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M ü h i m m e  K a l e m i
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G i r i ş :

Osmanlı İmparatorluğu’nun merkez teşkilâtı üç büyük koldan teşek-
kül eder:

1. Divân-ı Hümâyun ve kalemleri:
\ 2: Bâb-ı Âsafî ve kalemleri:.

3. Bâb-ı Defterî ve kalemleri:

Yazımızın esas konusunu Divân-ı Hümâyûn kalemlerinden Beylikti 
Kalemi ve bu kalemde teşkil olunan Mühimme Kalemi (Mühimme Odası) 
kapsamaktadır. Mühimme Kalemi, önce Mühimme Odası, sonra Mühimme 
Müdürlüğü ve nihayet Mühimine Kalemi olarak tekâmül etmiştir: Mühim-
me Kalemini etraflıca anlıyabilmemiz için Divân-ı Hümâyun ve Divân-ı 
Hümâyûn Beylikçi Kalemini kısaca görmemizin faydalı olacağı kanısındayız.

Osmanlı împaratorluğu’nun merkez teşkilâtı ile ilgili olarak şimdiye 
kadar yapılan yayınlarda Mühimme Kalemi hakkında tam anlamı ile ay-
dınlatıcı bilgilere rashyamıyoruz. Değerli müellif İsmail Hakkı Uzuriçarşıh, 
«Osmanlı Devleti’nin Merkez ve Bahriye Teşkilâtlı» adlı eserinde en aydın-
latıcı bilgileri ortaya koymaya çalışmıştır. Ancak yine de imparatorluğun 
merkez teşkilâtının henüz meydana çıkarılmamış yönleri vardır. Mühimme 
Kalemi üzerinde yaptığım çalışmalarda faydalandığım esas kaynaklar Baş-
bakanlık Arşivi vesikaları olmuştur. Fakat, arşivde mevcut vesikaların pek 
azından istifade olunabildi. Çünkü henüz tasnifi yapılmamış vesikalar ço-
ğunluğu teşkil etmektedir.

Tarih Enstitüsü Dergisi F :  9



130 TEVFİK TEMELKURAN

D Î V Â N - I  H Ü M Â Y Ü N

Divân-ı Hümâyûn, Osmanlı İmparatorluğu merkez teşkilâtında bugün-
kü Bakanlar Kurulu’nun gördüğü görevi yapan bir kuruluştur. Devletin si-
yâsî, idârî, askerî ve mâlî işleriyle meşgul olur, her türlü davalara ve şi-
kâyetlere bakardı. Dini ve ırkı ne olursa olsun herkes halledilmesi gereken 
meseleleri için Divân-ı Hümâyûn’a danışabilirdi. Ülkenin bütün önemli iş-
leri burada miizakere edilir, her çeşit davalar burada karara bağlanırdı1.

«Divân» sözü O sm anlIlarda sın ırlandırılm ıştır. OsmanlIlardan önceki 
devletlerden Selçûkîlerde, Îlhânîlerde, Mısır ve Irak hükümetlerinde daha 
geniş anlamda kullanılmıştır. Devletin çeşitli kısımlarına ait işlere bakan 
dairelere de bu ad verilmiştir2.

Osmanlı Devleti’nde divan’m Orhan Bey (1326 - 1362) zamanından 
beri mevcud olduğu eski tarihlerde bahsedilmektedir. Âşıkpaşa-zâde’de3 
«... ve dahî burma dülbent4 Sultan Orhan zamanında oldu, beğlere kânî 
burma dülbent derlerdi, divanda burma dülbent giyerlerdi...» denilmektedir.

Yıldırım Bayezid zamanında divân’ın mevcudiyeti ve hergün divân top-
lantısı yapıldığına dair şu bilgiye raslıyoruz: Yıldırım Bayezid, kendisini te-
davi ettirmek ve aynı zamanda Bursa’da yaptırdığı hastahanede çalıştırmak 
için Mısır hükümdarı Melik Zâhir Berkuk’dan bir tabib istemiştir. Melik Zâ- 
hir de.Şemseddin İbn Sagîr adlı tabibi göndermiştir. Tabibin, İbn Hacer’e 
verdiği malûmata göre, Osman-oğlu sabahlan erken, bir meydanda ve halk-
tan uzakça yüksek bir mevkide oturarak ahâlinin şikâyet ve davalarını din-
ler, haksızlıklarını gidermeye çalışırdı5.

1 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin Merkez Ve Bahriye Teş-
kilâtı, T.T.K.B. Ankara 1948, s. 2; Midhat Sertoflu, Resimli Osmanlı Tarihi 
Ansiklopedisi, İstanbul 1958, s. 79.

2 Mehmed Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri Ve Terimleri Sözlüğü, 
İstanbul 1946, c. I., s. 462.

3 Tevârih-i Âli Osman, naşiri Âlî, İstanbul 1332, s. 40.
4 Burma sarık.
5 Mehmed Zeki Pakalm, Aynı eser, s. 464.
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Fâtih Sultan Mehmed (1451 -1481) in tertib ettirdiği kânunnâmede6 
« ... divan’da hergün vüzerâm ve kazaskerlerim ve defterdarlarım geldikte 
çavuşbaşı ve kapucular kethüdâsı önlerine düşüp istikbâl etsünler...» deni-
liyor. Bu maddeye göre Fatih devrinde de divan’m hergün toplandığı anla-
şılmaktadır.

Fâtih devrinde divan toplantılarında ilk zamanlar divan’a bizzat padi-
şah başkanlık yapmaktaydı. Daha sonraları toplantıları perde veya kafes 
arkasından takib etmeye başlamıştır. Bu usul için kânunnâmesinde « ... ev-
velâ bir arz odası yapılsın, cenâb-ı şerifim pes-i perdede oturup haftada 
dört gün vüzerâm ve kazaskerlerim ve defterdarlarım rikâb-ı hümâyûnuma 
arza girsünler...» diye emretmiştir.

Hergün toplanmakta olan divan, yine Fatih devrinde haftada dört gü-
ne indirilmiştir. Fakat divan’m haftada dört gün toplanması usulü kesinlikle 
kabul edilemez. Divan toplantılarının haftada bir veya iki gün yapıldığı gi-
bi her gün yapıldığı da görülmektedir. Ancak XVI. yüzyılın ikinci yarısın-
dan itibaren divan’m cumartesi, pazar, pazartesi ve salı günleri olmak üzere 
toplandığına dair bazı eserlerde kayıtlar vardır. 1554 M. (961 H.) tarihli 
Mühimme defterindeki7 kayıtlarda divan’m, haftanın bazı günlerinde top-
landığı gibi hergün de toplandığı görülmektedir. XVII. yüzyılın sonlarına 
doğru divan toplantdarı haftada iki gün yapılmaya başlanılmış fakat II. Ah-
met (1691-1695) in saltanata geçmesi ile birlikte yine dört güne çıkarılmış-
tır. XVIII. yüzyılda tekrar haftada iki güne indirilmiştir. Daha sonraları 
haftada bir gün yapılmaya başlanmış ve imparatorluğun son zamanlarında 
divan toplantılarının önemi azalmıştır.

1750 (H. 1163- 1164) de Bâb-ı Âsafî adı verilen Paşa Kapısı teşki-
lâtının kurulmasından itibaren Divan-ı Hümâyûn’un gördüğü işler bu teş-
kilâta geçmiştir. 1844 (H. 1260) de Bâb-ı Âlî teşkilâtı kurulmuş ve merkez 
idare sisteminde önemli değişmeler olmuştur. Gerek Bâb-ı Âsafî gerek Bâb-ı 
Âlî zamanlarında Divân-ı Hümâyûn’un vazifesi sadece devlet işlerinin yü- 
rültülmesinde yapılan işlemlere ait evrakı muhafaza etmek olmuş ve impa-
ratorluğun sonuna kadar bu. şekilde bir sembol olarak kalmıştır8.

•

6 Kânunnâme-i âl-i Osman, naşiri Mehmed Ârif, İstanbul 1330, s. 23.
7 Başbakanlık Arşivi, Mühimme Defteri, nr. 1.
8 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Aynı eser, s. 1-110.
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D Î V A N  T O P L A N T I L A R I

Sarayda yapılan Divan toplantıları üç şekilde olurdu:

a) Belirli günlerde toplanan «alelâde divân»,
b) Kapıkulu ocaklarına maaş verilmesi ve elçi kabulü dölayısı ile 

toplanan «Galebe divânı»,
c) Olağanüstü olarak belirli divân günlerinden hariç padişahın tah-

tının Bâbü’s-sa'âde’ye kurulması ile yapılan «Ayak divânı».

Divân-ı Hümâyûn’da daimî olarak şu kimseler bulunurdu:

1 —  Vezîr-i a<zam
2 —  Diğer kubbe vezirleri
3 —  Rumeli ve Anadolu Kazaskerleri
4 —- Defterdarlar
5 •— Tevkii veya Nişancı. . •

Divan’da bu şahıslann oturmaları için özel yerleri vardı. Bunlardan 
başka divan’da ayakta hizmet gören Reîsü’l-küttâb, Çavuşbaşı Ve Kapucu- 
lar Kethüdâsı bulunurdu. •

Divan toplantılarma gelecek olan görevli kimseler, sabah namazından 
sonra merâsimle Divanhâne’ye9 girerlerdi. Divân-ı Hümâyun’da vezîr-i 
aczam’m oturduğu sedir, Pâdişâhın Divân-ı Hümâyûn müzâkerelerini dinle-
diği Kasr-ı âdil denilen pencerenin altında yarım metre yükseklikte bulu-
nurdu. Vezîr-i a'zam’m sağında ve solunda mevkilerine göre diğer şahıslar 
sıra ile yerlerine otururlardı.

İkinci Kubbe Altı denilen kısımda Divân-ı Hümâyûn’a bağlı kalemle-
rin âmirleri ve yardımcıları bulunurdu. Bu kubbenin yanındaki üçüncü kub-
be altında ise, ikinci kubbe altındaki kalem amirlerinin kalemlerine ait def-
terler sandıklar içinde hazır dururdu. Üçüncü Kubbe altının kapısı her di-
vân toplantısında Sadr-ı aczam’daki mühr-i hümâyûn ile mühürlenir ve açı-

9 Mehmed Zeki Pakalm, Aynı eser, c: I., s. 462.
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lirdi. Üçüncü kubbenin dışındaki kubbe altında ise Reîsü’l-küttâb ile Di- 
vân-ı Hümâyun kâtiplerinin dâireleri vardı.

Divân-ı Hümâyun’da müzâkerelere en önemli meselelerden başlanırdı. 
Önce elçiliklerin istekleri ve verilecek cevaplar üzerinde durulur, karar ve-
rilirdi. Sonra eyâletlerin ihtiyaçları, yabancı devletlerle olan münasebetlere 
dair meseleler, halkın istek ve şikâyetleri, arazi da’vâlan ve önem sırasına 
göre diğer meselelere bakılırdı.

Da’vâlan Sadr-ı a<zam dinlerdi. Tezkireciler sırayla ve yüksek sesle di-
lekçe (arz-ı hâl)leri okurlar ve bunlara âit' verilen kararların kayıtlarım ya-
parlardı. Hukükî ve şer<î davalara bakılır, tevcihler varsa onlar da yapılırdı. 
Kazaskerler, kendilerine havale olunan dâvâlârı dinler, gerektiğinde bazı 
dâvâları kendi idareleri altındaki mahkemelere gönderirlerdi. Eğer vezîr-i 
a‘zam, kazaskerlere devrettiği bir dava hakkında «mühimdir» derse o mese-
leye dair hâkimden bilgi isterdi. Eğer verilmiş olan bir kararı doğru bulmaz-
sa kararı bozabilirdi- Divan’da şikâyetçi çok olduğu zamanlarda, vezîr-i 
a£zam, ikinci ve üçüncü derecede önem taşıyan meselelerin halledilmesi için 
ikinci vezire izin verirdi.

D İ  V Â N - I  H Ü M Â Y Û N  K A L E M L E R İ

Divân-ı Hümâyûn’da görüşülen meselelere ait verilen kararların kayıt-
larını yapan ayrı ayrı kalemler vardı. Bu kalemler birinci sınıf divân hoca-
larından olan Reîsü’l-küttâb. v e . beraberindeki Beğlikçi’nin idaresinde ça-
lışırlardı. Bunlardan başka Nişancı ve Defter Emini’nin idaresinde olan ta-
pu kayıtlarının bulunduğu defter hâzinesi ile Defterdar’m idaresi altında 
bulunan mâliye defterlerinin ve vesikalaranm bulunduğu bir hazine daha 
vardı. .

Divân-ı Hümâyûn kalemleri, Bâb-ı Âlî’nin kurulmasından önce şun-
lardı :

1 —  Âmedî kalemi
2 —  Tahvil (Kise veya Nişan) kalemi
3 —  Rüûs veya Nişan kalemi
4 —  Beğlik veya Divân kalemi10.

10 Başbakanlık Arşivi, Hatt-% Hümâyûn, nr. 4470, 5254; Buyruldu defteri, 
ur. 1, s. 62-63; Buyruldu defteri, nr. 2, s. 97.
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Bu dört esas kalemden başka, bugünkü Zât İşleri kaleminin gördüğü 
görevi yapan Teşrifatçılık kalemi ile Vakanüvislik kalemi vardı.

Bu kalemlerden beylik veya Divân* kalemi, Divân-ı Hümâyûn Mü- 
himme kaleminin ve konumuzun esasmı teşkil ettiğinden, bunun izahına geç-
meden önce diğer kalemler hakkında kısa bilgiler vereceğiz.

Â M E D Î  K A L E M İ

Âmedî kalemi, Reîsü’l-küttâb’m özel kalemidir11. Sadâretle saray ara-
sında irtibat ve muhabereyi sağlamakla beraber devletin bütün haricî iş-
leri ile meşgul olurdu. Bu kalemin şefine «Âmedî-i Divân-ı Hümâyûn», veya 
kısaca «Âmedî» denirdi. Bu zat Reisü’l-küttâb’m özel kalem müdürü duru-
mundaydı.

Âmedî kaleminde, devletin gizli işlerine dair meselelerin kayıtları ya-
pıldığı için bu kalemde çalışacak kimselerin iyi ahlaklı ve sır tutabilen kim-
seler olmasına çok dikkat edilirdi. Reisü’l-küttâb’m gizli ve açık bütün ya-
zıları Âmedci’nin elinden geçerdi. Âmedci, Reîsü’l-küttâb’m Sadrazama su-
nulmak üzere müsveddesini yaptığı yazıları beyaz üzerine (temiz olarak) ya-
zar ve ikinci derecedeki meseleler hakkında kendisi de telhisler yazardı12.

