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RAGIP EFENDİ'NİN ISLAHAT ~A YİHASI lll 

MAHMUD II. DEVRİ 

Osmanlı i.mparatorluğunda, devlet işlerine dair, . padişaha risale ve 
layiha sunmak adetti. Bazan da padişahın her hangi bir mesele hak
kında güvendiği bir ·veya bir kaç zattan risale yahut da layiha kaleqıe 
almalarını istediği olurdu. Koçi Bey risalesi, Koca Sekbanbaşı layi-

. hası, Selim III ün "Nizam-ı Cedit,, ısliihatına esas olmak üzere devlet 
adamlarına' hazırJattığı layihal~r bu kablldendir. Hatta bu layihalar ~ra-: 
sında, Osmanlı ordusunda vazife almış olan yabancı subaylar tara
fından ve~ilmiş oJanları da vardır. Mahmud II ıslahat hareketlerine daima 
karşı gelmiş olan Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdıktan sonra, "usul-ı njzam~ı 
müstahsene,, adı Üe geniş ölçüde bir reform hareketine başlayınca devlet 
adamlc~rından bu husus.ta düşüncelerini gösteren layihalar kabul etmiştir . 

. Layiha sunan zatlar arasında Divan-ı Hümayun Mühimme-nüvisanından 
Debbağ hane sabık Nazın Ragıp Efendi de vardır. Ragıp Efendi'nin Mah
mud II. ye sunçluğu risale ve layihaların metni henüz malum değilse de, bun
ların·· esas ·maddelerini b~lirtmek ve tamamlamak için hazırladığı bir 
l§.yiha vardır ki ısiahat tarihi bakım!ndan önemlidir. 
· Layiha mülki idareye dair sekiz qent ile bir neticeyi içine almakta-
dır. Bentlerin başlıklc:p·ı ile ·ana _fikirlerini kısaca sıralıyoruz : 

Birinci bent - Sebeb·i. imar-1 bilat : 

. Her sancağa v~ her sancağın kazalarına; devletçe, muktedir ve işten 
anlat biter memur tayin' edilecektir. Kaza müdüi·ü ve yahut başkr,ı. bir 
isini taşıyacak Olan bu memurlar Valilere tabi olacaklar v'e tapu, evkaf, 

· tadil-i ·tesviye-i saliyane, cizye evrakının dağıtılması, koyun ve sığır ver
gisi, mlr1 zahire alışı, redif askeri işleri ve s;;ıire ile uğraşacaklardır; 
S~ncak ve kazalarda halkın içtimai ve mail durumu tesbit edilecek, mu

. attal ka~mış topraklar işl~tilecektir. 

· İkinci ·bent ~ Tapu tasarrufu :. 
Bu ·bent bir ·nevi mülk ve arazi nüfus tahriri mahiyetindedir. Memur: 

lar şehirlerde ·ve. onlara. bağlı köylerde halkın tasarrufunda olan hane, 

.. [1] Bu layihanın aslı. İstanbulda Başvekalete bağlı Arşiv dairesindedir. ·Selim HI. · 
-,, de".rine ait vesikaları ihtiva eden sandıklar.: No. 57. 

356 



Ragıp Efendinin ıslahat layihası 

han ve hamam; dükkan, çiftlik, değirmen, bağ, bahçe, tarl~, çeltik; mer'a, 
çayır, ·zeytinlik, dutluk ve saireyi yazacaklardır. Yazarken de bu mÜlk
lere ait senetleri gözden geçirerek mutasarrıfların isimleriyle deftere 
kaydettikten sonra defterleri. İstanbul'a gönderecekle~dir: · 

Üçüncü bent - Evkaf hususu: 

İkinci bent hükmünce, mülk tahririnde kaza ve köylerde halkın mu~ 
tasarnf olduğu evkaf, emlaki de meydana çıkacak, tapu ve senetler:ine 
göre yeniden kaydolunacaktır. Bu suretle mütevellilerinin ihmal ve teka
sülünden dolayı bakımsız kalan bir çok vakıf; cami, medre'se, mektep, 
tekke, köprü, kuyu, kaldırım ve sair hayrat'Evkaf-ı Hümayun Nezareti 
tarafından alınacak tedbirlerle kurtarılabilecektir. · 

Dördün'cü bent - Tadil-i tesviy~-i saliy~ne ve tevziat·ı 
evrak-ı ·cizye : - · ' 

Şu . bent resmi tekalif hakkında düşünceleri ihtiva etmektedir. 
İkinci bent hükmüne göre mülk tahriri .yapılırken halkın dinde bulunan 
bütün hayvanlar da cins cins ·sahiplerinin isim ve şöhretleriyle defterlere 
geçirilecek, bu defterler verginin kaza ve köylere tarhında esas vazife- ' 
sini görecek, binaenaleyh vergi mükellefip lehinde ve adilane bir şeki_lde 
tesbit edilmiş ofa cağı gibi muhtekirlerin. fayçlalanmasına da son verilecektir. 

Keza tahrir. esnasında cizyeye tabi, müslüman olmayan reayanın du~. 
rumu anlaşılacağından· ala, evsat, edna olmak_ üzere ~gruplandırılarak 
tebaanın vergisi de hakkaniyet üzere tarh edilmiş olacaktır. , 

Beşinci bent - Ahz-ı ağnam-ı miri ·ve tasarruf-ı enva-ı 

cüli'.it: 

İkinci bent hükmünce yapılacak mülk, mal ve arazi tahriri her kaza. 
ve. köyde ne miktar. koyun, keçi ve sair hayvanların da bulunduğunu 
meydana çıkaracaktır. Devlet bu miktarlara göre almakta olduğu hay
van vergisini daha müsbet olarak tesbit edecek ve tayin edeceği me
murlar vasıtasiyle toplayabilecektir. Ayni bentte, gerek İstanbul'da,, ge
ı:ekse İstanbul haricinde kesilecek hayvanların derilerinin devletçe . satın 
alınması hB:kkında tedbirler ,de işaret edilmiştir. 

