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KÜRE BAKIR MADENİNE Dfı.İR VESİKALAR 

Küre-i nühas, Bizans, Selçuk ve Osmanlı imparatorlukları devirlerinde 
zengin bakıı: madenlerinin mevcudiyetiyle tanınmış bir yer.dir. Bu maden, 
Osmanlı imparatorfuğunun son devirlerine kadar işletilmiş ve memleketin 
bakır· ihtiyacının mühim bir kısmı, burada,n temin edilmiştir. 

Küre-i ıiühas, Osmanlı imparatorluğunun devamı müddetince, mülk! 
teşkilat itibariyle, Kastamonu sancak veya vilayetine bağlı kalmış, Cüm-

. hu'riyet hükumeti çlevrinde de bu bağlılığı muhafaza etmiş olan ve bugün 
kaza halinde bul:ıman ~ir yerdir. Osmanlı imparatorlugu. Küredeki bakır 
madenine büyük bir ehemmiyet atfetmiş ve onun işletilmesi, istihsalinin 
artırılması hususuna her devirde yakin bir alaka göstermiştir. 

Uzun seneler, Kastamonu sancağı dahilindeki mukataattan bulunan 
bu möden hakkında, .h'alen Kastamonu adliyesinde muhafaza· edilmekte 
olan şer'i mahkeme sicillerinde pek çok vesika vardır. Neşretmekte ol-

- duğumuz 12 vesika da, bu siciller. arasından istinsah olunmuştur [1]. Vesi
kalar, ayrı ayrı sicillerden çıkarılmıştır; ve her vesikanın altındaki tarih, 
aynı zamanda o seneye ait olan siCillin tarihidir. Mesela 1l69 (H) senesine 
ait_ olan vesika, mevcut 1169 (H) yilına ait sicilde bulunmaktadır. 

Vesikalar şunlardan bahistir : 
1 - Her türlü tekalif-i şakkadan beri olan Küre maden amelesine 

devlet mçmurlarının müdahaİede bulunmamal~rı hakkında bir emir. . 

2 - Küre madeninin: 1084 [2] senesi iltizam beratı. 

3 - Kastamonu şer'iye mahkemesinde yapılmış bir takrir. 

4 - 1134 [3] senesinde madenin emaneten Kastamonu mütesellimi 
tarafından zabtına dair emir. 

5 - Maden amelesinin serbestiyet ferm_ani. 
6 - Kastamonu kalesi neferlerinin madende istihdam olunan üsera 

muhafazasından affedilmeleri hususu.na dair emir . 

. [1]. Kastamo~udaki bu siciller üzerinde daimi. surette çalışmakta olduğumuzdan, ile~ 
iide; Küre bakır iııade~i hakkındaki bütün vesika:lari toplu olarak neşredeceğimizi ümit 

· ediyoruz. : · -
[2] 1674c ... ·-
~3'] -ım. . .. 
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7 - Madendeki esirlerin muhafazasına dair emir. 
8 - Maden .amelesiyle maden emininin münasebetlerine dair emir. 
9 - Maden işlerine, eminlerinden gayri kim~elerin müdahale etme-

melerine dair emir. · 
10 - Madenin Kastamonu müteselJimine ·emaneten verildiği hakkın-

da emir. · 
11 _:__ Madenin Kastamoı:ıu Şer'iye mahkemesince rü'yet olunan mu-

hasebe ilamı. · 
12 - Madenden Kastamonudaki bakırc"ı esnafına. bedeli mukabilinde 

satılacak bakırlar hakkında ne suret!~ muamele yapılacağını:i dair emir. 

Talat Mümtaz YAMAN 

1) Küre-i m_aniure ve Azdavay Kadılarına : 

Badelelkab: 

Küre-i nühas madeni mukataası Emini olan Mansur ziyde kadr~hu ordu
yı humayunuma arz-ı hal edüp Kastamonu'da vaki Ma'din-i nühasa bağlu 
Küre i mamure ve Azdavay Kadılıklarıfida maadin reayası kadimi maden hiz
meti mukabelesinde tekalif-i şakkadan beri olup minküllilvücuh serbest 
olup minba'd mir-i miran ademleri ve mütesellim ve subaşıları dahi ü taarruz 
eylemiye!er deyu müteaddit evamir-i şerife verilmiŞken. hala· mir-i miran 
ademleri ve mütesellim ve subaşıları vesair ehl-i örf taifesı ( bir kelime 
okqnamamıştır)· müdahale . ve rencideden hali değillerdir deyu bildirip 
men'i babında emr-i şerifim verilmeği reca eylediği ecilden hazine-i amirem
_de mahfuz olan defterlere nazar olundukta Küre-i mamure ve Azdavay Ka-' 
dılıklarında. vaki rriadene bağ.lu reaya kadimi madin-r nühas karhanesine 
lazımgelen odunu v_e · tahta ve kömür hizmetine muayyen olmakla mef
J"Uzülkalem ve maktuulkade~ serbest ölup minba'd Sancak Beyi ve Bey
lerbeyi ve sub!'lşıları ve hurda mukataası eminle_ri taraflarından dahi ü 
taarruz eylemeyüp · arpa · (bir kelime· okunamarpıştır ve zahirebaha 
ve dem v~ diyet ve subaşılık ·ve ahar tarikle (defter yırtılmış olduğun· 
dan okunamamıştır) iltizamında mastur olmağm imdi kanun ve deftere 
muhalif rencide olunmıya deyu fermanım olmuştur. Buyurdu·m ki hükm-i 
şerifim vardıkta bu l:iabda sadır ofan emir üzere amel edüp dahi Küre-i 
mamure reayası kadimden madin-i nühas hizmetlerinde oldukları· mukabe- · 
lede minküllilvücfih ·serbest olup aharın inedhali ve alakası olmamakla 
minba'd meibur. mir·i·mıran ademlerine ve subaşılarına ve mütesellim ve. 
sair ehl-i ~rf taifesine hiJaf-ı ş'er' u kanun: V'13 rı:ıugayfr-ideffor :ye __ . Emr·i 
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humayun olvechile maden reayasını rencide ve . remide ettir'meyüp 
husus-ı mezbur için tekrar şikayet olunma ..... 

10 rebiülevvel 1082 (17 temmuz 7691) 

2) Berat: 

I):astamonu sancağında vaki Küre-i mamurede madin-i nühas nezareti 
biri seksen dört muharremi gurresinden[1]seneimezbure zilhiccesi nihayetine 
[2] değin deruhte olunmak üzere sene-i sabıkada madin-i mezbur nazırı olan 
kıdvet-ül-emacidü vel'a'yan Mansur zide mecduhu Divan-ı humayunuma ge
lüp arz.i hal edüp veçh-Lmeşrü'üzere madi~-i mezbur sene-isabıka mucebince 
kenduye deruhçie olunmak babında incıyet rica eylemeğin hazine-i amirem 
defterleri mucebince madin-i mezburun gayr ez me.sarif sen~de dört bin, 
beşyüz batman nühas iltizam~ olduğu derkenar ve ilanı olunduktq. miriva- · 
1-i-meşruh üzere mumaileyh zide mecduhuya deruhde olunmak fermanım 
olmağın hakkında mezid-i inayet-i padişahanem vücude getürüp tarih-i mez: 
burdaıi zabt için bu berat-ı humayun-ı saadet m(!.krunumu verdim ve bu
yurdum ki (bir kelime okunamamıştır) varup zikrolunan madin•i mezburu 
sene-i mezbure muharremi gurresinden bu sene tamamına değin berveçh-i 
iltizam zabt ·ve tasarruf edüp madin-i mezburu huddamlarının ve in'amhan 
ve duagıly ve abkeşan ve hakkeşan ve katihan ve aşçıyan ve mesarif-i 
sairesini kendü malından görüp_ ve harç ·ve sarf edüp minba'd miriye -
mahsup olunmayup taahhüt ve iltizam eylediği bir senede dört bin beş:. 
yüz batman. safi nühas kanun-ı ·kadim üzere vakt Ü zamaniyle · sefinelere 
tahmil edüp enderun-ı humayunumda bağçe-i hasta olan enbar-ı ami-

