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MÜMTAZE KALEMi VE BU):..GARİSTAN BELGELERi*· 

Eşref EŞREFOGLU 

I - Miimt»ze Kaleminin Kuruluşu ve Görevleri: Osmanlı Devleti idari açıdan 
. incelendiğinde ida.ri yapının temel unsfıru olarak kalem teşkilatının Devletin bü
ro~atik işlemlerinin yerine getirilmesi konusunda çok büyük önem taşıdığı görü
lür. Devlet dairelerinin ve ilgili kuruluşların çeşitle konulardaki yazışmalannın sür
dürüldüğü, Pevletlararası antlaşmaların hazırlandığı, şahıstarla Devlet arasındaki 
iliŞkilerin düzenlendiği, kısaçası, Devlet yönetimiyle ilgili bütün bürokratik . işlem
·lerin yürütüldüğü Devlet daireleri olan kalemler yükümlü olduklan görevlerin özel
liklerine göre isimlendirilirler. Osmanlı Devlet teşkilatında kalem kuruluşlan genel 
olarak 1 - Divan-ı Hümayun kalemleri, 2- Maliye kalemlerj olarak iRi kısma ay
plır. Divan-ı Hümayun kalemleri Bab-ı alinin·, Paşakapısı . veya Bab-ı asafi denilen 
merkezi yönetim teşkilatının yerine geçmesinden sonra, Sadaref Dairesi makaiDJ
nın ·merkezi yönetimin baş sorumlusu olarak bütün. Devlet işlerini tek elden yürü
ten yetkili merci" durumuna gelmesinden ötürü Sadaret kalemleri adını alm.ıştır1 : 

Konumuzia ilgili olmakla beraber ayrıca büyük bir çalışma alanı olan ilgili ka
lem ~!uşları hakkında bilgi vermeden bunların_isimlerini sıralamakla yetinece
ğiz. 1844 (1260) tarihinde ~erkezi Bab-ı ali teşkilatı!lın oluşturulmasınd~n önce Di
van-~ Hümayun kalemlerinin 1 - Beylik kalemi, 2 - Tahvil kalemi, 3 - Rüfıs kalemi, 

. 4- Defter-i Hakani kal~mi ve Amed i kalemi olmak üzere beş ana bölüme ayrıldığını 
görmekteyiz. Bu kalemlerle beraber düşünmemiz gereken Mektub-i Sadr-ı ali ismi 
verilen ve görevinin mahiyeti itibariyle .S~drazamın özel kalem müdürü çlu.nım.unda 

bul1:1nan Sad~azaı:p. mektupcusı,ı emrinde -çalışanlarlf.!. birlikte Mektubi kalemini 
meydana getirmekted~r2• 

~ Bu çalışmanu, yaptığım a,raştırinalarda beni her zaman teşvik eden yardımlarını esir
gemeyen Ba.~bakanlık Arşiv Genel Müdür Yardımcılığından emekli merhum pedc:rim Ziya 
Eşrefoglun!-lfi aziz fUh:una ithaf ediyorum. · ' · 

I İsmail Hakkı Uzun Çarşılı, Osmanlı Devletinin Merkez ve Bahriye Teşkilatı, Ank. 
1948 s • . 39. . 

·2. Aynı eser, ·s: 40-41. .. 
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Oysaki, merkezi Bab-ı ali teşkilatırun kurulmasıyla Osmanlı Devlet teşkilatı
nın bürokratik yapısında görülen değişmeler, gelişmeler yarunda yazışma tekniğin
de öz:-llikle Tanzimat'dan sonra Avrupa standartianna uyabilme gayreti dikkat
leri çekmekteydi. Osmanlı Devletinin bürokratik işleyişinde gerek kalemlerin ·ya. 
pısında gerekse yazışma tekniğinde değişmelere gidilmeden önce kale'ınlerde her
hangi bir konuda yapılan yazışmalar ve bununla ilgili muamelatın bir belge üzerio
de sonuçlandınidığı görülmektedir. Tanzimat'dan sonra Osmanlı Devlet teşkila

tında başlayan yoğun yeniliklere par.alel olarak bürokratik yazışma tekniği ve usu
lü gereğince bir konuda yapılan karşılıklı - yazışmalarda ekierin ve mşik belgelerin 
ana evrak'a bağlandığı görülmektedir. Bu yüzden yazışmalarm çoğalması, Devlet 
işlerinin organizasyonunda ve yÖnetiminde açıkça görülen ve gittikce karmaşık du
ruma gelen bürokratik usuller nedeniyle kalemlerin sayısında artma olduğu gibi, 
-kalemlerin yapmakla yükümlü bulunduklan işler de büyük ölçüde yoğunluk ka
zandı. Merkezi Bab-ı· ali teşkilatmm oluşturulmasından sonra (A) sembolü ile gös
terdiğimiz ve Sadaret makamına bağlı olarak Devlet yönetiminde yer alan kaleni
ler sırasıyla şunlardır. ı - A. DVN (Sadaret Divan-ı Hümayun Kalemi), 2- A. DVN. 
MHM (Sadaret Divan-ı Hümayun Mühimme Kalemi), 3 - A: MKT (Sadaret Mek
tubi Kalemi), bu kalem daha sonra A. THR (Sadaret Tahrirat-ı Umumiye Kalemi) 
adım almıştır. 4- A .. MKT. MHM (S adaret Mektubi Mühim.me Kalemi), · 5 ~ A. 
AMD (Sadaret Arnedi Kalemi), bu kalemde 1330 (1911) tarihinden itibaren A. M 
VM (Sadaret Meclis-i Vükela ve Maruzat Kalemi) olarak görevine devam - etmiş

tir. 6 - A. VRK (Sadaret Evrak Kalemi), 7 - A. TŞF (Sadaret Teşrifat Kalemi), 8 -
A. MTZ (Sadaret Vilayat-ı Mümtaze Kalemi), 9- A. MDV (Sadaret Müdevvenat 
Kalemi), 10- A. ŞFR (Sadaret Şifre Kalemi), ll - A, HZE (Sadaret Hazine-i Ev
rak Kalemi). 

Bab-ı Defteİ'i olarak · tanımlanan Osmanlı Devletinin maliye teşkilalına bağlı 

kalemler, Devletin bütün mali mevzuatı ile ilgilenerek bu· konudaki resmi yazış
maları büyük bir dikkatle yürütürlerdi. Bu gün tasniflerimizde·(D) sembolÜ ile gös
ter~iğimiz Bab-ı Defteri kalemleri Devlet teşkilatı içinde ayrı bir önem taşırla~dı. 
Bab-ı Defteri kalemleri bu kalemlerin çok sayıdaki ek kotları bir yana bırakıl~rsa 
·genel olı;trak şu kalemlerden meydana gelir. · I -D. DMK (Defterdar Mektubi Ka
lemi), i- D. BŞM (Defterdar Baş Muhasebe Kalemi), 3- D. MKF (Defterdar Mev
kfıfat Kalemi), D. MSF (Defterdar Masraf-ı Şehriyari Kalemi), 5- D. HSK (Def
terdar Haslar Mukatası Kalemi), 6 -D. TŞF (Defterdar Teşrifat Kalemi), 7- D. 
HMH (Defterdar Haremeyn Muhasebe Kalemi), 8- D. AMH (Defterdar Anadolu 
Muhasebesi Kalemi), 9- D. BRM (Bursa Mukataa~ı Kalemi), 10- D. AVG (Def
terdar Avlonya Gümrüğü Kalemi), . ll- D. KEV (Küçük Evkaf Muhasebesi Ka
lemi), 12- D. ÇRS (Defterdar Çeltik Rüsumu Kalemi), 13- D. PSK (Defterdar 
Piskopos Kalemi), 14- D. EVM (Defterdar Evamir-i Maliye Kalemi); 15- D. YNÇ 



