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The First Complete Text o{the "Sened-i İttifak"

This article presents the complete text of an important pact between Sultan
Mahmud ll and a number of lo cal notables who had become mo re and mo re
powerful within the Ottoman Sta te w hile the power of the sultan and the central government eroded. Thus, some historians have seen it as the Ottoman
"Magna Cha rta" w hile for ot h ers it represents a fırst step taken towards constitutional government. Besides briefly explaining the history behind the pact,
the article also considers so me of the problems faced by researchers us ing the
incomplete texts. One important problem has beerr determining whether or
not the Sultan was bound by the pact. The complete pact indicates that he
w as s ince the seal of the Grand Vizier, Mustafa, is present. The complete text
of the pact is given along with detailed footnotes indicating the differences
between it and the earlier versions by Ahmed Cevdet Paşa, Şanizade Ataullah
Efendi. and Server TanillL

Osmanlı

Devleti'nde XVL yüzyılın ikinci yarısından itibaren merkezi otoritenin
paralel olarak devletle halk arasında irtibatı sağlayan mahalli ileri gelenler (ayan) yavaş yavaş önem kazanmaya başladı. Bunlar devletin
içine düştüğü sıkıntıların ortaya çıkardığı boşluktan faydalanıp zamanla iktisadi ve
siyasi ağırlıklarını daha da artırarak bulundukları bölgede güçlerini ve nüfuz alanlarını
merkezi otorite aleyhine genişle ttiler. xvııı. yüzyıla gelindiğinde ayarı, artık devletin ve merkezi otoritenin karşısında önemli bir güç haline gelmiş, Anadolu ve Rumeli'de güçlü ayan aileleri ve hanedanlar teşekkül etmişti. Taşrada otoritesini tesis edemeyen devlet, bu güçlerin varlığını kabul etmek zorunda kalmış, onların birbiriyle ve
devletie mücadeleleri sosyal yapıyı ve dengeleri bozmuştu. Nitekim Y-abakçı İsyanı
neticesinde tahtındanindirilen III. Selim'i tekrar padişah yapmak amacıyla ordusuyla
beraber istanbul' a gelen Rusçuk yaranından Alemdar Mustafa Paşa, III. Selim'in öldürülmüş olduğunu görünce II. Mahmud'u tahta geçirmişti. Yenipadişahın Alemdar' ı
sadrazamlığa atamasıyla (28 Temmuz 1808) ayanların yükselişi sadrazamlığa kadar
zayıflamaya başlamasına
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uzanmıştı.

Ülkede sükılnetin sağlanabilmesi için hükümetle ayanlann karşılıklıgö
ayanlan İstanbul· a davet
etti. Ekim 1808 ·de davete icabet eden ayanların bir kısmıyla padişah ve merkez
bürokratları arasında, Sened-i İttifak diye isimlendirilen önemli ve Osmanlı tarihinde
o zamana kadar eşi ve benzeri görülmemiş olan bir metin kaleme alındı.
rüşerek hareket etmeleri gerektiğinin farkında olan Alemdar,

Burada ayanlığın tarihi gelişimi, Sened-i İttifak'la sonuçlanan süreç veya söz konusu senedin içeriği tahlil edilmeyip, Sened-i İttifak ile ilgili bazı tartışmalara ve esas
alınan metnin eksik olmasından kaynaklanan birtakım sorunlara işaret edilecektir.
Çünkü ayanlık tarihi nispeten ele alınmış olduğu gibi, ı senedin eksik metni de çeşitli
yönlerden aynntılı bir şekilde incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Dolayısıyla bu yazının
konuya katkısı, senedin metninin eksik olmasından kaynaklanan bazı problemlere
işaret etmek ve metni tamamlamak noktalannda olacaktır.
Bilindiği gibi Sened-i İttifak, bir kısım araştırmacılar tarafından 1215 tarihli Magna Carta ile karşılaştınlmış ve bu iki belge arasında bazı noktalardan ortaklıklar kurulmuştur. Nitekim, Tank Zafer Tunaya, senedi, "bir çeşit Osmanlı Magna Cartası olan
Sened-i İttifak"2 ve ilber Ortaylı da "gecikmiş bir Magna Charta" olarak tanımlar. 3
Bu konuda en son çalışmalardan birisini yapmış olan ve iki belgeyi sadece bu bakış
açısıyla karşılaştıran Sina Akşin, yazdığı makalede Magna Carta ile Sened-i İttifak
arasındaki benzerlik ve farklılıklan ele alır. 4 Diğer yandan anayasa hukukçusu Orhan
Aldıkaçtı, iki belge arasında Kral Topraksız Jean'ın Magna Carta'yla asillerin haklannı
tanıması ile II. Mahmud'un Sened-i İttifak'la Anadolu ve Rumeli ayanı karşısında
iktidannın kısıtlanmasmı kabul etmesi açısından benzerlikler bulur. 5

Araştırmacıların bazıları ise Sened-i ittifak'ı Türkiye'deki anayasal hareketlerin başlangıcı ve "milad noktası olarak" 6 kabul ederler. Niyazi Berkes'in "basit bir
anayasa taslağı" diye nitelendirdiği senet; 7 Orhan Aldıkaçtı tarafından, "demokrasi
düzenine gidişin ilk çabası, ilk belirtisi" olarak yorumlanır. 8 Aldıkaçtı, anayasa hukukumuzun geçirdiği gelişme evrelerini incelediği kitabına Sened-i İttifak'la başlar. Suna
Kili ile A. Şeref Gözübüyük9 ve Server Tanilli ı o anayasa metinlerini yine Sened-i
İttifak'la başlatırlar. Sıddık Sami Onar, senedi "ilk amme hukuku kaidesi ve hukuk
devletine doğru gidiş"; 11 Şerif Mardin, "Osmanlı Devleti'nin modem merkeziyetçi bir