Altıncı bent - Mubayaat-ı miri: 

Bu bent İstanbul için her yıl kaza ve köylerden satın alınan hubu- . 
batın yeni satın alınma şeklini ~esbit etmektedfr. Bµ şekle göre kazalara 
tayin edilen kaza memurları İstanbul'a gönderilecek hububatı miri fiyatı 
üzerinden satın alacaklar ve bir an ünce İstanbul'a gönderilmesine gay
ret edeceklerdir. 
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Yedinci bent - İhtisap ve nizamat-ı saire, mürur tezkiresi 
ve defter-i mahsul·i hububat ve usul-i suret-i defter: 

; 

Şehir ve kasabalarda ihtisap işi kaza memurlarına bırakılacaktır. 
Kazalar dahilindeki isticar ve iltizam işleri kaza memuru vasıtasiyle def
tere kaydedilecekti~. Kaza memurları . odun, kömür, soğan ve sairenin 
de .rayiç üzere satın alınmasına memur olacaklardır. Bu suretle ihtikarın 
önü. alınmış olacağı. gibi, adı geçen maddelerin İstanbul'a vaktında gön
derilmesi de temin edilmiş olacaktır . 

. Ayni bentte bir kazadan başka bir yere gidecek olanların murur 
·tezkiresi almaları ve m_ültezimlerin bir kaza dahilinde aldıkları hububa
tın cinsini gösteren bir defteri kaza mem,uruna vermeleri şıklarınında fa. 
ide ve şekilleri· gösterilmiştir: 

Sekizinci bent - Asakir-i Redife:i Şahane Müdürlüğü: 

yeniçeri ocağının kaldırılmasından sonra yeni bir. askeri teşkilat ya
pıldığı malumdur. "Asakir-i Mansure-i Redife,, adını taşıyan bu teşkilata 
halktan asker yazıiacaktı. Layihanın sekizinci bendinde bu iş için bir 
Asakir-i Redife-i Şahane Müdürlüğü'nün kurulması teklif edilmektedir. 

Layihanın neticesinde, Ragıp Efendi, tekliflerinin tecrübe edilmesi için 
bizzat kendisinin sancaklardan birisine memur edilmesini istemektedir . 

. Layiha sahibi tedbirleri sayesi.nde otuz bin kese akçadan fazla irat hasıl. 
olacağını ilave etmektedir. Tecrübe muvafık olduğu takdirde layihadaki 
tedbirlerin bütün. memlekete teşmil edilebileceği de kaydedilmektedir. 
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Usül-i nizamat-ı Devlet-i · Aliyye murur-ı ezman ve mevaniat hase
biyle her birlerine halel tari olmuş olduğundan bihamd-illah-il-melik-il-. 
müstean bu evan-ı s'ad-iktiranda her bir madde usül~i nizamı __ müstahse
neye [1] . rabt buyun~lin.akta olup saye-i hüma-vaye-i _ şahaneİerinde [2] 
aceze-i fukara ez her cihet yed-i mezalimden tahlis-i geriban birle asayiş 
ve refahiyet 'bulacakları nümayan idüğü ve bundan böyle her bir mat
lilbat ve mürettebat-ıDevlet-i Aliyye vakt ü zamaniyle tamamen ve mü
tezayiden tahsilinde sühuleti inucib olmasına dair bu abd.:.i kemterlerf ha~ 
cagan-ı Kalem-i Divan i Hümayun Mühimme-nüvisanından ve Debl:;>ağhane 
Nazırı sabık Ragıp çakerlerinin bu.ndan akd_emce hak-i pay-1 devleHeririe 
takdim eylediği risale-i levayihin teshil-i· mevadd u ve esası zımnında işbu' · 
layiha.:i ubeydanem . tahrir ve atebe-i alileririe takdime ictisar kılındı. 

Bend•i evvel - Esas-i mevad ·· Sebeb-i imar-ı bilad 

Memalik-i mahrusa-i şahaneye taraf-ı Devlet-i Aliyeden hacegan [3] 
ve müderisin [4] ve kapıcıbaşılardan [5] velhasıl müstait ve ehl-i ka
lem ve kar-şinas ve ·umur-dide bendelerinden istidat ve . mertebelerine 
göre her sancağa ve havi olduğu kazasının . tehammül ve idaresine 
göre bir ve iki ve üç kazaya bir memur tayin buyurulup ve her sancak' 
başına memur buyunilacak bendelerine ·ve kazalara memur olanlare mü
dir-i kaza veya bir münasip isim tesmiye buyur:ulması ve nazır kulları 
sancağı dahilinde olan kaza memurlarına ez hercihet nezaret ve hallerini 
daima tecessüs ve tefahhüs etmekten hali olmamaları ve valiler dahi 
cümlesine nezaret eylemeleri v:e memuran uhdelerine ihale _buyurrilacak .
zeyilde bast ü beyan olunan tapu ve evkaf ve tadil ü tesviye-i salyane ve 
tevziat-ı evrak-ı cizye ve ahz-ı ağnam-ı miri ve tasarruf-ı enva-ı cuh1t, ve 

· rriubayaat-ı zehair-i miri ve ihtisap ve nizamat-ı saire ve Asakir:-i Redife ne
zareti [6] hususların.ı rüyet edip ve bu mevad Vali ve ayan ve mültezim-

· [1 J XIX. Asırda her padişah devrinde yapılan ısliihat hareketi 'hususi bir isim 
taşır. Selim III tarafından yapılan ıslahat "Nizam-ı Cedit,,, Abdülmecid tarafından yapılan : 
İse «Tanzimat,, ismini taşır. Ma~mud II nin Osmanlı cemiyetinde geniş ölçüde yaptığı 
ıslahat da "Usul-i Nizam-ı müstahsene,, diye gösterilmiştir. . . 