MÜMTAzE KALEMİ VE BULGARİSTAN BELGELERİ 191 

(Defterdar Yeniçeri Kalemi), 16- D. PYM (Defterdar Piyade Muhasebesi Kalemi), 
17 - ·D. SVM (Defterdar Suvari Mukabelesi Kalemi), 18 - D. KRZ (Defterdar Kü
çük Rfiznamçe Kalemi), 19- D. BRZ (Defterdar Büyük Rfiznamçe Kalemi), 20 .
D. İSM (Defterdar İstanbul Mukataası Kalemi), 21- D. KF~ (Defterdar Kefe 
Mukataası Kalemi), 22- D. BKL (Defterdar Büyükkale Kalemi); · 23 -D. KKL 
(Defterdar Küçükkale Kalemi), 24- D. HMK (Defterdar .Harameyp. Mukataası 
Kalemi), 25- D. CHM (Defterdar .Cizye Muhasebesi Kalemi), 26- D. MMK (Def
terdar Maden Mukatası Kalemi), 27- D. SL Y.(Defterdarlık Salyane Kalemi), 28-
D:. BMK (Defterdar Başmukataa Kalemi), 29- D. GNK (.Qefterdar. Ganem Mu
katası Kalemi), 30- D. KLD (Defterdar Kalemiye Dairesi), ·31- D. BŞB (Defter
darlık Baş Bakikulu Kalemi)3. 

Yazımızın ana konusu olan üzeriııde uygulamalı bir şekilde duracağımız Vi
layat-ı Mümtaze Kalemi tarihi olay ve gelişmelerin doğurduğu ihtiyacı karşılamak 
amacıyla ortaya çıkmış bir kalem teşkilatıdır. Şöyleki, özellikle XIX. yüzyılın ikin
ci yarısından sonra tarihi olayların gelişimi sonucunda Osmanlı Devletinin merkezi 
teşkilatma doğrudan bağlı bulunan bazı yerler çeşitli şartlar altında ·muhtariyet ka
zandılar. Mısır Hidivliği, Sisarn Beyliği, Bulgarista~ Prensliği, Kıbrıs Adası, Ce
be.l-i J;..übnan Mutasarrıflığı, Bosna-Hersek Eyaleti gibi yerler bu meyanda sayıla
bilir. Saydığımız muhtariyet kazanmış olan bu yerlerden Mısır Hidivliği, 15 Tem
muz 1840 tarihli beş maddelik Londra antlaşmasının ardından 1841 yılında Bab-ı 
alinin verdiği imtiyaz fermanı ile muhtar duruma gelmiş oldu. 1873 yı,lında Mısır 
Hidivi İsmail Paşa'ya yeniden verilen imtiyazlada Mısır Hidivliği daha geniş yet
kilere ~avuştu. ~isam Beyliği Mahmut II. devrinde ~O Aralık 1832 tarihli fermanla 
muhtariyetle yqnetilir bir duruma getirildi. Sisarn adası halk tı;trafından seçi
lecek' bir meclis tarafından yönetilecek; Sisarn B~yi ise Bab-ı ali tarafından tayi.p. 
olu~acak~ı. 13 ·Haziran- 13 Temmuz 1876 tarihleri arasıoda cereyaıı etmiş bulu
nan Berlin Kongresinin ilgili hükümleri gereğince Bulgari~tan üç bÇ>lgeye ayrılmış 
b~lunuyordu. Birinci bölgede Osmanlı Devletinin eğemeoliği altında, muhtar, Bab-ı · 

ali'ye vergi veren bir Bulgaristan Prensliği kurulmuştu. Prens halkın seçimi, Padi
şahin onayı ve büyük .Devletlerin rızası ile tayin edilecekti. Berlin antlaşmasının ge
tirdiği hükümlerle Bulgaristan'ın muhtar bir Prenslik olması böylepe kesinleşmiş 
oluyordu. Kıbrıs Adası'nın, Osmanlı Devleti,ile İngiltere arasında I Temmuz 18i8 
tarihinde yapılan antlaşmaya göre, güvenliği İngiltere'ye terk eqilmek. sur.etiyl~ ı:u.uh
tariyet yönetimine. geçmesi sağlandı. . 1860 yılında meydana gelen Lübnan isyanlan 
sonucunda 1861 yılında Bab-ı ali temsilcisi ile beraber İngiltere, Fransa, Prusya, 
Avusturya ve Rusya delegeleri arasında kararlaştırılan yeni idari statü ile Cebel-i 

3 Cevdet Türkay, Osmanlı Devlet Teşkilatında Arşivle.r (Belgelerle Türk Tarihi Der
gisi) sayı 45, İst. 1971, s. 21-23. 
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Lübnaiı 1864 tarihiiıden itibaren muhtar bir yönetime kavuşmuŞ oluyordu.- Btını:. 
göre Cebel-i Lübnan Sancağı Müşir rütbesiride ·bir Hıdstiyan mutasarrıfın idare
sine bırakıfıyordu. Bosna-Hersek Eyaleti ise ·yine 1878 Berlin kongresinin hüküm
lerine dayanılarak Avusturya tarafından işgal edilerek yÖnetilecek, fakat bu ·durum 
Osmanlı hakimiyetinin bu ·eyaletden- kalktığı anlamını taşımayacaktı. Burada· söz 
konusu olan Osmanlı Devletinin eğemenliği sembolik' Ii:ıalıiyetteydi4• · 

Yukanda belirtildiği üzere muhtelif tarihlerde muhtariyet kaiana'ıi bu yerle
rin yeni yönetim tarzlarını belirleyen imtiyazlarla ilgifi'· kanun lar: nizarnlar m eyaa
na getirilerek bu kanun ve nizarnlar dahilinde. yÖnetiimeğe başlandılar. Bu hususa 
örnek olması, aynı zamanda konumuzu da ilgilendirmesi bakımından Bulgaristan 
ve Şarki Rumeli'nin yönetimini aüzenleyen kanunlarla, nizamlarla ilgili ·örnekler 
verebiliriz5• . 