. reme irsal ve dahil-i hazine eylernekte bezl-i makdur eyliye ve Küre-i 
mamure ve Azdavay kazalarının -reayası ,kadimden inadin-i nühas k§.r
hanes!ne · iazım olan odun hizmetine muayyen olmakla mefruz.ulkalem 
ve makfuulkadem .serbest olup minba'd Sancak Beyleri ve Beylerbeyiler 
ve subaşıları ve hurda mukataası eminleri tarafından dahi u taarruz 
ôli.ırimayup arpa (bir ·kelime okunamadı) ve zahire ve dem ve diyet ve 
subaşilık ve ahar .veçhile müdahale ve:.muaraza eylemiyeler ve ettirilmiye 
ve emiri . ve nazır. ·olan . mumaile.yhin şükr Ü şik_ayeti. ve arz Ü cevabı 
mesmu' olı,ıp hudc;lam ve küttabı dilediği kimesneleri istihdam edüp şer' ü 
kanuna muvafık şurut' ve kuyut He zabt ve tasarruf edüp sei:ıe i aharda 
bittemam muhasebesini görüp kat'-ı alaka eyliye şöyle bileler al§.met-i 
şeri'feme itimat kılalar. 

.-· ~ fl,2J·18 _nis·~n_-167~_-6 .nj~an -1674 ~ .. 
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Bimakamz Edirne · · 
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-3) Takrir: 
Halen Liva-i Kastamonu mütesellimi olan fahrülemasili vel'akran makbu

lussudüri ve!' erkan Ali Ağa tarafından husus- ı atiyüll?eyanı ikrara vekil olup 
. bimahuve nehcüssübut .vekaleti sabit olan Şaban Bey meclis-i şer'-i hatir-i 
lazıniüttevkirde bilfiil Küretünnühas Emini olan fahrülemasili ve!' akran Meh
med Ağa müvacehesinde bilvek~le ikrar ve takrir-i kelam edüp bundan 
akdem mumaileyh Mehmed Ağa Küretünnühas ve P zdavay ve İnebolu 
kazalarının kara arpasını müşarünileyh Ali A~adan bin beşyüz kıt'a esedf 
kuruşa deruhte ve iltizam etmişti. Halen meblağ~ı mezbtir bin beş yüz esedi 
kuruş mukabelesinde· müvekkilim müşarünileyh Ali Ağa beher batmanı 
altışar kuruşa olmak üzere iki yüz elli batman bakır mumaileyh Mchmed 
Ağa yedinden alız ve kabz edüp minval-i muharrer üzere deruhde ve 
iltizam olunan meblağ-ı mezbur bin beşyüz kuruştan bir akça ve bir 
habbe kalmadı dedi dedikte mukarrir-i mezbur Şaban Beyin veçh-i meşruh 
üzere cari ve sadır olan kelamını elmukirrunleh-ül-merkum Mehmed Ağa 
bilmuvacehe tal;ıkik ve bilmüşafehe Üısdik etmeğin mavaka' kayd şüd. 

3 cümaziyelahir 7086 (25 ağustos 7615) 
1 . 

4) ·Kastamonu Kadısına ve mütesellimine: 

Badelelkab 
Kastamonu sancağında.vaki Küre-i nuhas meadin-i mukataasının mak-

tu-ı· kaqimi yedi bin kıyye nühas olup _lakin meadin-i mezburup cevheri 
kadim üzere olmadığından senedenberi iltizam ile kimesne talibi olma.; 
makla bfo yüz otuz üç senesi receb-i şerifi gurresinde [1] bervech-i emanet 
zabteylemek üzere İsmail nam kimesneye tefviz olunmuştu. Halen senesi 
tekmil· oliınup henüz bir kıyye nühas gönderüp teslim-i tophane eyleme
mekle sene-i mezbure hasılı ne mikdara baliğ olmuştur, nfahallinde tafah
hus ve defteri geÜrmek üzere bundan akdem gönderilen: mübaşirin . ge
tirdiği muhzar kadı defteri mucebince küreciyan hissesinden maada miri 
için hasıl olup -emin-i mezbur İsmail makbuzu olan sekiz bin . otuz iki 
kıyye nühas olup ve mevcut cevherli otuz iki ırkası olup sene-i cedit 
emaneti gibi tefviz . olundukta zikrolunan arekaları işledüp rie miktar nu~ 
has hiisıl olursa küreciyan hissesinden . gayrı hasıl olan nühıis miri için . 
alız -ve kabz olunmak üzere olduğun defter-i mezburda . şerh .vermeğin
~ncak bin yüz otuz dört senesi [2] madin-i mezbur uhdesinden gelür kimes
neye tefviz olunmak muktazi olup ve sen ki riıütesellim-i mumaileyh zi
de mücduhusın, her veçhile uhdesinden gelıneğe kadir mütesellim olmak 

[1] 21:! nisan 1720 
[2] 1721 
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takribiyle sairindeİı ziyade işletüp ve hasilı sene-i sabıktan ziyade ve 
madin-i mezbura gereği gibi- nizamını vermeğe iktidarın olmakla 
bin yüz otuzi dört senesi receb-i şerifi gurresinde [1] maden-i mezburu 
berveçh-i ·emanet zapteylemek üzere sana tefviz. ve sipariş olmağın 

. madin-i mezburda olan miri üserayı ve sair madin-i· mezbura müteallik 
alat ve mühimmatı marifet-i şer' ile ve madin kethüdası ve katibi ve cümle 
ma;ifetleriyle tahrir~i defter ve alız ü kabz eyleyüp küreciyan taife
sinin kadimden olan esirlerini vaz' ve esirleri olmıyan küreciyan tayfa
sıncı dahi esir tedarük ettirip esir tedarükü mümkün olmadığı halde hizmet . 
eylemeğe kadir rençber tutturup ve miri üserayı dahi maden hizmetinde 
istihdam- ve gerek esirleri ve madencileri ve küreciyanın esirleri ve esir
leri olmıyan esir tedarük ve yahut rençber tutturup: madin-i meiburu 
veçh-i meşruh üzere gereği gibi imal ve işletüp ve Qizamını verüp ve bir 
senede hasıl olan bakırı ve bakırdan maada kükürt ve kara boya ve 
tayyaı:at ve ·sairin den hasılı ne· miktar olursa marifet-i şer' ile ve madin 
kethüdası ve sair huddamı marifetleriyle tahdr-i defter ve bir nüshasın 
ketm u ihfa olunmamak şartiyle sadakat ve istikamet ile zabt ü tahrir 
ve .ahz ü kabz edüp küreciyan ve rençberaQ hissesinden maada miri 
için hasıl olan nühasın ayni Tophane-i amiremde dökülecek -toplar_ için 
senesi içinde asitane-i saadetime irsal ve Tophane-i amireme teslim ettirip 
ve senesi ahirinde hasılının defteri irsal ve hesabını görüp ibra-i zimmet 
eyleyesin ve · emin-i sabık zamanında _ mevcut olan arekaları dahi 
işletüp küreciyan hissesinden gayri miri için hasıl olan nühasın · ayni 
Tophanede alız ü kabz ·ve tahr_ir-i- defter ve _ayni nühası başka 
asitane-i saadete irsal ve isal ve teslim-i Tophane~i aİnirem ettirüp ve 
emin"'.i sabık-ı mezbur İsmail ve dahi mukaddem emin olup emaneten zabt 
edenlerin her sene· hfisılları ne miktar olmuş ·ise gerek akça -ve gerek 
ayni bakırdır gereği gibi takdir ve-ihtimam ile marifet-işer' ile v_e cümle 
marifetleriyle teftiş ve tefahhus olunup sene besene hasıllarını sıhhatiye 
·hakikati üzere başka başka tahrir-i defter olunup iktıza eden zimmetleri 
tahsil olunmak üzere bir gün mukaddem -defteri isal ve i~sal .ve madin-i 
mezburu bin yüz otuz dört senesi receb-işerifi gurresinde[2] berveçh-i emanet 
şurut"ı merkum üzere zabt ü rabt edüp gereği gibi i'ma:l ve taraf-ı ahardan 
dahi ü taarruz edilmeye deyu ferman-ı alişanım sadır olmuştur. Buyur
dum ki .... 