[2] Mahmud II. [1808~1839] 

[3] Haceganlık Babıali efendilerine ve Babıali kalemleri katiplerine verilen kalem 
rütbesidir. 

' [ 4] Müderisler. . 
[5] KaP,ıcı, bir büyük dairenin kapısını beklemeğe, açıp kapamağa, müracaat eden

lerden icabedenleri kabul etmeğe memur olan zattır. Dergah-i a_li kapıcıları, Rikab-ı hü
mayun kapıcıları, Divan-ı hiimayun kapıcıları padişahın hizmetindeki kapıcılar demektir. 
Bu sınıf kapıcıların reislerine Kap.ıcıbaşı denilmektedir. -

C6J Yeııiçeri• ocağıııı!! Jqıjdırılrııa.sıııdıııı sqnr'! k4rulan ııı;k~r!· ttı~kilat, 
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lerin umurlanndan . l,ı.ariç mevad olmakla bir veçhile anların maslahatle-
. rine halel tari olmıyacağı ve elhaletü hazihi her kazada bamaaş bir 
sandık emini olup ancak bundan böyle sandık eminliği ref' · olunup hu
sus-ı mezburu~ memuran uhdelerine ihale buyu~ulması ve her kazada 
defter-i nüfus nazırı ve mukayyit katibi ölmağla bunlar memuran maiyet
lerinde istihdam olunm~lan ve iskanları için denin-ı şehirde. bi:r mahal 
tahsis olunması. ve memuran ve maiyetlerinde istihdam olunacak 
küttabe münasebetiyle maaş tayin buyurulması ve işbu usul sebebiyle 
fukaray-ı raiyetin bay ü gedaları ve keyfiyet-ı ahvalleri tebeyyün edüp 
iktızasına göre iane olunmasiyle muattal kalmış arazileri ziraat ve. hi-

. raset ettirilerek imar-ı bilada badi ·ve duay-ı Devlet-i Aliyeyi müeddi ola-: 

. cak bir mevad idüğü ve'. kazalara memur buyurulan. müdirlere ve maiyet
lerinde _ müstahden küttabe verilecek maaşın kazay~ı · mezburun sandığı 
ve fazlasından verilmesi. 

Bend-i sani - Tapu tasarrufu: 

· Memuran kulları mahallerine vardıklarında evvela derun-ı şehirde· ve , 
havi olduğu kurasında mutavattın ahalisinin mutasarrıf oldukları emlak ve 
arazileri olan hane ·ve han ve hamam ve dekakin ve çiftlikat · ve değir
men ve bağ ve bağçe ve tarla ve çeltik ve· mer'a ve çayır ve zeytinlik 
ve dutluk ve sairlerinin tahri~leri hininde mukataa ve ziamet ve tiriıar 
ve- mülk ve vakıf taraflarından yedlerine verilmiş senedat görülerek ye
ga'n yeg~n isim ve şöhretleriyle deftere kayit ve tapu senetleriyle. mutasar
rıf karıgı mukataa ve ziamet ve timar tq.ra:fından senedi veril~iş ise ana 
·göre~ işaret ve·kayd olunup ve vakıf ve mülk senetleriyle mutasarrif olan
lar dahi başkaca tahrir ve defter-i beldeye kaydolunması ve tapu def
terini . taraf-ı Devlet~i Aliyeye irsal ve kaleminde hıfz ve ber mi.ıceb-i 

_ defter ashab-ı arazinin yedlerinde mevcud olan senedat kangı mukataa 
ve ziamet ve timar taraflarından verilmiş tapu senedi ise yeniden yed.:. 
leı-irie verilecek senetlerine olveçihle isim ve şöhn~tleri işaret olunarak 
bilaharç .senetleri kaleminden tahrir ve temehir birle memuran tarafla-

. }Jna irsal ve ashabı yedlerine i'ta ve atik senetleri yedlerinden alız ve 
Asitaneye kalemi tarafına irsal olunması ve kaleminde işbu tapu senet-

. leri tahririnde senedat-ı mezburelere temhir ohınacak . bir. münasip 
mühür tertip ve tahsis buyurulması ve işbu tahrir sebebiyle. araziye 
kangı vakfın senediyle mutasarrıf olmuşlar ise senetleri görülerek isim' ve 
şöhretleriyle. ye~iden deftere alınacağından kazalarda olan bilcümle evka
fın· musakkafatı tebeyyün ve tezahür edeceği'uden evkaf-ı şerifelerin dahi 
müceddedeiı imar ve. ihyalarına badi olacağı ve tahrir olunan evkaf 
deftel-inin bir sureti dahi ta:raf-ı Devlet-i. Aliyeye irsal ve evkaf-ı. hüma-
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yun tarafından hıfzolunup ve vaktaki altı mahta bir saliyane ve- defter-i 
nüfusun vukuatı geldikte işbu tapu muamelatı ve intikal ve ferağı ve 
gerek evkaf vukuatı ve hust.ısat-ı safrenin ilmühaberleri başka başka 
irsal oJunması velhasıl işbu tapu hususu mevadd-ı saireye makis olmayup 
kema hüve hakkuht.ı tasarruf ve -idare ve nizamıncı. raptolundukta edna 
tefekkür buyuruldukta bir mevadd-ı cesimeden olduğu derkardır ve se
nevi memalik-i mahrusa~i şahaneden bu suretle yeniden bir irad-ı kül
liye hasıl olacağı aşikardır ve emlak ü arazi, tahriri ve bahusus tapu 
maslahatından . asla ahali ve fukaraya zulüm ve teaddi olmıyacagından 
başka mahza haklarında hayr-i külli ve menfaati müeddi ve reaya~yl