Bu tanzim edilen yeni kanun ve nizamnamelerle yönetilen muhtariyet kaian
mış yerlerin Devlet merkezi ile ·olan her türlü ·resmi muhaberatı, muamelati do'ğr'u" 
dan merkeii yönetime bağlı . olan vilayetletin muhaberat ve mtiamelatıri·a: nazaran 

· değişiklik göstermekteydi: Bundan 'ötürü dahili yönetimleri -özel niuhtariyet kanun
larına· bağlı olarak düzenlenmiş bulunanEyalet-i M üm taze ·..te M uhtare ile ilgili·mua
ııielat ve muhaberatın aksamadan bürokratik kurallar çerÇevesinde' ceryanını temin 
etmek bakımından Sadaret makamına bağlı bulunan diğer Sa:daret kalemleri arasin
da'Vilayat-ı Mümtazeve Muhtare ismi ·altında -bu yeni kalem kuruluşu gereıdi :olan 
yerini · aldı. Yapmış· olduğumuz araştırmalarda kısaca- Mümtaze kalemi ·diyeceği
miz bu yeni kalem kuruluŞtİnun Osmanlı Devlet salnamesinde Hicri 1299 (liHÜ) 
yılında yer aldığım tespit etmiş bulunuyoruz. Bundan öneelci yıllara ait safnameler
de Mümtaze kalemine rastlanniamaktadır. Diğer yandan. Bulgaristan'la ilgili ' İ297 
(1879) ve 1298 (1880) tarihli belgelerin elimizde bulunması, . aym zamanda bu iki 
yıla ait Bulgaristan'la ilgili belgelerin Vilayat-ı Mümtai:e ve Muhtare kaleıiıine· ait 
olması ilginç bir durum olarak ortaya çıkmaktadır. ŞÖylelci, söZünü -ettiğimiz 1297, 
1298 tarihli Bulgaristan helgelerini incelediğinlizde şunu görm,ekteyiz. İlgili belge
lerin başlık kısı:ıllnda o tarihlerde idari bir değişiklik sonucu Sadaret riıakamı.mn 
yerini almış olan -Başvekalet Dairesi- başlık olarak göze çarpmaktadır. Bu başlı
:ğın hemen altında daha küçük ebatda yazılmış bulunıin üste Divaiı-ı Hün:i~yuiı · alt
da ise Vil~yat-ı M ürotaze ve Muhtare "Kalemi ibaresi bulunmaktadır. Böylece sal-

· · 4. G. 'NoradoÜngliian, Reveil d' Actes İntemationatL~ de L'Emph·e Ottorİıan, ·.Paris 
1897, ·c. III, s. 522. .. . .. . . . . . · . · · · . - ' .. : . : 

Mahmut Cehüeddin paşa, Mirat-~ Hakika~, İst. 1S26; c. 1, ·s. -40. 
Enver Ziya Karai, Osmanlı Tarihi, Ank. 1962, c. VIII, s. 314-315. 

5 Bulgaristan Beyliğinin kanunlar Külliyatı, Sofya 1891. 
Rumeli Şarkinin Nizamnime-i Dahilisi, İst.: 1299~ . · ·· . , . . 
Rumeli Şarkinin Nizanmame-i Dahilisi Zeylleri; · tst . . 1299::.' · . .. ' ... 
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narnede 1299 yılında tespit edilen Mü m taze kaleminin eldeki belgelere nazaran bun
dan iki yıl öncesinde Başvekalet Divan-ı Hümayun dairesi bünyesine bağlı olarak 
görev yaptığı doğrulanmaktadır. Bu durum aynı zamanda şu gerçeği de ortaya çı
kartmaktadır. 129·9 (1881) yılındaki Devlet salnamesinde Serbalife: Nasır Bey, Mü
meyyiz: Emin Bey, Fransızca Mubaberat Mümeyyizi: Aristidi Efendi'den oluşan 
Vilayat-ı Mümtaze Kaleminin kadro olarak daha önce kurulduğu anlaşılmaktadır. 
'Kalemin kuruluşunun ancak 1299 yılının salnamesinde zikr edilmesi kalemin gö_
rev başında olmasına rağmen Devlet salnamesine sonradan geçtiğini göstermek
tedir5. Diğer ilgi çelcici bir durum da ancak Devlet salnamesine 1881 yılmda geçen 
MümHize kaleminin görevini, Bulgaristan'a göre daha önce muhtariyet kazanmış 
olan Mısır, Sisam, Cebel-i Lübnan gibi mümtaz hale gelmiş yerlerin yaz:ışmalanrun 
hangi kalem tarafından yapıldığı meselesidir. Bu durumda ilgili yazışmaların Di
van-ı Hümayun Dairesi tarafından yapılması kuvvetle muhtemeldir. Çünkü, ya
zımızda daha ileride söz konusu edeceğimiz Mümtaze Kalemiyle ilgili bir muhtı
rada belirtildiği gibi, Divan-ı Hümayun Dairesinin bünyesi içinde faaliyete geçen 
Mümtaze Kaleminin özel durumu dikkat çekicidir. Mümtaze Kaleminin Sadaret 
Divan-ı Hümayun Dairesine bağlı olmasının en önemli nedeni muhtar ve mümtaz 
duruma gelen yerlerin çoğunlukla dış. işlerinde serbestiyet veya elastikiyet kazanmış 
olmalarıdır. Divan-ı Hümayunun ise Osmanlı Devletinin yabancı Devletlerle olan 
ilişkilerini düzenleyen antlaşma, nizamname, kanunname ve benzeri hukuki mev
zuaiıa uğraşması açısından muhtariyet kazanmış yerlerle Osmanlı Devletinin mü
sebetlerinin de Mümtaze Kaleminin kurulmasından önce Divan-ı Hümayun tara
fından yönetilmiş olabileceğini ortaya koymaktadır. Mümtaze Kaleminin kurul
duğu sıralarda Osmanlı Devletinin Bulgaristan'daki hak ve hukukunu, bu toprak
lar üstünde yaşayan Osmanh Devletinin vatandaşlannın korunmasını, her bakım
~an gözetill?lesini üstlenen Nihat Paşa, Osmanlı Devletinin Bulgaristan nezdindeki 
revkalade Komiseri. olarak, çok önemli görevler i fa etmiş, özellikle Bulgaristan hak
londa verdiği raporlar Bulgarist~'daki Türklerle ilgili acı gerçekleri dile getirmesi 
bakımından dikkati çekmiştir. 

Mümtaze Kaleminin bütün muhtariyetine kavuşmuş yerlerle yaptığı yazışma
larda olduğu gibi, Bulgaristan'da Osmanlı Devleti adına görev yapan Komiser, 
Kapı-kethüdası, Tüccar-veki!i gibi Osmanlı Devletinin yetkili memurları aracılığı 
i~e sürdürdüğü yazışmalar genel olarak şu konuları ihtiva etmekteydi. Osmanlı 
Devletinin, Bulgaristan'daki yüzyıllardan beri süregelmekte olan hak ve hukuku
nun yarunda, bu topraklarda yaşamakta bulunan Türklerin sosyal, ekonomik du
rumlarını, Bulgaristan'ın komşulan · ile olan ilişkilerini, askeri durumunu, asayi
şini, özellikle Osmanlı Devleti için püyük bir sorun olan Bulgar komitelerinin faa-

6 Salname-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniye, İst. 1299. 

G.D.A.. Araştırmalan F. 13· 
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liyetlerioi, gümrük mevzuatmı, karayollan, demiryollan gibi ulaşım meselçlerini, 
Bulgaristan'ın siyasi tutumunu aksettiren önemli konulardan Bulgaristan ·Prensi 
Perdinand için yapılan doğum günü şenliklerine kadar çok çeşitli mevzulardaki me
seleleri düzenli bir şekilde, başta Sadaret olmak üzere, ilgili Nezaret ve mak~mlara 
iletilmesi, karşılıklı yazışmaların bürokratik kurallar içinde yürütülmesi, Mümtaze 
Kaleminin başta gelen vazifeleri _arasında bulunmaktadır. Bunların dışında, gerek 
Bulgaristan Komiserlerinin gerekse Kapı-kethüdası ve Tüccar-vekillerinin bazı 

önemli meseleler hakkında özel olarak kaleme aldıklan raporlar-da Mümtaze Ka
lemi v~sıtasıyla ilgili merciiere iletilirdi. 