T A H V İ L  K A L E M İ

Tahvil Kalemi’ne «Nişan» veya «Kise» de denilirdi13. Vezir, beyler-
beyi, sancak beylerinin beratları ve bunlara verilecek vazifelerin yürütül-
mesi için verilmesi gereken tevcih fermanları, tahvil hükümleri ile tahvil 
tezkireleri bu kalemde yazılıdır. Ayrıca tımar ve zecâmet tevcihlerinin iş-
lerine de Tahvil kalemi bakardı14. Tahvil kaleminin şefine «Tahvil kisedarı» 
denilirdi.

11 İsmail Hakkı Uzunçarşüı, Aynı eser, s. 55; Başbakanlık Arşivi, Hatt-ı 
Hümâyûn, nr. 5254.

12 Topkapı Sarayı Arşivi, nr. D /3208; Başbakanlık Arşivi, MUD, nr. 37, 
s. 30; İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Aynı eser, s .55; Cengiz Orhonlu, Osmanlı Ta-
rihine Ait Belgeler-Telhisler (1597-1607), İstanbul 1970, s. XVİİİ-XXIV.

13 Başbakanlık Arşivi, TVD. nr. 5, s. 11, 19.
14 Bütün tahvil kayıtlarında bu husus teyid edilmiştir.
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R Ü Û S  V E Y A  N İ Ş A N  K A L E M İ

«Rüûs-ı hümâyûn» da denilen15 bu kalemde vezir, beylerbeyi, sancak 
beyi ve vilâyet kadısı derecelerine kadar yükselmiş (ilmiye sınıfı hariç) bü-
tün devlet memuriyetlerine girenlerin işleri yapılırdı. Ayrıca kendilerine va-
kıflardan vazife verilen kimselerin işleri de Rüûs kalemi meşgul olurdu16.

Rüûs kaleminde başhca şu işlemlerin kayıtları yapılırdı:

1 —  Rüûs kaleminde verilen rüûslar.
2 —  Sefer dolayısı ile ordu seferde iken ordudan verilen rüûslar.
3 —  Sard-ı a<zam cephede iken padişahm emri ile rikâbda verilen 

rikâb-ı hümâyûn rüûsları17.

Rüûs kalemi şefine «Rüûs kisedârı» denilirdi.

T E Ş R İ F A T Ç I L I K  K A L E M İ

Teşrifatçılık kaleminde gerek saraya ve gerek devlet dairelerine ait me-
rasim ve tören işlerine bakılırdı18. Kalemin şefi olan «Teşrifâtî-i Divân-ı 
Hümâyûn» veya kısa adı ile «Teşrifatçı», saraya âit bütün merasimleri yü-
rütürdü, Teşrifatçı’nm yanında yardımcı olarak «Teşrifat Kisedan» bulunur 
ve bundan sonra teşrifat halifesi, kaftancı başı ve teşrifat kisedan yamağı 
görev alırlardı.

Teşrifatçı, merasimleri elindeki teşrifat defterine göre idare ederdi. Ya-
pılan her merasim muntazam olarak teşrifat defterlerine kayıt edilirdi19.

15 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Aynı eser, s. 45.
16 Başbakanlık Arşivi, Cevdet Dahiliye Tasnifi, nr. 17407.
17 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Aynı eser, s. 46; Nejat Göyünç, XVI. Yüz-

yılda Rüûs Ve Önemi (Tarih Dergisi), sayı 22, s. 17-34.
18 Başbakanlık Arşivi, K.K., Teşrifatçılık Defterleri; İsmail Hakkı Uzun- 

çarşılı, Aynı eser, s. 58.
19 Başbakanlık Arşivi, Teşrifatçılık Defterleri kayıtları.
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,Y  A K ’ A - N Ü V İ S L İ K  K A L E M İ

XVIII. asrın başlarında teşekkül etmiş bir memuriyettir. Daha önce-
leri bu görevi yapanlara «Şehnâme-nüvist» denilirdi20.

Vakca-nüvislik kaleminde devlet tarafmdan verilen vesikaların kayıt-
ları yapılırdı21. Bu kalemin özelliği olayların kayıtlarım zamanında yapıp 
sonraki devirlere tarih olarak devretmesidir. Vakca-nüvis tarihleri doğrudan 
doğruya vesikaların kayıtları olması bakımından önem taşımaktadırlar. An-
cak devletin birinci ve ikinci derecede ehemmiyetli konulara ait vesikaların 
kayıtlarını aynen değil de ağızdan duyarak yahut sonradan tetkik oluna-
rak yazılması bakımından vakanüvis tarihleri ikinci derecedeki kaynak-
lardır.

B E Y L İ K Ç İ  K A L E M İ

Divân-ı Hümâyûn Dâiresi’nin birinci derecede mes’ul kalemi «Divân-ı 
Hümâyûn Kalemi» dır. Sadece «Divân Kalemi» veya Beylikçi tarafından 
idare olunduğu için «Beylikçi Kalemi» de denilirdi22.

Divan kalemi’nin mevcudiyetini Divân-ı Hümâyûn ile birlikte kabtıl 
etmek- gerekir. Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşundan sonuna kadar de-
vam etmiştir. Divân kaleminden çıkan herhangi bir vesika hakkında mutla-
ka, Divan-ı Hümâyûn’da verilmiş bir karara Veya görüşmesi yapılmış bir 
meseleye âit olduğunu düşünmeliyiz. İmparatorluğun ilk zamanlarında İda-
rî .teşkilât henüz tekâmül etmemişken devletin yönetimine ait çalışmaların 
ve yapılan işlemlerin kayıtları hep Divân Kaleminde tutulmakta ve saklan-
maktaydı. Daha sonraları birinci derece meselelere ait kayıtlar Divan kale-
minde, daha az önem taşıyan meselelerin kayıtları da yukarıda açıklama-
larım yaptığımız kalemlerde yapılmaktaydı.

20 İsmail Hakkı Uzungarşılı, Aynı eser, s. 64;. Mehmed Zeki Pakalm, A y -
nı eser, c. IH, s. 318, 574.

■21 Başbakanlık Arşivi, H.H. nr., 48063. •
22 Mehmed Zeki Pakalm, Aynı eser, c. I., s. 467; İsmail Hakkı TJzungar- 

şılı, Aynı eser, s. 40.
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Divân Kalemi, II. Mehmed (1451-1481) in hükümdarlığından sonra 
elde mevcud vesikalara göre Beylikçi’nin idaresi altında çalışmaktaydı23. 
Beylikçi aynı zamanda Divân-ı Hümâyûn kalem lerinin âmiri olan Reisü’l- 
küttâb’ın yardnncısı durumunda idi24. Divân kaleminin şefi olan kimsenin 
resmî ünvanı «Beylikçi-i Divân-ı Hümâyûn» idi25. Buna sadece «Beylikçi» 
de denilirdi26.

Divan veya Beylikçi kaleminde: devletin İdarî işlerinde kendilerine 
yetki verilmiş kimselere (Beylerbeyi, kadı, nâib, vali, kaymakam vs...) ya-
zılan emirlerin kayıtlan, diğer devletler ile yapılan anlaşmaların kayıtları, 
devletler ile ilgili emirler ve sözleşmelerin şartlarına uyularak tatbik olunan 
ahidnâme ve nâme-i hümâyunların kayıtları ile bunlar hakkında verilen 
emirlerin kayıtları yapılırdı27. Büyük divan’m vermiş olduğu kararlar da 
bu kalemde yazılırdı. Divan’m «mühim» dediği konuların müzakerelerini 
ve bu konular hakkında verilen kararlarım müsvedde (tesvid) ve beyaz üze-
rine (tebyiz) yazardı. Görüşülmesi sonraya bırakılan mes’eleler dışmda ve-
rilen emir ve hükümlerin suretleri de Divan kaleminde yazılırdı. Ahidnâ'" 
meler, dâhilî idare ile ilgili gerek eski olsun gerek yeni olsun bütün nizam-
lar ve. imtiyazlar ile verilmesi lâzım gelen çeşidi emirlerin yazılması Divan 
kalemine aitti. Yazılan bütün yazılar da bu kalemde saklanırdı28.

Yabancı devletlerin elçilerinden Hâriciye Nezâreti (Dış İşleri Bakanlı-
ğı) ne sorulan bir konuya ait evrak önce Beylikçi kalemine gelirdi. Kalem 
âmiri olan Beylikçi, bu evraka «muktaza» işareti koyar ve kaleme gönderir-
di. Divân kalemine gelen «muktaza» işaretli evrak burada, anlaşmalara ve 
şartlara uygun olup olmadığı incelendikten sonra evrakın ihtiva ettiği konu-
ya göre yapılacak işlemin şekli muktaza işaretinin altına belirtilir ve evrak 
tekrar Hariciye Nezaretine gönderilirdi. Bundan başka diğer imtiyazlar ve 
patrikhâne işlerine ait işlemlerde de aynı usul takib edilirdi.

23 Başbakanlık Arşivi ,MUD., nr. 37, s. 4; Cevdet Dahiliye Tasnifi, nr. 
2297.

24 Mehmed Zeki Pakalın, Aynı eser, c. I., s. 221.
25 Başbakanlık Arşivi, TVD., nr. 85, s. 4; HH. nr. 4852, 23302/A.
26 Başbakanlık Arşivi, KK., nr. 858, s. 8; MUD. kayıtları, nr. 39.
27 Topkapı Sarayı Arşivi, nr. 3208/1.
28 Midhat Sertoğlu, Muhteva Bakımından Başvekâlet Arşivi, Ankara 

1955, s. 13-38.
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Divân-ı Hümâyûn kalemi tarafından yazılan yazılara da «muktaza» 
adı verilirdi. Bu yazıların kayıtlarının yapıldığı defterlere «Muktaza defter-
leri» denilmiştir29.

Divân-ı Hümâyûn’da görüşülen mes’elelerin konularma ve önem sıra-
sına göre kalemlere havale edildiğini söylemiş, birinci ve ikinci derecedeki 
mes’elelere ait işlemlerin Divân veya Beğlikçi kaleminde yapıldığını belirt-
miştik. Bu sebeble Divân kaleminde çalışan kâtiplerin bâzı hususlarda di-
ğer kalemlerde çalışan kâtiplerden farklı olduğunu görüyoruz. Divân-ı Hü-
mâyûn’da görüşülen ve kararı yine Divân-ı Hümâyûn’da verilen mes’eleler 
için « m ü h i m »  kaydı konulduğundan bu çeşit evrakın yazılarım yazan ve 
işlemlerini yapan kâtiplere miihimme yazan anlamında olan « M ü h i m -  
me  - n ü v i s »  denilirdi. Yazılacak konuların çok gizli tutulması lâzım 
geldiği zaman bu çeşit yazıları Beğlikçi ya bizzat kendisi yazar, yahut kâ-
tipleri kendi odasma alır ve kendi kontrolü altında yazdırırdı. Daha az önem 
taşıyan konular ise kalem odasında «kisedar» (kalem müdürü)lann kontro-
lünde yazılırdı. Valilere, kadılara, beylere vs... gönderilecek emirler ve hü-
kümler sık sık ve fazla sayıda yazılması gerektiğinden bu nevi yazılar ilgili 
kalemlerin kâtipleri arasından seçilen istidatlı birine verilirdi. Bu kâtip müs-
veddesi yazümış olan evrakın gönderileceği makama ve yazıların örneklerine 
göre yazdacak fermanları düzenli bir şekle koyar ve sonra müsveddeyi oku-
yarak yirmi otuz kâtibe birden yazdırırdı, yani çoğaltırdı30.

1776 (H. 1211) yılma kadar Divân kalemi çalışmaları bu şekilde de-
vam etmiştir. Bu tarihten sonra Divân-ı Hümâyûn kalemTerinin ayrı ayrı 
kısımlara ayrıldığını görüyoruz. Daha önceleri Divân-ı Hümâyûn kalem-
lerine ait personel hepsi bir odada çalışırlardı. Bir kalemde görüşülen mes’- 
ele hakkında diğer kalem mensupları da bilgi sahibi olurlardı. Halbuki dev-
letin gerek siyasî gerekse idârî işlerinin gizli tutulması, yapılan işlemlerin 
sadece ilgililer tarafmdan bilinmesi gerekirdi. Usul böyle olduğu halde dev-
letle işi olan yabancı devlet tercümanları, elçilik mensupları, vezirler, bey-
lerbeyleri, kapıkethüdaları ve diğer iş sahibi kimseler, işlerini takib etmek 
için büyük bir salonda bulunan kalemlerden Ademî kalemine girip çıktıkça 
diğer kalemlerde görülen işlemleri de duymak hatta görmekle öğrenebilir-
lerdi. Bunun için mühimmenüvislerin diğer kalemlerin personeli ile aynı 
odada çalışmaları zararlı görülmüştür. Bu düşünse ile mühimmenüvislerin

29 Başbakanlık Arşivi, Muhteza defterleri.
30 Başbakanlık Arşivi, M UD, nr. 37, s. 4-6.



D İVÂN-I HÜM ÂYÛN 139

ayrı bir odaya alınmaları kararlaştırılmış ve bu karar üzerine yapılan yeni 
bir nizâmnâmede öteki kalemlerin de zaman zaman özel odalara ayrılma-
ları öngörülmüştür.

M Ü H İ M M E  O D A S I  ( K A L E M İ )

M ü h i m m e  O d a s ı ’ n ın  k u r u l u ş u  ve  g ö r e v i :

Divân-ı Hümâyûn’un çalışma şekli, kaleme alınacak kâtiplerin duru-
mu ve mühimmenüvisler için ayrı bir odanın yapılması hakkında 30. Ocak. 
1797 (1. Şaban. 1211) tarihinde nizammâne hazırlanmış ve yürürlüğe kon-
muştur31 . Divân-ı Hümâyûn’un bu tarihe gelinceye kadar çalışma şeklini be-
lirten ve . Mühimme Odası’nın ayrılmasını kararlaştıran bu nizâmnâmede 
yapılan açıklama şöyledir : ■

«Divân-ı Hümâyûn kalemi, eskiden beri Osm anlı Devleti’nin gizli 
tutulması gereken evrakının muhâfaza olunduğu eski bir kalemdir. Osmanh 
Devleti’nin Avrupa devletleri ile yaptığı ilk anlaşma tarihinden bu güne ka-
dar elde tutulmuş olan eski ve yeni anlaşmaların hepsi bu kalemde saklan-
mıştır32. İstanbul’da oturan yabancı devlet elçilerinin hergün ortaya çıkan 
kendi devletleri ile ilgili sulh, ticâret ve diğer konulara ait yapılan anlaş-
malar, bu anlaşmalarda kabûl edilen şartların görüşülmesi, ve yürütülmesi 
için verilmiş olan beratlar üe padişahın emirlerine ait yazıların kayıtlan da 
kalemde bulunmaktadır.