1 

sal
tanat-ı seniye-i şahan~lerine badi olacağı ve tapunun mahh'.llünde bermu
tad-ı kadim oğ~t.ına intikal edüp inase · kalinadıgmdan düşen mahliilab 
evkaftan ziyade faideyi mucib olduğu ve evkafın düşen mahlı'.llab evlad-ı 
zukı'.lr ve inase intikal edegelmiş ve evladı olmadığı halde mahliilatı cani
b-i vakfa ait ve raci olup ve ötedenberu nüzzar-ı evkaf, mal-i vakf telef · 
olunmaması için mütevellilerin muhasebelerini rüyetten hali olmadıkları ·ve· 
vukubulmakta olan tapu mahlı'.llatı ve ferağ ve iıitikalat akçaları · biecma
ihim hazine-i bahir-ül-mebihaya ait ve raci olduğu. Hülasat-ül-mera:m ez 
.kadim her nekadar tapu maddesi mukataa ve z1amet ve· timar dahille
rinde ise de bundan .böyle ashab-ı mukataa ve ziamet ve timar taraf-

. . . I 

larından hin i ilzamlarında mültezimin yedlerine verilecek memhur-u mez-
bur zabıtname senetlerinde tapu hususundan gayri bilcümle aşar-ı şer'iye 
ve· rüsumatı . olugeldüği [olageldiği] veçhile zabıtnameleri bu suretle 
tahri"r ve iltizam eylmeleri ve işbu tapu maddesi canib-i Devlet-i Aliye-

. den zabtı hususunda hiç bir mukataa ve ziamet ve timarlarıri bedel-i 
iltizamlarma birveçhile halel lfüi ·ve kesr ü noksan bulmıyacağı çünkü · 
arazi Devlet-i Aligeniri olup ashab-ı mukataa ve ziamet ve timarların 
hakkı ancak ol toprakta husule gelecek mahsulatın aşar-ı şer'iyesini alız 
etmekten gayri bir hakkı olmadığı, lakin minel-kadim her nekadar kanun 
olmuş ise de anlardan sarf.ı nazar buyumlup fimaba'd işbu tapu maddesi 
taraf-ı Devlet-i Aliyeden külliyen zabt ü tasarruf buyuruhnası ve zikrolu
nan tapu ve zeyilde. bastli ü beyan olunacak mevaddın memalik-i şaha
nede bu suretle· cüml_esi bir sene zarfında bervech-i suhulet taht-i niza
ma idhal ve busul-pezir olacağına. 

Bend-i salis - Ev.kaf husugu: 

Tadili-i tesviye-i saliyane ye tapu hususatiyçün kaza ve kura ahali
lerinin mutasarrıf oldukları emlak ve arazileri tahririnde evkaf musak
kafatr tahriri dahi bu suretle tahtında tezahür ve tebeyyün edeceği 
ve bilcümle tapu. ve evkaf ve mülk ve g~dik sen.etleri görülerek tahrir 
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ve sebt-i defter olundukta. musakkafat-ı vakıf her ne· ise tebeyyün edüp 
isim ve şöhretleriyle işaret ve başkaca defter oluna; çünki derun-ı şehir 
ve kurasında, ezmatekaddem ashab-ı meberratin livech-illahi teala- vakfey
ledikleri cev~mi ve medaris ve mektep ve tekye ve hatemiyye v~ cisir 
ve kuyu ve kaldırım ve sair hayrat olup lakin mürur-ı ezman sebebiyle 
ve taşralarda nazırı dahi olmadığından ve mütevellilerinin adem-i sadakat 
ve tekasüllerinden ekserisi muattal ve harap ve kimisi arsa~i hali ,kalmış 
ve varidat-ı vakıf bir takım nahalef kimesİıe yedlerinde zayi ve telef 
olmuş ve elhaletü hazihi olmakta olduğu ve bu cihet Evkaf-ı Hü
mayun Nazırı atufetlu Efendi bendeleri tarafından kazalarda olan evkaf 
hususiyetlerini Derialiyede icra olunduğu· nizam~ı müsfahsene . usulü 
üzere memuran kulları uhdelerine bil-vekil.le nezaretleri ihale buyu
rulmasiyle memalik-i. mamure-i şahanede muattal kalmış evkaflar dahi 
saye-i hüma-vaye-i mülilkanede müceddeden mamur ve ihya ve icrasiyle 
zill-ullahi fil-alem ve veliyyünnim-i alem şevketlu azametlu kudretlu k~ra
metlu mehabetlu efendimiz hazretleri vakıf-ı sani olacakları. 