.Buna karşılık Bulgaristan'da Osmanlı Devleti adına görev yapan ilgililere Yol
lanan emirler, genelgeler, şifre, telgraf ve yazışmalada ilgili cevaplar Mümtaze Ka
leminde işlem gördükten sonra Bulgaristan'daki ait olduğu makama gönderilirdi . . 

ll - Bulgaristan'la !lgili Belgelerin lncelen~esi, Değerlendirilmesi ve 
Mümtaze Kalemi: 

· Bulgaristan belgele~i olarak isimlendiediğimiz bu bÇ>lge ile ilgili beİge!e'r Müm
ta~e Kaleminin en belirgin örneklerinden oluı:>, ~u kalemle ilgili özellikleri. bünye
lerinde taşırlar. Mümtaze Kalemine ait Bulgaristan'la ilgili belgelerin teşhisi şu şe
killerde olmaktadır. a) Doğrudan · doğruya -Bulg~ristan Komiserliği- Sofya, baş
lığı altında Bulgaristan Komiserioin imzası ile Sadarete veya ·diğer ilgili makam
lara yollanan arz tez~ereleri ve tabriratlar. b) Herhangi bir Nezaretten, makamdan 
Bulgaristan'la ilgili olarak Sadaret mak~mına yazılan ve Bab-ı ali· Evrak 'Odasi ta
rafından Vilayat-ı Mümtaze Kalemine ~avale edilen yazılar. c) Bulgaristan'daki 
gör~vli mahalli makamlardan (Kapı-kethüdalİğı, Tüccar-vekilliği, Müftülük) gibi 
makamlardan Bulgaristan Komiserliğine yollanan yaZılar. d) S~daret-i Uzma Da
iresi başlığını taşıyan. veya taşımayan resmi kağıtlar üzerine Bulgaristan Kon;ıi~er
liğinden gelen tabriratlann çıkanlan suretleri. e) Doğrudan Sadaret makamına ve
yahut Saray'dan Nezaretlerden diğe~ ilgili makamlardan Sarlarete havale olunarak 
tercüme edilen genellikle Fransıi:ca yazılmış bulunan rapor, mektup, proje ve diğer 
resmi yazılar. f) Bulgaristan'dan Sadaret malcamıiıa-Sadaret makamından Bulga
ristan'a çekilen telgİ-af ve şifreler. g) Saraydan Serkatib-i Şehriyari v~sıtasıyl~ Btıl
garistan'la ilgili olarak gönderilen tezkere-i resıriiye ve lıususiyeler. h) Bulgaristan 
Komiserliği makamına Sadaret, Nezaret ve diğer makamlardan yolla.naıi Sadaret 
tezkeresi, tahrirat ve ta1imatlar. ı) Bab-ı ali Evrak Odasından ·çıkiı.n ve Bqlgaristaİi_'
la ilgili belgelerin gördüğü muameleleri açıklayan Bab:ı ali Evrak Odası mtiamelat 
pusula1an. · 
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Genel olarak dokuz kalemde topladığü:nız Bulgaristan'la ilgili belgelerin ar
şivcilik · açısından diplomatik değerlendirmesini · yaptıktan sonra buna paralel bir 
şekilde bu belgelerin Bab-ı ali Evrak Odasında ve buna bağlı olarak Mümtaze Ka
leminde muamelat yönünden görduğü · işlemlerin değerlendirilmesine, incelenme
sine geçebiliriz. Sadaret makamına bağlı olarak Divan-ı Hümayun Dairesinde te
şekkül etmiş bulunan Vilayat-ı Mümtaze ve Muhtare ~alemi ile ilgili bir belgenin 
bürokratik akış göz önüne alınmak suretiyle sırasıyla gördüğü işlemleri ve üzerin
de muamelatla ilgili taşıdığı kayıtların analizini yapabiliriz. 

Osmanlı Devletinin asli yürütme organı olan merkezi .idaresinde 1260 (1844) 
yılından itibaren Bab-ı asafi denilen Paşakapısı teşkilatının yerini almış bulunan 
Bab-ı ali merkezi yönetiminin bürokratik bakımdan merkezi evrak dairesi duru
munda bulunan Bab-ı ali Evrak Odasının 1848: yılında kurulduğu bilinmektedir7• 

Bab-ı ali Evrak Odasının ne amaçla kurulduğu -ve yapacağı görevler 24 Şevval1277 
tarihli nizanınamede şu şekilde belirtilmiştir. <<Biib-ı Iili Evrak Odası yalmz Dlirü'l
hillifet-i aliyyede bulwıan devliir ve haziiin-i eellle caniplerinden gelen ve Bab-ı aliden 
oralara_ giden muharrerlitm kuyudu ile suver-i icrtiiyyesine memurdur. Her bir daire 
için amed ve reft nlimıyla iki defter tutulup ......... » denilmek suretiyle Bab-ı ali Ev-
rak Odasının <<Biib-z Iili ile Dersaadette bulunan kliffe-i Dliire ·ve Nezliretler beynin-
de cereyan eden meslilihin medhal ve mahreci Evrak Odası olup .......... » demek sure-
tiyle bu Dairenin Devlet merkezindeki yazışmalan yürüttüğünü işaret etmekte yi
ne; iki numaralı Meclis-i Tanzimat derterindeki -Dahi/iye Kaleminin Mesalih-i Ce-:
didesi Nizlimnamesi-nin giriş bölümünde Bab-ı ali Evrak Odası ile ilişkisi olması 
gereken Dahiliye Kalemi hakkında «Dahiliye kitabeti zir-i idaresinde olan Dahi
liye kalemi taşralardan Bab-ı ali'ye gelen ve Bab-ı ali'den taşralara gönderilen kaf
fe"i evrakın medhal ve mahreci olarak ... » şeklinde ifade taşİyan satırlar yer almak
tadır8. 

