-5), 
(69/300), (69/301), (71/314), (121/628). 

Vergiden muafiyet (53/228), (53/229), (53/229-1), (53/229-2), (53/230), (53/231), (53/231-1), 
(53/231-2), (53/231-3), (53/231-4), (53/231-5).  

Görevden alınma (43/182), (44/186), (56/246), (72/323), (84/400), (91/440), (92/441).  
Görev yeri değişikliği (62/275), (75/341), (77/358), (82/384), (122/632), (130/676). 
Ordu ihtiyaçlarının 
karşılanması 

(53/227), (82/387), (83/389), (85/407), (179/943), (201/999). 

Rütbe tevcihi (64/283), (64/283-1), (64/283-2), (64/283-3). 
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SÖZLÜK 

a‘dâ-yı dîn: dine karşı gelenler. 

adem-i ihtimâm: dikkatle çalışmamak. 

adem-i ita’at: itaatsizlik. 

adem-i mutâva’at: itaatsizlik. 

âhar-gûne: başka, ayrı, farklı. 

alâ-eyyi-hâl: her halde, her nasıl olsa. 

alâ-hâlihi: olduğu gibi. 

alât-ı câriha: yaralayıcı âletler, bıçak gibi. 

aşâ’ir ve kabâ’il: aşiretler ve kabileler. 

ba‘de ez-în: bundan sonra. 

bâgı: haksızlık eden kişi 

be-her-hâl: her halde, mutlaka. 

bî-gayr-i hakk: haksızlık yapmak. 

bilâ-emr u irâde: izinsiz. 

bilâ-istizân: danışmamak, sormamak. 

bî-pervâ-kelâm: çekinmemek, sakınmamak. 

bühtân: yalan, iftira. 

cerâ’im: suçlar, kabahatler, cinâyetler. 

cerîme: cürüm, suç, cereme, suç ödeme. 

dehrî: dünyanın sonsuzluğuna inanıp öteki dünyayı inkar eden, ruhunda cesetle birlikte 

öldüğüne inanan kişi. 

dîl-gîr: gücenmek. 

dûdmân-ı mülgâ: lağvedilmiş, kaldırılmış ocak(yeniçeri ocağı). 
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ebnâ-yı sebîl: yolcular. 

ef’al-i şenî‘a: kötü iş. 

efsûnculuk: büyü, sihir. 

elfâz-ı kabîha: çirkin sözler. 

el-hâletü hâzihi:  şimdi, hala, bugün, bugünkü günde, şimdiki zamanda, şimdiye kadar. 

erâcîf neşri: yalan sözler söylemek. 

erbâb-ı rafz: Hz. Ebubekir ile Ömer'in halifeliğini kabul etmeyen, onlara dil uzatan. 

esîr-i firâş: yatalak. 

eyyâm-ı mübâreke: mübârek günler. 

fî-mâ-ba‘d: bundan sonra, bundan böyle, bir daha. 

fî-nefsi'l-emr: hakikatte, gerçekte. 

gûş-i hûş: dikkatle dinlemek. 

gûşmâl: kulak bükmek, yola getirmek (te’dîb). 

hâ-nâ-hah: ister istemez. 

hasbe'l-îcâb: durum dolayısıyla, durum icabı olarak. 

hasmâne: düşmancasına. 

hilâf-ı rızâ’: yasa dışı 

hilâf-ı şerî’at-ı garrâ’: şeriata aykırı. 

ıtlâk: salıverme, koyu verme, afv. 

ibrâz-ı gayret: gayret etmek. 

ibreten li'l-gayr: başkalarına ibret olmak üzere. 

ifsâd: fesâda uğratmak. 

ihkāk-ı hakk: bir hakkı usulü dairesinde yerine getirmek. 

ihrâk bi'n-nâr: yangın, ateşte yakmak. 
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ihtikâr: halkın yiyecek içecek gibi zaruri ihtiyaçlarını ucuz ucuz toplayıp, fırsat bulunca 

pahalı satmak, vurgunculuk. 