Bend-i rabi - Tadil-i tesviye-i saliyane ve tevziat-ı evrak-ı 
ciziye: 

, Tadil-i tesviye-i saliyane hususlariyçün aralık aralık bazı kaza ahali
lerinin emlak ve arazileri tahririne taraf-ı Devlet-i Aliyeden muharrirler 
memur ve tayin buyurulmakta olduğundan balada bast ü beyan olunan 
memuran mahallerine vardıklarında evvel emirde derun-ı şehir ve ktırası 
ahalilirinin mutasarrıf oldukları emlak ve arazi ve akareti ve koyun ve 
keçi ve manda ve sığır ve inek ve deve ve at ve bargir ve kahr ve eşek 
ve koğan ve hınzir ve sair hayvanatı cins 'cins tahrir ve ashabının isim 
ve şöhretleriyle deftere kaydolunup ba'd-et-tekmil defter faslının hesabları _ 
kura bekura icmal olunarak_ bundan böyle vuku bulacak saliyane husu
su defter-i mezblİrun hesaplarına göre tevzi ve taksim olunduğu halde 
fukara.:.yi raiyetin haklarında hayr· i; külli ve adalet olacağı ve ekseriya 
birkaç karye · toprağı dahilinde /vaki çiftlik ve tarla ve bağ ve akar 
ve . sair emlak ve araziye mutasarrıf olanların bazıları olkaryelerde 
mutavattın olmayup kimisi derun-u şehirde ayan ve vücilhe müteallik 
ve kimi diyar-ı aharda sakin olduklarından ve eml~k ve arazi sahipleri 
olkaryelerin defterine kaydolunmuş iken _bermuceb-i hisap hisselerine 
düşer saliyanelerini olkaryelere eda eylemediklerinden kuray.i mezbilr 

. · reayasına bu suretten dahi gadr olunduğu lakin bundan böyle herbir 
karye toprağında bu misillil emlak ve araziye mutasarrıf olanlar ber• 
muceb i hisab-ı mezbur hisşelerine düşen saliyanelerlni bitemamihi olkar
yelere vermeleri ·ve ekşer derı:ın-i şehirde ve gayri diyarda mutavathn 

362 



Ragıp Efendinin ıslahat lii.yih~sı 

bazı ashab ı servet ve muhtekir taifesi elhaletü hazihi kuruşu bir _para
dan ziyade güzeşte ile ahali-i kiıraya verdiklerinden başka senesi hita-

. mında mahsuiat vakti geldikte verdikleri akçanın güzeşte .hisabını zam~ 
mederek r~yicinden gayet dun baha ile. mahımlleri olan ipek ve pamuk 
ve dühan ve afyon ve sair olkazada husul!'! gelen her ne ise verdikleri 
akçalerına göre edegeldiklerinden birtakım ecanib · ve erbab-ı ihtikarın 
fukaray-i kuraya bu cihetle. dahi zulüm ve taaddi olunduğu, ancak 
bundan böyle taife-i mezbur kura ahalilerİne akça verdiklerinde iki 
kuruş bir para hisabiyle . verilüp ve senesi hitamında iktıza eden nema
sını nakten alız edüp fukaranın mahsullerine· fimaba'd dest~res ve 
dahl Ü taarruz etmemeleri ve bilfarz bir. karyede filan ademin yirmi 

. bin şukadr k~ruş güzeşte akçası olup ve meblağ-ı mezburun güzeştesini 
tamamen olkaryeden senevi ahzeyledikleriıie binaen işbu yirmi bin 
şukadar kuruşu olkaryenin emlak ve arazi hisabı defter zeyline kayd
olunup -yakt-i saliyanede me_blağ-ı mezburiın hisabınca hissesine düşen . 
saliyanesinin ahzolunması ve fimaba'd kaza derununde güzeşte ile ahali-i 
şehir ve kuraya bu misillfı akça verenler her kimler olursa olsun memı:ı
ran-ı kaza marifetiyle verilüp ve temessükü -defter-i beldeye kaydolun
ması velhasıl bu misillfı ihtikarın bu suretle bilasebeb senevi memalik-i 
-şahanede olan kaza ve kurasından eyledikleri kar ve nemaları derkar 
ve bundan böyle ahali-i kuraya her nekadar akça iktıza ettikçe karye
cek tekeffül ederek o1kazanın sanduğu fazlası akçasından hisabiyle 
verilüp ve vakt-i mahsulde ahzolunduğiı surette bir kat dahi canib-i 
miriye faide ve irat hasıl olacağı ve işbu emlal< ve arazi ve tekmilinden 
sonra ardı boşlanmayup zira ahalinin bazıları mutasarrıf olclukları emlak 
ve arazisinden birazını ahara ferağ ve kasr-i-yed etmekten hali olmadıkları 
ecilden hiµ-i tahrirde defter-i mufassal~ı mezkurda fariğin esamisinin 
mukayyed olan hesabından tenzil ve bayiİJ?. hisabına kayit ve idhal 
olunmak Iazimesinden olmakla husus-ı mezkur· bu cihetle daima vuku
bulmakta olduğundan memuran kulları bu hususa dahi takayyüt ve 
ihtimam ederek t~tarruk-ı halelden vikaye olunmasiyle bundan ·böyle 
saliyane hususunun tadil-i tesviye şurutuna bu suretle halel gelİniye
ceğinden ila maşa-allahü teal~ saye-i hüma-vaye-i padişahanelerinde ez her 
cihet fukara kulları refah-ı hal ve feraha meyyal olacakları ve bundan 
böyle kazalarda vukubulacak saliyane tevziatı- ve masarifat-ı saire. def- · 
terlerinin idaresi hususu dahi memuran uhdelerine ihale buyurulup ber
muc~b-i defter-i hisap bervech-i hakkaniyet rü'yet ve tevzi ü taksim 
ve tahsil eylemeleri. 