Bu çelişkili durumu aydınlatması açısından elimizde bulunan Bab-ı _ ali Evrak 
Odasının 1318-1322 yıllarına ait gelen defterinde muhtelifvesilelerle bu tarihler ara
sında Bulgaristan'dan Bab-ı ali'ye gelen Mümtaze J.(~lemiyle ilgili belgelerin Bab-ı 
ali Evrak Odasında işlem görd,ükten sonra Mümtaze Kalemine havale edildiği açık 
bir şekilde anlaşılmaktadır. Burada görüldüğü üzere 1277 (1860) yılında yayınlanan 
bu niza_mnameden sonraki tarihlerde Bab-ı ali Evrak Odasının tatbikatda tespit 
edildiği gibi yalnızca Bab-ı ali ile İstanbul dahilindeki diğer Dairelerin _değil aynı 
zamanda Bab-ı ali ile taşra teşkilatı arasında cereyan eden yazışmaları da idare et
tiği ortaya çıkmaktadır. Bu durumun anlaşılır bir şekilde açıklanabilmesi için bir · 

7 Eşref Eşrefoğlu, Bab-ıitli Evrak Odası · Sadaret Evrakı ve Provenance Sisteminin 
Uygulanması (Tarih Enstitüsü Dergisi}, sayı 7-8, İst: 1977, s. 307. 

8 Bab-ıali Evrak Odası Nizanınarnesi (Meclis-i Tanzimat Defteri) Nu. 2, s. I. 
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-örnek vermek gerekirse Bulgaristan .K om i seri Ali Ferruh ·Beyin imzasını- taşıyan 

15 Şevval I 320 tarihli eki bulunmayan Bulgaristan'la ilgili bir ·belge Bab-ı ali" Oda
sının gelen defterine (916) numarayla kayıt edilmiştir. Aynı numara .evrakın .tahri
rat numarası olarak belgenin Bulgaristan Koıiıiserliği · başlığının altına . ve .belgenin 
arka üst yüzüne · konulmuştur. Bab-ı ali Evrak Odasının geleri defterinde numarası 
kayıt edilen bu belgenin gelişi ilgili sutfına yazılmış durumdadır. Belgenin muhteva
sının ise özet olarak defterin bulasa kısmına geçirilmiş olduğu görülmektedir. Bel
genin eki veya ilişiği olmadığından melffıfat hanesi boştur: ·Bizim için asıl önemli 
husus olarak muamelat bölümünde belg~ üzerinde . yapılan işlemi gösteren muame
latla ilgili şu kayıtlara rastlanma~tadır. Sırası-ile a) «Vilayat-ı Mümtaze Kalemine» 
2 Şubat 1318 (17 Zilkade 1320) b) «Takdim» (belgenin Müsteşarlık makamına ·çı
karıldığı arilaşılmaktadır) c) Bu işaretierin · altında ise «görülmüştür işaret-i alisiyle 
Mümtaze Kalemine 4 .Şubat 1318 (19 Zilkade 1320)» ibaresi bulunmaktadıı;. ·Bura
dan da belgenin Müsteşarlık makamınca görüldükten sonra tekrardan . Mümtaze 
Kalemine havale edildiğini anlamaktayız . . Belgenin iyice tamnınası bakımından 
muamelatın haricinde şu hususlan · belirtebiliriz. Belgenin ön yüzünün ·sağ üst . kö
şesinde «Bulgaristan Komiserliği-Sofya» başlığı belgenin birinci derecede tamnma
sı açısından yer almaktadır. Bu başlığın alt kısmında ise (916) tahriratnumarası ile 
onunda altında yazılmış bulunan yazının- özü bulunmaktadır, Belgenin· arka .yüzü
nün incelenmesine geçtiğimizde, ·arka yüzün ortasında belgenin Bab-r ali Evrak Od.a
sına geliş tarihi, altında tahrirat sıra numarası .(916) konulmuştur. Yukarıda . açık

lamağa çalıştığımız muamelatla ·ilgili kısım belgenin arka sol. üst köşesini işgal et
·mektedir. Belgenin arka sağ üst köşesinde ·ise, belgeye Mümtaze Kaleminde veri
len (2343) sıra numarası görülmekte-dir. Bu sıra numarası belgeye Mümtaze .Kaie
minde verildiğinden ·Bab-ı ali Evrak Odası gelen defterinin kayıtları arasında yer 
almamaktadır. 

Belgenin tam tilmasını ve incelenmesini ytikarıda · yapniağa Çalıştıktan · sonra 
Mümtaze Kalenline havale edilen (916) tahrirat numanilı )Jelgenin Münitaze Ka
leminde nasıl işlem gördüğünü takip edebiliriz. Üzerinde çalıştığımız belge kaleine 
geldiğinde burada bulunan ve gelen-giden defteri özelliğini gösteren «Bulgarist~o 
Hülasası» adı verilen defterlerden ilgili olduğu yılın · defterine ·şu ·sıra altında işlenir. 
Önce defterin sağ başta~ üzerinde sıra numarası yazan. ~sma belgeye kaleinde ve
rilmiş olan (2343) sıra numarası konur. Onun yarondaki <<Evrak Numarası» · siltu
nuna belgeye Bab-ı · ali Evrak Odasınca verilmiş ·bulunan (916) sayılı tahrirafnu
marası evrak numarası olarak işleİi.ir". H ulasa-i mevat bölümune' "ise belgenin · an
laşılır bir şekilde özeti çıkanldıktan sonra melffifatı (ek), belge~_ ~ale:ı:!Je gı:l~ş ta
rihi, müsveddenin hazırlanması ve tebyiz (belgeni_n temize, beyaza) . tarihi ilgili su
t"finlara yazılır. En son olarak ta MÜm~a,z~ .kalemi~de (23~"3) sıra ve (916) evrak . ı:ıu
marası .alan .. üzerinde inçele.me yapt~ğımız belgenin kal~n:ıde gqrdji~ işlemin ilgili 



~fÜMTAzE KALEMİ VE BULGARiSTAN BELGELERİ 191 

defterin mülahazat. hanesine şu şekilde işlendiğini- görmekteyiz: «Takdim, görül
müştür işaretiyle gelerek hıfz, torbasındadır 4 Şubat 1318». Bu· evrak kalemde ya-. 
pılaii bu son işlem -sonucu ol'arak hıfz torbasına -konduğundan bu belge ile ilgili ola
rak. M üm taze kaleminden başka bir makama yazi çıkmayacağından belgenin. hıfz 
torbasına girmesiyle işlem bu suretle sona ermiş ve belge saklanmak üzere kalemde 
alakonulmuştur. 

· Mümtaze· Kaleminde m:uamelıita giren belge veya belge grubu· şayet herhangi 
bir makama bir yazı ile bavale edilir veya Sadaret tezkeresiyle (tabrirat-ı samiyye) 
ile · belgenin geldiği Bulgaristan Komiserliği, yazıya konu olan diğer bir makama 
Mümtaze Kaleminden bir yazı . çıkarsa (S adaret makamı· adına çıkacak olan bu ya
zı :emir,. açıklama, tebligat; uyan; teki d şeklinde olabilir) usfilü veçhiyle şu yol takip 
edilir:: <<.Bab-ı li/iden . başka memalike gönderilecek eviimir-i sfımiyye dahi- üzerie
ri ·temhir olunmak için- ·mühürlü torbasıyla lcitlibet. odqsma geldikte kaleme · veri
lip. reft (giden) defterine kezli/ik lıiiltisa veçhiyle kayd olunarak. ımıı'ir-u mülıim
medel.ı ise kapalı temhir ettiri/ip emirname miivezzi efendiye ii·sfı!- kılmacak ve 
icabma .göre ·elden dalıi gönderilecektir. Ve evamir-i sfımiyyeden cevap olanlar amed 
(gelen) defterinde· olan evvelki kaydma dahi falan tarihte cevap gitmiştir ve taş