îrâs-ı fütûr: bıkma ve ümitsizliğe sebep olmak. 

irtişâ‘: rüşvet almak. 

iskât-ı cenûn: çocuk düşürme. 

itâle-i lisân: dil uzatmak, sövüp saymak. 

itmâm-kâr: tamamlamak. 

kable's-sefer: önceki sefer. 

kâffe-i mevâkı‘ u ma‘âbir: tüm mevkiler ve yollar. 

karîn-i terbiye: terbiye olmuş. 

katl-i nefs: intihar etmek. 

katl-i nüfûs: adam öldürmek. 

kesîrü'l-iyâl: aile bireyleri kalabalık olan kişi. 

kîl ü kāl: dedikodu. 

kuttâ’-i tarîk: yol kesenler, haydutlar. 

lede'l-hâce: ihtiyaç görüldüğü zaman. 

lede'l-iktizâ‘: gerektiği zaman. 

lede'l-istifta’: fetvâ almak. 

lede't-terâfü‘: duruşarak. 

li-ecli't -takrîb: vesile, bahaneden dolayı. 

li-ecl-li't-te‘dîb: terbiye etmek için. 

ma’delet-kâr: adaletli, insaflı, doğru. 

mâl-ı mîrî: hükümete ait olan mal. 

mehâmm-ı şinâs: işten anlayan kişi, iş ehli. 
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mekr u dalâlet: hile düzen, hile ile aldatmak. 

melâhide: Allah'ı inkâr etmek. 

menba‘-ı fesâd: fesâd kaynağı. 

menfâ: nefyedilen, sürülen yer, sürgün yeri. 

menfiyyen: menfî, sürgün olarak. 

menhiyyât: dinin yasak ettiği şeyler. 

merfû‘u'l-vezâre: vezirlerden işlediği bir suçtan veya devletçe görülen herhangi bir 

sebepten dolayı görevinden azliyle beraber vezirlik rütbesi alınmış 

olan kişi, hükümsüz bırakılmış. 

mesâg-ı şer‘î: şeriatın verdiği izin. 

mest-i lâ-ya‘kıl: sızmış sarhoş. 

mu‘allem asker: talim görmüş asker. 

muktezâ-yı me’mûriyet: görevi icabı. 

mü’ebbeden: ömür boyu, sonsuz olarak. 

mücerrebü'l-etvâr: tecrübeli kişi. 

müddet-i medîde: uzun zaman. 

müddet-i vâfir: uzun müddet. 

müfsid: fesatlık eden, ara açan. 

münâfese: haset, kin, çekememezlik. 

mütenebbih: terbiye olmak. 

nâ’ire-i ikâd-ı fitne vü fesâd: fitne ve fesat ateşini yakmak. 

nâ-hemvâr: uygunsuz, uymayan. 

nâ-merziyye: isteğe uygun olmayan. 

nedâmet: pişmanlık. 
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nefsâniyet: gizli düşmanlık, kin garez. 

nekâl: azap, işkence. 

nush u pend: nasihat etmek, öğüt vermek. 

ocâğ-ı mülgâ: lağvedilmiş, kaldırılmış ocak(yeniçeri ocağı). 

pey-der-pey: birbirinin ardı sıra gitmek. 

râbıta-ı sülûk: bir yola girmek, tarikata bağlanmak. 

ref‘-i vezâret: göreve son vermek. 

ru‘ûnet u huşûnet: insana ağır gelecek hallerde bulunmak. 

sahib-i firâş: yatalak kimse. 

sâlifü'z-zikr: zikri gecen. 

saltanat-ı seniyye: Osmanlı Devleti. 

sebük-magzâne: akılsızca. 

sefîl ü sergerdân: perişan. 

sermed-i inhirâf: sürekli doğru yoldan çıkma. 

sirkat: hırsızlık. 

sû-i hâl: kötü halde olmak. 

şâhid-zor: yalancı şahitlik. 

şayân-ı afv: affedilmeye lâyık. 

şekāvet: eşkıyalık. 

şenâ‘et: kötülük fenalık. 

şetm: sövme, sövüp sayma. 

şürb-i hamr: içki içmek. 

şütûm-ı galîza: küfür. 

tâb-âver: güçlü, kuvvetli, sağlam. 
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tama‘-ı hâm: olmayacak istekte bulunmak. 

tebdîl-i tavr u mişvâr: tavır değiştirmek. 

tvkīf: alıkoymak, durdurmak. 

töhmet: birine isnâd olunan suç, kabahat. 

türrehât: saçma sapan sözler. 

vâcibü'l-izâle: yok etmek, ortadan kaldırma gereği. 

vertâ-ı hevl-nâk: korkunç uçurum. 

vikāye: kayırmak, korumak. 

zerre-i bâgı: derece derece, yavaş yavaş. 
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