70 şaban 1134 (26 TTJ.ayıs 1722) 

[1,2J 17 nisan 1722 
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5) Küre kazası raayasının serbestiyet fermanı 

Küre ·ve. -·-zdavay Kadılarına: 

· Badelelkap 

Kastamonuda vaki Küretünnühas hizmetine memur ·madenci reayası . · 
Divan-ı Humayunuma arz-i hal sunup Üzerlerine edası lazımgelen nüzul 
ve avanzı ve sair Emr-i Şerif ile vaki olan tekalifi ve ·memur olduk-. 
lan Küretünnühas madeni_ hizmetini eda eylediklerinden sonra serbest 
olmalariyle aharden bir fert dahl Ü taarruz olunmak icap etmez iken 
hilaf-ı Emr-i Şerif-i alişan ehl-i örf. taifesi .taraflarından tekalif-i Örfiyye ve. 
şakka mutalebesiyle. rencide ve remide etmeleı iyle olveçhile olan cev.r ü 
taaddileri men' ü ref' olunmak için Emr-i Şerif verilmek recasına istid'a:yı _ 
merhamet eyledikleri ecilden Hazine·i amirede mahfuz olan baş muha
sebe defte? lerine nazar olundukta Küre-i mamure ve Azdavay reayaJarı 
serbest olup Kütahya ve Kastamonu · Mütesellimleri ve Mirimiran ve 
Miriliva vesair ehl-i örf taifesi taraflarından devrbaha ve kaftanbaha ve 
kanbaha vesair behane ile maden reayası fukaralarını cevr ü eziyetten hali 
olmamalariyle olveçhile -olan taadileri ile perakende ve perişan olmalarına 
bfüs ve mal-i_ mirinin ibtaline badi olmalariyle Küre-i mamure ve Azdavay 
Kazaları reayalan kadimden madin-i mezburda ve ağaç hizmetine bağlu 
olup mefruzulkalem ve maktuulkadem minküllilvücuh serbest olmalariyle 
Üzerlerine beylerbeyi ve subaşılar taraflarından zahfrebaha ve devrbaha 
ve kanbaha ve kaftanbaha namiyle minba'd taadc:İi ve rencide olunmayup 
cürm ü cinayet ve salb ü siyaset, voyvoda olanlar yedinde olmak ffzere 
Emr-i Şerif verildiği derkenar olundukta derkenarı mucebince amel olun
mak için Emr-i Şerif verildiği mukayyet bulunmağın yedlerinde olan atik 
emri getürüp tecdit reca etmeleriyle buyurdum ki. -

8 şevval 1743 (77 nisan 1737) 

Mahrusa-i Kostantinig!Je 

6) Kale neferahiıın madin-i humayunda istihdam olunan üsera 
muhafazasından afivleri için sadır olan emirdir -

Kastamonu Kadısına ve mütesellimine : 

Badelelkap 
Kastamonu Kadıs; mevlana Ali ·zide fazluhu Divan-ı Humayunuma arz 

ve kale neferatı arz-i hal .eylemeleriyle mezburlar kal'a-i mezburda memur 
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oldukları hizmetlerinde kemal-i ihtimam ile kıyamda · iken muanven 
Mehmet Kethüda zamanında J(üre-i nühas madeni hizmetinde imal ve 
istihdam için {gönderilen miri üsarayı hıfz ü hiraset eylemek üzere me
mur olup memuriyetlerine binaen kal'a hizmetlerini terketmeleriyle 
halleriİıe za'f tari olduğundan ve mükedderülhal plduğundaıi başka ek'ser 
pir ü ihtiyar ve 'fakjrülhal ve iyallerinin veçh-i maaşlarında muztaribülbal. 
olduklarından maada ümena taraflarından celb-i mal ve fukarayı taciz için 
zuhür etmiş bir 4alde olduğundan fimaba'd madin-i mezburda istihdam ,ve 
üsara (bir kelime okunamadı) afiv ve kal'a hizmetinde ve muahafazada 
kıyam ve ikamet eylemeleri için ve hizmet-i merkumeden afivleri için 
bundan akdem Emr-i Şerif verilmişken ümena taraflarından beher sene 
Rı1z-ı Hızırdan Ruz-ı Kasıma değin hizmet bedeli riamiyle zulmen neferat-ı 
merku~eden ziyade akçaların alup ahvalleri dfgergı1n ve perakende· ve 
perişan -ve mükedderülhal olmalarına bais ve badi oldukların bildirüp 
men' il ref' olunmak. babında istid'a-yı. merhamet eylediklerin sen ki 
mevlana-yı mumalileyhsin ilam eyledüğün ecild~n Hazine-i amiremde 
mahfuz olan 1Jaş muhasebe defterlerine nazar olundukta Küre-i nühas 
.madeninin nizamı verilinceye değin hıfz Ü hirasete muhtaç . olmakla 
mart iptidasından Rı1z-ı Kasıma gelince Kastamonu {<al'ası neferatı zindan 
kapısındç. ve mağara önünde zindan ve mağaraya gonderüp .ve götür
mede kemal-i dikkat ve silah ve pusatlariyle mühkem muhafaza ve müha,
rese ve ilmam-ı hizmet eylemeleri için ve ancak miri üsaray} muhafaza 
için lakin 'miri,üsarayı. Asitane-i saadete götürülmek üzere bundan akdem 
Emr-i Şerif isdar ve irsal olunmakla . fimaba'd. muhafazaya mühtaç 
olmakla miri üsara bu tarafa gelmekle neferat-ı mezbur muhafazadan 
afiv ve varnp Kastamonu muhafazasında kıyam ve ikamet eylemeleri '}çin 
bin yüz .otuz üç senesi tarihiyie [1] Emr-i Şerif verildiği derkenar olmağın 
-imdi-hilaf-ı Şer' ü kanun ve mugayir-i emr ü ·defter taaddileri men' ü 
ref' olunmak babında ferman-ı alişanım sadır olmuştur; buyurdum ki... 