radan gelen cevaplara dahi keza!ik falan tarihte cevap gelmiştjr deyu işaret kılı
nacaktır»9. Bu suretle cereyan eden resmi yazışmaların sağlıklı bir ş_ekilde yapıl

ması sağlanırdı. .. 
· Bu arada Sadaret- makamına gönderilen bir belgenin kısaca sırası ile ne gibi 

işlemlerden geçtiğini özetleyecek olursak a) Herhangi bir makamdan Sarlarete gön
derilen belge genel evrak müdürlüğü durumunda. bulunan Bab-ı ali Evrak Odasına 
gelir .. Buradaki gelen evrak defterine kaydı - yapılır. b) İlgili kaleme havale edilen 
belge bu kalemin gelen ve giden defterinde (Bulgaristan Mümtaze Kaleminde ol
duğu .giöi gelen-giden durumunda tek defterde olabilir) gerekli işlemi görür. c) .Ka.;. 
lernde muamelesi tekemmül etticilerek işi biten belge veya belgeler kalemde sak
lanmayacaksa gerekli ·makama bavale, takdim, arz olunduktan sonra gerekiyorsa· 
ilgili makama cevabi yazı Sadaret makamının. uygun gördüğü şekilde kalem .tara
fından hazırlanır. d) Sadaret makamının imzası ile.kalemden çıkan cevabi_vazı Bab-ı: 

ali Evrak Odasına intikal etticilerek burada giden defterine çıkış kaydı yapılarak 
gideceği yere .yollanır. 

: Bulgaristan'la ·ilgili belgelerin bürokratik olarak gördüğü işlemler takip edil-
dikten sonra bu belgelerin· diplomatik yönden tefriki ile belgelerin üzerindeki mua-· 
melatla ilgili kayıtlarırı;. işaretierin kısa da olsa değerlendirmesini yapmakta yarar
vardır-. Tanzimatdan ' sonraki yazışma tekniğinde bundan önceki dönemlere naza
ran· belge türlerinde azalma veya bir. yerde standartiaşmaya doğru gidiş göze çarp-

9 · · A)rru Defter, s. 3. 



198 EŞREF F,:ŞREFOG:LU 

maktadır. Bu durum bir bakıma bizilll açımızdan Bulgaristan bel$elerinin de dip
lomatik yönden değerlendirilmesinde ölçü olmaktadır. Bulgaristan belgelerinin 
diplomatik yönden tespiti (belgelerin özelliklerine ve türlerine göre değerlendirile: 
rek gerçekliğinin ortaya konması) hususuna geçildiği_nde genellikle şu belge türleri 
ile karşılaşırız. 

a) Tahriratlar, özellikle çok sayıda rastlanan belge türleridir. b) Büyük makam
dan, küçük makama yazılan tezkereler: Sadaretden yazılan sadaret tezkereleri (tez
kere-i samiyyeler), Saraydan Serkatib-i Şehriyarinin imzasını taşıyari · tezkere-i · res~ 
miye ve hususiyeler. c) Tahrirat veya tezkere suretleri. d) Mazbatalar çeşitli komis.; 
yonlar ve özel meclisler tarafınd:;ın değişik konularda kaleme alınanlar. Örnek ola
rak Bulgaristan Meclis-i Mahsusunun mazbatalarını gösterebiliriz. e) Muhtıralar, 
Bulgarİstanı ilgilendiren muhtıralar yanında Mümtaze Kalemine ait muhtıralara 
da rastlanmaktadır. f) Raporlar, Bulgaristan Komiserlerinin, Kapıkethüdalannın 
Bulgaristan'da cereyan eden veyahut sosyal, ekonomik, askeri idari muhtevaya sa
hip olay ve meseleleri açıklayan raporları yanında görevlendirilen yabancı uzman
ların özellikle teknik konularda genellikle Fransızca olarak verdikleri raporların 
orijinalleri ve tercümeleri. h) Bulgaristan'la ilgili olarak bu ülkede veya diğer ülke
lerde çıkmış olan gazete, mecmua, bildiri, ·ajans haberi türünden yazıların tercü
meleri. ı) TelgrafJar, i) Şifreler, j) Bulgaristan'la ve Mümtaze Kalemi ile ilgili «Bab-ı 
ali Evrak Odasına mahsus muamele pusulasıdır» ibareli muamelat pusulaları. k) 
Dilekçeler, çeşitli konularda verilen dilekçeterinde Bulgaristan belgelerinin bir bö
lümünü meydana getirdiğini görürüz. 

Bulgaristan belgelerinin üzerinde bulunan muamelatla ilgili kayıt, işaret ve· nu
maralann incelenmesi aynı zamanda belgenin muhtevası ile birlikte değerlenditi.:. 
!erek arşivcilik bakııriından kat'lanmasında esas teşkil etmektedir. Bu belgelerin 
üzerinde muamelatla ilgili olarak görülen başlıca kayıtlar şunlardır. 1) T~kdi_m: 

Belgegenin -Müsteşarlık makamına çıkarıldığını gösterir. 2) Arz: Belgenin doğrudan· 

doğruya Sadaret makamına sunulduğunu ortaya koyar. 3)_ Takdim-Arz: İlgili ya
zıların her iki makama çıkanlarak bilgi ve emirlerine sunulduğunu belirtir. 4) Tak
dim-Görütmüştfu: Belgenin Müsteşarlık makamı tarafından görüldüğünü ifa_de 
eder. 5) Vilayat-ı Mümtaze Kalemine: Belgenin Bab-ı ali Evrak Odası tarafından. 
Mümtaze Kalemine havale edildiği. 6) Hıfz veya hıfzı irade buyrulmuştur: Belge-: 
nin geldiği Mümtaze Kaleminde saklanacağı. 7) Dahiliye Nezaret-i celilesiıie: Bel
genin Dahiliye Nezaretiiıe gönderileceği. 8) Tercüme: Yabancı dildeki bir metnin 
Tercüme Odası tarafından tercüme edileceği. 9) Komiserliğe tahrirat: Mümtaz~ 
Kaleminden Komiserliğe yazı yazılacağı, 10) Hariciye Nezihetine irae: Belgenin 
bilgi edinilmesi bakımından Hariciye N ezaretine gönderileceği .. 1 1) Zabtiye · Neza
ret-i celilesine tezkire-i samiyye: Konu ile ilgili olarak Sadaret makamından Zab
tiye Nezaretine emir yazılacağı. 12) Mucibince telgraf: İlgili makama gerektfgi. Şe~ 
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mümtaz durı,ımda bulunan yerlerin Osmanlı Devletinin bünyesinden çeşitli ve~i

lelerle ayrılmalan yüzünden Vilayet-i Mümtaze ve Muhtare Kaleminin kadrosu
nun zayıflayarak önemini kaybettiği gerçektir. 