Ve işbu emlak ve arazi tahriri hisabından faide ezcümle biri 
dahi reayanın bay ü g-edaları ve keyfiyet-i halleri malum olacağından 
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iktizası üzere cizye evrakı tevzÜnden ala ve evsat ve edna kagıda 
müstahik olanlar. berveçh-i hakkaniyet tebeyyün · edeceği ve kazaların 
cizye evrakı tevzii dahi memuran uhdelerine ihale buyurulduğu surette 
cizye hasıl~tının sene-i saqıkından ziyade olacağı. 

Bend-i ]ıamis -Ahz-i ağnam-ı miri ve tasarruf-ı enva-1 clllud: 

Ez~kadim memalik-i şahanede hus~le gelen koyunun ferman-ı alrde 
rİıezkG.r olduğu üzere toklu ve şişek tabir olunur. Onda birisi fiat-ı katli-

. mesiyle. canib-i mlr1 için minele kadim sayıcı namiyle Hassa kasapbaşısı 
kulları tcı.rafından baferinan-ı ali alız ü celb-i ağriama memur olunmakta 
iseler de balada ~e zeyilde zikrolunan saliyane ve mevadd-ı saire rüye- . 
tiyçün memuran kulları kaza ahalilerinin emlak ye arazi ve hayvanat 

. ve bil-cümle cins becins deftere sebt ü kaydetmiş olduklarından ve 
beher. sene suret-i defteri. dahi Derialiyeye irsal olunmakta . olduğundan 
bil-farz. filan kaza ve kurasının bu sene şu kadar bin koyun ve. keçi ve 
hayvanat-ı saire mevcud olduğu defterlerden müsteban olup bu cihetle 
Devlet-i Aliyyeniiı malumu olacağından minel-kadim sayıcı tıamiyle gide_n 
memurlara bundan ısonra hacet mess etmiyeceği ve canib-i miriye ne mik
dar ağnam ait olduğu nümay.an olacağfndan bu hususun ril'yet ve tah
sil ve irsali memuran uhdelerine ihale buyurulmasiyle İcab eden ağnam-ı 
miri yerİi yerinden ve fukara-yı raiyete gadir ve eza olunmıyarak ve sene-i 
sabıkalarından ziyade olarak bermuceb-i aded-i hisab-ı deftet alız ü tah
sil ve peyderpey Derialiyeye sevk ve 'irsal olunacağı ve elhaletü hazihi 
ağnani-1 miri ve mübayaat memurları hin-i tahsillerinde fukara-yı raiyet-i 
Deviet~i Aıiyyeye eyledikleri gadir ve eza layüat ve layuhsa · qlduğu. 

Tasarruf-ı enva-ı cülUd: 

. Dar-üs-saltanat-ı seniyyede bundan böyle zebholunan hayvanatın cülı1du 
zabıt_ ve tasarrufu içi~ mukaddemce takdim olunan layiha-i çakeranemde 
bast ü beyan olunduğu üzere canib-i miriyç~n cülı1du ve cephane vet~rsane 
ve baruthane ve tophane-i amireJere verilegelen mühimmatı imal ettirilüp 
ve bakiyye-i cüllıdu bila yapağı rayic-i vakte nazaran esnaf-ı debbağq. teyzi 
ve füruht olunması ve işbu· üsul layiha-i çakeranem üzere Memalik-i Şa
hanede vaki kazalarda . zebholunacak koyun ve keçi ve manda ve 
sığır' ve inek ve hayvanat-ı sairenin bundan böyle memuran-ı kaza kulları 
tarafından olkazaya bir kasap nasp ve tayin. edip ancak cülı1dundan 
maada lühumu ve sakatatı füruht olunup fakat cülı1du canib-i miriyçün ah-' 
zolmiması ve cülı1d-ı mezburun yapağısı ayrılıp ve derisi ·icap ve lüzumu 
mikdarı canib-i miriyçün . olkazada kösele ve sahtryan ve ıh eşin ve ·tirşe 
ve kayış ve güderi imal ettirilüp ve bakiyye-i cülı1du kezalik "bila yapağı 
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rayic-i vakte'göre olkazada olan esnaf-ı debbağa ibaa ve füruht eylemeleri 
. ve teraküm eden yapağılar dahi asakir-i m~nsure-i Şahanenin mürettebat 

ve levazımatından olan .aba ve şayak ve keçe imal ettirüp ve bakıyye-i 
yapağı:Yı dahi rayici üzere eshabına fürulit olunması ve işbu suretle ahz~ı 
cülfü ve tasarrufunun berv~çh-i sühulet husul-pezir . olacağı. Hulasa-i · 
meram Asitane-i Aliyyede ve gerek nıemalik-i hakaniyyede bu. usul üzere 
cülfıdun ahzı ve tasarrufundan ve bahusus tapu maslahatından hazine-i 
Devlet-i Aliyyeye senevi külliyetli irat tertip edeceği aşikar olduğu. · 