Bu konuda derli toplu bilgi ve bibliyografYa için bk. Yücel özkaya, Osmanlı Imparatorluğunda Ayan/ık,
Ankara üniversitesi Dil ve Thrih CoğrafYa Fakültesi, Ankara 1977; özcan Mert, "Ayan", DİA, lll, 195-198.
2
Türkiye'nin Siyasi Hayatmda Batıillaşma Hareketleri, Arba Yayınevi, istanbu\1996, s. 25.
3 İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Hi! Yayınevi, istanbu\1983, s. 18.
4
"Sened-i ittifak ile Magna Carta'nın Karşılaştınlması", AÜDTCF Tarih Araştırmaları Dergisi, Ankara 1994,
XVTJ27, 115-123.
5 Anayasa Hukukumuzun Gelişmesi ue 1961 Anayasası, istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, istanbul1982,s.38-39.
6
i. Ortay!ı, Aynı eser, s. 18.
7
Türkiye'de Çağdaş/aşma, Bilgi Yayınevi, İstanbul 1973, s. 121.
8
Aynı eser, s. 39.
9
Türk Anayasa Metinleri "Senedi İttifaktan Günümüze", Türkiye iş Bankası Yayını, Ankara 1985, s.
3-7. Eserin ilk baskısında (Ankara 1957) anayasa metinleri Gülhane Hatt-ı Hümayunu ile başlatılmaktadır.
10 Anayasalar ue Siyasal Belgeler, Cem Yayınevi, istanbul 1976, s. 3-8.
l l İdare Hukukunun Umumf Esasları, İsmail Akgün Matbaası, istanbul 1960, ı, 135.
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devlete dönüşmesi yönünde atılmış ilk adımlardan birisi"ı 2 ve Bemard Lewis de
"feodal ademi merkeziyet sürecinin en yüksek noktası" olarak değerlendirir.ı 3
Burada, söz konusu bilim adamlannın -zaman zaman abartılı da olsa- yapmış olbu değerlendirmelerin mahiyeti veya doğruluğu ele alınmayacak ve tartışıl
mayacaktır. Zira, bu konularda daha önce bazı itiraz ve değerlendirmeler yapılmış
tır.14 Bu yorumların zikredilmesinden amaç, Sened-i İttifak'ın tarihimiz açısından
önemini vurgulamaktır. Senet etrafında yapılan söz konusu tartışmalar bile, belgenin
tarihimiz açısından taşıdığı önemi açıkça ortaya koymaktadır. Buna rağmen Sened-i
İttifak'ın tam metni bugüne kadar neşredilmemiştir. Tespit edebildiğimiz kadarıyla
sadece ilber Ortaylı, zımnen bu konuya dikkat çekmiş ve Sened-i İttifak'ın metni
hususundaki şüphelerini ima etmiştir. 15 Tam metnin elde olmayışı, doğal olarak eksik metinle yorum yapmak gibi tarihi gerçeklik açısından sakıncalı bir durumu beraberinde getirmektedir. Zira yanlış veya eksik bilgilerden hareket etmek doğal olarak varılan sonucun sıhhatini de etkileyecektir. Gerçekten de fıiliyata bakıldığında bu
dururnun senedin yanlış ve eksik yorumlanmasına neden olduğu görülür. Nitekim
padişahın Sened-i İttifak' ı onaylayıp onaylamadığı veya bu sözleşmenin padişahı da
bağlayıp bağlamadığı, diğer bir ifade ile padişahın sözleşmede taraf olup olmadığı hususu, Sened-i İttifak tartışmalarının ve konu hakkında yazan araştırmacı ve bilim
adamlarının yorumlannın yoğunluk noktalarından en önemlisini oluşturur.
dukları

Bu husustaki değerlendirmelere kısa bir göz gezdirmek bile, yapılan yorumların
ne kadar şüpheyi calib olduğunu göstermeye kafidir. Nitekim Stanford ve Ezel Kural
Shaw, "kendi egemen gücünü sınırlamak istemeyen padişah[ın] bu belgeyi imzalamaktan" kaçındığını; 16 Robert Mantran, aşağı yukarı aynı gerekçelerle, yani "eşrafa
fazla yarar sağlandığı düşüncesinden hareketle" belgenin sultan tarafından imzalanmadığını 17 ifade etmektedir. Sina Akşin'in açıklarnaları biraz daha farklı ve çelişkili
dir. Akşin bu belgeyi, "Sened-i İttifak sisteminin işlemesi için padişaha yüklenen
önemli bir görev de görünmüyor. Sened-i İttifak'ın her zaman yürütülmesine bizzat
nezaret etmesi, Sened-i İttifak'ın bir suretinin kendisinde bulunmasına dair hüküm
varsa da padişaha (imza ya da yemin gibi) başka bir yükümlülük getirmemekte, padişah
değişikliğinde ne olacağı öngörülmemektedir. Kısaca padişah Sened-i İttifak'ın bir
tarafı değildir adeta. Önümüzde padişahın dışında yapılmış bir anlaşma söz konusudur. Sened-i İttifak ne bir ferman ne bir hatt-ı hümayundur. Bir hatt-ı hürnayunla
onaylanmıştır; ama o da kerhen" diye 18 yorumlarnaktadır. Öte yandan Halil İnalcık,
12 Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu, iletişim Yayınevi, istanbul1996, s. 167.
13 Modem Türkiye'nin Doğuşu, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1984, s. 381.
14 Sened-i İttifak'ın güzel bir değerlendirmesi için b k. Bülent Tanör, Osmanlı- Türk Anayasa Gelişmeleri
(1789-1980), Afa yayınian, istanbul1996, s. 30-4 7. Bu konuda aynca bk. Hayati Hazrr, "Sened-i İttifak'ın
Kamu Hukuku Bakımından önemi", Dicle Oniuersitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı 2, Diyarbakır
1984, s. ı 7-28.
15 Aynı eser, s. 18.
16 Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, E Yayınevi, istanbul1983, ll, 27.
17 "Doğu Sorununun Başlangıçları ( 177 4-1839) ", Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, Say yaymlan, istanbul
1995, ll, 29.
18 SinaAkşin,a.y.,s. 122-123.
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"Padişahın

bu vesika üzerine tuğrasını koyması onu da bağlayan bir hareket sayıl
bir açıklama yapmakta; 19 Bülent Tanör de benzer bir ifade ile padişahın tuğrasına bir de hatt-ı hümayunu ilave etmektedir. Tan ör konu hakkındaki
hükmünü, padişah "metne tuğrasını bastı; bir hatt-ı hümayun ile Sened-i İttifak' ı
onayladı" şeklinde vermektedir. 20
mıştır" şeklinde