. 3 muharre"!- 1144 (8 te/nmuz 1737) ·· 
Bimakam-i· MahrUsat-il-Kostari.tiniyye 

· 7) ·~üre ~adenindeki üseranın ,muhafazası· hakkında 

Kastamonu ve Küre Kadıların·a, Kastamonu Mütesellimine: 

Badelelkap 

Kastamonu sancağında vaki Küre-i nühas mulsataası mağaralarında 
imal ve istihdam olunan üsaranın hıfz ü hiraseti için matekaddemden beru 

[1] 1 receb 1132=28 nisan 1720 
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Kastamonu kaJ'ası müstahfızat-ı neforatı tayin ve memur olagelmişler iken 
üsara-yı mesfurların hıfz ii hirasetlerini bir takrip ile kendulerindeiı men' ü 
def' ettirip zab.t u hıfzı bir veçhile kabil olmayup firar etmeleriyle ma
din-i mezburun miri üsarasın · gereği gibi hıfz ü hirasetine tayin ve 
muhalefet ve inat ettirilmemek recasına madin-i mezbur Emini istid'a-i 
inay~t- etmekle Hazine-i Amiı emde mahfuz olan baş muhasebe defterlerine 

·nazar.olundukta Küre-i nuhasmadeni hizmetinde imdi olunan mir! üsarayı 
getüiüp ve götürmede kemal-i dikkat ve silah ve pusqtlariyle muhkem 
muhafaza ve müharese eyJeyüp 'ıyazen billahi taala ihmal ve tekasülleri 
hasebiyle miri üsaradan bir ferdi ·firar ve gaip eylemek ihtimaıi olursa 
bahaları kendulerinden tazmin olunduktan sanı a TimarJarı dahi ahara ve· 
rilmesini mukarrer bilüp ona göre basiret üzere hareket ve memur olduk
ları emr-1 muhafazada mevcut ettirilmek için E~r-i Şerif verildiği badehu 
mezbur hizmette . olan miil üsara Asitane-f saadetime nakil ve Tersane-i 

-Amireme teslim ettirilmı=kfermanım olmağın hizmet-i muhafazad<!n afivleri 
içün Emr-i Şerif verildiği derkenar ve neferat-ı mezburun muhafazadan 
gayri bir hizmetleri olmayup ·bunu dahi muhafaza eylemekten ·nükfrl 
eyledikleri surette timarları ref'olunmak üzere gelmeğin fimaba'd 'gereği 
gibi madeni cümlesi hıfz Ü hiraset eylemeleri için tayfo ve memur 
oJmalariyle bizim afvimize Emr~miz vardır deyu birveçhile mümanaat 
ettirilmeyüp cümleten muhafaza eyleyüp muhalefet edenlerin, Ti,marlan 
refi' ve Havass-ı Humayunum tashih içün arz ve ilam olunmak üzere ma
halline kayit ve vech-i meşruh üzere amel olunmak babında bin yüz otuz 
sekiz senesi ra:mazan-ı şerifinin on beŞir.ci günü tarihiyle [1] müverrah Hüda
vendigar-ı sabıkAmmim Sultan Ahmet Ha~ zamanında Emr-i Şerif verilüp 
hata culı1s-ı Humayun-ı meymenet makrunum vaki olduğuna binaen ve
rilen Emr-i Şerifin tecdidi reca olunmakla imdi veçh=i meşruh üzere amel 
olunmak babında f erman-ı ali şanım sadır olmuştur; buyurdum ki... 

20 safer 7{44 (24 ağustos 7737) 

Bimakam-i Mahrusat-il-Koslantiniyye 

8) Küre, Azdavay ve İnebolu Kadılarına ve Kastamonu 
Mütesellimine : 

Badele/kap 

Kastamonu sancağında vaki Küre-i Nühas Kastamonu madenine mer
but olan Azdayay kazası ehalileri umurumuz Kastamonuda: görülegel
miştir, bize ~aden emini karışmaz deyu hilaf-ı- kuyuçlat iddiabirle .hfLJa 

[1] 17 mayıs 1726 
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madin-i mezbur Emini olah Mehmet zide ıİı.ecduhudan mübarek rikab-i 
· rriüstetabıma qef'a def'aiştika eylemeleriyle Emini tarafından hilaf-ı şer'-i şerif 
feaddi ,olundukları ·vakidir . deyu etraf kazalardan tefahhus ve istifsar .ve 
sıhhat ve hakikat ti.zere Der-i aliyyeme ilam olunmak babında bundan·. 
akdem sadir olan Emr-i allşanım ile Der-i saadetimden ·hassaten müöaşir 
tayin olunan Dergah-ı Ali gediklülerinden mumaileyh Hacı Süleyman zf
de mecduhu ile mahalline vürut ve Emr-i Şerffimin mazmununu her Kazanın 
ahalisine ilan ve iş'ar ve bermantuk-ı Emı:i alişan keyfiyeti istifsar eyledikte 

. Emin-i mumaileyhten cümle ahali razı ve hoşnut olup hiiaf-r şer' kimes
neye dahl Ü taa.disi müşahede olunmayup ancak Azdavay Kazası ahalile
rinin hakkında olan iştikaları içlerinde Şakavetle mevsuf ve şirret ile meluf 
bazı müfsitler önlerine düşüp ötedenberi madin~i ınezbure veregeldikİeri 
.tahta ve emYali verdirmemek daiye~i fasidesiyle bu veçhile hılaf-i vaki işti
kaya ictisar iğvalarına mübtenidir, bu makule müfşitlerin hilaf-ı vaki 
ve duruğ-ı malız- olan inha ve istid'afarı isga ol.unmak lazımgelirse sair 
kazalara dahi sari ve madin-i mezkilrun idaresine halel tari ve nizamı mü
şevveş ve muhil ve belki külliyyen muzmahil ve muattal olacağı muhakkaktır 
deyu aleh1mum ihbar ve inba eyledikleri Küre-i nühas ve Devrekani ·ve 
Hoşalay ve Kastamonu kadıları ve mubaşir-i mumaileyh başka başka ilam 
ve Küre-i nühas ahalisi dahi mahzarlannda tahrir ve filhakika Emin-i mu
mailey):ıin ·hakkında eyledikleri teşekki kizb-i sarih ve iddi'alar! tezvir-i .· 
rİıahz olup cümle ahali mumalleyhin etvar ve gerdarından razi ve şakir 
olduklarını Kastamonu mütesellimi dahi memhur kaimesinde tastir etmekle 
miıbaşir-i mumaileyhin ademisi yediyle vurut eden ·evrak-ı mezk{!renin hu
lasa-i mefhumu takrir ile mübarek atebe-i ulya-yı mülukaneme arz _ve 
takdim· olundukta madin-i mezbur miı inin mukataat-ı cesfmesinden olmakla 
bundan akdem kaza-i mezbur ahalisinden bu veçhile iddiaya tasaddi ey
lediklerinde umur-ı madini halelden sıyanet ve ahaliye gadirden hiinayet 
veçhiyle tesviye ve tatmini mutazammin batelhfs Emr-i atişanım sadır· ol
makla bu def'a dahi görülüp mukaddem verilen nizam düsturülamel 
tutulup hilafına hareket olunmamak babında iktızası üzere Emr-i alişanım 
sudilru ferman-ı Humayunum olma_klaEmr-i humayunum mucebince ferman-ı 
alişanım sadır olmağın husus l mezbure dair kuyudat istikra ettirildikte 
Küre-i nühas Kastamonu madeni külliyetlu ve r:esim bir mukataa_ olup 
hizmetine rabt ü tayin olunan madenciyan reayası mefruzülkalem ·ve 
maktuulkadem rtıinküllilvucuh serbest olmalariyle madin-i mezbur hizmetine 
tayin olunan Küre ve Azdavay v~ İnebolu. kazaları reayalarına vüzera 
ve Mirimiı an ve Miriliva ve Mütesellimler ve evl5-af mütevellileri · vesair 
ehl-i örf taraflarından taarruz ve rendde ve dem-i diyet ve· cürm ü cinayet 
vesair tekalif ve mut§.lebat ile remide ettirilmeyüp cürm ü cinayet ve 
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salb ü siyaset ve · zabt ü rabt ve ·alız ü habs ve tedipleri vesair 
kaff~-i umur ve hususlarını kadimden . olageldiği üzere madin-i mezkur 
ümenası yedlerinde olup bundan akdem Emin olanlar ne minval üzere 
zabt ü rabt edegelrriişler ise· yine ol minval üzere zabt ü tasarruf ey
leyüp taraf-ı aha_rdan vechen minelviicuh dahı ü taarruz ettirilmemek 
şurut-ı mer'iye-i kadime sinden iduği .ve.şurut-ı merkum mucebince mukad
dem mufassal ve meşruh sadır olan serbestiyet ve Emr-i Şerifi sene-i ma-