Bend-i sadis - Mubayaat-ı miriı 

Sekene-i Dar-üs~saltanat-ı seniyyenin fıavayic-i zarure-i külliyelerinden 
olan hınta ve şair vesair alınagelen hububat ezkadim . kazalardan fiat-i 
maktua-i mlrisi üzere t~rtib olunmuş mubayaatın Derialiyyeye celbi iÇin 
beher sene Hububat Nazırı Atufetlfı Efendi bendeleti tarafından · muba~ 
yaacılar baferman-ı ·ali memur ve tayin buyurulmakta ise de memur olanlar 
ancak kendulerinin cer ve meİıfaatleriyçün fukcı.ranın mubayaaca getfüdük
leri ecnas-ı hububatın bazan redaetini beyan ve herdem:de keyl olduk
ta noksan-ı fahiş göstererek ·. fukaray-ı raiyete türlü türlü zulüm ü eza 
ve gadr-ı naseza eyledikleri derkar ve bundan böyle ezkadim.her kaza
nın mürettebat-ı mubayaa-i m1rlsi her kaç bin keyl ise memuran-ı kaza 
kulları uhdelerine ihale buyuruldukta tertibat-ı mubayaat bermatlfıb-ı Dev
let~i Aliyye vakt ü zamaniyle berveçh-i sühulet ve fukara-yı raiyete gadr. ij eza 
olunmıyarak hakkaniyet üzere· yerlü yerinden temainen ve mütezayiden 
tahsil ve peyderpey Derialiyyeye sevk ve tesyir. olunacağı ve tayin 
olunagelen mubayaacıların Derialiyede bermutad · eyledikleı'i masarifa..: 
t-ı sairelerini dahi olageldiği veçhile memuran-ı kaza taraflarından veril-. 
mesi ve öted.enberi. mubayaacılarin olkaza kurasından ahzeyledikleri 
fazla ve rüsumat-ı sairesini ba'd-el-ihrac-il-masarifat baki kalan fazlayı 
canib-i mirl defterine irat k'ayit ve ilmühaberi Derialiyyeye ir'sal 
olunduğu surette hem fukara-yı raiyete. hayırlı ve hem Devlet-i Aliyyerifrı . 
mürettebafı olan mubayaası t~kmilen tahsil ve vakt ü zamaniyle Derisaa
dete sevk ve irsal olunacağı ve mubayaacılann minel~kadim eyledikleri 
menfeat-:-i külliyeleri dahi canib-i Devlet-i Aliyyeye raci olacağı derkar 
idüği. 

Bend-i sabi - İhtisap ve nizamat•ı saire ve mürur tezki- , 
res~ ve defter-i mahsul-i hububat ve usul-i suret-i defter: 

Elhaletü hazihi kazalarda cari ve karar-gir olan ihtisabın idafosini"hu
susiyle ye hasb-el-iktiza bundan sonra dahi zuhura gelecek bazı tertip ve 
nizamat hususları dahi memtıran uhdelerine ihale buyurulduği.ı halde sene-i 
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· sabıkmdan ziyade ihtisaptan faide· olacağı ve bazı mahallerin damga ve 
hususu her · nekadar. ilzam . olunmakta ise de sene-i sabıkına kıyasen 
memuran, taraflarına verilmesi ve kazalar dahilinde isticar ve il.zam oluna
gelen b,ağ ve bahçe ve han ve demirbaş çiftlik ve akar ve saire ve mukataat 

. ve ziainat ve timar sahipleri basenet beher sene 'ilzam eylediklerinde 
mültezimi olanlar her kimler ise yedinde olan zabıtname senetlerini me
muran-ı kazaya geritip defter-i beldeye kayit ve senedine şerh ve işaret 
ettirmele~i ve bundan sonra dahi mevadd-ı ahare dair nizamat vukuların
da icabı üzere· icralarına· birer birer teşebbüs oluriarak cümlesi berveçh-i 
sühulet hµsul-pezir olacağı ve mukaddemce takdiriı' olunan levayih.i ça
keranemde münderiç kömür ve hatap maddesinin berveçh-i sühuiet idare 
hususlarını dahi kurb-i Saltanat-ı Seniwede vaki kazalar memurları 
uhdelerine ihale buyurulup vakt ü zamaniyle mahallerinde kömür hark 
ve hatap kat' ettirip ve soğan maddesi dahi mahallinde eshabından ·rayici 
üzere iştira ve deranbar edip peyderpey Derialiyyeye sevk ve irsal 
eylemeleriyle muhtekir taifesinin yedlerinden ihrac olunduğu h_alde 
ibad-ul-lahın haklarında menfaati mucip ve Hazine-i Amireye dahi· faideyi 
müstevcip olacağı. 

Mürur tezkiresi : 

Ve bundan böyle kazay-ı mezkurdan diyar-ı ahare amed şüd ede
cek kimesnelerin yedlerine verilecek mürur tezkirelerine memuranın in
zımam-ı re'yi ve defter-i nüfus nazırlarının dahi marifetleriyle icabı üzere 
verilecek tezki:ı;,esi tahrir ve marifet-i şer' ile temhir ve nüfus defterine 
kayit ve şerholunması. 

Defter-i mahsul: 

Kaldı ki mültezimin bermuceb-i zabıtname olkaza · ve kurasında 
hasıl olan mahsulattan bermutat alageldikleri hububat ve rüsumat 
badefter-i müfredat her ne ise bad-el-ahzi vet-tekyil ve defter-i mez-
burun bir suretini .memuran-ı kazaya ita eylemeleri veyahut ashaJ:ı-ı 
alakanın mültezimine . verdikleri aşa.r ve rüsumatlarını karye imamı -ve 
kocabaşılarının tuttuklaı;1 müfredat defterlerini bad-el-hitam-il-maslahat. 
memuran ı kazaya vermeleri ve işbu ahz9lunacak defatirin faidesi bilfarz 

_ filafi. kaza ve kurasının icmalen şukadar bin keyl hınta ~e pirinç ve sair 
hububat ve şukadar bin adet hayvanat mevcud olduğunun defter-i icmali 
senede· bir kere Derialiyyeye irsal olundukta bu sene memalik-i mahrusa-i 
şahanenin her' bir kaza ve kurasında bermuceb-i defter~i hulasa şukadar · 
mahsulat. ve hayvanat hasıl olmuş olduğu Devlet-i Aliyyenin malumu 
oldukta. · · 
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Usul·i suret·i · defter : 