Halbuki aşağıda metni verilen senetten de anlaşılacağı üzere padişah belgenin
üzerine tuğrasım koymamıştır. Öte yandan böyle bir belgenin üzerinde tuğranın konulmasını gerektirecek bir durum da yoktur. Zira bu belge ne bir ferman ne bir berat
ve ne de bir ferman türü olan adaletnamedir. Yani padişah tarafından her hangi bir
kişiye veya gruba verilen bir imtiyaz, bir atiyye değil, karşılıklı hakiann tamndığı bir
sözleşme, bir ittifaknamedir. Bu yüzden senedin üzerinde tuğramn bulunmasına
gerek yoktur. B. Thnör'ün iddiasının aksineSened-i İttifak hem tuğra ve hem de hattı hümayunu gerektirecek bir belge de değildir. 21
Niyazi Berkes senedin zeyl kısmından bahsederken, "Daha öncekinden farklı
olarak, bu belgenin yasal meşruluğunu belirten bu kısım padişahın imzası altında
yazılmış değildir. öyle gözüküyor ki yeni padişah bu işin dışında ya da üstünde
bırakılmıştır"22 şeklindeki ifadesiyle padişahın bu senetle bağlı olmadığını belirtir ve
bu konudaki düşüncelerini ısrarlı bir şekilde tekrar eder. 23 Bülent Thnör ise başta
"Padişah, mutlak haklan gözönünde bulundurularak yemin dışı bırakılmışsa da, sadaret makamı ile devlet ileri gelenlerinin verdikleri sözler ve ettikleri yemin, onu da
bağlamaktadır" şeklindeki ifadesiyle 24 padişahın doğrudan değil, dolaylı olarak senetle mukayyet olduğunu belirtir. Bu hususta yazılanıann hemen hemen tamamında padişahın senetle bağlı olmadığı veya dolaylı bağlı olduğu kanaati ve yorumu hakimdir.
Oysa durum bu kanaatlerden tamamen farklıdır. Aşağıda metni verilen Sultan II.
Mahmud'un Hatt-ı Hümayun'u bu tartışmalara son noktayı koyacak mahiyettedir.
Zira padişah "işbu ittifak senedinde muharrer uhüd ve şerayit-i ma'lümenin bi-fazlillahi te'ala harf-be-harficra ve lfasına bi'n-nefs zat-ı hümayünum müte'ahhid olmağla" şeklindeki ifadesiyle senedin uygulanmasım bizzat taahhüt etmekte ve senedin altında imzalan bulunanlada aynı sorumluluğu taşımaktadır. Nitekim senediimzalayanlar da kendi sorumluluklarını "müte'ahhid" kelimesiyle ifade etmektedirler. Padişah aynı zamanda en yüksek onaymevkiide olduğundan, bir Hatt-ı Hümayun ile onayladığı senedi hukuki ve geçerli bir belge haline so kmuştur. Görüldüğü
üzere padişah iddia edildiği gibi senedin maddelerinin ve ihtiva ettiği şartıann dışında
veya üzerinde değil, bizzat içindedir ve onlarla mukayyettir.
19 "Sened-i ittifak ve Gülhane Hatt-ı Hümayunu", TTKBelleten, Ankara 1964, XXVI!l/112, s. 607.
20 Aynı eser, s. 32.
21 Zira padişaha ait bu iki unsurun genelde bir arada bulunduğu belgeler. ünvanına hatt-ı hümayunlardır. izah
edildiği gibi bu belge ünvanına bir hatt-l hüma,>nın da değildir. Bu t(ir hatt-l hüma,>.n..ınlar konusunda geniş
bilgi için b k. Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik). Kubbealtı Neşriyatı, istanbul1993, s. 172-175.
22 Niyazi Berkes, Aynı eser, s. 124.
23 Buna karşılık sözleşmede padişah da gözükmüyor (s. 125). Neler getireceği, ne sonuçlar doğuracağı, onu
ele alanın bulunduğu yana bağlı olduğundan hanedan ve derebeylerin tasdikine uğramadığı gibi, padişahın
da kabulüne uğramamıştır (s. 12 7).
24 Aynı eser, s. 35.
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. ..
Senetle ilgili dikkat çeken, ancak üzerinde fazla durolmamış olan bir noktaya da
temas etmekte yarar vardır ki o da senettekullanılan ayetlerdir. Metinde toplam olarak dört ayet zikredilmektedir. Bunların ikisi Hatt-ı Hümayun'da ve diğer ikisi de
metinde geçmektedir. Metin bütün olarak incelendiğinde, ayetlerin seçiminin gayet
özenli bir şekilde yapıldığı anlaşılmaktadır. Nitekim sorunun tespit edildiği senedin
giriş kısmında kullanılan "Ey akıl sahipleri! İbret alın" (59/2) ayeti, toplumda yaşa
nan gerginlik ve huzursuzluktan ders alınması gerektiğine ve gelinen noktaya işaret
etmektedir. Konu hakkında anlaşılabilecek ve uzlaşılabilecek ortak noktalar bulunduktan ve sıralandıktan sonra zikredilen ayet de anlamlıdır. Yani "Her kim bunu işit
tikten ve kabullendikten sonra vasiyeti değiştirirse, günahı onu değiştirenedir, şüp
hesiz Allah (her şeyi) işitir ve (her şeyi) bilir" (2/181) ay eti, anlaşmayı imzalayanların her zaman imzalarına sahip çıkmalarını ve verdikleri sözleri tutmalarını sağla
mayı amaçlamıştır.
Hatt-ı Hümayun metninde geçen "Sen yeryüzünde bulunan her şeyi verseydin,
yine onlann gönüllerini birleştiremezdin, fakat Allah onlann aralannı bulup kaynaş
tırdı" (8/63) ayetiyle de yapılan anlaşmanın önemi vurgulanmaktadır. Padişahın
Hatt-ı Hümayun'un sonunda sadrazam, şeyhülislam ve diğer devlet adamlarıyla ayanlara "Anlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir" (2/177) ayetini hatırlatarak bu
ayet gereğince yapılan sözleşmeye uymalarını ve Sened-i İttifak'ı uygulamalarını
belirtmekte ve aksine hareket edenlere beddua etmektedir. Görüldüğü gibi burada
metne uygun ayetler dikkatle seçilmiş ve senedin uygulanabilmesi için bunların manevi
yaptırım gücünden yararlanılmak istenmiştir.