Yabancı devlet elçileri ile görüşülen mes’eleler esnasmda elçilerin yan-
larında tercümanlarının da bulunmaları gerekiyor. Bu sebebden bunlar da 
kalem odasına aralıksız olarak girip çıkmaktadırlar. Ayrıca, Osmanh Dev-
leti hudutları içerisinde mevcud vilâyetlerin ve livaların mutasarrıfları, 
kale ve hudud muhafızlan, vezirler, mirmiranlar ve diğer yetkili şahısların 
sefer ve hazarda yeni görevlere tayinleri veya değiştirilmeleri esasında gere-
ken duruma göre kendilerine anlatılması lazım gelen harb. usullerine ve 
idareye dâ’ir emirler ile diğer yapılması icab eden önemli konuların, Rume-
li’de ve Anadolu’da meydana gelen hukukî davalar ve idârî işlemlerin dü-

31 Başbakanlık Arşivi, MUD., nr. 37, s. 4-6.
32 Başbakanlık Arşivi, Divân-ı Hümâyûn defterleri ve Divân-ı Hümâyûn 

evrakı. Bak. Midhat Sertoğlu, Aynı eser, s. 13 - 38.
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zenti şekilde yapılması hakkında verilen emirlerin hepsinin Divân-ı Hümâ-
yûn kaleminde yazılması için herhangi bir kayıt ve açıklama yoktur: Kaldı 
ki mühim işlerin gizli tutulması gerekenleri ve diğer işlere ait verilecek emir-
ler ile ilgili yazıların düzenlenmesi görevi, Riyâset makamından Divân-ı Hü-
mâyûn beğlikçilerine verilmektedir. Beğlikçiler, gündüzleri Beğlikçi odasın-
da, geceleri de kendi evlerinde, yazılacak olan emirlerin müsveddelerini ha-
zırlamaktadırlar. Yazılan müsveddeler önce Reîsü’l-Küttâb’a gönderilirdi. 
Reîsü’l-Küttâb, müsveddeler üzerinde gerekli düzeltmeleri yapar, sonra ya-
zının üst kısmına « p e n ç e » 33 işaretini kor ve Sadrazam’a sunardı. Sad-
razam, yazıyı uygun görürse « S a h » 34 işaretini koyardı. Herhangibir ma-
kama veya şahsa yazılacak olan emirlerden gizli tutulması lâzım gelenleri 
ve diğer önemli konuları Beğlikçi bizzat kendi gizli bir şekilde yazardı. Ba- 
zan da çok gizli tutulması gerekmiyen yazılar kendilerine güvenilir kâüblere 
yazdırılırdı. Böyle durumlarda yazılacak yazıların değerine ve gerektirdiği 
duruma göre mühemmenüvis kâtiblerinden en itimatlısı, en bilgilisi ve bu 
hususlarda tecrübeli olan bir iki, kâtib, kalem odasından Beğlikçi’nin kendi 
odasına getirilir ve yazılar onlara yazdırılırdı. Bu usul eskiden beri aynı şe-
kilde devam etmektedir. Bundan başka, gizü tutulması icab etmiyen emir-
lerin ve diğer yazıların kalem odasına götürülüp kalem şeflerinin kontrolü 
altında kâtiblere yazdırıldığı bilinen bir husustur. Hal böyle iken bazı yazı-
ların aynı şekilde birçok yere yazılması gerektiğinde bunların bir an evvel 
yazılması için kâtiblerin arasından, yazılacak yazıların sayısma göre en bil-
gilisi ve tecrübeü olanı seçilir ve bu kâtib bir odada toplanan diğer kâtible-
re yazılacak yazının müsveddesini okur ve yazdırırdı. Böylece on, yirmi, 
daha az veya daha çok yazı örneği bir defada yazılmış olurdu. Bu usulde 
yazılan yazıların mahiyetlerinin dahi başka bir kısma sızmamasına dikkat 
edilirdi. Ancak yabancı devletlerin tercümanları ve yanlarındaki adamlariyle 
ellerindeki dilekçeler veya diğer kalemlerden verilmiş olub işlemleri yapıla-
cak yazılar bulunan iş sahibi kimseler vakitli vakitsiz Divân-ı Hümâyûn ka- 
lemi’ne girip çıkmaktadırlar. Aslında kalemlerin işleri çok değüdir. Fakat 
önemli konulara ait yazıları yazan kâtibler ile kayıt defterlerim işleyen kâ-
tiblerin ve hükümet tarafından işi görülmüş kimselere ferman yazan kâtib-
lerin yerleri ayrı değildir. Başlangıçtan beri bunların hepsi büyükçe bir oda 
şeklinde olan kaİem odasmda bir arada oturmaktadırlar. Böyle bir kalem

33 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Tuğra ve Pençelere Dâir, Belleten, nr. 17-18 
den ayrı basım, s. 113-114. '

34 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Aynı eser, s. 114.
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odasmda yazılması gereken yazılar hernekadar çök gizli işlere ait olmasa 
bile kaleme hususî işler dolayısı ile girip çıkan kimselerden saklanması lâ-
zımdır. Yabancı tercümanlar ve beraberindeki adamlar dışarılı iş adamları 
ile çeşitli sebeblerle kaleme gelmiş olan kimselerin herhangibir sebeble mü-
him işlere ait yazıların yazıldığı kısma girip çıkmaları hiçbir zaman doğru 
değildir.

Bundan dolayı sözkonusu kalemin mühimmenüvis kâtiblerine özel bir 
yer ayrılmalıdır. Yanlarına yabancı kimseler gidip gelmesin. Kayıd defteri 
işlerine bakanlar ile iş sahiplerine ait yazıları yazan kâtiblerin ve kâtibliğe 
yeni girmiş olan şâgird (staj yapan)ler de ayrı bir kısımda olsun. Bundan 
sonra da olur olmaz kimselere şâgirdlik izni verilmesin.

Kalem odası iki kısma ayrılsın. Odanın bir tarafı duvar ile bölünüp 
kapı mı açılır, yoksa kalem odasının civarında mühimmenüvisler için yeni 
bir oda mı yapılması buyrulur? .Eğer mühimmenüvisler için ayrı bir oda ya-
pılırsa diğer bütün işler de yoluna girmiş ve düzene konulmuş olacaktır. 
Böylece, bu adı geçen kalemin yüksek şahsınızın zamanında gelişmesi sağ-
lanmış ve ortaya yeni bir eser konulmuş olacaktır. Söz konusu kalem ile 
Bâb-ı Âlî’deki diğer kalemlerin düzeni ve çalışmaları hakkmda irâde (emir) 
çıkmış olması sebebi ile Divân-ı Hümâyûn kalemi için de bundan sonra 
uyulması gereken şartların yerine getirilmesine çalışılmalıdır. Hiçbir zaman 
bu yönetmeüğe aykırı hareket edilmemelidir. Bu nizâmnâmeye devamlı şe-
kilde uyulmasına dair aşağıda açıklanmış olan şartları herkese bildirmem 
için tarafıma emir olunmuştur.

Bugünden sonra, verilen emirlere ve nizama uygun hareket etmeyen-
ler olursa bu gibi kimselere, hiçbir şekilde anlayış gösterilmeyecek, kalem-
den çıkartılacak ve işlediği suça göre cezalandırılacaktır.

■ Divân-ı Hümâyûn kalemi’nin düzenli bir şekilde çalışması için yeni 
bir nizâmnâme çıkarılmıştır. Bugün için Divan ve Rüûs kalemlerinde ça-
lışan şâkirdlerin sayısı çok fazladır. Bunların çokluğu sebebi ile çalışma ye-
rinde sıkıntı çekilmektedir. Mühimme-nüvis kâtibleri önemli yazıları yaza-
bilmek için sıkışıklıktan dolayı güç durumlara düşmektedirler. Bu sebebden 
yeni nizâmnâmeye göre kaleme bir müddet şâkird alınmaması kabul edil-
miştir. Belirtilen müddet bittikten sonra çalışma belgesi verileceklerin de 
belirli sayıda olmaları gerekmektedir. Bu nizâmnâmenin kabul ediliş tari-
hinden itibaren iki sene sonuna kadar şâkirdlik isteğinde bulunanların di-
lekçelerinin üst kısmma nizâmnâme şartları belirtilecek, kalemde kayıtları
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yapılacak, belirtilen müddet zarfında çalışma belgesi verilemiyeceği ken-
dilerine bildirilecektir. Nizâmnâmenin kabul edilmesinden iki sene geçtik-
ten sonra dahî kâtiblerin oğullarından ancak onikisine çalışma belgesi veri-
lecektir. Bunlar da her ay bir, iki kişi olmak suretiyle bir yılda alınacaklar-
dır. Bu oniki kişiden altısı Divan-ı Hümâyûn, kalemi’ne, üçü Rüûs kalemi’- 
ne, üçü de kise tarafına alınacaktır. Alınacak kâtibler orta yaşlarını geç-
memiş olacak, çalışmaya başladıkları zamanki hal ve hareketleri ile kâbi- 
liyetlerinin dereceleri tetkik olunacaktır. Kaleme çıraklık için başvuranların 
sayısı çök olunca içlerinden bazılarını kayırmak, başka kazalarda ileri ge-
len kimsedir deyip yahut bazı kapıkethüdâlarmm yanında çalışıp da sonra 
kaleme şâkird olmak isteyenleri kabiliyetli de olsa hiçbir şekilde rica, ha-
tır, yardım yolu ile kaleme alınmaları yasaktır. Nizâmnâmeye göre, kaleme 
alınacak kimselerin hal ve durumları incelendikten sonra, dilekçelerinin 
kenarına yazılacaktır.

Bundan sonra Divân-ı Hümâyûn kalimi’nde mühim mes’elelerin yazı-
larını yazan kâtibler için başka bir yer ayrılacaktır. "Yanlarına yabancı dev-
letlere âit kimselerin ve görevlilerden başka herhangi bir kimsenin girip çık-
ması kesinlikle yasaklanacaktır».

1797 tarihinde çıkartılan bu nizamname ile Divân-ı Hümâyûn kalem-
lerinde yapılan en önemli değişiklik Divan veya Beğlikçi kalemindeki mü- 
himmenüvislerin özel bir yerde çalışmaları için « M i i h i m m e  O d a s ı » -  
nın kurulması olmuştur. Mühimme Odası’nda yapılacak olan çalışmalarda 
bir yenilik yapılmamıştır. Divân veya Beğlikçi kalemi’nin gördüğü göreve 
Mühimme Odası’nda devam edilmiştir.

Mühimme Odası’na sonraları « M ü h i m m e  M ü d ü r l ü ğ ü »  adı 
verilmiştir. Ancak Mühimme Odası’nın resmen diğer isimlerle söylenilme- 
sine dair herhangibir vesikaya bütün araştırmalara rağmen raslanmamıştır. 
Vesikalarda «Mühimme Odası», «Mühimme Kalemi»3S isimleri altmda ka-
yıtlar geçmektedir. Divân-ı Hümâyûn kalemi’nden bahsederken her kalemin 
başında idareci olarak «Kisedâr»ların bulunduğu belirtilmişti. Kisedârlann 
görevleri, emirleri altmda bulunan kâtiblerin çalışmalarını tâkib etmektir. 
Mühimme Odası kuruldukdan sonra mühimmenüvislerin de başma bir ki- 
sedâr tâyin edilmiştir. Bu sebebten Mühimme Odası’na Mühimme Kalemi

35 Başbakanlık Arşivi, Devâir TeTcilâtı, Dosya nr. 26, Kısım, Menâsıb-ı 
Sadâret.
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de demek uygun görülmüştür. Zamanla Divân-ı Hümâyûn kalemlerinde ça-
lışanlar arasında bu isim benimsenmiş ve Mühimme Odası sözü yerine de-
vamlı şekilde Mühimme Kalemi adı kullanılmıştır.

Divân-ı Hümâyûn Kalemlerinden biri olan Mühimme Kalemi’nin di-
ğer kalemlerden bir farkı da, bu kalemin idarecisi olan kisedâr’m «Müdür» 
adını almış olmasıdır. Bu hususda Lütfî Tarihi’nde35 «... Divan Kalemi’nin 
Mühimme Odası, Beğlikci kisedârımn zîr-i idâreşinde ise de kisedârlar, de-
vamlı olarak odada bulunamadıklarından odanın müstakil bir müdür ile 
idaresine lüzum görülerek Mühimme Odası seremdânından ve erbâb-ı ilim 
ve dânişden Sünûhî Efendi, Evâmir-i Mühimme Müdürlüğü nâmı ile zâbıt 
nasb olundu...» denilerek 1837 (1253) yılı olaylarında bahsedilmektedir. 
Ayrıca, Sünûhî Efendi’nin biyoğrafisinde37 « ... Mühiminenüvist olup Di-
van Kalemi Müdürü oldu..., 1253 de Evâmir-i Mühimme Müdürü, 1840 
(1256) da Beğlikçi Kisedârı oldu» denmektedir.

1837 yümdan sonra Mühimme Odası için yine «Divan-ı Hümâyun 
Mühimme Kalemi» veya «Beylikçi-i Divân-ı Hümâyûn. Kalemi» denildiği 
hatta «Mühimme Odası» olarak da söylendiği ve İmparatorluğun sonuna 
kadar bu isimler altında devam ettiği vesikalardan anlaşılmaktadır. Zaten 
Divân-ı Hümâyun’a bağlı kalemlerin arasında başlangıçtan beri «Mühim-
me Kalemi» diye özel bir kalem yoktu. Devletin gizli tutulması ve konusu 
bakımından önem taşıyan mes’elelerin kayıtlarını gerek bilgi ve gerek ça-
lışma yönünden üstün vasıflar taşıyan kâtiblere yazdırırlardı. Bu kâtiblere 
de mühimmenüvis adı verilmişti. Sonradan mühimmenüvislerin özel bir 
odaya ayrılmasıyla bu odaya da «Mühimme Odası» denilmiştir. 1837 de 
Mühimme-nüvislerin başına âmir olarak tâyin edilen kimseye müdür adı 
verilince odanın adı «Mühimme Müdürlüğü» olmuştur. 1846 (1253) yılın-
dan sonra tertiblenmeye başlayan devlet salnâmelerinde de «Mühimme Oda-
sı» diye kayıtlı olup bir müdür idaresinde bulunduğu gösterilmektedir38.