Tadil-i tesviye-i saliyane iÇin memuraİ:ı kulları vardıkları kaza ahali,. 
!erinin mutasarrıf oldukları emlak ve arazisinin hfn-i tahrirlerinde ne 
veçhile yazılacağının usul-i defter-i mufassal ve icmal ve- hulasasının 

usulleri başka başka suret, misal olarak tahrir olunup layil:i.a-i çakeraneme 
.l~ffen takdim-i hakipay~ı devletleri kılındı. Siyak-ı misal üzere defterlerin 
tahrir ikbzasından olduğu. ' 

Bend.,;i samin - Asakir-i .Redif-i Şahane Müdürlüğü : 

Memalik-i mamure-i mülilkanede bil-cümle eyalat ve elviye kazala
rıri.dan tertip ve tanzim ve tahrir buyurulmakta olan Asakir-i Redif-i Şaha
nenin her bir beldede umurları ve bahusus jumallık maddelerini tahrir 
ve rü'yet ve. idareleriyçün birer mildir tayini lazım ve usul-i m.aslahattan 
olduğu halde bu hususun rü'yeti memuran uhdelerine !hale bı,ıyurulrria-
sında faideyi .niucib idüği. · 

Hulasa-i ezmanda memuran-ı kaza : 

Balada bast Ü beyan olunduğu üzere kazalara memuranıh ancak 
memuriyetleri Devlet-i Aliyyenin mesalihini rü'yet ve icap ve iktızası üzere 
nizam-ı sairesinin icralarına ihtimam ve dikkat birle sadakat üzere. rü'yet 
edeceklerinden iradın tezayüdiyle hazine-i amireye faide-i külliyye hasıl. 

olacağı ve kaza ahalilerinin bil cürrile emlak ve arazileri ve mevcut 
hayvanatı ve beher sene hasıl .olan enva-ı . mahsulleri yegan yegan 
kazay-i m_ezbur defterinde _mukayyet ve bu veçhile mazbutiyeti derkar 
ve ilmühaber defterleri Derialiyyeye irsal olunmakta . olduğundan 
enva-ı mahsulat ve hububat ve vukuat-ı sair:elerin cümlesi Devlet-i A.liy
yenin malumu olup ezher çihet faideden hali olmadığı ve bir: sene 
zarfında kazaların saliyane ve cizye evrakı tevziinden dolayı ve sair -
mevad gerek ahz-ı ağnarri-ı mfrf sayıcılarının ve gerek mubayaa memur
larının birer suretle fukaray-i raiyete ~yledikleri zulm ü taaddi ve gadri 

' mucip şeylere . tasaddileri ancak tahrib-i bilad ve ta'zfb-i ibada bais ol
dukları derkar idüğiİıden bu suretle memuranın memuriyetleri hasebiyle 
saye-i hürrta-vayelerinde b'öyle belayay-i azimelerden bilcümle fukaray-i 
raiyet kulları reha ve tahlis-i geriban birle istirahat ve refah-ı hal bula
caklarından her veçhile ·haklarında faideli ofa.cağı. 

Fezleket-ül-mevad ez .encam-ül-murad dar tezay~d-ül-irat: 

Taraf-ı Devlet-i Aliyy'eden kazalara memur buyurulacak memuranın 
ibtiday-i memuriyetleri ancak tadil-i tesviye-i saliyane içlin ahalilerinin 
mutasarrıf oldukları emlak ve arazileri tahrirlerine tayin suretiyle veya 
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me"IJladd-ı ahar ile memur buyurulup memuranın memuriyetleri mucebince 
usul-i suret-i defter-i mezbur siyakı ü.zere tahririnde ihtimam ve dikkat 
ederek berveçh-i bala zikrolunan mevaqdın ancak bu tahrir esas olduğu
ndan cümlesi tabiatiyle tezahür edeceği nümayan ve ba'd-et;tekrİıil-i tahrir, 
defter-i mezburun bir suretini Derialiyyeye irsal ve memu_ran olkazad~ 
ikamet edüp Devlet-i Aliyyeden ne veçhile irade-i seniye taalluk ve emri 
ali vüruduna muntazır ve. müterakkıb olma)arı v·e badehu layiha~i çake-· 
raİıemin bend-i sanisinden bend~i samine kadar· olan mevaddın icabı 
üzere bundan sonra birer birer' uhdelerine ihale buyurulduğu . halde 
bervech-i suhulet az vakitte cümlesi taht-i nizama :girüp ila~aşa-allahü 
teala karar kılınacağı.· . . . . 

İşbu mevaddın tecrübe ve nümunesine irade-i seniyeleri müteallık ve 
. müsaade-i ·devletleri buyurulursa evvel emirde bu kullarını sancakların 

birisine in em ur tayin buyurup bimennihi ve keı:emihi ·. teala ... bir sene 
zarfında bermantuk-ı · emr-i ali ve bermuceb-i layiha rü'yet ve tekmil 
defterlerini der-i bar-ı şevket-makarr-ı mülftkaneye irsal ve manzur-ı dev
letleri buyuruldukta badehu rriünasib ve müstahsen buyurulduğu halde 
emsaline nazaran icrasına teşebbüs olunması. 

Memalik-i mamure-i padişahanelerinde işbu usul laiha-i çakeranem 
üzere buyurulduğu surett~ fakat tapu ve cülud. alız ve tasarrufurıdaİı 
senevi hazine-i bahir. ül-mebiha-i şahanelerine otuz bin kese akçadan ziyade 
irad-ı kulliye hasıl olacaği malftm-ı devletleri. buyuruldukta olbahda ye 
her halde emr ü irade hazret-i men le~-ül-emrindir. 

XIX. yüzyıl başları-
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