•••
Sened-i İttifak hakkında yapılan eksik veya yanlış yorumlar, Sened-i İttifak'ın
tam ve padişah tarafından tasdikli bir metninin elde bulunmamasından kaynaklanmıştır. Yukanda tarihimiz açısından taşıdığı önem açık bir şekilde vurgulanan, demokrasi ve anayasa hareketlerimizin başlangıç noktası olarak belirlenen böyle bir belgenin-ayanlık hakkında bir çok ilmi çalışma yapılmasına rağmen- tam metninin bugüne kadar neşredilmemiş olması düşündürücüdür. Zira Sened-i İttifak'ın tam metni,
tasnifı Osmanlı döneminde yapılan Başbakanlık Osmanlı Arşivi 'n deki bir belge grubunun içerisinde 25 bulunmaktadır.
Tespit edebildiğimiz kadanyla Sened-i İttifak'ın bugüne kadar kullanılan metinleri, Şanizade Ataullah Efendi26 ile Ahmed Cevdet Paşa 27 tarafından nakledilenlerdiL Server Tanilli, Cevdet Paşa'nın naklettiği metni bugünkü harfiere aktarmıştır.
SunaKili ile A. Şeref Gözübüyük'ün verdikleri metin ise, Server Tanilli 'nin metnine
dayanmakta olduğundan bunu göz ardı ediyoruz. Zira, bu yayımda basım hatalarına

25 BaşbakanlıkOsmanlıArşivi, Hatt-ı Hümayun, nr. 35242.
26 Şanizade, Tarih, istanbul tarihsiz, I, 66-73.
27 Ahmed Cevdet Paşa, Tarih-i Ceudet Dersaadet 1309, IX, 278-283.
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varıncaya kadar Tanilli'nin metni aynen kop ye edilmiştir. Yaptığımız mukayeseye
göre ele aldığımız üç metin içerisinde nispeten güvenilir ve aslına en yakın olanı Şa
nizade'nin naklettiğidir. Fakat araştırmacılar tarafından en çok bilineni ve en yaygın
olarak kullanılanı ise Tarih-i Cevdet'teki metindir. Oysa bu metin eksik olup bazı
yanlışları içermektedir. Dolayısıyla yapılan yorumlar Tarih-i Cevdet'teki eksik ve
zaman zaman yanlış metin üzerine bina edilmektedir. Bundan daha vahim olanı ise
eski yazıyı okuyamayanlann, Server Timilli'nin Tarih-i Cevdefi esas alarak hazırla
dığı, ancak pek çok yerini eksik veya yanlış okuduğu metni kullanmalarıdır.

Bu durumda karşımıza şöyle bir manzara çıkmaktadır: Tarih-i Cevdet'te eksik
olarak nakledilen ve yer yer değiştitilmiş olan metin, Server Tanilli tarafından bozularak ve yanlış okunarak bugünkü yazıya aktanlmış; yanlışlık ve eksiklikler birbirine bağlı olarak daha da artmıştır. Böylece bu metinleri kullananların, asıl kaynaktan
uzaklaşmaktan doğan müteselsil yanlışlarla karşı karşıya kalmaları kaçınılmaz olmaktadır.

•••
Burada tam metnini neşretmiş olduğumuz belge, Sened-i İttifak'ın orijinali değil;
senedi kaleme almış olan Divan-ı Hümayun Beylikçisi Mehmed izzet'in istinsah edip
onaylamış olduğu bir suretidir. Neşrettiğimiz belge ile yukanda söz konusu edilen üç
metin arasındaki eksiklik ve farklılıklar dipnotlada gösterilmiştir. Bu metinlerden
Tarih-i Cevdet'teki "C", Şantzade Tarihi'ndeki "Ş" ve Tanilli'deki de "T" rumuzuyla
kısal tılmış tır.

•••
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din ü Devlet-i Aliyye ve
millet-i beyza-yı Muhammediyye'nin ihyası ittifak ve itilaf-ı kulub-i erkan vevükelaya menüt ve bi-inayetillahi te'ala bu maksüdun husıllü dahi işbu uhüd ve
mevasik-i müteyemminenin ale'd-devam ifa ve icrasiyle meşrılt idüği emr-i aşikardır.
Binaenaleyh işbu ittifak senedinde muharrer uhüd ve şerayiH ma'lümenin bi-fazlillahi te'ala harf-be-harficra ve ifasına bi'n-nefs zat-ı hümayünum müte'ahhidolmağla sadrıazamım ve şeyhülislamım ve vüzera ve ulema ve vükela-yı devletim
ve hanedan-ı Memalik-i Mahrüsem taraflanndan dahi este'izubillah, ve'l-mufune
bi-ahdihim iza ahedu3 0 emr-i şerifine imtisalen uhüd-i mezküre haric ve dahilde
dustürü'l-amel tutularak harf-be-harficra ve ifasına hasbeten-lillah bezl-i vüs'ü
kudret oluna. Hilafına edna hareket ve ma 'azallahü te 'ala fesh-i ahde cesaret eder
bulunur ise min-kıbeliilah müstehakk-ı la'net ve dareynde giriftar-ı vehamet ve
ukubetola.
lakinnellahe eliefe beynehum29 nass-ı eelili mantükunca

Elhamdülillahi ellezi eyyede'l-İslame bi-ricalin kamu ala sakın vahidin ve ittifakın
ve's-salatu ve's-selamu ala seyyidina Muhammedin ellezi refe'a an-ümmetihi ennifaka ve'ş-şikaka ve alaalihive eshabihi ellezine ictehedü fi sebilihi bi'l-vifakı. 3ı
Emma ba 'd sebeb-i tahrir-i kitab-ı meyamin-nisab oldur ki, cümlenin veli-ni 'meti olan
Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye Saltanat-ı Muhammediyye olup ba-avn-i hazret-i Huda
ibtida-yı zuhürundan ila yevmina haza mazhar olduğu fütüh ve galibiyet ve şan ü
şevket ittihad ü ittifak ve ref' -i nefsaniyyet ve şikak ile hasıl olduğu vareste-i kayd-ı
işaret iken bir müddetden berü iktiza-yı girdiş-i çarh-ı gerdan ile32 şiraze-i ecza-yı
nizarn perişan ve vükela-yı devlet beyninde ve taşramemalik hanedanlan miyanın
da esbab-ı şettadan naşi nefsaniyyet ve şikak halatı nümayan olmak mülabesesiyle
Saltanat-ı Seniyye'nin kuvveti sılret-i teşettüte mübeddel ve dalıilen ve haricen
28 S. Tanilli, Aynı eser, s. 3-8.
29 "Sen yeryüzünde bulunan her şeyi verseydin, yine onlann gönüllerini birleştiremezdin, fakat Allah onlann
aralarını bulup kaynaştırdı" (el-EnfalS/63) Bu ayetlerin mealieri Hayreddin Karaman ile bir heyetin
hazırlamış olduğu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Açıklamalı Meali'nden (Medine 1992) alınmıştır.
30

uAnlaşmayaptttfi

31

"İslam'ı yek vücut ve

zaman sözlerini yerine getirir" (el-Bakara 2/1 77).