. ziye receb-i şerifinde[l] t_ecdit olunduğu ve zikrolunan Azdavay kazası aha
lil~rinden sermuharrik olan Camusçu Hacı Mustafa ve Hatip oğlu Yahya 
ve· Davulcu oğlu Hasan ve Uzun Mehmet nam müfsitler hevalarına tabi 
kadılardan bir takrib ile aldıkları Arz ile umur-ı madine ilka-yı ihtilale sili 
olmalariyle fimaba'd kendü hallerinde olup ifsad-ı reayaya cesaret eyle
memek üzere muhkem tenbih ve tekit ve eğer mütenebbih olmazlar ise 
muhkem haklarından gelineceğin kendülere ifham ve memnu ·olmadıkları 
halde küreğe vaz' için isim ve ı esimleıiyle arz ü ilam olunmak babında 
malikane mutasarrıfları istid'alarına binaen altmış altı senesinde mufassal 
Emr-i Alişan verildiği ve kaza-i mezbur ahalileri madin-i mezbur Eminleri 
bize cebri kürek· çektirir deyu mukaddema rikab-~ humayumima def'a 
def'a iştika eylemeleriyle kaza-i mezburuh on iki adet kurası hane avarızları 
m~kabill madin-i merkuma tahta ver~ek ve bedeli nüzul h~nelerinin malın~ 
taraf-ı m_iriden Ct?m'ine memura eda eylemek üzere mevkufat defterlerinde 
mukayyet ve mastur ve kura-i mezbureden maada mevkufatta kaydı bu
lunmıyan karyelerin dahi reayaları dahi sopacılık v'e küredlik ve taş 
kırıcılık ve zenberekçilik ve tahtacılık misillu hıdernat~ı madine merbuti
yet ile hizmetkarane göre· deyu Defter-i Hakanlde musarrah ve mezkur olup. 
eğerçi küreçiler içün ümena istid'alariyle madenlerde tevarlh-i muhtelife 
ile müteaddit evamir-i şerife verilmiş olup lakin kuyudat-ı atikında küreci.
liklerine dair bir kayıt olmamagın Hatt-ı Humayun sudutuna binaen sadır 
olan ferman-ı alişanım mucebince mevkufatta mukayyed olan ku, a p.haİi
leri tahtaların kemafilevvel Il!.aden Eminine ve menzillerin dahi miriye 
eda ve maada karyeler dahi ber mantuk-ı Deftei--i Hakanı sopacılık ve kü
recilik ve taş kırıcılık ve zemberekçilik ve tahtacılık misillu maden hide
matını tediye ve rü'yet eylediklerindeiı sonra ledeliktıza kürekçi amelesini 
maden Eminleri rızasiyle talip olanlardan ücret ile kendüleri tedarük ve 
isticar ve istihdam birle madeni idare ve imal edüp kaza-i mezbur reaya
sına ·meccanen kürekçidir deyu cebir· ve kerh olunmamak için sene-i ma
ziye rebiülevvelinde[2] tafsil üzere Emr-i Şerifim verildiği baş muhas.ebeden · 
ihrac ettirilmekle kaza-i mezkur ehalileri mukaddema bu veçhlle mikdarınca 

, [1] nisan· 1755 . 
[2] Kanunuevvel 1754 sonları_veya kanu~usani 1755 başları. 
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ruy-ı müsaade gördüklerinde zikrolunan ~mr-i Şer·ifi senet ittihaz ile. fima
ba'd bizlerde maden eminlerinin alakası yoktur deyu tarih-i riıezburdan 

· beru üç senelik tahtaların vermediklerine binaen tahsiliçün bundan ak
dem bir. iki d~f'a ümena istid'asiyle Emr-i Alişan sadır olmuş.ken yine inad
lannda ısrar ve mü~eddepen iradelerin -ika' kasdiyle bizim umurumuz Kas
tamon~da görülegelmiştir, .yine Kastamonu mütesellimi görsün, minb'ad 
Maden E_mini kanŞmasıin deyu bidergah-ı(?) Divan-ı alide dergah-ı rikab-1 
humayunuma def'a def'a ile taaddiden hali olmamalariyle bu def'a mübaşir-i 
mumaileyh tarafından vürud eden tahrirat-ı merkume müe.qdasına ve me
fahim kuyudatına nazaran iştika ve iddiaları hiliif-ı vaki ve mugayir-i ku
yudat olduğu· ve Kastamonunun kaza-i mezburda kat'a alakası olmayup 
ezkadim madin-i mezbura_ merbut idüğü maIUm oldukta Şerefriz-i sudilr 
olan emr-i hiımayunum ve sadır olan ferman-ı alişanım mucebince mukad
dema sadır _olan evamir-i aliyyeme mutatları üzere a·vanzlan muk~bili 
ı:nadin-i. mezkO.re veregeldikleri tahtaların vesair eµıvali miriyelerfo maden 
ümen9-sına ve miriye güzeştesiyle maan kemafilevvel eda ve bermliceb-i 
Defter-i Hakan!_ memur olduklaı ı so.pacılık ve kürecilik ve taş kırıcılık ve 
.zemberekçilik hidematıni dahi rü'yet eylediklerinden sonra nizam-ı ma.dine 
halel gelmemek için- fodeliktıza kürekçi amelesini Maden Eminleri rizasiyle 
talib olanlardan ücret ile kenduleri tedarük ve istihdam ve umur-ı madi
ni idare eylemek şartiyle ümen~ taraflarından meccanen kürek_çilik deyu _ 
taaddi olunmamak ve cürm ü cinayet ve salb ü siyaset ve alız ü habs ve 
te'dibleri vesair kaffe-i umurları hasbelkuyudat mülhak oldukların madin-i 
·mezkı1r ümenası taraflarından serbestiyet üzere kemafilevvel rü'yet olunup 
biz Kastamonuya· mülhakız deyu hiliif-ı kuyudat bivech münazaa ettirilme
mek, lakin mezburlar dahi minba'd bu v_echile mugayir-i kuyudat iddia ile 

· gayr-i vaki iştika ve tezvir-i davaya tasaddi birle ya rikab-ı huniayuna veya 
Divan-ı Aliye- def' ü ref' ettirirler ise arz ve arz-i halleri üzerine işbu Emr-i 
Şerifim derkenar olup ibretenllilgayr bila tevakkuf küreğe vaz' ile tedip. 
olunacağı oltarafta cümleye ilan ve tefhim ve ba'dezin mugayir-i nizam 
hareket eylememeleri veçhi!e mubaşir.-i mumaileyh marifetiyle taht-ı zabıta
ya rabt ü tevsik ve gereği gibi tesviye ve tanzim olmak Ü.zere Emr-i Şeri
fim verilmek babında iftihçırülümera: velekarim bilfiil Başdefterdarım olan 
elhac· Ahm_et dame ulvuhu telhis eylemekle imdi telhis mucebince am_el 
olunmak babında ferman-ı alişanım sadır olmuştur; buyurdum ki... 
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Küre bakır mıideniııe da.ir vesikalar 