Divân-ı Hümâyûn ve bağlı kalemleri hakkında aydınlatıcı bilgiyi ve-
ren en son tarihli vesika, Divan-ı Hümâyûn dairesi kalemleri ve bu kalem-
lerin çalışma şekline dair hazırlanıp 16 Şubat 1873 (18 Zilhicce 1289) da 
yürürlüğe konan nizâmnâmedir39. Bu nizâmnâmeye göre Divân-ı Hümâyûn 
dâiresine bağlı kalemler şunlardı :

36 Ahmed Lütfî, Tarih, İstanbul 1303, c.v., s. 99.
37 Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî, İstanbul 1308., c. HX, s. 114.
38 Salnâme-i Devlet-i Aliyye-i Osmâniÿye, sene 1263 - 1334.
39 Başbakanlık Arşivi, Dahüiye İrâdeleri, nr. 46122; Bak. Ek I.
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 1 Divân-ı Hümâyûn Kalemi
2 —  Mühimme Odası
3 —  Mezâhib Odası
4 —  Rüûs-ı Hümâyûn Kalemi
5 — Tahvil Kalemi
6 —  Tuğrakeş odası

Nizâmnâmeye göre Mühimme Odası, Divân-ı Hümâyûn Kalemi’nin 
bir bölümü halinde çalışmaktadır. Divân-ı Hümâyûn Kalemi, bir kisedâr, 
bir mümeyyiz idaresi altındadır. Aynca kalemde bir kânun memuru, iki 
mukâbeleci, iki hülâsa memuru, bir başdefterci' ve dört yardımcısı memur 
vardır. Yine bu nizâmnâmede Mühimme Odası’mn bir müdür tarafından 
idare edildiği gösterilir. Mühimme Odası’nm gördüğü vazife hakkında tam 
olarak bilgi veren bu nizâmnâme, olmuştur. Mühimme Odası’nm teşkilâtı 
ve çalışmaları şöyle anlatılır:

Mühimme Odası’nda idareci olarak bir müdür ve bir mümeyyiz, şef 
olarak bir nâmenüvis ve iki müzekkire memuru bulunuyordu.

Diğer memurlar üç sınıfa ayrılmıştır:
a) Birinci sınıf (on memur)
b) İkinci sınıf (onbeş memur)
c) Üçüncü sınıf (yirmi memur)

Miihimme Odası’nda idareci ve memur olarak elli kişi görevli bulunu-
yordu. Bu elli kişinin dışmda stajyer olarak çalışan kâtibler (mülâzım) de 
vardı.

Nizâmnâmeye göre Mühimme Odası’nm çalışmaları şu konular üze-
rindeydi :

Yabancı, devletler ile yapılan anlaşmaların ve herhangi bir iş hususun-
da şahıslar veya diğer devletlerle yapılan sözleşmelerin senedleri ile devle-
tin önemli mes’elelerine ait verilen emir ve beratların yazılmaları odanın 
esas görevini teşkil ediyordu. Bu çeşit mes’elelere ait, irâde-i seniyyeler, za-
bıtlar, kararlar ve diğer evrak, Mühimme Odası’na gelirdi. Gelen evrak ya 
aynı gün veya akşam geç saatte gelen evrak ise ertesi gün «müzekkire def- 
terisme40 özetleri çıkartılarak evrakın numarası ile kaydolunur ve «müsev-

40 Başbakanlık Arşivi, Müzekkire Defterleri.
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vid»lere41 verilirdi. Eğer evrakın aynen yazılması gerekirse bunlar doğru-
dan doğruya «mübeyyiz»lere42 verilirdi. Mühimme Odası’na gelen müsved-
deleri yazılmış yazılar önce mümeyyiz (şef)e verilirdi. Yazdmasına öncelik 
tanınan evrak hemen o gün yahut en geç ertesi gün gerekli işlemi yapıla-
rak müdüre verilirdi. Müdür, evrakı kontrol edip ’ gerekli düzeltmeyi yap-
tıktan sonra «Beğlik kisedârı’na verilsin, oradan da Beğlikçilik makamına 
takdim edilsin» diye evraka işaret koyar ve kaleme gönderirdi. Müdür ta-
rafından kaleme gönderilen evrakın fermanları yazılır ve bu fermanlar «Mu- 
kâbeleci»ler43 tarafından mukâbele olunur ve çıkarılması için işaret konu-
lurdu. Bundan sonra evrak, yine müdüre gider ve müdür tarafından tekrar 
kontroldan geçen evrak «sah» (tasdik) olunduktan sonra hemen o gün ve-
ya en geç ertesi gün müsveddesi ile beraber Beğlik Odası’na gönderilirdi. 
Yazılan müsveddeler, emirler ve beratlar ile diğer mes’elelere ait evrakın 

karar veriliş tarihleri hangi gün ise müzekkire defterlerine «İrâde-i Seniy- 
yesi ve diğer evrakın çıkarılmasına dair emir ve. senedi yazılmıştır» diye 
kaydolunur ve tarih konularak ilgili kalemlere gönderilirdi.

Divân-ı Hümâyûn Kalemi ile Mühimme Odası’nda bulunan birinci ve 
ikinci sınıf memurların arasında dost devletlere ait defterlerin kayıtlarını 
yapanlar, herhangi bir dost devletin elçiliği tarafından bildirilen konsolos 
veya vekillerinin işten alınması yahut tâyinlerine dair haberleri ve gönderi-
len yazıları anlaşma şartlarına uygun şekilde işlemlerini yaparlar ve yapı-
lan işlemleri özçl defterlerine kaydederlerdi. Deniz' taşıtlarına dair emirle-
rin de yazılmasını ve emirnâmelere «tuğra» çekme işini de bunlar yapar, 
sonradan istenildiği vakit hemen Liman İşletmesi tarafına verilmek üzere 
saklarlardı. Bu işler üzerinde çok dikkat ve titizlik gösterilirdi. Herhangi 
bir gecikme meydana gelmemesine çalışılırdı. Yapılan yanlışlıklardan me-
murlar kendileri sorumlu tutulurdu.

İşte 16 Şubat 1873 tarihinde kabul edilen bu nizâmnâmede Mühim-
me Odası’nı yukarıda açıklandığı şekilde görüyoruz.

Ayrıca, Osmanlı Devleti Sâlnâme (yıllık)lerinde Mühimme Odası’nın 
gelişmesi ve zaman zaman yapılan değişiklikleri şu şekilde görüyoruz44.

41 Yazılacak yazıların müsveddelerini yapan memurlar.
42 Müsveddesi yapılan yazıları temize çeken memurlar.
43 Evrak kayıd memurları.
44 Sâlnâme-i' Devlet-i Aliyye-i ösmânyye, sene. H. 1265 -1334. (Arada 

gösterilmiyen yıllar bir önce gösterilen yüm aynıdır).-
Tarih Enstitüsü Dergisi F : 10



146 TEVFÎK TEMELKURAN

Yıl 1848-1849 (H. 1265):

Mâbeyn-i Hümâyûn-ı Mülûkâne, Menâsıb-ı Divâniye, zâbıtân-ı ak- 
lâm: Mühimme Müdürü.

Yd 1872-1873 (H. 1289):
Bâbrı Âlî Zâbıtân-ı Aklâmı: Mühimme Odası Müdürü.

' Yıl 1873- 1874 (H. 1290):
Bâb-ı Âlî Zâbıtân-ı Aklâmı: Miihimme Odası Müdürü, Divân-ı Hü-

mâyûn Mühimme Odası Mümeyyizi.

Yıl 1877 (H. 1294):

Bâb-ı Âlî, Sadâret Dâiresi, Beğlikçi-i Divân-ı Hümâyûn îdâresi; Mü-
himme Odasu Müdürü,' Divân-ı Hümâyûn Mühimme Odası Mümeyyizi.

Yıl 1880 - 1881 (H. 1298) :

Başvekâlet Dâiresi, Divân-ı Hümâyûn Dâiresi Aklâmı; Mühimme Oda-
sı, Başkâtib, mmâyin, nâme-nüvis, mukâbeleci-i evvel, mukâbeleci-i sâni, 
tuğrakeş-i evvel, tuğrakeş-i sâni. ,

Yıl 1896 - 1897 (H. 1314) :

Sadâret-i Uzmâ Dâire-i Çelilesi, Divân-ı Hümâyûn Aklâmı, M ühimme 
Odası: Mühimme Müdürü, mümeyyiz, inu’âvin, nâme-nüvis, mukâbeleci-i 
evvel, mukâbeleci-i sâni, tuğrakeş-i evvel, tuğrakeş-i sâni. *

Yıl 1897 - 1898 (H. 1315):

Bu yılda geçen yılki kadroya sâdece «sermüsevvidlik» Uâve olunmuş-
tur.

Yd 1902-1903 (H. 1320):
Bu ydda Sermüsevvidlik, Mühimme Odası’ndan alınarak Divân-ı Hü-

mâyûn Kalemi’ne Verilmiştir. Diğer kadro aynen muhâfaza olunmuştur.

Yd 1909 (H. 1327):

Dâire-i Sadâret, Divân Dâiresi :

Mühimme Kalemi Mümeyyizi. 1909’da Mühimme Odası’nın persone-
li dağılmış, odanın adı değiştirilerek «Mühimme Kalemi» olmuş ve sâdece 
bir mümeyyizin idâresine verilmiştir.
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Yıl 1914 -1916 (H. 1333 - 1334):

Dâire-i Sadâret, Divân-ı Hümâyûn Beğlikçilik Dâiresi, Mühimme ve 
Kalem-i Mahsus Müdüriyeti : Müdir, Mu’âvin.

1916 dan sonra Mühimme Kalemi’nin durumuna âit elimizde tek ve-
sika vardır45. Bu vesikada Mühimme Kalemi’nin son şeklini görüyoruz, 
şöyleki:

Yıl 1918 - 1919 (H. 1337): .

Mühimme kalemleri ve devletin idâri işlerine bakan diğer kalemler 
«Mektûbî Kalemi» adı altında tek kalem olarak birleştirilmiştir. Mektû- 
bî Kalemi’nih müdürlüğüne Umûr-ı idâriye Kalemi mu’âvini Server, birin-
ci muavinliğine Umûr-ı Mühimme Müdürü Seyfeddin, ikinci mu'âvinliğine 
Umûr-ı Mühimme Müdür mu'âvini Feyzi beyler getirilmiştir.

Mühimme Kalemi’nin kuruluşu, gördüğü işleri ve bu kalemde çalışan 
görevliler hakkında imkân nisbetinde eldeki vesikaları değerlendirmeye ça- 
hştık..Şimdi, Mühimme Kalemi’nin personeli arasmda en önemli yeri tutan 
ve bilhassa Miihimme Odası’nm ayrı bir kalem haline getirilmesine sebeb 
olan mühimmenüyisler hakkında daha geniş bilgüer vermeye çalışacağız.

M Ü H Î  M M  E - N Ü V  İ S L İK

Osmanlı Devleti’nin merkez teşkilâtmın Divân-ı Hümâyun’dan idâre 
olunmakta olduğu . buraya kadar : yapılan açıklamalardan anlaşılmaktadır. 
Divân-ı Hümâyun kalemleri hakkmda yapılan açıklamalarda Divân-ı Hü- 
mâyun’un gördüğü mes’elelere ait, yazıların en önemlilerinin «Divân» veya 
«Beğlikçi» kaleminden geçtiğini ve 1797 yılında ayrı bir şube olarak çalış-
maya başlayan Mühimme Odası’nın bu işi üzerine aldığım gördük. İmpa-
ratorluğun önemli mes’elelerine dâir her türlü yazmm yazılması veya bun-
lar hakkmda gerekli işlemlerin yapılması için de özel kâtibler tahsis olun-
muştur.

Bugün resmî işlemlerde «önemli» denilen bir mesele için Osmanlı İm-
paratorluğu devrinde Arapça bir kelime olan « m ü h i m m » veya « m ü-

45 Başbakanlık Arşivi, Devdir Teşkilâtı, Dosya nr. 26, Kısım, Menâsıb-ı 
Sadâret.
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h i m m e » sözleri kullanılırdı. Bugün dahi resmî dairelerde bu çeşit ev-
rak için «önemli», «gizli», «çok gizli» vb... gibi damgaları kullanılmakta-
dır. Divân-ı Hümâyun’da bir mes’ele hakkında «mühimm» denildiği zaman 
bu mes’eleye ait evrakın işlemleri özel olarak görevlendirilmiş olan kâtible-
re yaptırılırdı. Bu kâtiblere mühimme yazan anlamına gelen farsça «yazıcı», 
«yazan» demek olan «nüvis» kelimesi ile birleşik olarak «mühimme-nüvis» 
adı verilmiştir.

Mühimme Odası’nm kuruluşuna kadar mühimme-nüvisler diğer kalem-
lerin kâtibleri ile aynı odada çalışırlardı. Bu devreye kadar mühimmenü- 
vislerin sayıları ve özellikleri hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz. Ancak 
Mühimme Odası kurulduktan sonra bu odada çalışacak mühimmenüvisler 
için bazı özel şartlar konmuş ve zaman zaman kendilerine üstün haklar ta-
nınmıştır.

Mühimme Odası’nm kurulması için hazırlanan ve yukarıda açıklama-
sı yapılan 1797 tarihli nizâmnâmeye göre Mühimme Odası’na ilk olarak 
onbeş kâtib alınması kararlaştırılmıştır46. Bu onbeş kâtib, Divân-ı Hümâ-
yun Kaleminde çalışan kâtiblerin içinden güzel yazı yazan, temiz giyinişli, 
kendisine güvenilir ve görevine bağh olanların arasından seçilecekti47. Da-
ha sonra mühim konuları yazmaya kabiliyetli ve tecrübeli olan diğer kâ- 
tiblerin arasından birer ikişer kâtib daha alınacak ve Mühimme Odası’na 
tayin edilecek kâtiblerin sayısı otuzdan fazla olmıyacaktı. Mühimme-nüvis 
olarak görevlendirilen kâtibler herhangi bir işe dair yazı yazmıyacaklardı. 
Onların işleri, gece gündüz mühim işlere ait yazüarı yazmak olacaktı. Mü-
himmenüvisler, Divân-ı Hümâyûn Odası için ayrılan gelirlerden faydalana-
caklar, diğer kâtiblere örnek olarak gösterilecek şekilde çalışmalarına ve 
haklarına göre mükâfat göreceklerdi. Mühimmenüvislerin maaş ve geçim 
düşüncelerine meydan verilmiyecek şekilde rahatları sağlanacaktı. Bu şart-
lar altında Mühimme Odası’na ilk olarak onbeş kâtib seçilmiş ve durum-
ları hakkında incelemeler yapılarak tayinleri kabul edilmiştir. Bunların isim-
lerini ve haklarında yapılan incelemeleri aşağıda veriyoruz48 :

N e ş ’ et  E f e n d i :

Deveili kazalarına gönderilen emirlerin yazılarını yazan Neş’et Efendi, 
yeni nizâmnâme gereğince Mühimme Odası’na alınmıştır. Onun görevi, yi-

46 Başbakanlık Arşivi, MUD. nr. 37, s. 6.
, 47 Başbakanlık Arşivi, HH., nr. 22873.

48 Başbakanlık Arşivi, MUD., nr. 37, s. 6.
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ne kendisinin kontrolü altında başka bir kâtibe verilmiştir. Bu kâtibin ya-
nma herkesin girmesi yasaklanmıştır. Yazdığı yazıları kontrol için Neş’et 
Efendi’ye getirilip götürülmesinde sadece kalem kisedârı görevlendirilmiş-
tir.