1336 (1917) yılına kadar Osmanlı Devleti salnamelerinde Sadaret Daireleri ku
ruluşları arasında idari gelişimini takip ettiğimiz Vilayet-i Mümtaze ve Muhtare 
Kalemi ile ilgili 15 Zilkade I 325 tarihli dikkat çekici bir muhtırayı sunmakta yarar 
görüyoruz. 

Lll· - MOMTAZE KALEMilLE lLGİLl BIR MUHTIRA : 

TENSİKAT ENCÜMEN1 REİSLİGİNE 

Vilayet-i M ürotaze ve Muhtare Kalemine dair Bab-ı . aliden tanzim olunan def
cer üzerine Tensikat Encümenince icra edilen ta'dilat hakkında menafi'i· Devlet v~ 
selamet-i masiahat naroma nazar-ı dikkat ve hakkaniyet-i füdelalarına : takdim ey
Iedim. Bi-hamdullah selabet-i diniyye ve bamiyyet-i vataniyye olduğum için men_. 
faat-ı şahsiye · uğruna irtikab-ı kisb etmeyeceğime ihtimal buyrulur ~midiyle müf
tehirim. Binaberin rQuhtırada arz olunan esbabın icab ettiği tasruhatın encümence 
icra z~manı geçmiş ise Meclis-i Urouroide cereyan edecek müzakerat sırasında tas- · 
hihat-ı mukteziyeniD ifasına delaletle ibra-i bamiyyey buyrulmasını- suret-i husu
siyedc - istirham eylerim. B~.ki-el-emr limenlehfıl emr vel kerem. 

15 Zilkaqe 1325 

Bir sureti - herveeh-i muharrer- Mebusana, bir sureti de Ayan riyaseti ile S~d
razam Hüseyin Hilmi Paşa'ya verilmiş ve Ceniib-ı errahiminin kemal-i lutuf ve mer
hameti sayesinde Sadrazam nokta-i insafa gelerek Mebusanda bu takririn mealin
den bahis ile kalemi müdafaa etmiştir. 

ILGİLI MUHTIRA 

Mısır Hidivliği, Sisarn Beyliği, Cebel-i Lübnan Mutasarnflığı, Kıbrıs Ceziresi, 
Girit Vilayeti, Bulgaristan Prensliği, Bosna-Hersek Eyaletleri gibi şekl~i . idareleri 
muahedat ve imtiyazat-ı mütenevvia ile muayyen ve idare-i dahiliyeleri kavanini 
hususiye tabi olan eyaJet-i mümtiize ve mubtareye rnüteallik muamelat ve muha
berat vücuh-ı şetta ile mühim ve dakik ve Yiliiyat-ı saire-i Osmaniye'ye gayr-ı ka
bil-i tatbik olduğu için muamelat ve muhaberat-ı mezkurenin temini hüsn-ü cere- . 
ya,m zı~nda vaktiyle Biib-ı iiiide Divan-ı Hümayun Dairesinde (Vilaya,t-ı Müm-
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taze ve .Muhtare Kalemi) namıyla bir · Müdürün taht-ı idaresinde bir kalem-i mah
sus teşkil olunarak şimdiye kadar fevaid-i adide istihsal edilmiştir. Tensikat-ı ahire 
münasebetiyle Sadrazam Paşa hazretlerinin nezdinde ini'kad eden komisyonca ka
lem-i mezkurun şekl-.i hazırıyla Divan Dairesinde ibkası (canib-i sami-i cenab-ı 

SeçHiretpenahic;len teQsib buyrulmuş) kararlaştırılmış fakat Bulgaristan Krallığı., 

nın tastiki ve Bosna- Hersek'in Avusturya'ya ilhakı cihetiyle ketebe-i mevcudenin 
adedi- - ihtiyac-ı hakikinin birkaç derece diinunda olarak- dörde · tenzil edihi:ı.işti. 

Meclis.:i Mebusan tensikat encümenince Müdürlük nanumn üç bin kuruş maaşla 
Mümeyyizliğe tahvili ve ketebenin iki'ye tenzil ile Sadaret Mekrubi kalemine ilhakı 
tezekkür edildiği İstihbar olunduğundan - menfaat-ı- Devlet ve selamet-i masiahat 
nokta-i nazarından- mevad-ı atiyenin arz ve izahına luzum· görülmüştür. 
· Evvela- Vilayat-ı Mümtaze ve Muhtarenin muamelat ve muhaberatı yukanda 
arz edildiği veçhile - kavanin ve nizarnat-ı muhtelifeye merbut ve kavanin ve niza
mat-ı ~ezkure Divan-ı Hümayun Dairesinde mahfUz ve merbut olduğundan kale.
min ~ektubi Odasına i,ııakı taktirinde kuyud-u kadime ve cedidenin ve kavanini 
müten~vvianın ve müteaddide'nin oraya nakli icap ederek bu sebeble hem muame
lat ve muhaberat teşevvüş edecek hemde kuyud-u resmiyenin mazbudiyetine hale! 
iras edilmiş olacaktır. 

Saniyen: Viiayat-t Mümtaze usı11 ve idaresine kavaid-i meriyyesine dair ledel 
icap devairden t:Qakam-ı Sadaret vas.ıtasıyla vuku' bulacak istizahat üzerine Kalem 
Müdürü. tetebbu'at ve tetkikat icrasıyla bamüzekkire beyan-ı mütalaya memur ve 
mecbu~ olduğundan Kalemin .Divandan fekk-i irtibatı ve bir mümeyyiz idaresitide 
M~ktubi Odasına kalbi. h~linde mümeyyiz menba'-i tetebbiiat ve tetkikatdan dur 
ve .. beyan-ı mütaladan ma'zfır olacağıQdan Ayalet-i Mümtazeve Muhtareye ait mu
amelat ye muhaberat'da usUlü müttehize ahval · tahtında muhafaza edilmeyecek bir 
çqk boşluk vu~' bul3:caktır. 

Salisc~- Kalemde_ bir Türkçe, diğeri Türkçe-Fransızca mühür mevcut olup Der- . 
saadetde bit-tanzim Ayalet-i Mümtazede devair ve mebakimine ibraz olunacak ve
kaletnameler, hacetler, ilm-ühaberler salif-ülzikr Türkçe-Fransızca mühür ile tas
tik olunmadıkca devair ve .mebakim-i mezbfıre tarafından kabul edilmernekte bu-. . 

Iunduğundan ve kalemin. bir mümeyyiz idaresinde Mekrubiye kalbinde Vilayat,-ı 
Mümtaze ve Muhtare Kalemi narnma muamele-i tastikiyeye imkan kalmıyacağın
dan esbab-ı mesalil~. müşkülata düçar olacaktır . 

. Rabian: Bulgaristan'ın istiklali ve Bosna-Hersek'in ilbakı cihetiyle kalem ke
tebesi Bab-ı alice dörde encümence ikiye tenzil -onda bir nisbetinde- tenkiz edilmiş 
ise de cralardaki tabai Osmaniyenin urouru Hariciye Nezaretince tesviye otunun
eaya kadar muamelat ve muhab.erat daha bir çok müddet mezkur kaleınce icra edi- . 
leceğinden (evrak-ı muhabere ve kuyud-u esasiye Vilayat-ı Mümtaze Kaleminde 
mahfuz ve malum bulunduğundan) bir mümeyyizle iki katip hem oraların hemde 
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diğer EyaJet-i Mümtazenin muamelat-ı tahririyesini tanzim ve taharti-i kuyuduıia 
kifayet etmeyeceği ~erteb-i bedahatde'dir. 