9) Küre, Azdavay ve İnebolu kadılarına, Kastamonu 
müteselliİnine: 

Bade/elkap 

Küre-i nühas-ı Kastafl)onu madeni mukataası Emini Mehmet .zide mec
duhu Divan-ı Humayunuma Ar~z gönderüp Küre-i Nübas-ı Kastamonu muka
taasının mal-i senevisi olup beher.sene bervech-i ocaklık Tophane-iAmir~me
teslimi mutad ve mukayyed olan nühasın imali ve vakt ü zamaniyle Der-i 
Aliyeme irsali hizmeti İnadene merbut olan reayanın istihdamlarına menut 
ve nizam-ı madinin istikrarı şurut-ı serbesti'-i kadimesine riayet birle 
reaya-yı fl?.adenciyanın mezalim ve taaddiyattan himayet ve siyanetlerine 
mütevakkıf ve merbut olmakla şurut~ı serbestilerinin mugayir-i taaddi olun
mak (bir kelime okunamadı) değil iken ahd-İ karipte . civarında ·Vaki 
Kastamonu Has voyvadaları taraflarından maden kazalarına reayalarına 
hilaf-ı şurut-ı serbestiyet mugayir-i kadim: müdahele ve taarruz olunmakla 
reayasının (bir keİime okunamadı) ve rriadin-i mezkı1run ihtila.I~i nizamına 
badi olmağın gerek Has-ı mezbur voyvadaları caniblerinden. ye gerek 
taraf-ı ahardan reaya-yı madin-i mezkGrun ıimurlarına Eminlerinden gayri 
kimesne karışmayup hilaf-ı şurut itale-i dest-i taarruz edenlerin müdaha
leleri' men' ü ref'dlunmak için· Emr-i Şerif-i alişanım sudum babında ina
yet recasın ilam etmeğin madin-i mezkı1run mal olmak üzere mukayyed 
olan senevi on dokuz bin vukıyye nühasın vezaif olan bin vukıyyesinden 
maada on sekiz bin vukıyyesi Tophane-i Amireme ocaklık· o_lup ve 
kömür nakleylemek ve elvah ve sırık ve kereste verme~ ve kömürcü 
ve abkeşan ve mağaracı ve zemberekçi ve sair hizmetlerin rü'yet eyle
mek üzere hin-i tahrirde Küre ve Azdavay Kadılarına tayin olunan reaya 
hizmetleri · mukabili avarız-ı divaniyyeden muaf olduklarından gayri 
eyalet ve elviye mutasarrıfları ve mütesellimleri ve subaşıları ve voyvo
dalar taraflarından ve taraf-ı ahardan saray meremmatı ve na'l ve kaftan ve 
zahire baha ve divan taamiyesi ve bayrak harcı ve bunun emsali . tekiilif-i 
şakka talep olunmamak üzere mefruzulkalem ve maktuulkadem minküllilvü
cuh serbest olmalariyle maden Eminleri taraflarından serbestiyet üzere 
zabt Ü rapt ve vaki olan cürm ff cinayet ve salb ü siyaset ve sair 
umur ve hususları Eminlerine tefviz olunmakla veziri;izam ve mirimfran 
mütesellimleri ve voyvadalar ve safr ehl-i örf taraflarından minba'd taar
ruz olunmc;mak şurut-ı mcr'iyesinden olduğuna binaen mugayiri müdahale 
edenlerin men'Jeri için biddefaat evamir-i şerife verildiği ve ahd-i karipte 
dahi mufassal meşruh bir kıt'a Emr-i. Şerif sadır olduğu ve İnebolu kazası 
sekiz yüz seksen yedi kuruş mal-i mukayyediyle kırk iki senesinden[l J Kasta-

[1] 1729 
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monu voyvodalığınc:İan ifraz ve Küre-i nühas mukataasına ilhak olunduğu 
Hazine-i A!Jliremde mahfuz başmtıhasebe ve maliye ahka:mı kuyudatından 
alettafsil derkenar olunmakla derkenarı ve şurutu mucebince bu def'a dahi 
Emr-i Şerifim verilmek babında bilfiil Başdefterdarım elhaç Ahmet telhis 
etmekle imdi telhis niucebince amel olunmak babında ferman-ı alişanım 
sadır olmuştur; buyurdum ki... - . 

25 rebiülahir 1169 (28 ikincikanıın 7756) 

10) Küre-i nühasın Kastamonu mütesellimine emaneten 
verildiği emridir 

Kastamonu kadısına, Kastamonu mütesellimine ve baş 

muhasebeden tahririne tayin olunan elhaç İbrahime: _ 

Badele/kap 

Sen ki mütesellim-i rriumaileyhsin varidat-ı mlriyeden Küret_ünnühas-ı 
Kastamonu ve mukataa-i kaia-i İnebolu ve tevabii mukataası iki yüz yirmi 
iki senesi martı iptidasından [1] bir sene-i kamile zabt olunmak- _üzere mu
kayyed olan on iki bin vukıyye ayni nuhas-i hamı Darphane-i Amfrerrie 
teslim eylemek üzere yirmi iki bin beş yüz kuruş bedel-i iltizam ile sabık 
Kastamonu mütesellimi Halilin taahhüt ve kefaletiyle kethüdası Hüseyine 
deruhde olunmaktan naşi merkumun fukara-yı. raiyete envc_ı.-ı zulm ü 
taadisi muhakkak olduğuna binaen mukataa-i mezbur sene-i merkume 
martı iptidasından itibar ile merkumun uhdesinden fek ve ref'olunup 
senin uhde-i hamiyyetine ihale hususuna irade-i aliyyem taalluk eylediğine 
binaen iki yüz yirmi iki senesi martı ibtidasından[2] senei merkume şubatı 
gayesiqe[3] değin bir sene-i kamile bervech-i emanet zabt ü rabt Darphane-i 
Amireme aynen eda ve teslimi mutad olan on iki bin vukıyye nühası 
vakt ü _ zamaniyle bila kusur irsal ve teslime mübaderet ve hasılatı bedel-i 
iltizamından dun ve noksan olmıyarak yerlu yerinden cem' ü tahsil ve 
peyderpey Hazine-i Amireme irsal... _ve di~kat ve müsareat olunmı;ı.k şar
tiyle uhde•i dirayetine ihale ve tefviz kılınmış olmağla sene-i merkume 
martı iptidasından beru merkum Hüseyinin hasılat-ı mukataadan makbuzat 
ve me'huzatı ve bekaya ve zirriematı mahallinde marifet-i_ şer' ve baş