M e h m e d  E m i n  F â i k  E f e n d i :

Mehmed Emin Fâik Efendi, evveldenberi mühime-nüvisdir. Uzun müd-
det mükâmelât ve müşâverât mazbatalarının temiz olarak yazılarını yaz-
mıştır. Sır tutabilen, temiz ahlâklı, hal ve gidişâtı düzgün bir kimsedir. Bü-
yük İspanya ve Dubrovnik defterleri üzerinde çalışmaktadır. Bu işi aym ka-
lemde çalışmakta olan Ahmet Tevfik Efendi’ye verilip Fâik Efendi, Mü- 
himme Odası’na naklolmuştur.

S e y y i d  A h m e d  S a f â  E f e n d i :

Divân-ı Hümâyûn kalemi Mühimme-nüvislerindendir1. Güzel tavırlı bir 
kimsedir. Daha önceleri Anadolu kazalarına gönderilecek yazıları yazmak-
la görevli idi. Mühimme Odası’nda, toplu hâlde yazılacak yazıları okuyup 
yazdırmak ve aynı zamanda bazı yazıların müsveddelerini yazmakla görev-
lendirilmiştir. Diğer taraftan bir müddet daha kazalara gönderilecek emirleri 
yazma görevine de devam edecektir. Ancak bu çeşit yazıları Mühimme Oda- 
sı’na kalem kisedârı getirip götüreçektir.

S â m i ’ E f e n d i :

Birkaç ay önce Divan tercümanı yazıcılığına getirilmiştir. Yazısı gü-
zel olduğundan Mühimme işlerinde kullanılmak üzere Nâme-i Hümâyûn 
yazması için Mühimme Odasma alınmıştır.

K â ş i f  E f e n d i :

Yazısı güzel olduğundan mühimme işlerinde nâme-i hümâyûn yazmak 
üzere Mihimme Odası’na alınmıştır.

H â m i  E f e n d i  :

Güzel yazı yazan nâmen-nüvislerdendir. Nâme ve ceride denilen bü-
yük resmî kayıtların yapıldığı defterlere mazbataların kaydını yazmakla Mü-
himme Odası’nda görevlendirilmiştir.
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. S e y d â . E f e n d i : . .

Olgun tavırlı bir kimsedir. Gece ve gündüz mühimm ve gizli yazıları 
yazmak ve bâzı yazıların müsveddelerini hazırlamakla görevlendirilmiştir.

M ü n i f  E f e n d i  :

Mühimme yazılarını yazmak ve kayıdlarım yapmakla görevlendiril-
miştir.

M u k î m  E f e n d i  : aynı durumda.

N i m e t  E f e n d i :  aynı durumda.

H i l m i  E f e n d i :  aynı durumda.

F e r d î  E f e n d i :  Müsvedde ve temiz yazıları yazmakla görevli.

; R l c i h  E f e n d i :

Mühimmeye âit emirleri ve Mühimme Defter leri’ne kayıdları yapmak-
la görevlendirilmiştir.

N u r i  E f e n d i :  aynı durumda.

R â s i h  E f e n d i :  aynı durumda.

Mühimme Odası’na alman bu kâtibler hakkında yukarıda belirtildiği 
şekilde verilen raporlardan anlaşıldığına göre seçme işinde *daha ziyade ön-
ceden çalıştıkları işleri ve ahlâkları göz önünde tutulmuştur. Ayrıca güzel 
yazı yazmaları da şart koşulmuştur. Bilhassa Divân-ı Hümâyûn Kalemi’nde 
devletin gizli ve önemli işlerinde çalışmış olanlar seçilmiştir.

1799 (1214) tarihli bir vesikaya göre49 Divân.-ı Hümâyûn Kalemi’nde 
mühimme-nüvis olarak çalışanların geçim sıkıntısı çekmemeleri ve bunlar 
öldükten sonra aileleri ve çocuklarına yardım yapılması kararlaştırılmıştır. 
Şöyle k i :

«Takrir mûcibince tanzim oluna,

Şevketlû kerâmetlû mehâbetlû kudretlû veliyyünni’metim pâdişâhım 
efendim

49 Bagbakanlık Arşivi, HH., nr. 4470; îrade Dahiliye, nr. 1571.
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Divân-ı Hümâyûn Kalemi, Beğlik ve Âmedî ve Kise ve Rü’ûs ta’bi- 
riyle dört kalem olup bunların ketebeşinin sefer ve. hazarda tahrirât-ı mü- 
himme ile iştigalleri hasebiyle medâr-ı manâsları olmak içün gedüklü ve şâ- 
kird ve mülâzım olarak kadîmi bir mıkdar ze'âmet ve tımar şurûtiyle mu- 
hassis olub işbu kalem ze'âmet ve tımârına mutasarrıf olanlardan fevt olan-
lar bir ve iki ve üç ve daha ziyâde evlâd terk etdikde ber mûceb-i şurût ev-
lâdına taksim olunarak kalem-i mezkûre tahsis kılınan ze'âmet ve tımarın 
kuyûd ve adedi ikiyüzü mütecâviz iken bundan akdem bâ kânunnâme-i hü-
mâyûn verilen nizamda kalem-i mezkûrun ze’âmet ve tımarı yüzon nefere 
münhasır olmak üzre ma'dâsı bayrakları altma gitmek üzre haricde kaldı-
ğından mutasarrıflarından defe ile bilâ nânpâde kaldıkları ve bir mıkdan da-
hî Hâcegân-ı Divân-ı hümâyûn’dan bulunan bendeleri üzerinde olub ba'de’l- 
vefat evlâdı var ise verilüb bayrağı altına gitmek ve evlâdı yoksa mülâzım-
larına verilmek üzre tanzim birle mahmî defterinde tevkif olunmuş olmağla 
ketebe-i merkûmede kalan zecâmet ve tımarın ekseri çürük ve bî hâsıl oldu-
ğundan el-yevm leyi ve nehâr umûr-ı mühimme tahrîrinde müstahdem olan 
ketebenin eşedd zarûretleri derkâr ve fakr u fakâya dûçâr ve bu def’a bâ 
avn ve tevfîk-i Cenâb-ı rabbi kadir hareket idecek ordu-yu hümâyunla is- 
tishâbı iktizâ iden ketebenin azimetine adem-i iktidarları bedîdâr olmak 
hasebiyle kalemlu tarafından olarak beğlikçi efendi kullan tarafından bu 
deha bir kıta takrir takdim ile gelerek ordu-yu hümâyunda hizmetde bu-
lunacak ve gerek bu tarafda kaleme müdâvemet ile umûr-ı mühimme tah-
rîrinde müstahdem ve tahsîl-i fünûn ve ma'ârife râgıb ve sa'y olacak küttâ- 
bın tezâyüd-i şevk ve gayretlerini mûcib ve refte refte maaşlarına medâr 
olmasını müstevcib olmak içün kalem-i mezkûrun el-hâleti hâzihî mmayyen 
olan yetmiş nefer gedüklü ve kırk nefer pervâzî şerhlu çem'an yüzon ne-
ferden zikr olunan kırk nefer şerhluya yirmi nefer dahi ilâve ve pervâzî şerh 
altmış adede iblâğ birle mahmî defterinde tevkif olunanlardan bilâ veled 
fevt olanların ze'âmet ve tımarı sancak mülâzımlarına verilmiyerek o ma- 
kuleden yirmi aded ze'âmet ve tımar bunlara ilhâk içün şurûta zeyl olunub 
Defterhâne-i Âmire’ye ilm ü haberi i'tâ olunmak üzere mübârek hatt-ı hü-
mâyûn inâyet makrun sudûruna müsâ'ade-i seniyye sezâ Ve bu vecihle ka-
lem-i mezkûr ketebesi müceddeden ihyâ buyufulmasım istid'a ve işbu ilhâk 
olunacaklardan ve gerek kalem-i mezkûrun sâ’ir ve ze'âmet ve tımarından 
mahlûl vukû’unda evvelâ sefer-i hümâyuna azimet ile hidmette bulunan ke- 
tebeye verileceği inhâ olunduğuna binâ’en takrîr-i mezkûr manzûr-ı şâhâ- 
neleri buyrulmak içün ma'ruz-ı huzûr-ı mülûkâneleri kıhndı...»
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1801 (H. 1216) de mühimmen-nüvislerin sayılarının çoğaltılmasına 
ihtiyaç duyulmuştur50. Bu tarihte mühimme-nüvislerin sayısı yirmidörde çı-
karılmış ve mühimm işlere ait işlemlerin daha kolaylıkla yapılması sağlan-
mıştır. Fakat bu artış bu kadarla kalmayıp zamanla ihtiyaçtan daha' fazla 
artmıştır. - Bunun sebebinin işlerin çokluğundan değil, ıhühimme-nüvislere 
tanınan haklardan dolayı bu göreve gösterilen rağbetin olduğunu görüyoruz. 
1801 tarihli karara göre mühimme-nüvislerin en fazla otuz kişi olması lâ-
zım gelirken 1819 (H. 1234) da elli kişiye yaklaşmıştır. Bu artışın önüne 
geçilebilmesi için yeni alman kararı aynen veriyoruz51 :

«İzzetlü Reîsü’l-küttâb Efendi,

Divân-ı Hümâyûn kaleminde olan Mühimme Odası me’murları fi’l- 
-asl otuz nefere münhasır iken bir müddettenberu ba’zı rica ve şefâ<atle te- 
kessür iderek elhâleti hâzihi elh nefere karîb olduğu ve oda-ı mezkûre ise 
bir sagîr mahal olarak ol kadar ketebeye mütahammil olmadığı tahkik olu- 
nub bu keyfiyet oda-ı merkûmenin usûl-i kadîmesine münâfr olduğundan 
gayri giderek oda-i mezbûrede zihâmdan umûr-ı mühimme tahrîri müşkil 
olmak derecesine varacağı aşikâr ve bu cihetle husûs-ı mezkûrun menü lâ-
zım geldiği bedîhî ve bedîdâr olmağla imdi fî-mâ-ba’d kemâl-i ehliyet ve 
istihfafı cümleye fâik ve hüner ve manifet ve edeb ve sadâkat cihetiyle lütf 
ve inâyet lâyık olduğu zâbıtân-ı Kalem indinde müsellem olmadıkça oda-ı 
mezkûre me’murları kadîmi üzere otuz nefere tenezzül etmeksizin kimesne 
idhâl kılınmamak ve bir taraftan iltimas ve rica vuku- bulsa bile keyfiyet 
ifade ile bir vecihle müsâade olunmamak hususunu Beğlikçi efendi ve sâır 
lâzım gelenlere tembih ve te’kîd iderek vikâye-i nizâma ale’d-devam htinâ 
ve ihtimâm olunması eshâbmı istihsâle mübâderet eyleyesiz deyu.» Fî 20 
R sene 1234 (16. II. 1819).

Bu karara da devamlı olarak uyulmamış 1832 (1248) tarihinde Mü-
himme-nüvislerin sayısı yetmişi geçmiştir. Aynı tarihli vesikaya göre52 : Mü-
himine Odası’na nizâmnâmenin aksine olarak olur olmaz kimseler alınmış-
tır. Bunların arasında düzgün yazı yazamayacak kadar bilgisiz ve ehliyet-
sizler de bulunmaktaydı. Bu tarihde mühimme-nüvislerin sayısının yine om-
za indirilinceye kadar odaya kimsenin alınmaması hatta işe yaramıyanlarm

50 Başbakanlık Arşivi, Cevdet Dahiliye, nr. 14064; HH., nr. 5254.
51 Başbakanlık Arşivi, MUD., 37, s. 9.
52 Başbakanlık Arşivi, MUD., nr. 37, s. 8.
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kalemden çıkartılması emr olunduğu halde 1838 (1254) de azalma şöyle 
dursun sayıları yüz kişiyi aşmıştır33.

Mühimme-nüvislerin sayılarının böyle sık sık artmasının sebebini yu-
karıda, kendilerine bilhassa maddî yönden tanınan farklı haklar olduğu be-
lirtilmişti. Bu sebebten vesikalarda da açıkça yazılmış olduğu gibi Mühimme 
Odası’na rüşvet ve iltimas yolu ile nizamnameye aykırı olarak eli kalem tu-
tan âciz kimseler dahî alınmıştır. Bu durumun bilhassa Osmanlı Devleti’nin 
son zamanlarında daha fazla meydana geldiğini görüyoruz. Divan-ı Hü-
mâyûn kalemleri içinde devletin en önemli ve hayâtî mes’elelerinin işlem-
lerini yapmakla görevli olan Mühimme Kalemi, Bâb-ı Âlî teşküâtmın kurul-
masına kadar bu görevi yürütmüştür. 1839 (1255) tarihinden sonra merkez 
teşkilâtında yeni sistemler tatbik edilmeye başlandığında ilk olarak merkez 
teşkilâtınm esasını teşkil eden idâri teşkilâtı görüyoruz. Daha 1832 (1248) 
de kalemlerin durumundan şkâyetçi olarak ve gerekli tedbirlerin alınması 
için Padişah II. Mahmud ile vezîri arasındaki yazışmayı aşağıda aynen ve-
riyoruz54 :

«Benim vezîrim:

İşbu takririn, manzûr-ı ma=lûm-ı hümâyûnum olmuşdur. Bu aklâm hu-
susu Devlet-i Aliyyemizin pek büyük maslahat-ı mu'tenâsmdan olmağla bi’l- 
mütâla â hüsn-i nizâmına bakılmak elzemdir. Gerçi bu hususu mukaddemâ 
sana açmış idim. Ancak hayli vakit geçdiğinden aceb maslahatın tekessüri 
cihetiyle hatmndan çıkmasm deyu bu’kerre dahi te’kîd eyledim. Takririnde 
beyan eylediğin üzere gereği gibi etrafiyle bi’l-müzâkere kararını taraf-ı hü-
mâyunuma arz ve ifade idesin.