müttefik olan rica! ile kuvvetlendiren Allah'a hamdolsun. ümmeti üzerinden nifak ve
ve onun yolunda ittifakla çalışan Ehl-i Beyt'ine ve ashabına selat

aynlığı kaldıran Efendimiz Muhammed'e

ve selam olsun."
Arapça ibarelerin okunmasında yardımlarını gördüğüm degerli meslektaşlanın Dr. Muhammed Aruçi, Doç.
Dr. Zekeriya Kurşun ve eski ögrencim Cengiz Tomar ile metni okuyarak tavsiyelerde bulunan Dr. Tahsin
Görgün ve Himmet Taşkömür'e bu vesileyle teşekkür ederim.
32 Gerdarıla c. Ş.
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nüfuzu muhtell ve bu halet bay ü geda ve a'la veedna hakkınaya'ni umümen millet-i beyza-yı Ahmediyye'ye müris-i vehn ü halel olmağla refte refte ne suret-i
keriheyi müntic olduğu ve bi-gayr-i hakkın vaki' olan fezayih-i ma'lüme takribiyle
esas-ı saltanat münderis olmak rütbesine vardığı i'tiraf-kerde-i sigar ü kibar olup bismillahirrahmanirrahim fa' tebiru ya ull'l-ebsar33 nass-ı celllü'ş-şanı üzere sevabık-ı
mu'amelatdan ahz-ı ibret ve de'ayim-i nizam-ı din ü devleti ikame ve ihya ve i'la-i34
kelimetullahi'l-ulya niyyet-i hayriyyesiyle bu teşettütün ittifaka tebdiline ve ol vechile Devlet-i Aliyye'nin kuvvet-i kamilesi esbabını istihsal ve izhara bezl-i makderet
eylemek uhde-i diyanet ve zirnınet-i sadakate mütehattim ve vacib olduğunu cümlemiz derk ü iz'an birle mecalis-i müte'addide 35 akd olunarak cümlemiz yek-vücüd
ve ittihad ve ittifak ile3 6 ihya-yı din ü devlete sarif-i vüs'ü mechüd olup ikmal-i
kuvvet-i zatiyye ve mevadd-ı saire-i mülkiyyeyi müzakere ve zavabıt-ı hasenesini
şlraze-bend-i istişare eylediğimize3 7 mebni işbu ittifak şerayıtını dahi ber veeh-i ati
senede rabt ve tevsik etmişizdir.
Şart-ı evvel: Şevketlü kerametlü38 mehabetlü kudretlü3 9 veli-ni 'met-i alem velini'metimiz efendimiz hazretleri kutb-ı daire-i devlet-i ebed-müddet olmalariyle gerek
zat-ı şevket-simat-ı mülükanelerine ve gerek teşyid-i bünyan-ı şan-ı 40 Saltanat-ı
Seniyyelerine hazret-i Rabbü'l-aleminin lütfü ihsanına istinaden 41 ve imdad-ı
rühaniyyet-i cenab-ı Risalet-penahiye tevessülen cümlemiz müte'ahhid ve zamin
olup vakten-mine'l-evkat gerek vüzera ve ulema verical ve 42 hanedanan ve gerek
bi'l-cümle ocaklar taraflanndan kavlen ve fı'ilen ve 43 sırren ve alenen bir güne ihanet ve hilaf-ı emr ü rıza tavr u hareket zuhür eder ise44 ba'de't-tahkik cesaret edenin te'dib ve ibret kılınınasma dalıilen ve haricen cümlemiz bi'l-ittifak ikdam ve gayret edüp bu maddede her kimden4s müsamaha zuhür eder ise46 anın dahi bi'l-ittifak
te'dib ve tenkiline cidd-i tam oluna. Ve bu daire-i ittifaka dahil olmayan bulunur
ise 47 cümlemiz ana da'vacı olup kavlen ve fı'ilen şart-ı ittihada ri' ayet eylemesine
ve dahil olmasına cümle48 tarafından cebr oluna. Ve'l-hasıl şevket-meab efendimizin
gerek zat-ı hümayünlarına ve gerek mülk ve kuvvet-i Saltanat-ı Seniyye ve evamir
ve merazi-i aliyyelerinin49 muhafazasına ve ihanet ve fesaddan5° vikayesine malen
33
34

35
36
37
38

39
40
41
42
43
44

45
46
47
48
49

50
216

"Ey akıl sahipleri! ibretalın" (el-Bakara 2/177).
C, Ş'de eksik. Kelime her iki metinde de ihya-yı kelimetu'l-lahi'l-ulya.
Mecalis-i müteahhide T: mecalis-i müte'addide C.
ittiilikla C, Ş.
ettiğimize C, T: eyledigimize Ş.
kerametlü C, Ş'de eksik.
kudretlü C, Ş'de eksik.
şan c. Ş'de eksik.
istinad c, Ş,T.
gerek C, Ş'de fazla.
ve C, Ş'de eksik.
ederse C, Ş.
her kimden T' de eksik.
ederse C, Ş.
bulunursa C, Ş.
cümlemiz C, Ş.
evamir-i aliyyelerinin ve merazi-i aliyyelerinin C, T.
fesad ve ihanetden C, Ş, T.
İ'la

Sened-i ittıfo.L.;'ın i!.ı.ı Tom J\/letnı

ve bedenen cümlemiz umümen ta'ahhüd ve tekeffül edüp kendülerimiz hayatta oldukça zatlarımız ve hayatta olmadıkça evlad ve hanedanlarımız zamin ola. Ve bu
vechile cümle hakkında hüsn-i teveccüh-i hazret-i padişahi der-kar olmağla !fa-yı
levazim-i şükr-güzari ve hidmet-kariye ale'd-devam sarf-i yara-yi liyakat kılına.
Şart-ı sani: Devlet-i Aliyye'nin bekası ve kuvvet ve şevketinin tezayüdü cümlemizin zat ve hanedanlanmıza mabihi'l-beka olduğuna binaen cümlemiz beyninde
bi'l-müzakere karar verildiği üzere tezayüd-i kuvvet-i saltanat içün memalik-i
Hakaniyye'den tahriri tert!b olan5 1 asakirve neferatın mecalis-i müzakeratta verilen nizarn mücebince devlet askeri olarak tahrir ve tekmlline ve ale 'd-devam be kası
na cümlemiz sa 'yü ikdam edüp nizarn ve rabıtalarına dalıilen ve haricen mecmü' -i
erkan ve haderne ve hanedarıan 52 cidd-i tam eyleyeler. Ve işbu asker tertibi maddesi S3 kıvam-ı din ü devlet içün ittirak-ı ara ile karar bulmuş olduğuna mebni inkılabat-ı
zaman 54 ile bu hasarettir55 yahut şöyledir böyledir deyü tahrik-i erbab-ı fesad ve
hased ile tağyirini kirnesne tecviz eder ve ocaklar tarafından i 'tiraz ve muhalefet olunur ise 56 cümlemiz ale'l-umüm da'vacı olup takbih ve fesh ü tağyirine cesaret değil,
feth-işefe edeni hain bilüp ale'I-ittifak te'dib ve def'ü ref'ine cümlemiz ikdam ve
gayret eyleye ve bu babda birimiz muhalefet eylemeye. Ve Devlet-i Aliyye'nin her
ne taraftan olur ise 57 olsun düşmeni zuhürunda umümen mukabelesine sür'at-i
azırnet ve def'u58 tenkiline sarf-ı makderet etmek esas-ı nizarndan olmağla bu
usUlün bir vakitte mugayiri hareket vaki' olmaya.