muhasebeden m~mur marifetiyle- zahire ihraÇ ve kemal-i hakkaniyet ile 
mabeyin hesabı görülüp me'huzat ve makbuzatı ve bekaya ve zimematı 
her yerin defteriyle maan sana devir ve teslim olunarak keyfiyetin Der-i 
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saadetim~ tahrir ve inha olunmak üzere memuriyetini havi· hassatan işbu 
Emr-i cel!lülkadrim isdar ve yedine ita olunmuştur. İmdi sen ki mütesellim-i 
inumaileyhsin, muktaza-yı memuriyetin üzere mahalline varup mukataa-i 
mezbureyi zabt ve mart iptidasından beru hasılat-ı mukataadan. merkum 
Hüseyinin .tahsilat ve makbuzatı ve bekaya· ve. zirriematı her ne ise 
marifet-i şer' ve katib-i mumaileyh marifetiyle bervech-i hakkaniyet hesabı · 
rü'yet olunup me'huzat ve bekaya zimematı. sana devir ve teslim oluna
rak keyfiyeti defteriyle maan tahrir ve inhaya müsareat ve bervech-i mu
harrer Darphane-i Amireme irsal ve tesyiri lazımgelen nühas peyderpey 
irsal ve teslime ve muktaza-yı sadakatin üzere mukataa-i mezburenin 
hasılatı bedel-i iltizamından dun ve noksan· olmıyarak Hazine-i Amireye 
tesy_iriyle fukara-yı raiyetln _ emn Ü istirahatlerini mucip bir sail ve halatın 
istihsaline bigayetin ihtimam ve dikkat ve hilaf-ı Ernr-i alişanım vr~z' u 
hareketten tehaşi ve mübaadet eyliyesin ve sen ki kadı-i mumaileyhsin, 
sen dahi muceb-i Emr-i Şerlfimle amel ve hareket ve hilafından hazer 
ve mücanebet eyliyesin ve sen ki katib-i mumaileyhsin, sen dahi muktaza-i 
memuriyetin üzere husus-ı mezburun temşiyet ve tanzimine ihtimam ve 
~ikkat eylemen babında ferman-ı alişanım sadır olmuştur; buyurdum ki... 

29 rebiülahir 1222 (6 temmuz 7807) 

11) Küretünnuhas madeni muhasebe ilamıdır. 

Der-i devlet mekfne Arz-ı dai-i kemineleridir ki mukataat hazinesi tara
fından mazbut Kastamonu sancağı dahilinde Küre-i nühas ve Inebolu ka
zası mukataasının malinden Darphane-i Amireye senevi aynen mür~tteb 
olan on iki bin vukıyye nühas senesi içinde Darbhane-i Amireye tekmilen 
gönderilmeyüp ve ayar maddesiçün bu günlerde ziyade lüzumu olduğun
dan makataa-i mezburenin senevi bedel-i iltizamı olan yirmi bir bin beş yüz 
kuruş vakt ü zamaniyle Darphane-i Amireden hazinermezkureye ve gay
rısı liva-i mezbur mutasarrıfı tarafına ita olunmak üzere mukataa~i mezkure 
iki yüz kırk dört senesi martı iptidasından itibaren badezin Darphane-i 
Amireden mahalline müst(!.kil voyvoda tayiniyle idaresi lazımgelmiş ye _ 
voyvodalık-ı mezkılr seıie-i merkuma mahsuben dergah-ı' mualla gediklüle- · 
rinden saadetlu Mehmed Arif Ağa kullarının uhdesine ihale buyurulinak 
babında irade-i aliyye taalluk buyurulmuş ve nühasın sabıkından ziyade 
imali hususu esbabina menut icabı icra kılınmak ve sene-i merkume 
martı ibtidasından şubatı gayetine kadar bir sene~i kamile zabt ü idare 
ve ötedenberu · hasılat ve aidat ve t(!.yyaratı ne vechile kabz olu- . 
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nagelmiş ise ol vechile alız Ü kabzolunup ziyadesine mutalebe olun
mamak ve mukataa-i mezburenin sene-i merkume martı- ibtidasından 

şimdiye degin, irat ve masarifinin marifet-i şer' ve Ağa-yı mumaileyh 
marifetiyle müİtezimleri hazır olduğu halde hesabı rü'yet olunup def
ter ve ilamı canib-i D~ıbhane-i Amireye irsal olunmak ve aşar-ı şefiyye 
ve rusumat-ı örfiyyesi her ne ise Ağa-yı mumaileyhe reddolunmak ve sahih. 
masarifatı ita kılınmak babında bu abd-i dailerine ve Ağa yı mumaileyh 
kullarına hitaben şerefriz.-i sahife-i sudur buyurulan ferman-ı alişan ve voy
voda-i Ağa-yı mumaileyh yediyle medine-i Kastamonu mal:ik.emesine. ledel
vürut Emin-i sabık İdriszade Numan Ağa kulları medine-i Kastamonuya 
celb ve huzur-ı şer'a ihzar olunup badelfethi. velkırae merasim-i mutavaati 
ba'deleda halef ve selef Eminler müvac~helerinde bermantuk-ı şerif-i Emr-i 
ali rü'yet-i muhasebeye şurı1 ve mukteza-yı memuriyetimiz üzeı e yegan yegan 
tetebbu ve tahrir olunarak sene-i merkumeye mahsuben Darphane~i Ami
reye ait ofan on iki bin vukıyye nühas mevcudu olan nühastan badettenzil 
fazlasiyle bilcümle iradatı sı1besı1 tedkik ve tahkik olunup mukataa-i mez
burenin aşar-ı ş_er'iyye ve rusumat-ı örfiyyeye dair.nesnesi olmayup ancak 
sene ibtidasinda ve Ruz-ı Hızır ve Ruz-ı Kasım defterlerinde ikramiyesi 
olan avaidat ve tayyaratı beı muceb-i defter-i mümza bir senelik iradat-ı mü
teferrikası bikümle on sekiz bin yedi yüz .on beş. kuruşa balrğ olup ve , 
miri mahta vukubulan masarifat-ı matbah ve. sarfolunan on ocak ve dağ 
masarifatı dahi cem'an yetmiş bin yirmi beş kuruşa iblağla hesabları 

. rü'yet ve mesarifat-ı mezbureden irad-ı muayyene-! mezkı1re badettenzil elli 
bir bin üç yüz on kuruş ve voyvöda-i sabıkın alacağı tebeyyün edüp bun
dan böyle dahi mart ibtidasına kadar imal olunacak ocaklara havaların 
müsaadesi olduğu halde beş ocaktan ve zemberekçilerden tahminen yedi 
yüz elli batman beheri dokuzar kıyyeden altı bin yedi yüz elli kıyye 
nühas zuhı1ra geleceği melhuz ise de beher mahta altışar bin kuruş me
.sarife menut olduğundan başka madin-i mezkı1run olduğu mahalde .isti
mali için elli re' s estere muhtaç olmağla esteran-ı mezkft• anı tedarük için 
külliyetlti meblağa mevkuf olmaktan naşi Emin-i lahika bera-yı mesarifat-ı 
salife altı bin kuruş mahiye ve esteran-ı mezkı1re tedarükü ·için yirmi bin 
kuruş ve salifüzzikr elli bin uçyüz on kuruş ihsan buyun,ılduğu halde bir 
sene-i kamilede ancak yirmi bin kıyye nühas imal olunacağı ve bu ana _ 
kadar eslaf-ı ümenanın mecmuu mutazarrır ve iflasen fevt olduklarını müte
vatiren ihbar ve bu surette canib-i Darphane-i ~mireye zararı mucip ola-

- ca_k halattan olmakla· tarafeyn takrirleri bililtimas paye-i serir-i alaya arz 
ve ilam olundu. 