Şevketlü kerâmetlû mehâbetlû kudretlû pâdişâhım velînknetim efen-
dim:

Divân-ı Hümâyûn ketebesinden Selim Sâlim efendi bendelerinin oğlu 
Eşref efendi kullarının zümre-i hâcegâna ilhâkı istîzânmı mutazammm mer- 
fûu atabe-i ulyâ-yı mülûkâneleri kılınan takrir-i çâkirânem bâlâsına şeref 
efzâ-yı sudûr olan hatt-ı hümâyûn şevket-makrûn-ı şâhânelerinin bir fık- 
ra-i celîle-i mecâl-i münîfinde bir müddetten beru gavâil sebebiyle ketebe-i 
aklâmın ahvâline dikkat olunamamasıyle içlerine ba=zı mechûle’l-ahvâl ki-

53 Başbakanlık Arşivi, MUD, 37, s. 11, 42.
54 Başbakanlık Arşivi, H H , nr. 23969.
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mesnelerin karışmasında mazarrat derkâr ve baczı kalemlerin ketebesi ziyâ-
de ve ba-zısı noksan olub harc-ı kalem husûsunda dahî müstahdem olanlar 
lâyıkiyle gözedilmediğinden Bâb-ı Âlî ve gerek Bâb-ı Defterî aklâmından 
olan kâtibler he makûle adamlardır ve kimlerin evlad ve akraba ve tâ allu- 
kâtıdır bi’t-tahkîk defter olunarak içlerinden uygunsuzların tenkîhiyle işe 
yararlarının kayırılması ve bulundukları kalemde lüzumundan ziyade olan-
ların kâtibi olmayan kalemlere ve Mühendishâne ve Tabhâne-i Hümâyûn’a 
me’muriyetleri misüllü icab ve iktizâsı etrâfiyle bi’İ-mütâla-a hâk-ı pâ-yı hü- 
mâyun-ı şâhânelerine arz ve- ifâde kılınması emr ü fermân buyrulmuş ol- 
magla vâkha riıahâll-i şâire devlet-i aliyyeleri olan aklâm feyz-i' insicâm 
hazret-i pâdişâhîleri ketebesinin cümlesi ketûm ve müstakîmü’l-etvâr ola-
rak bulundukları kalemlere devam idüb vazife-i me’mûriyetlerinden hâriç 
şeye karışmamak ve içlerinden uygunsuzları bi’t-tahkîk tenfîh' ve ifrâz ile 
işe yararları kayırılmak ve kaleminde kadr-i kifâyeden ziyâde bulunanlar 
iktizâsına göre münâsib mahallere ine’mur kılinmak üzere cümlesinin hâl u 
sânları bilinmek lâzimeden olarak bu vecihle şerefbahş-ı sünûh ve sudûr 
buyurulan irâde-i aliyye-i mülûkâneleri aklâm-ı pâdişâhileri hakkmda erzân 
buyrula gelen âsâr-ı iltifat-ı bî gâyât-ı şehinşâhîleri muktezâsmdan olduğu 
zâhir ve bedîdâr olmağla bu babda mukaddemâ çâkerkemînelerine şifâhen 
dahi emr-i hümâyûn-ı mülûkâneleri şerefbahş-ı sudûr buyurulub başkaca 
mülâhaza ve tedkîke muhtaç olması cihetiyle aralık aralık tezkere ve mü- 
tâla adan hâlî olmadığımız misüllü inşâallahü tacâlâ tıbkı emr-ü fermân-ı 
hümâyun-ı şâhâneleri veçhile bundan böyle icâb ve iktizâsı etrâfiyle mü- 
tâlaca ve mülâhaza ve Bâb-ı Defterî ve Defterhâne aklâmımn" ahvâli dahi def-
terdar efendi ve şâir erbâb-ı vukûf bendeleri ile müzâkere olunarak hâk- 
pâ-yi me’âlî ihtivâ-yi cihanbânîlerine arz ve işcâra ictisâr kıhnacağı muhât-ı 
ilm-i âlîleri buyruldukda emr ü fermân şevketlû kerâmetlû mehâbetlû kııd- 
retlû velînimetim efendim pâdişâhım hazretlerinindir.»

Vesikalardan da anlaşılacağı üzere idâri teşkilâtta çalışan görevliler ça-
lışmaları ile ilgili olarak sık sık değişiklikler yapılmış ve yeni tedbirler alın-
mak zorunda kalınmıştır. Zaman zaman çıkarılan nizâmnâmeler ve gönderi-
len emirler çoğunlukla genel mahiyette olmuştur. Nâdiren de özel olarak 
emirler gönderilmiştir. Yazımızda konumuz ile ilgili olan vesikaları ortaya 
çıkarmaya çalıştık. Gerek Mühimme Kalemi gerekse bu kalemde çalışanlar 
ve yaptıkları işler hakkmda apaçık vesikaları bulmak pek güç oldu. Bu ba-
kımdan bazı hususlarda kıyaslama yoluna gitme zarureti hasıl oldu ki bunu 
da bu konu ile ilgilenenlerin fikirlerine bırakmayı daha uygun gördük. Me-
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selâ, mühimme-nüvislerin her birinin ne . iş gördüğü, sayılarının kesin ola-
rak ne kadar olduğu ve son zamanlardaki durumları hakkında aydınlatıcı 
vesikalara rastlanmadı.

Divân-ı Hümâyûn kalemlerinin ayrı ayrı çalışma şekillerine dair ni-
zamnameler çıkarılmıştır. Nitekim Divân-ı Hümâyûn kalemi ve Mühimme 
Odası’na ait olanlardan bahsettik. Yine her bir kalemin gördüğü işlere ait 
evrak ve defterlerin mevcut olduğu ortadadır. Bu evrakın ve defterlerin ma-
hiyetlerini iyice anlamak, ait oldukları kalemlerin çahşma durumlarını da-
ha açık olarak bilmemize yarıyacaktır. Bu sebeble Başbakanlık Arşivinde 
mevcut olup istifadeye açılan evrak ve defterler üzerinde de tetkikler yapıl-
mış olundu. Ancak faydalanabilmen kısım daha, çok defterlerdir. Evrakm 
tasnifi henüz tamamiyle yapılmamış olduğundan sadece mevcutlar üzerinde 
yapılan incelemeden elde edilen bilgileri ortaya koymaya çalışacağız.

M Ü H İ M M E  D E F T E R L E R İ '

Osmanlı Devleti’nin hemen hemen gerek dahilî, gerek haricî birinci ve 
ikinci derece önem taşıyan mes’elelerine ait. verilen kararlar ve bunlara dair 
yazılan ferman (emir)lann kayıt olunduğu defterlere « M ü h i m m e  D e f -
t e r i »  adı verilmiştir. Osmanlı İmparatorluğunun siyâsî, İçtimaî, askerî 
ve İdarî konularında bilgi veren kaynaklardan biri de mühimme defterleri-
dir.

M Ü H İ M M E  D E F T E R L E R İ N İ N  B A Ş L A N G I C I

Mühimme Defterlerinin başlangıç tarihini Başbakanlık Arşivindeki mü-
himme defterlerine göre her ne kadar Süleyman I. (Kanunî, 152Ö-1566)in 
saltanat yıllarında yani 1553 (H. 961) olarak görüyorsak da bu tarihden da-
ha önce de bu defterler mevcuttur. Meselâ: Topkapı Sarayı Koğuşlar (nr. 
888) da kayıtlı olan ahkâm defteri 959-960 hicrî yıllarına âit bir mühimme 
defteridir. Aynı şekilde 951-952 hicrî yıllarına ait yine aynı yerde (nr. 
12321) diğer bir mühimme defteri vardır. Bugün elde mevcut defterlerden 
aşağı yukarı aynı konuyu kapsayan ve mühimme defterlerinden daha eski 
tarihlere âit olan «Kadı Sicilleri» veya «Şerû Mahkeme Sicilleri» defterleri



1-56 TEVFÎK TEMELKURAN

vardır. Yapılan araştırmalar sonucunda 1553 tarihinden önceki mühimme 
defterlerinin varlığına ve onların ne olduklarına dair elde edilen bilgiler na- 
zariyeden öte gitmemektedir. Bununla beraber mühimme defterlerine kayıt-
ları yapılan fermanların asılları olan vesikalar da henüz tam olarak mey-
dana çıkmış değildir. Başbakanlık arşivinde halen tasnifi yapılmakta olan 
vesikalar arasında Divân evrakının, bilhassa Divan-ı Hümâyûn Mühimme 
evrakmm 1533 tarihinden öncesine ait olanları pek azdır. Bunlar da mü-
himme defterleri hakkında aydınlatıcı bir bilgi vermemektedir.

Uzunçarşılı’nın eserinde55, «Osmanlılar’ın onbeşinci yüz yılın ilk yarı-
sında arazi tahrîr defterleri tuttuklarına göre divan müzakeresine ait defter-
lerin de her halde Fatih devrinden itibaren tutulmuş oldukları kuvvetli ih-
timal d ahilindedir» denilmektedir.

Başbakanlık arşivinde mevcut mühimme defterlerinin ilki 1553-1554 
(EL. N. 961 - EL. RA. 962), sonuncusu 1869 - 1905 (EL. C. 1286-EL.L. 
1323) tarihlerini ihtiva etmektedir.

M Ü H İ M M E  D E F T E R L E R İ N İ N  G E Ç İ R D İ Ğ İ
G E L İ Ş M E

Başlangıçta, Divân-ı Hümâyûn tarafından verilen kararlara dâir her 
çeşit ferman mühimme defterine kaydedilirdi. Bu kayıtlar tarih sırasına gö-
re yapıldığından divan toplantılarının günlerini bunlara göre tesbit etmek 
mümkündür. Mühimme defterlerindeki kayıtlara göre 1469 (1059) tarihin-
den itibaren bütün ferman kayıtlarının bu defterlere yapılmadığını görüyo-
ruz. Aynı tarihte devletin İdarî, siyasî, askerî mes’elelerin dışında halkın 
devlet ile münasebetlerine dair konular için ayrı defterler tutulmağa başlan-
mıştır. Bunlar daha ziyade şikâyet ve dilek mahiyetinde konular olduğun-
dan bu defterlere « Ş İ K Â Y E T  D E F T E R L E R İ »  adı verilmiş-
tir. Şikâyet defterleri de 1742 tarihinden itibaren eyâlet eyâlet ayrılarak 
« A h k â m - ı  Ş i k â y e t »  veya kısaca « A h k â m  d e f t e r l e r i »  
âdını almıştır.

55 İsmail Hakkı Uzunçargılı, Aynı eser, s. 79.
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M Ü H İ M M E  D E F T E R L E R İ N İ N  M Â H İ Y E T İ

Başbakanlık Arşivinde mevcud olan mühimme defterinin adedi 263 
dür. Fakat aslında 262 olarak kabûl etmek gerekir. Çünkü 1-263 seri nu-
maralarda kayıtlı olan defterlerin 20 numaraları yoktur. Ne olduğu da 
bilinmemektedir.

1 numaralı Mühimme Defteri 1553-1554 (H. Evâü N. 961 - Evâil RA 
962) tarihlerim; 263 numaralı Mühimme Defteri de 1869- 1905 (. Evâil Ce- 
maziyelâhir 1286-Evâil Şevval 1323) yıllarını ihtiva eder. Seri numara-
ları birbirlerini takîb eden defterlerin aralarında tarih bakımından birçok 
boşluklar görülmektedir. Bu boşluklar bazen on yıla kadar çıkmaktadır. 
Meselâ, 82 seri numaralı defterin ihtiva ettiği tarih 1617-1618 yıllandır, 
83 numarah defter ise 1626- 1627 yıllannı ihtiva eder. Tarihler arasında-
ki bu boşlukların açık olarak sebebi bilinmemektedir. Ancak, Mühimme 
Defterleri’nin cildlenmesi, yazıldığı tarihlerden çok sonra olmuştur. Cildsiz 
hâlde duran sahifelerin zaman zaman yer değiştirebileceği hatta kaybolma-
sı ihtimali vardır. Nitekim Başbakanlık Arşivi’üde mevcut çeşitti tasniflerde, 
defterlerde kayıtlı olması gereken bazı vesikalar vardır ki bunların tarihle-
rine tekâbül eden Mühimme Defterlerinden olmıyanları görülmüştür.

Bununla beraber seri numarası takib eden birkaç defterin aynı yıllan 
ihtiva ettiği, hatta bir sonrakinin bir öncekinden daha eski tarihe ait olduğu 
da görülür. Defterlerin, bu şekildeki tarih düzensizliğinin ciltleme esnasın-
da yapılan dikkatsizlikten ileri geldiğini kabul etmek gerekir.

M Ü H İ M M E  D E F T E R L E R İ N İ N  Y A Z I L I Ş  ŞE K L İ

Mühimme Defterlerinde kayıtlı bulunan fermanlara « H ü k ü m »  de-
nilmektedir. Diğer defterlerde de bu böyledir. Her ferman kaydının başın-
da ferman, bir şahsa veya makama gönderilmişse ya o kimsenin adı ya da 
makamın adı yazıldıktan sonra «... hüküm ki» denilir. Meselâ: «Kapdan 
vezir Haşan Paşa’ya hüküm ki»; «Anadolu Valisi Vezir Mehmed Paşa’ya 
hüküm ki»; «Galata Kadısı’na ve voyvodasına ve hâlâ mi’marbaşı’ya hü-
küm ki,» gibi.
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Hükümlerin üzerinde bâzı kayıdlar düşülmüştür ki, bunlarm başlıca- 
larmı şöyle srralıyabiliriz:

a) Önce kararların verildiği Divân toplantısının tarihi.
. b) « Y a z ı l d ı » :  Fermanın gideceği makam veya şahsa gönderil-

mesi için yazıldığını belirtir, 
i c) ' « Bâ hatt-ı ş e r i f » :  P ad işahın kendi el yazısı ile emrinin yazıldı-
ğıdır.

d) «Mehmed Çavuş’a verildi» : Fermanın, yerine kiminle gönderil-
diğidir.

e) Fermanın yerine gitmesi için götürecek kimseye teslim edildiği
tarih.

f) «Bu dahî» : Fermanın , bir üst fermam gibi aynı tarihde ve aynı
şekilde yazıldığıdır.

g) « B i r  S u r e t i » :  Aynı ferman başka bir yerde de yazıldığı 
zaman ö hükmün üstüne yazılır. Böyle hükümlerde sadece gideceği yerin 
adı belirtilir.

Hükümlerin üstünde veya altında bulunan bu kayıtlara her zaman Tas-
lanmaz. Genellikle hükümlerin yazıldığı tarihlerde hükmün sonunda yazıl-
mıştır.

Bunlardan başka defterlerin yazılış üslûbunda bazı kayıtlar görürüz 
ki, Mühimine Defterleri incelendiğinde çoğunlukla şu usûlün tatbik edildiği 
görülmüştür:

Hemen hemen Mühimme Defterlerinin hepsinin ilk sahifesinde, ferman-
ların hangi sadrazam zamanında çıktığı ve hangi reîsü’l-küttâbın başkanlı-
ğında yazıldığı kaydedilip sonunda defterin başlangıç tarihi konulmuştur. 
Bu başlığı bazı defterlerin ikinci veya daha sonraki sahifelerinde görürüz. 
Hatta bir kısım defterlerde bunu hiç göremeyiz. Yine bazı defterlerin iç kı-
sımlarında ikinci, üçüncü ve daha fazla bu başlıklara raslanır. Bunlar, sad-
razam yahüt reisü’l-küttâbın değişmesi halinde görülmektedir. Meselâ: 94 
numaralı Mühimme Defteri'nin56 birinci sahifesinde şu başlık kayıtlıdır:

«Ahkâm-ı Kuyûd-ı umûr-ı mühimme der zamân-ı kâymakâm-ı haz- 
ret-i vezîr-i muhterem İsmail Paşa yessirulTâhi mâyeşâ< ve kâymakâm-ı 
reîsü’l-küttâb Mehmed Efendi ( ) zâde tâle beka ve nâle mâ yetemennâ- 
hü’l-vâkna Fi 17 Ş. sene 73».