Hamisen- Devletin Girit ceziresi üzerindeki ·hukuk-u hakimiyenin bi-lütfU taa~ 
la kariben temininde muamelatı bir kat daha kesbi ehemmiyet ve muhaberratı te
kessür edeceğinden bunun içinde· bir kaç katip istihdamı luzumu tahakkuk~-ede

cektir. 
Sadisen- Vilayat-ı Mümtaze Kalemine ait evrak aklam-ı sairede · olduğu gibi 

Evrak Odasına tevdi' ve devair~i Viiiiyat-ı ·saire evrakıyla meçz edilmeyip- ·Kalem
ce kayıt ve hıfz edilegeldiğinden bir mümeyyizle·ik.i katibin hem tesvit ve tebyiz hem
de evrak muamelatını ifaya ·yetişemeyeceği der kardır. 

Sabian- Ayalat-ı Mümtazeye İnüteallik evrak sairede olduğu gibi (leffiyle tah-: 
rirat) yahut (mealinden bahisle tezkere) suretinde h§.vale olunmayup yalnız (Vila
yat-ı Mümtaze Kalemine) tarzında kaleme tevdi' edilir. Eshabı mesalihde doğTiı; 
dan doğruya kalem Müdürüne müracaat ve şifahen izah-ı masiahat eder. Kaleme tet: 
kikat ve tetebbuat icra olunarak evrak muhavele müracaat vakı'a üzerine ne yap
mak ne yazılmak lazım geleceği tayin ve tahrir ve makam-ı Sadaretdeıi yahut ma
kam-ı Müsteşihi- den istizan ile icabı · icra· olunur. M Üm taze Kaleminin Mektubiye 
kalbi taktirinde diğer devair ve Viiayata ait muamelat ve muhaberat içinde- siya
seten bittabi pek nazik ve mühim olan - mümtaze idaresi muamelatının intizamını 
muhafaza etmek ve esbab-ı müracaatı kaleme kabUl ve istima' Üe şikayetlerine mey
dan vermemek k§. bil olamaz. :Nitekim bu babdaki tedirib vaktiyle Vilayet-ı Müm: 
taze Kaleminin teşkilini icab etmiştir. Hülasa; ibtidar-ı teşİcilinden beri muhafaza-i 
niiam ve intizam ile hukuk-u Devleti siyanet, ·vilayat-ı Mümt~ze rüesasıyla 'erbab-ı 
mesalihin hiç bir. veçbiyle şikayetlerine mahal bırakmıyarak kavanin ve nizamat-ı 

inansusaya tevfikan basiretkerane ifa-i hizniet· eden Vilayat-~ Mümtaz~ ve Mı~ıi.: 
tare Kaleminin bak-i pak-i vatanın bir kısmında idare-i Mümtaze ve Mtıhtare de
vam ettikce muhafaza-i mevcudiyet etmesi menafi'i Devlete muvafık olacaktır. 

Binaenaleyh kalemin kemakaıi Divan Dairesine olan irtibatının· idamesi ·ve 
Tensikat Encümenince Mümey)ıizliğe tahsis olunan üç bin kuruş maaŞla Müdür
lük ünvanının ipkası ve Bab-ı -ali'ce tanzim olunan defter mucibince umfir.:ı t~hr~~ 
riye ve kuyfıduye'ye hiç olmaz ise dört katip tayini selamet-i masiahat namına· arz 
olunur. : 

Yukanda olduğu gibi aldığımız 15 Zilkade 1325 tarihli hangi şahıs tarafından 
kaleı;ne alındığı belli olmayan Mümtaze Kalemiyle ilgili muhtıramn kalemin işle

yişi ve önemini belirtınesi bakımından önem taşımaktadır. 
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IV- BULGARiSTAN BELGELERiNIN TARİHIDEGERi VE ALl FER
RUH BEY: Bulgaristan belgelerinin Türk tarihi .yönünden ayrı bir yeri vardır. Özel
likle Balkanlardaki Türklerin hukukunun korunması, Türk-Müslüman medeni
yetinin önemi ve manevi dünyamızdaki yerinin belirlenmesi tarihimiz açısından 
ortaya konabilmesi ileride bu belgeler üzerinde yapılacak çalışmalarla mümkün 
olacaktır: Bu arada Bulgaristan komi!'!erliği görevinde bulunmuş olan Ali Ferruh 
Beyin(*) Bulgaristan'daki Türk-Müşli,iman varlığı üzerinde yazdığı raporlar ayn 
bir değer taşımaktadır. 

(*) Ali Fernıh Bey: Rumeli Beylerbeyi payeli Kudüs Sancağı Mutasarrıflarından Kaya
zade Reşat paşanın oğludur. 1865 yılında İ.stanbulda doğdu. Sübyan ve Rüştüye öğrenimi
ni bitirdikten sonra, idadi tahsilini Beyrut Fransız okulunda tamamladı. Maarif-i Millki
ye-i Şahaneden mezun olduktan sonra Pariste «Ecole Libre des Scicnces Politigues))in si
yasi şubesini bitirdi. İlk görevi 1884 yılında Kozan Sancağında tahrirat katipliğidir. Ali Fer
ruh Beyin, aynı yıl Adana Vilayeti Mektupcu Kalemine girdiği görülmektedir. Bu görev
den diplomasi mesleğine geçen Ali Ferruh Bey, 1886 yılı Temmuz ayında Hariciye Neza
reti Tercüme Odası Mülazımlığına tayin olundu. 1885'de iki bin kuruş maaşla Paris Elçi
liği üçüncü katipliğine atandı. Aynı yıl içinde katipliğe yükseltildi. 1891 yılında dördüncü 
dereceden ~Iecidi Ilişanı ile taltif edildi. 1892 yılında kendisine Fransa Hükümeti tarafın
dan dördüncü dereceden akademi nişanı verildi. Aynı yıl Londra elçiliği Katipliğine atan
dı. Ali Ferruh Beyi 1893 yılında Bükreş elçiliği Başkii.tibi, 1894'de Petersburg Elçiliği Müs
teşarı olarak görmekteyiz. Ehliyetinden ötürü te.rfi ettirilen Ali Ferrulı Bey, 1896 yılında 
Washington Elçiliğine getirildi. ( Sicil-i Ahval Defteri, No. 22, s. 263). 1899 yılında ise 
çok önemli bir görev olan Bulgaristan Fevkalade Komiserliğine getirildi. Ali Ferruh Bey, 
bu görevde üstün ba,<arılı bir şekilde çalışu-ken 30 Kasım 1904 tarihinde görevi başında ve
fat etti. Ali Ferruh Beyin genç yaşta ölümü özellikle halk arasında ve !.stanbul basınında 
üzüntü yaratb. Kendisi iyi yetişmiş bir diplomat, bilgili, nüktaden, dirayetli bir kimsey
di. (Ali Çankaya, Mülkiye Tarihi, Ank. 1968, c. III, s. 131.) 