Şart-ı salis: Kıvam ve fer-i saltanat cümlemizin akdem-i arnali olup bu babda ale'Iittifak gayret eylemeğe müte' ahhid olduğumuza binaen59 tezayüd-i kuvvet6o içün
teksir-i askere ikdamımız misillü gerek Beytü'l-mal-i müsliminin ve gerek varidilt-ı
Devlet-i Aliyye'nin muhafazasına dahi61 müte'ahhid olup mahallerinden tahsil ve
te' diyesine ve telef ve hasardan 62 vikayesine ve evamir ve 63 alıkam-ı 64 padişahinin
infaz ü icrasına ve her kim muhalefet ve adem-i ita'at izhar65 eder ise66 bi'l-ittifak
te'dlbine cümlemiz müte'ahhid ve mütekeffıl olmağla bu usule daimen ri'ayet oluna.
Şart-ı rabi': Devlet-i Aliyye'nin öteden berü usUl-i nizarn ve kanunu kaffe-i emr ü
nehy-i padişah! haric ve dahil cümle erkan ve vükel§.ya makam-ı vekalet-i mutlakadan

51 olunan C, Ş, T.
52 hanedan c, Ş, T.
53 maddesini C, T.
54

inkılab-ı zamarı

c,

ş,

T.

55 hüsrandır C, T.
56 olunursa C, Ş, T.
57

olursa C, T.

58 ü Ş'de eksik.
59 mebni C, Ş, T.
60 kuvvatŞ.
61 dahi C, T' de eksik.
62 hasaratdan c, T; hasarerden ş.
63 ve C' de eksik.
64 ve ahkiim T'de eksik.
65 izhar ş, C, T' de eksik.
66 ederse C, T, Ş.
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sudur etmek sureti olmağla ba'd-ez-1n herkes büyüğünü bilüp vazifesinden haric
um ura tasaddi eylemeye. Ve kaffe-i e mrü nehy makam-ı sactaret-i uzmadan sudur
eyleye. Ve ol emr ü nehy, 67 emr ü nehy-i padişah1 bilinüp 68 hilafına kirnesne cesaret
etmeye.69 Ve her kim um urundan haric ve me'muriyeti olan maslahartan ziyade
ahann me'muriyetine tasaddi eder ise cümlemiz da'vacı olup filan masiahat filanın
me'muriyeti iken filan zat şu vechile müdahele etmiş deyü ol me'muriyetten ref'
olunmasına ve ta'armzatın ale'l-umum ref'iyle 70 her umur makam-ı vekalet-i mutlakaya arz ve ist1zan olunarak emr ürey-i sadaret-penahi üzere [hareket] 71 olunına
ğan cürnlemizin ta'ahhüdünden başka makam-ı sactaret-i uzmactan dahi hilaf-ı kanun
ve muhill-i ta'ahhüd ittikab ve irtişa ve gerek taşraya ve gerekumur-ı dahiliyyeye
müte'allik Devlet-i Aliyy e 'ye 'acilen ve acilen muzırr olacak sair güne mekarihe ibtidar olunur ise cümlemiz da'vacı olup bi'l-ittifak men 'ine ikdam eylememiz şart ola.
Ve men'ini bana söylediler deyü ol vekil-i mutlak söyleyenlerden birisine azv-ı müfteriyyat ile nefsaniyet eder ise73 anın dahi men'ine ve muhafazasına cümle tarafın
dan ta'ahhüd olunmağın bunlara dahi daimen müra'atl4 oluna.
Şart-ı

hamis: Zat-ı hümayunun ve kuvvet-i saltanatın ve nizam-ı devletin mucümlemiz kefil ve müte'ahhid olduğumuz misillü gerek memalik hanedanları ve vücuhurıun Devlet-i Aliyye'den ve gerek dahilde olan rica! ve erkan-ı
devletin birbirinden emniyeti şart-ı a'zam ve tahsil-i emniyyetve itminan dahi cümlenin
ittihad ve ittifakıyla birbirlerine kefalet ve damanına 75 mütevakkıf idüği e mr- i gayr-i
mübhem olmağla bu 76 daire-i ittifaka dahil olan gerek hanedanan ve a'yanan 77 ve
gerek vükela ve rica! ve erkan 78 birbirlerinin zatına ve hanedanına zamın ve kefil 79
ola. Şöyle ki hanedanlardan birisinesahilaf-ı şart-ı ittihad bir hareketi zuhursı etmedikçe taraf-ı Devlet-i Aliyye'den veyahud82 taşralarda vüzera ve birbirlerinden
bir günes3 ta'arruz ve ihanet ve su-i kasd vuku'a gelür ise uzakyakın84 denilmeyüp
cümlemiz da'vacı olarak mütecasir olanın te'dib ve def'ine bi'l-ittifak ikdam oluna.
hafazasına

67
68
69
70
71

72

mahza Ş, C veT'de fazla. Ve ol emr ü nehy mahza emr ü nehy-i padişahl...
olmağla C, T.
eylemeye C, T.
def'iyle Ş.
hareket Ş, C, T'de fazla. Yayımladığımız metinde "hareket" kelimesi atlanmıştır. Oysa anlamda bu kelimenin eksikliği hissedilmektedir. Söz konusu eksikliği diğer metinlerden giderdik Bu noktada Şani-zade ve
Cevdet Paşa'nın başka bir metni görmüş olabilecekleri veya beylikçi kaleminde belgenin sureti çıkanlırken
kelimenin atianmış olabileceği ihtimalleri akla gelmektedir.
olunmağla Ş.

73

ederse Ş.
7 4 Tanilli bu kelimeyi müracaat şeklinde okumuş.

75

76

damana c.

zımana

T.

bu C, T'de eksik.
77 gerek hanedan ve a'yan ş, c, T.
78 ve erkan C, T'de eksik.
79 kefil ve zamın ola ş, C, T.
80 birisinin C, T.
81 tebeyyün C, T.
82 yahud Ş, C, T.
83 bir güne C, T'de eksik.
84 uzak ve yakın denilmeyüp Ş.