56 Başbakanlık Arşivi, Mühimme Defteri, nr. 94.
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Yine aynı defterin 45’inci sahifesinde şu başlık vardır:

«Der zamân-ı vezîr-i a ẑam-ı sâbık hazret-i vezîr-i mükerrem ve muh-
terem Süleyman Paşa tâle bekâhu ve nâle mâ yetemennâhü’l-vâkı a Fî. 17 
zilka>de tü’ş-şerîfuhû. sene 1075».

Aynca, defterin son sahifelerinde kısa. olarak yediyüze yakm ulak hü-
kümleri mevcuttur ki, bu hükümler tarih sırasına göre olup, iki senelik za-
manı kapsamaktadır. Bunların arasında da şu başlık, vardıjr:

«Der zamân-ı kâymakâm-ı vezir hazret-i îbrâhim Paşa el-vâkı<a Fî. 
M. sene 74».

Diğer bir Mühimme Defteri’nden57 de şu örnekleri verebiliriz:

Birinci sahifede:

«Defter-i Ahkâm-ı Beğlik der zamân-ı hazret-i vezîr-i mükerrem ve 
muhterem kâymakâm İsmâil Paşa yessirullahu fi’d-dârin mâ yürîdu ve mâ 
yeşâ bi marifeti. Süleyman efendi kâimmakâm-ı reisü’l-küttâb fi’d-dîvani’l- 
âlî el-vâkk Fî evâşıt-ı Ramazan el-mübârek sene 1069». . .

Onbirinci sahifede:

«Der zamân-ı hazret-i vezîr-i mmazzam ve muhterem Süleyman Paşa 
bi: ma’rifetihi Süleyman Efendi kâimmakâm-ı reîsü’l-küttâb fi’d-Dîvâni’l-âlî 
el-vâkic Fî gurre-i ZA  sene 69». ■ . ( . .

Yetmişsekizinci sahifede: '

«Umûr-ı Mühimme içün verilen ulak hükümleridir. Der zamân-ı haz-
ret-i vezîr-i mükerrem ve muhterem Süleyman Paşa ve bi marifeti Süley-
man efendi kâimmakâm-ı reisü’l-küttâb fi’d-Dîvani’l-âlî Fî gurre-i zilka<- 
detü’ş-şerîfihi sene 1069».

Seksenyedinci' sahifede:

«Der zamân-ı vezîr-i mükerrem ve muhterem kâimmakâm hazret-i Yu-
suf Paşa yesserallahü ma yüriydu mâ yeşâu el-vâkna fî’s-sebnr-râbn ve’l- 
ışrîn şehri zilka’deti’ş-şerîfihi sene ¡70».

Mühimme defterlerinde kayıtlı bulunan fermanlara «hüküm» denildi-
ğini belirtmiştik. Bu hükümler genellikle tarih sırasma göre yazılmıştır. Ta-

57 Başbakanlık Arşivi, Mühimme Defteri, rir. '93.
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rihlerin sıra takib etmediği de görülür. Araştırma yapılırken bu hususa dik-
kat etmek gerekir. Çünkü aranılan tarihlere defterin diğer sahifelerinde de 
raslamak mümkündür.

Bir kısım hükümler aynen başka başka .yerlere de gönderilirdi. Bu hü-
kümler defterlere kayıt olurken aynen tekrar edilmez, bir defa yazılır sonra 
«bir sureti» denilerek sadece gideceği yerin adı yazılır. Böylece o hükümün 
nerelere gönderileceği kaydedilmiş olur. «Bir sureti» şeklinde yazılan hü-
kümlerin tarihi de tam olarak yazılmış olan hükmün tarihidir.

Defterlerin sahife ve hüküm numaraları, yazıldıkları zaman konmuş 
değildir. Sonradan konmuştur. Halen numaralanmamış olanlar da vardır.

M Ü H İ M M E  Z E Y İ L L E R İ

Mühimme defterlerinin sıralanışında aralarındaki tarih yönünden boş-
lukların ciltlenme esnasında kaybolmuş olan kayıtların bulunamamış olma-
sından ileri geldiğini kuvvetlendirici bir husus da «Mühimme Zeyli» defter-
leridir. Bu defterler, tasnifi devam etmekte olan evrakın arasından çıkan 
mühimme kayıtlarının ciltlenmesi ile meydana gelmiştir. Midhat Sertoğlu, 
kitabında58 bu defterler için şöyle der : «Köhne ve perâkende bir hâlde bu-
lunan mühimme defter ve parçalarının bir araya getirilmesinden çıkan bu 
seri 14 adeddir...» Bugün bu defterlerin sayısı 17 yi bulmuş olup, halen 
cildlenmemiş olan mühimme kayıüarı da vardır. Gerek Mühimme Zeyli def-
terlerinin tertiblenmesi ve gerek Divân-ı Hümâyûn Mühimme evrakmm tas-
nif edilmesi ile Mühimme. Defterlerinin noksanlarının tamamen olmasa da 
kısmen doldurulacağı muhakkaktır.

M Ü H İ M M E  M E K T U M  D E F T E R L E R İ

Mühimme Mektum defterlerinde, Divan-ı Hümâyûn’un vermiş olduğu 
karârların çok gizli tutulması gerekenlerin kayıtlan vardır. Bu nevi defter-
lerin kayıüan bilhassa Beğlikçi tarafından yapılırdı. On aded olup 1788 
(1203). - 18.77 (1294) yıllarını ihtiva ederler. Yazılış üslûblan Mühimme 
Defterleri gibidir.

58 Midhat Sertoğlu, . Aynı eser, s. 23.
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M Ü H İ M M E - İ  M I S I R  D E F T E R L E R İ

Mısır mes’elelerine ait çıkarılan fermanların kayıtlarının tutulduğu def-
terlerdir. Bunlar da iki guruptur: 1 - 14  seri numaralarda olanlar «Mühim- 
me-i Mısır» adım taşırlar. 1707 (1119) - 1911 (1330) yıllarım ihtiva eder-
ler. 15 seri numaralı defter ise «Mühimme-i Mısır Mektûmî»dir. 1840 
(1256) - 1914 (1333) yıllarım ihtiva eder.

Mühimme defterleri hakkında verdiğimiz bu malûmatı bir özet ve ön 
bilgi olarak kabul etmeliyiz. Tam ve geniş bilgi için mevcut defterlerin her 
birini ayrı ayrı incelemek gerekir. Böyle bir inceleme sonucunu ileride oku-
yuculara sunmak muhakkak ki çok faydalı olacaktır.

DÎVÂN-I HÜMAYUN DÂİRESİ KALEMLERİNİN VEZÂ’İF VE 
NİZÂMÂT-I DÂHİLİYELERİ59

D i v â n - ı  H ü m â y u n  K a l e m i

Kalem-i mezbûr bir kisedar ve bir mümeyyiz idaresindedir.

Kalem-i mezbûrda bir kânun me’muru ve iki mukâbeleci ve iki hülâ-
sa me’muru ve bir başdefterci üe dört nefer refiki olacak ve bunlar sınıf- 
da bulunan efendilerden müstesnâ tutulub rüfekâsı ile başdefterci bulunan-
lar vazîfe-i müfîdlerini ifâ ile beraber kendüleri müsevvid itibar olunacak-
lardır.

Kalem-i mezbûr hulefâsı, sınıf-ı evvel ve sânî ve sâlis htibâriyle üç sı-
nıfa munkasım olub sımf-ı evvel beş ve sımf-ı sânî onbeş ve sâlis yirmi 
efendiden ibâret olarak bunun hâricinde kalacaklar mülâzım bulunacakdır.

59 Başbakanlık Arşivi, Îrâde-Dahüiye, nr. 46122.

Tarih Enstitüsü Dergisi F ; 11
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Vaktiyle kaleme tevdi'- olunmuş olan ve elyevm olunmakda bulunan 
mu'âhedât ve nizâmât ile beraber kalemce umûr-ı âdiye ve şikâyete dâir 
yazılan evâmir-i aliyye ve muktezâ müsveddeleri ve Mühimme Odası’nda 
kayıd ve defâtir olmaması cihetiyle oradan yazılan her nevi' husûsâtm müs- 
veddâti defterci bulunan efendiler ma'rifetleri ile defâtir-i mahsûsalarma 
kayid ve bi’l-mukâbele hatî’ât ve sehviyyâtı ikmâl olundukdan sonra müs- 
ı/eddât-ı mezkûre ile defâtir vesâir hıfzı lâzım gelen evrâk-ı mühimme ve 
âdiyenin hazîne-i evrakda kâ’in odâ-i mahsûsasma vazuyla emr-i muhâfa- 
zalarma kisedâr bulunanlar tarafından begâyet i'tinâ ve dikkat olunacakdır. 
Ve süferâ-yı ecnebiye ve rü’esâ-yı milel-i muhtehfe taraflarından takdim kı-
lman takârîr ve ma'rûzât ile muharrarât ve müsted'iyât-ı vâkna kaleme vü- 
rûdunda evvel emirde hülâsa me’murları bulunan efendiler marifetleri ile 
defter-i mahsûsuna işâret olundukdan ve kuyûda mürâca'at ve mu'âmelât-ı 
kalemiyye-i sâ’iresi icrâ kılmdıkdan sonra husûsât-ı vâkna ötedenberu ka-
lemin icrâ-yı ahkâmını beyâna me’mûr ve me’zûn olduğu umûr-ı şerdyye ve 
ahdiyye ve kânûniyye ve nizâmiyyeden herhangisine tacalluk ider ise ana 
tevfikan kânûnî ve müsevvid efendiler taraflarından kaleme alman müsved-
deler başdefterciye ve oradan mümeyyiz efendiye i'tâ olunarak usûl-i kale-
me tevfîk ve battallarına tatbik ile lazım gelen tashîhâtı bi’l-icrâ kisedâr 
tarafına verüüp tekrar tedkîkât-ı mukteziyesi ifâ olundukdan sonra beylik 
kisedârhğına ve oradan beğlikcilik makâmına bi’t-takdîm « y a z ı l a »  işâre- 
tiyle kaleme vürûdunda tebyiz ve makâbele olunarak ve tarih ve mühür 
vaz'kıhnarak tekrar beğlik odasma bi’l-irsâl icabı icrâ ve_« s a h »  keşide 
olundukdan sonra hülâsaları üzerine muktazânın tarihi vaz' ve işâret ile es- 
hâbı yediyle gelenler kalemce sahihlerine ve haricden vürûd edenler men- 
sub olduğu mahallere gönderilmek üzere beğlikcilik makâmına takdim olu- 
nacakdır. Ve kalemce muktezâ-yı şer’iyesi bilinemiyen ve tereddüd hâsıl 
olan husûsât icâbına göre cânib-i şerîf-i garrâdan istifsâra ve re’y-i âlî-i ce- 
nâb-ı âsafîye ve Şurâ-yı Devlet’e ve Divan-ı Ahkâm-ı Adliye’ye ve devâ’ir-i 
sâireye havâle kılmacakdır. Ve çünkü kalemce hıfz olunan evrak mu'âhe- 
dât ve mukâvelât ve senedât-ı resmiyeden ibâret olduğundan ve bu misüllü 
evrâk-ı mühimmenin hâricde bırakılması kadîmdenberu memnu' idüğün- 
den yine usûl-i kadîmesine ri'âyet olunarak istenilen evrak bâ sened verilüb 
akşam üzeri gerüye almarak mahzene vaz' ile hıfz etdirilmesi ve herhangi 
makamda olur ise olsun evrak bırakılmaması husûsuna begâyet i'tinâ ve 
dikkat olunacakdır.
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M Ü H İ M M E  O D A S I

Oda-i mezkûr bir müdür ile bir mümeyyiz idâresindedir.

Mezkûr oda hulefâsı bir nâmenüvis ve iki mukâbeleci ve iki müzek- 
kire me’muru müstesnâ olmak üzere üç sınıfdan ibaret olarak sınıf-ı evvel 
on ve sınıf-ı sânî onbeş ve sınıf-ı sâlis yirmi efendiden mürekkeb olacaktır. 
Ve hâricde kalanlar mülâzım bulunacakdır.

Oda-i mezkûrda ru’yet olunmakda olan mesâlih kâffe-i mmâhedât ve 
mukâvelât senedâtı ile umûr-ı mühimmeye dâ’ir evâmir ve berevât-ı aliyye 
tasdîr ve tastîrinden ibâret olmasıyle bunlara dâ’ir odaya gelen irâde-i seniy- 
ye ve mezâbıt ve tekârir ve evrâk-ı sâ’ire günü gününe ve akşam üzeri ge-
lenler dahî ertesi gün müzekkire defterine hülâsa veçhile numarasiyle kayd 
etdirilüb müsevvid efendilere ve aynen yazılıb tasdik olunacak mukâvelenâ- 
me ve şartnâme ve senedât-ı sâ’ire gibi şeyler dahi mübeyyiz efendilere ve- 
rilüb kaleme ahnan müsveddeler evvelâ mümeyyize verilerek içlerinden 
müsta'cel olanlan ol gün ve olmıyanları nihâyet ertesi gün battallarına tat-
bik ve lâzım gelen mahv ve isbâtı ba'de’l-icrâ müdir bulunana verilüb tek-
rar tetkik ve tashih olunduktan sonra beğlik kisedarhğma htâ ve oradan 
beğlikcilik makamına takdim olunarak « y a z ı l a » ,  işâretiyle kaleme ir- 
sâl kıkndıkda fermanları yazılub mukabeleci efendiler tarafından mukâbe- 
le ve zahrına işâret edilerek müdir bulunana ve anm tarafmdan dahi bade’l- 
kırâ’e « s a h »  olundukdan sonra hemen ol gün ve mümkün olamadığı 
takdirde nihâyet ertesi gün müsveddesi ile beraber beğlik odasma gönderi-
lecektir ve yazılan mu'âhedât ve evâmir-i aliyye ve berevât ve senedât ve 
sâ’ireye vaz< olunan tarihler hangi güne ise müzekkire defterinde olan ka-
yıtlama ve irâde-i seniyyesi ve evrâk-ı sâ’iresi zahrına emr-i âlîsi ve sene- 
dâtı yazılmıştır işâretiyle beraber ol tarih vaz< olundukdan sonra evrak oda-
larına ve sâ’ir âid olduğu mahallere verilecekdir.