25 ciimazigelevvel 12jS (23 ikinciteşrin 1829) 

Ebubekir Paşazqd_e Abdullah izzet, kadi-i Kastamonu 
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12) Kastamonu muhassılına, Küre-i. nuhas madeni müdürüne, 
Kastamonu kadısına, müftüsüne ve meclis azasına 

Badele/kap. 
Kastamonu kazası meclisi tarafından varit olan bir kıt'a mazbata 

mealinden Kastamonu sa~cağmda vaki Küre· i nühas-ı 'Kastamonu madeni 
hasılatından Kastamonuda kain bakırcı esnafına mukaddema beher malı 
bahasiyle biner vukıyye nuhas ita ile esnaf-ı merkume nühas-i mezburu i'mal 
ve füruht ederek anınla faayüş etmekte iken madin-i mezburun muahharen 
emanete tahvilinde sabıkı veçhile esnaf-ı merkume tarafına lüzumu:· olan 
nülias i'ta olunmak üzere liva-i mezbur mutasarrıf-ı esbak-ı müteveffa Hü
seyin Paşaya hitaben Emr-i Şerif isdar ·ve tisyar olunmuş ise de ol 
evanda müşarünileyhin vefatına mebni Emr-i Şerlf-i mezkur niüteveffa-yı mü
şarünileyh tarafında kalmış ve bu cihetle sicill-i mahkemeye dahi kay
dolunmaı;nış olduğundan esnaf-! merkume nühas-ı mezburun ahzine destrs 
olamadıklarını bilbeyan hallerine merhameten sabıkı vechile nühas-ı mez
burun i'tası hususunu istid'a ve istirham eylemiş olduklarına ve filhakika 
Tanzimat-ı Hayriyye icrasından ve esnaf-ı merkum eye nühas verJlmemiş ol
duğuna ve bunların külliyetlu düyunlan olup ahar vechile taayüşleri dahi 
olmadığına mebni nuhas-ı mezbu·run i'tası hem emval-i miriyyenin tediyesini 
ve hem de taraf~i eşrefi mülukanem için daavat-ı hayriyyelerinin isticlabını 
mucip olacağından şimdilik iki bin kıyye nuhas esnaf-ı merkume verilmek 
üz.ere meclis-i mezbur tarafından madin-i mezbur müdürüne bir kıt'a senet . 
i'tasiyle esnaf-ı merkum iskat olunmuş qlduğu beyaniyle · istid'aları vechile 
nühas-ı mezburun i'tası hususuna müsaade-i ailyyem erzan kılınması meclis-i· 
mezkur tarafından bamazbata inha olunmaktan naşi kuyuda ledelı;nüracaa 
mfidin-i mezbur senevi bila bedel on beş bin vukıyye aynı nühas ve 
malumülmikdar bedel-i iltizam ile mukadema beher sene Kastamonu muta
sarrıflarına maktuan ihale olunmakta iken madin-i mezburdan hasıl ofan 
nühas maadin-i saireden husule gelen nühasa makis olmayup Darphane-i 

- Amireme şiddet-i lüzumu olduğundan iki yüz elli dört senesine[l] mahsuben 
ne mikdar ·nühas hasıl olur ise bir kİyyesi harice füruht olunmıyarak 
cümlesi Darphane-i Amireme irsal olunmak üzere madin-i mezbur sene-i 
merkumeye mahsuben bervech-i emanet mÜteveffa-yı müşarünileyhe ihale o~ 
!unmuş ve esnaf.ı m!'!rkumeye ne mikdar fiatle ne kadar vukıyye nühas ve
rilmektedir, mukaddema mahallinden ledel'istilam beher sene madin-i mez
bur hasilatından esnaf-ı merkumeye on birer kuruş otuz ikişer para fi' ile ' 
on· bir bin beşyüz vukıyye mikdarı nühas füruht olunduğu müteveffa-yı 
müşarünileyh tarafından inha olunmuş iduğünden kadimdenberu bila be
del olarak Darphane-i Amir~me irsal olunagelen on beş bin kıyye nühas, 

. [1) 1838 
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evvel beevvel canib-i Darphane-i Amireme irsal ve teslim olunduktan ·sonra 
baki kalan nühasın on bin kıyyesi fi'-i mezkftr üzere merhameten esnaf· ı 

. merkumeye furuhat olunmayup oldahi kamilen Darphan~-i Amireme irsal 
kılınmak üzere ruhsatı havi iki yüz elli beş senesi" şabanında[1] Einr-i Şerif 
verilmiş ve madin-i mezburun marrüzzikr iki yüz elli dört senesi hasıla
tından olarak bermuceb-i. Emr-i Şerifmütevdfa-yr müşarünileyh marifetile 
beher kıyyesi on birer buçuk kuruş on ikişer para fi' ile dokuz bin yedi yüz 
kıyye nühas esnaf. ı merkumeye füruht olunup icap eden bir yük on dört 
biİı. _dörtyüz altmış kuruş bahası müteveffa-yı müşarünileyhin rü'yet 
olunan muhasebesine irat kaydoluhmuş idüğü kuyuttan nümayan 
olmuş ·olduğuna binaen husus-ı mezbur madin-i humayunum · meclisine 
tedim olundukta madin-i mezburun iki yüz elli· ~ıJtı senesi [2] hasılatından 
şimdiye değin yirmi bin vukıyyeden ziyadesi bilvurut teslim-i Darphane-i 
Amirem kılınmış olduğuna ve filhakika esnaf-ı merkumenin. emr-itaayyüş
leri işbu nühasa munhasır bulunduğuna ve Tanzimat-ı Hayriyye münase
betiyle nühas-ı mezburun beher kıyy~si canib-i hazineye sabıkından ziyadeye 
mal olmuş idüğüne mebni beher kıyyesi on iki kuruştan icabeden bahası 
bervech-i. pişin bittahsil canib-i hazine-i maliyeye irsal ve teslim kilınmak 
şartiyle iki yüz elli altı senesi [3l hasılatından olarak bersabık on bin vu
kıyye iıühasın esnaf-ı merkuma tarafına füruhtu ·hususuna irade-.i aliyye~ 
müteallik olur ise madin-i humayunum defterlerine kayd ile ruhsatı havi s_en 

_ ki madin-i mezbur müdürü mumaileyhsin sana ve sair iktıza edenlere hita-
. ben Emr-i Şerifim tasdire meclis-i mezkftrda bittezekkür tensip kılınarak 
mazbata takdim kılınmış olduğuna ve olbabda· bilfiil Umur-ı Maliye Nazırı 
düstı1r-ı mükerrem, müşir-i mufahham, nizamülalem müşir-i sadakatsemirim 
Safvet! Paşa edamallahü taala iclalehunun arzettiği takririne mebni olvechile· 
tesviyesi hususuna irade-i seniyy_em müte.allik olarak mucebince madin~i me.z
burun salifüzzikr elli altı senesi hasılatı kusurundan bersabık on bin vu
kıyye nühasın esnaf-ı merkumeye füruhtla beher kıyyesi on.ikişer kuruş
tan icabeden bahasının maliye hazine-i celilesine irsal ve teslimi hususuna 
mübaderet eylemek fermanım ol1J1ağın ruhsatı havi işbu Emr-i celil-ül-kad
rim isdar ve irsal olunmuştur. İmdi vusulünde keyfiyet irade-i aliyyem 
mantuku, emr-i münifimden malumun oldukta ana göre olmikdar nühasın 
merhameten:esnaf-ı merkum eye füruhtiyle fi' -i mezbur ü_zere hasıl olaq esma
nın serian ve temaııien yerlü yerinden istihsal ve hazin~-i merkumeye 
irsal ve teslimi· emrine di.kkat eyliyesin ve siz ki muhassıl ve kadı ve müfti 

·ve aza-yı meclis-i mumaileyhimsiz.._ siz. dahi inuceb ü İnuktaza-yı Emr-i 
Şerifim üzere amel ve hareket eylemeniz babında ferman-ı alişanım sadır 
olmuştur; buyurdum ki... . 10 ramazan. 1257 (26 birinciteşrin 7847; 

[1] Birinciteşrin 1839 
[2,3] 1840 . . 
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