218

Sened-i ittifok'ın lik Tom Metni

Ve kendüleri hayatta iken kendülerine ve ba'de'l-vefat himedanlarınm beka ve muhafazasma85 cümle vükela zamın ve müte'ahhid olmalanyla ol hanedanlar dahi zir-i
idarelerinde olana'yanlara ve vücüha müte'ahhid ve86 zamın ola. 87 Ve 88 omakule
a'yan ve vücüha hanedanlardan birisi tama'en veyahud8 9 veeh-i aher ile nefsaniyeten90 bir güne su-i kasd etmeyüp eğer hilaf-ı ta'ahhüd ve rıza bir güne cünha ve
hiyaneti9ı zahir olur ise92 ba'de't-tahkik ve93 makam-ı [vekalet-i] mutlakadan94
bi'l-istizan def'ü ref'ine ol hanedan ikdam edüp yerine alıerini intihab eyleye. Ve
herkes uhdesine muhavvel malıall hududundan haric bir karış mahalle ta 'arruz ve
ta 'addi95 etmeyüp her kim tecavüz eder ise 96 uzak yakm 97 denilmeyüp98 cümle99 da'vacı olup men· eyleyeler. Ve mütenebbih olmaz ise ba'is-i şikak olanın def'ü
tenkiline bi'l-ittifak ikdam oluna. Ve cümle vücüh ve hanedanlar ve a'yan-ı memalik yek-vücüd olup ale'I-ittifak def' -i ihtilal ve şikaka şedd-i nitak 100 eyleyeler. Ve
her kim fukaraya zulm ve ta'addi eder ve şeri'at-ı mutahharanın icrasına muhalefet
eyler ise anın dahi te'dib ve terbiyesine bi'l-ittihad sa'y oluna. Ve cümle hanedanlar
ve a'yanlar hakkına 101 bu vechile tekeffül olunduğu misillü vükela ve ulema ve
rical ve haderne-i saltanata dahi vakten-mine'l-evkat tahrik ve fesadıoz ile bir
taraftan bir güne ihanet ve su-i kasd vuku' a gelmemesine ve te' dibini mücib cünhası
cümle indinde gereği gibi ta' ayyün etmedikçe nefsaniyeten tekdir olurımamasma ve
zat ve hanedimlanna cümle hanedanarı ve vücüh kefil ve müte'ahhid olmalarıyla bir
vakitde hilafına hareket olunmaya. Ve eğer hasbe'l-beşeriyye birinin cünhası zuhür
eder ise ı 03 ol cünha cümle indinde ba 'de 't-ta' ayyün makam -ı sactaretten töhmetine
göre te'dib oluna.
Şart-ı sadis: Asitane'de ocaklardan ve sairden ıo4 bir güne fıtne ve fesad hadis
olur ise 105 bila-istızan cümle hanedanlar Asitane'ye vürüda şitab edüp mütecasirolanların ve ol ocağın ıo6 kaldırılmasına ya'ni omakule fıtne ve fesada badi olan sınıf

85
86
87
88
89
90

beka-yı muhi\fazasına Ş,

C, T.
müte'ahhid ve ş, C, T'de eksik.
olalar Ş, C, T.
ve C, Ş, T'de eksik.

yahudŞ.

9ı

nefsaniyel ve bir güne sü-i kasd C, T.
cinayeti c, T.

92
93
94

ve C,T'de eksik.
makam-ı vekalet-i mutlaka Ş, C, T. Yayımladığımız metinde istinsah esnasında "vekalet" kelimesi düşmüş

olursaŞ.

olmalı.

95
96

tasaddi ş, C, T.
ederse Ş.
97 uzak ve yakın ş, C, T.
98 denilmeyerek Ş, C, T.
99 cümleten C, T.
ıoo Tanilli bu terkibi "sedd-i nitak" şeklinde okumuş.
ıoı
hakkında Ş, C, T.
ı 02 ifsad Ş, C, T.
ıo3 ederse Ş.
ıo4 saireden Ş, C, T.
ı os olursa Ş.
ı

06

Ocakın Ş.
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veyahud şahıs tahkik olunupıo 7 eğer sınıfise bu def'a ba'is-i fıten 108 olan Boğaz
Kal' ası neferatının kaldınldığı misillü kendüleri kahr ve tenkil ve dirlik ve esamileri
ref' olunmak ve eşhastan ise her ne tabakadan olur ise olsun bi't-tahkik i'dam olunmakl09 hususuna cümle hanedanarı 1ıo ve vücılh-i memalik müte'ahhid olup ve
cümle[si] Asitane'nin emniyetine ve istihsal-i asayişine 111 kefil olmağla bu rabıta-i
kaviyye ne makule esbaba tevakkuf eyler ise 11 2 istihsaline bi'l-ittifak ve ale'd-devam ikdam ve gayret oluna.
Şart-ı sabi': Fukara ve re' ayanın himayet ve siyaneti dahil 13 esas olduğuna nazaran hanedanarı ve vücılh tarafından zir-i idarelerinde olan kazaların asayişine ve
fukara ve re'ayamn tekillifleri 114 emrinde hadd-ı i'tidale ri 'ayet hususuna dikkat
olunmak lazimeden olmağla115 ref' -i mezalim ve ta' dil-i tekillif hususuna116 vükela
ve memalik hanedanlan beynlerinde bi'l-müzakere ne vechile karar verilür ise117
anın dahi 118 devam ve istikranna ve mugayiri 119 olarak zulm ve ta' addi vuku' a gelmemesinei'tina oluna. Ve her hanedan yek-diğerin haline nezaret birle hilaf-ı emr ü
rıza ve mugayir-i şeri'at-1 garra zulm ve ta' addi eder120 olur ise salimen ani'l-garaz
Devlet-i Aliyye'ye ihbar eyleyüp bi'l-ittifak men'ine ikdam oluna. işbu 121 şerayıt-ı
seb'aya bi'l-müzakere karar verilüp hilafına hareket olunmamak üzere kasem-i billah ve ahdi bi'r-resıll vaki' olmağla hıfzenli'l-mevasik işbu sened-i mu'teber ketb ü
tenmik olundu. "Fe men beddelehıl ba'dema semi'ahu fe innema ismuhu ale'l-lezine
yubeddilılnehıl innellahe semi'un alim. " 122 Hurrire fı evasıt-ı şehr-iJ23 Şa'bane'l
mu'azzam sene 124 selase ve ışrin ve miyeteyn ve elfmin-Hicreti men-lehü'l-izz

ve'ş-şeref. 125
işbu sened-i mu'teberin havi olduğu şerait din ü Devlet-i Aliyye'nin bi-avnihi
te'alal26 te'yid ve ihyası emr-i ehemmine esas olup ale'd-devam dustılrü'l-amel tutulması vacib olmağla tebeddül-i zaman ve zevat ile tağyiri mümkin olamamak içün

107
108
109
11 o
111
112
113

ya'ni omakule fitne ve fesada badi olan sınıfveyahud şahıs tahkik olurrup ibaresi Ş, C, T de eksik.
fitne C, T.
kılınmak Ş, C, T.
hanedan ş, c. T.
esbabına ş, c, T.
eder ise Ş, C. T.
dahi Ş, C, T'de eksik.
ı ı 4 tekalifi ş, c, T.