Divan-ı Hümâyân kalemi ile Mühimme Odası sınıf-ı evvel ve sânîsin- 
de bulunan efendilerin içlerinde düvel-i metehâbbe defâtiri me’muru bulu-
nanlar ol devlet sefâreti canibinden konsolos ve vekillerin azl ve nasbına ve 
mevâd-ı sâ’ireye dâ’ir gelen tekârriri uhûd ve kuyûduna tatbik ve mu'âme- 
lât-ı kalemiyyesini icrâ ettikden ve iktizâ iden berevât ve evâmir-i aliyyesi
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tasdîrinden sonra defâtir-i mahsûsasma kaydına ve izn-i sefâin emirlerinin 

dahî tahrîri ile resîd ve tuğrası keşîde olundukdan sonra hıfz ile istenildiği 
halde hemen cânib-i limana irsâllerine begâyet titinâ ve dikkat ve te’hîr mi- 
süllü hâlâtdan mücânebet eylemeleri vazîfe-i me’mûriyetlerinden olduğun-
dan bu bâbda vukû= bulacak hatî’ât ve sehviyyâtdan kendileri mes’ûl ve 
mu'âteb olacaklardır.

M E Z Â H Î B  O D A S I

Oda-i mezkûr bir müdirin zîr-i idaresinde olub heyeti bir mukabeleci 
ve bir defterci ile beheri dörder efendiden ibâret olmak üzere üç sınıfdan 
mürekkeb olacak ve sınıfın hâricinde olanlar mülâzım add olunacakdır.

Müdir, kaleme vürûd idecek evrâkm işârât-ı aliyye-i mevzması veya 
makâm-ı âlî-i nezâret-i celîleden veyâhud beğlikcilik makamından alacağı 
ârâ-yı mahsûsası üzerine icâb iden emirnâme ve telgrafnâme-i sâmî veya 
tezâkir-i sâmiye ve âtiye müsveddâtmı sünat-i lâzime ile kaleme aldırarak 
lâzım gelen mahv ve isbâtı icrâdan sonra doğndan doğru beğlikcilik makâ- 
mına takdim idecek ve « y a z ı l a »  işaretiyle ûâde buyruldukda tebyiz 
ettirterek ait olduğu makâm-ı âlîye mahsûs tobra veya çantaya mevzû'an 
takdim eytiyecekdir.

Mukâbeleci bulunan efendi kalemde tebyiz olunan muharrerât-ı sâmi-
ye ve âtiyyeyi derhal müsveddeleriyle mukâbele ve tashih eyledikten sonra 
mübeyyezâtı müdire ve müsevvedâtı defterci efendiye bta eyleyecek ve mü- 
beyyezâtm müsveddelerine tevâfuk etmeyen sehv ve hatâsından mes’ûl ola- 
cakdır.

Defterci efendi kaleme birinci defca olarak vürûd iden evrâkı müzek- 
kire defterine kayıd ve ikinci deûa veyâhud cevâben gelenlere evvelki ka-
yıtlan üzerine işâret ettikden sonra bilâ te’hîr müdire htâ eyleyeceği gibi 
mukâbeleci efendi tarafından kendüsine verilecek müsveddâtı günü gününe 
defâtir-i mahsûsasma yalnışsız olarak kayıd itdiriib her aym müsveddâtmı 
aynca bir tobrada hıfz ve battal ve tevkif olunmak üzere verilen evrakı da-
hi tobra-ı mahsûslarına vaz= idecek ve evrak ve kuyûdâtın adem-i intizam 
muhafazasından mes’ul tutulacaktır.
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R Ü Û S - I  H Ü M Â Y Ü N  K A L E M İ

Kalem-i mezbûr bir kisedâr ile bir mümeyyiz idâresindedir.

Kalem-i mezbûr hulefâsı üç sınıfa munkasım olup smıf-ı evvel müsev- 
vid ve sınıf-ı sânı mübeyyiz ve sınıf-ı sâlis mübeyyiz ve mukayyidlik nâm- 
lariyle tevsîm olunarak sınıf-ı evvel dört ve sınıf-ı sânî beş ve sınıf-ı sâlis 
altı efendiden ibâret olacakdır. Ve sınıfların hâricinde kalacak efendiler mü-
lâzım i'tibâr olunacakdır.

Kalem-i mezbûr vezâifi hâricen ve dâhilen bi’l-cümle menâsıb ve me’- 
mûrîn ve rütbe rü’ûsları üe medâris-i ilmiyye tevcih ve silsile rü’ûslan ve 
vâizlik ve çıraklık ve sâ’ir bunlara mümâsil hizmete dâir rü’ûs-u hümâyun 
tasdîrinden ibâret olmasiyle husûsât-ı muharrereye dâir kaleme vürûd ide- 
cek kâffe-i evrak sırasiyle müsevvid efendilere verilüb müsveddeleri kaleme 
alınarak ve mümeyyiz efendi tarafından mukâbele olunarak kisedâr bulu-
nanlara bi’l-i'tâ tashîhât ve tetkikât-ı lâzimeyi icrâ ile beğlik kisedârhğma 
ve oradan dahi beğlikcilik m akam ına bi’t-takdim « y a z ı l a »  işâret 
olundukdan sonra bi’t-tebyîz yine mümeyyiz efendi tarafından mukabele ve 
kayıdları dahi mukayyid efendiler marifetleriyle tashih ve tahrir olunarak 
kisedâr efendi tarafmdan « s a h »  m akam ınd a  olan tarih vazdyle ve ka-
lem buyruldusiyle beraber beğlik odasma gönderilecekdir. Menâsıb-ı divâ- 
niyye ve medâris-i ilmiyye ve rütub-i seniyye rü’ûs-ı hümâyunlarmm hıyn-i 
tasdîrinde kuyûdât bi’l-etrâf taharri olunarak gerek me’mûrînin ve gerek 
müderrislerin nakil ve infisalleri kayıdları bâlâlarına surh ile işâret edilerek 
hüsn-ü muhâfaza-ı kuyûdâ ve bugünkü işin ferdâya k alm am asına kisedâr 
bulunanlar tarafmdan i'tinâ ve dikkat olunacakdır.

T A H V İ L  K A L E M İ

Kalem-i mezbûr kezâlik bir kisedâr ile bir mümeyyiz idâresindedir.

Kalem-i mezbûr hulefâsı sınıf-ı evvel ve sânî ve sâlis btibariyle üç sınıf 

olub sınıf-ı evvel ve sınıf-ı sânî mümeyyiz ve sınıf-ı sâlis mülâzım nâmlariy-
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le tevsîm olunarak beher sınıf altışar efendiden ibâret olacak ve hariçde ka-
lacaklar mülâzım bulunacaklardır.

Kalem-i mezbûrda südûr-ı izamdan İzmir mevleviyetine kadar pâye 
ve mansıb ve arpalık tevcîhâtiyle kadîmdenberü oradan verilegelen ba=zı 
me’mûriyet ve rütbe tevcihine ve tımar ve ze'âmet ve mülknâme ve mmaf- 
nâme-i hümâyuna dâir emr-i âlî ve berevât-ı âhye ve su’âl üzerine iktizâ 
yazılmakda olmasiyle bunlara dair kaleme gelen evrakı günü gününe ve ak-
şam üzeri gelenleri ertesi günü müsevvid efendilere verilüb müsevvedâtı ka-
leme alınarak mümeyyiz ve kisedâr bulunanlar tarafından tetkik ve tashih 
olunarak beğlik kisedârlığı cânibine ve oradan dahi beğlikcilik m akam ına 

takdim birle « y a z ı l a »  işaretiyle kaleme irsâl olundukda tebyîz ve fer-
manları yazddıkdan sonra bi’l-mukâbele kisedâr bulunanlar tarafından 
« s a h »  olunarak beğlik odasma irsâl kılınacakdır. Ve bunların kayıdları 
dahi usûli 'veçhile defâtir-i mahsûsasma kayıd ile muhafaza-ı kuyûda kise-
dâr bulunanlar tarafından begâyet i<tinâ ve sarf-ı mukadderet olunacakdır.

T U Ğ R A K E Ş  O D A S I

Tuğrakeş efendi ile riifekâsmm vazifeleri dahi kendülerine her dâire-
den gerek doğrudan doğru ve gerek eshâb-ı yediyle gelecek resîdli her nevi' 
evâmir-i aliyye ve berevât-ı şerife ve sened-i bahrî ve menzil _ emirlerinin bi- 
lâ te’hîr tuğralarmı keşîde ile i'âde idüb işbu vazifelerinin icrâsmda teehhü- 
rât gösterdikleri takdirde mes’ûl ve mu'âteb olacaklardır. Ve içlerinden bi-
rinin gaybûbeti halinde diğerleri anın hidmetini ifâya mecbur bulunacak-
lardır.

A H K Â M - I  M E Z K Ü R E N Î N  N Î Z Â M Â T - I  
D Â H İ L İ Y E S İ

Birinci madde : Müdir ve kisedâr bulunanlar kalemin birinci derecede 
zâbıtı olub idâre-i dâhiliyesine nezâret ve kaleme gelen her nevi' mesâlihi 
hüsn-i temşiyet ile beraber bunların sürat-i cereyânma dikkat idecek ve ka-
lemin ezher cihet nîk ve bed ahvâlinden mes’ûl olacakları misüllü anların 
gaybûbetinde vezâifi mümeyyiz bulunanlara âid olacakdır. Ve hidmet-i tes-
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vîdiye birinci sınıf hulefânın vazifesi ise de ikinci ve üçüncü sınıflardan bu-
lunanlardan dahî istidât ve üyâkatları olanların bi’l-istihdâm kesb-i meleke 
ve mahâret eylemelerine i'tinâ ve himmet edeceklerdir.

ikinci madde : Müsevvid efendilerin vezâifi müdir ve kisedâr ve mü-
meyyizin kendüerine tesvid olunmak üzere virecekleri evrakdan ehemm ve 
müsta'cel olanlarmı ol anda ve sairlerini günü gününe tesvîd ve i'âde eyle- 
yib evrâkı kesîr ve mütâla’aya muhtâc olanlarmı dahi müdir ve kisedâr ve- 
yâhud mümeyyiz taraflarından ruhsat-ı mahsusa üe gice hanelerine götüre-
bileceklerdir. Ve efendi-i mumâileyhimin yedlerinde umûr-ı âdiyeden tes-
vîd olunacak bir iş olub da hasbe’l-icâb andan ehemmi verildiği takdir-
de derhal anı yazub diğerini bariehû yazacaklar ve isimlerini dahi vaz= 
idecekler ve kendülerine verilecek evrâkı tesvid etdirmek içün diğer hiçbir 
efendiye veremiyeceklerdir.

Üçüncü madde : Mübeyyiz efendiler kendülerine lacelü’t-tebyîz veri-.
lecek müsevvidattan müstacel olanlarmı şerhan ve diğerlerini müteakiben 
kemâl-i dikkatle tebyîz etdikden sonra evvel emirde rüfekâsiyle bi’l-mukâ- 
bele görebileceği hathat ve sehviyyâtı doğruldub mukâbeleci efendiye vire- 
cekler ve mumâileyhim kendülerine verilen müsevvedâtı hânelerine götüre- 
meyib fakat mufassal olup da kalemde tebyizini bitiremedikleri olursa an-
ları istihsâl-i ruhsatla götürebileceklerdir.

Dördüncü madde : Mukayyid efendiler kendilerine verilecek nizâmât 
ve müsevvedâtı kemâl-i dikkat ve i'tinâ ile kayd edib çünki aklâm ın usûl 
ve kâide-i kadîmesinden aldığı üzre defâtirin giceleri hiçbir mahalle götü- 
rülemiyeceğinden o gün bitüremediği halde ertesi gün tekmil idecek ve ha- 
tî'ât ve sehviyyât vukûmndan mes’ul olacaklardır.

Beşinci madde : Sınıf-ı sânî ve sâlisde bulunan efendiler verilecek iş-
leri hüsn-i tesviyeye müsâra'at ve işleri olmadığı takdirde vakitlerini beyhu- 

> de izâ'a etmeyib gerek onlar ve gerek hâriç smıfda bulunacak efendiler hüsn-ü 
hat ve fenn-i kitâbeti ve usûl-i kalemi tahsile sarf-ı mesâ'î eyleyeceklerdir.

Altıncı madde : Aklâm-ı merkûme zâbıtânı kendilerine âid vezâifin 
yoliyle ifâ olunmasmdan ve kalemce mevzû' olan kavânin ve nizâmât ve 
usûlün hâricinden hareket olunmasından dolayı mes’ûl olacakları gibi hule- 
fâ efendiler dahî kendülerine verilen işlerden mes’ul ve mu'âteb olacaklar-
dır.
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Yedinci madde: Hulefâ-yı mumâ-ileyhimden vezâ’if-i mütereddibe-
sini ifâda tekâsül ve bilâ mâni' şerâ devamda veyâhud vaktiyle mahall-i me’- 
mûriyetine gelüb gitmekde kusûr edenler olur ise detia-i ûlâda zabıtanı ta-
raflarından ve deba-i saniyede makâm-ı beğlikciden tembih ve te’kid ile ıs- 
gâ olunmadığı halde bi’l-istîzân bulundukları sınıfdan çıkarılacakdır.

Sekizinci madde: Hulefâ-yı mumâ-ileyhimden birinin bir mahalle
me’muriyeti vukûnında işbu me’mûr olacak efendi birinci sınıfdan ise yeri-
ne ikinci sınıfdan ikinci sınıfdan ise üçüncü sınıf efendilerinden ve üçüncü 
sınıfdan ise hâriç sınıfda bulunan efendilerden bi’l-imtihân her kimin tefev-
vuk ve rüçhâniyyeti tebeyyün ider ise alınacaktır.

Dokuzuncu madde: Hulefâ-yı mumâüeyhimden hiçbir efendinin her
ne me’mûriyetle olur ise olsun kalemin haricine çıkardığı halde maaşını 
almağa hakkı olamıyacak ve muvakkaten me’muriyetlere ta=yin ve i'zâm olu-
nacakların makaslan dahi kendüsi hangi sınıfdan ise ol sınıfda bulunan hu- 
lefâya muvakkaten tevzi' olunacakdır.

Onuncu madde: Hariç sınıfda bulunub devam etmekde olan mülâ-
zım efendilerden birisi sınıfa dâhil olmadıkça hâricden hiçbir efendinin ka-
leme alınması câ’iz olmayacakdır.

MahâU-i mühür 
Sami

îşbu nizâm düstûrü’l-'amel tutulmak ve dâimen ve müstemirren merây- 
yetü’l-icrâ olmak üzere irâde-i seniyye-i hazret-i pâdişâhî müte'allik ve şe- 
refsudûr buyrulmuş olmağla Divan-ı Hümâyûn kalemine kaydiyle icâbı ic-
ra olunmak. 18Z. (Zilhicce) Sene 289 (1289)

Mukâbele olundu.
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