115

116
11 7
118

olmağın Ş, C,

T.

ref'-i mezalim ve ta'addi ve tekalifhususuna C, T: ref'-i mezalim ve ta'dll ve tekallfhususuna Ş.
verilürse Ş.
dahi Ş, C, T' de eksik.
119 mugayir C, T.
120 eden ş, C, T.
121 ve işbu C, T.
122 "Her kim bunu işittikten ve kabullendikten sonra vasiyeti değiştirirse, günahı onu değiştirenleredir, şüphesiz Allah (her şeyi) işitir ve (her şeyi) bilir" (el-Bakara 2/181).
123 şehre, Ş'de, Tanilli'de ise tarih kısmı tamamen eksik.
124 li-sene Ş, C.
125 min-Hicreti men-lehü'l-izz ve'ş-şerefkaydı C, Ş'de eksik.
126 bi-avnihi te'a!a Ş, c, T'de eksik.
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makam-ısadaret ve mesned-i fetva yı bundan böyle teşrif edecek zevat dahi ibtida-yı
nasb ve mesnedlerine ku'udlannda bu sened[i] hatm ve imza edüp harf-be-harficrasına ikdam eyleyeler. Ve hin-i tebeddülde meşgale takribiyle işbu hatm-i sened maddesi te'ehhür kesb etmemek içün gerek vekalet-i mutlaka ve gerek Meşfhat-ı islamiyye tebeddül ettiği gibi der-akab Beylikci-i Divan-ı Hümayün bulunanlar asıl senedi kalemden alup kethüda ve reis-i vakt 127 olanları 12 8 ihtar birle vekalet-i mutlaka
veyahud 129 Meş'ihat-ı islamiyye mesanidine ku'ud eden zata 130 hatm ve imza etdirmek üzere bu nizarn dahi Divan-ı Hümayün Kalemi'ne kaydile dustürü'l-amel
tutula. Ve işbu senedin iktiza edenlere suretleri verileceğine mebni bir sureti nezd-i
ferd-i 131 cenab-ı 132 taedaride mahfüz olup daimen ve müstemirren icrasına bi'z-zat
şevket-meab efendimizin n ezaret-i seniyyeleri şamil ola. 133

El-müte'ahhid bi-ma fihi Mustafa Sadr-ı a 'zam
Cay-ımühr

El-müte'ahhid bi-icrai ma yahv1hi Mehmed Salih-zade Ahmed Es 'ad ufiye anhüma
cay-ımühr

El-müte 'ahhid bi-icrai ma yahvihi Esseyyid Abdullah Ramiz Kapudan-ı Derya
Cay-ımühr

El-müte 'ahhid bi-ma yahv'ihi Abdurrahmanel-Vezir Vali-i Anadolu
Cay-ımühr

El-müte'ahhid bi-ma hurrire fihi Mehmed Derviş el-Kadı bi-asker-i Rumili
Cay-ımühr

El-müte' ahhid bi-icrili ma yahvlhi Dürri-zade Esseyyid Abdullah en-Naklb ale'l-eşraf
Cay-ımühr

Te· alleka nazari bi-ma fihi fe· stesvebtuhu ve te' ahhedtu ala ma yahvfhi harrerehu el-abdü'd-da'ili'd-Devleti'l-Aliyye Emin Paşa-zade Mehmed Emin el-müteşerrif
bi-rütbe-i sadaret-i Rumili
cay-ımühr

El-müte'ahhid bi-ma hurrire fihi Hafız Ahmed Kilmill el-Kadı bi-asker-i Anadolu
cay-ımühr

El-müte'ahhid bi-ma hurrire fihi Mehmed Tahir el-Kadı bi-Dari'l-Hilafeti'l-Aliyyc
cay-ımühr

Ve ene mine'l-müte'ahhidin Mustafa Refik Kethüda-yı Sadr-ı Ali
cay-ı mühr
127
128
129

reisü'l-vakt C, T.
olanlara C, T.
yahudŞ.

130 zevata ş, c, T.
131 nezd-i ali ş, C, T
132 cenab c ve T' de eksik.
133 ve's-selam ş, C, T.
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Derg·1s1

Ve ene mine'l-müte'ahhidin Mustafa Ağa-yı Yeniçeriyan-ı Dergah-ı Ali
cay-ımühr

Ve ene mine'l-müte'ahhidin Mehmed Emin Behic el-Defteri
cay-ımühr

Ve ene mine'l-müte'ahhidin Esseyyid Mehmed Sa'id Galib Reisü'l-küttab
Cay-ımühr

Ve ene mine'l-müte'ahhidin Mustafa Reşid Kethüda-yı Rikab-ı Hümayün Sabık
cay-ımühr

Ve ene mine'l-müte'ahhidin Esseyyid Ali Nazır-ı Umür-i Bahriyye
Cay-ımühr

Ve ene mine'l-müte'ahhidin Mehmed Emin Rüz-namce-i Evvel
Cay-ımühr

Ve ene mine'l-müte'ahhidin Süleyman Cabbar-zade
Cay-ımühr

Ve ene mine'l-müte'ahhidin İsmail Sirazi
Cay-ımühr

Ve ene mine'l-müte' ahhidin el-Hac ömer Karaosman-zade
Cay-ımühr

Ve ene mine'l-müte'ahhidin Ahmed ba-paye-i Muhasebe-i Evvel
Cay-ımühr

Ve ene mine'l-müte'ahhidin Mehmed Ağa-yı Sipahiyan-ı Dergah-ı Ali
Cay-ımühr

Ve ene mine'l-müte'ahhidin Mehmed İzzet Beylikci-i Divan-ı Hümayün Rakımü'l-hurüf
cay-ımühr

Ve ene mine'l-müte'ahhidin Hüseyin Hüsnü Amedi-i Divan-ı Hümayün
Cay-ımühr

Ve ene mine'l-müte'ahhidin Mustafa Mirliva-P 34 Çirmen
Cay-ımühr

134
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Mutasarrıf-ı

Liva-i Çirmen C.

