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HAZfNE-İ HÜMA YUN İLE "BAGDAD KÖŞKÜ VE 
REVAN ODASI,, SARAY KÜTÜPHANELERİ 

HAKKINDA "İKİ HATT-1 HÜMAYUN,, 

Osmanlı Padişahlarının Sarayôa yaptıkları teşkilatta, her dairede görü
len hizmetler için konulan nizam ve kanunlardan Osmanlı müverrihleri · 
bir hayli mah1mat verirler. Fakat çok geniş olan ve her noktasına kadar 
anlaşılması lazımgelen birçok nizam ve kanunları, ancak canlı bir tarih 
olan vesikalar bize daha açık ve daha esaslı olarak öğretmektedir. 

Gerek Topkapı Sarayı Arşivinde, gerek İstanbul Başveka!et Arşiv 
dairesinde Sarayın iç ve dış teşkilatını bütün teferruatiyle öğreten de
ğerli vesikalar bulunmaktadır. 

Bilhassa Sarayın iç teşkilatından olan "Enderun,, la tarih bakımın
dan ilgili vesikaları, içinde yetişerek "Enderun Tarihi,, yazmış müverrih
ler bile görmeğe muvaffak olamadıklarından kitaplarına yazamamışlardır. 

Bunlardan iki tanesini "Tarih Vesikaları,, dergisine koy'uyoruz: 

1 - Birinci vesika, Yenisaray'da Fatih Sultan Mehmed II. tarafından 
kurulan "Hazine-i Hümayun,, un, XVIII . .asırdaki durumunun muhafazası 
ve hizmetleri hakkındadır. · 

Başlangıçtan sonuna kadar birçok safahat geçirmiş olan "Hazine-i 
Hümayun,, nizamı olarak, evvela Sultan Murad II.Fnin Sarayda. kurduğu 
teşkilat arasında bir "Hazinedarbaşılık,, görülür. [1] Oğlu Fatih Sultan 
Mehmed II. de bu hizmeti kanunnamesiyle [2] sıkı bir nizama bağlar . .,. 

Sultan Selim 1. "Hazine-i Hümayun Kethudalığı,, ve "Başyazıcılık,, hiz
metlerini koyarak mezkur Hazine-i Hümayun işlerini, yani giren ve çıkan 
eşyanın deftere kayıt vesairesini bu iki hizmete vermiştir ki asırlar geçtik
çe bu nizamın değiştirilmesine zaruret hasıl olmuştur. Mesela: 1091 "1680" 
de vefat eden Mermer Mehmet Paşa'nın]3] eşyası arasında Hazine-i Amire-

[!] Ata Tarihi, c. 1, s. 84. 
[2J Kanunname-i Al-i Osman, Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası, Sa. 13~18. 
[3] Enderun-ı Hümayunda yetişerek 1!)88 «1677» de Hazine Kethudası rütbesini almış, 

1090 cemaziyelevvelinde (haziran - temmuz 1679 da) Vezirlikle Saraydan çıkarak Kubbe 
Veziri olmuş, 1091 «1680» de vefat etmiştir. 
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Saray kütüphaneleri hakkında Hatt-ı Hümayunlar 

den ( Hazlne-i Hümayundan) çıkmış bazı eşya bulunduğundan Sultan 
Mehmed iV. den sadır olan bir ferman ile ve Hazine Kethudalarına su-i 
zan getirecek hallerin zuhuruna meydan vermemek kaydiyle [1] daha 
evvellerinden yani 1086 (1675) dan 1091 (1680) yılına kadar bütün Hazine-i 
Hümayun eşyası birer birer sayılmış ve defteri yapılmıştır. [2] 

Bu cümleden olarak burada göreceğimiz vesikadan, 1197 (1782) yılında 
Sultan Abdülhamid I. in bir "Hatt-ı Hümayun,, u ile o güne kadar 
Hazine-i Hümayun Kethudası ile Başyazıcılar tarafından yalnızca görülen ~o 

Hazine-i Hümayun işleri için Hazine Odasının okur yazar ve bilgili ağa
larından seçilen daha dört yazıcı ayrılmış, nizamlaı ı da değiştirilmiş 
olduğu anlaşılıyor. 

2 - İkinci vesika da, Hazine-i Hümayun kadar değeri haiz bulunan 
ve Sultan Mahmud I., Sultan Osman III. , Sultan Mustafa III. ün kurduk
ları Revan Odası kütüphanesiyle Sultan Abdülhamid I. ile Selim III. ün 
kurdukları Bağdad Köşkü kütüphaneleri hakkındadır. 1205 (1790) yılında 
Sultan Selim IH. ün Silahdarı bulunan Seyyid Abdullah Ağa tarafından 
mezkur Hükümdara yazılan bir· "Ariza,, ile bu kütüphanelerin durumu, 
nizamı ve tarihçesi bildirilerek birçok değerli asarın satılmış bulunduğu 

veyahut okunmak üzere alınıp hazineden satın alınmış gibi Saraydan 
çıkarılmış olduğu bildirilmekte ve bu işin sıkı bir nizama bağlanması is
tenmektedir ve "Ariza,, nm baş tarafına yazılan bir "Hatt-ı Hümayun,, ile 
de eserlerin muhafazası ve kimlerin okuyabileceği tasrih edilmek suretiyle 
keyfiyet nizamlaştırılmaktadır. 

Gerek Hazine-i Hümayun ve gerekse kütüphaneler hakkında görece
ğimiz bu iki "Hatt-ı Hümayun,, Sarayın iç teşkilatından olan "Enderun,, 
tarihi için çok canlı ve değerli vesikalardır. 

İ. BAYKAL 
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphane Memuru 

Vesika : I 

"Hazine·İ Hümayun,, hakkında Sultan Abdülhamid I. den 
çıkan bir "Hatt-ı Hümayun,, [3] 

Sen.ki Hazine Kethüdasısın memur olduğun 
Hala Enderun-ı Hümayunumda vaki Hazine-i Hümayunumun nizam 

ve tertibatı umur-ı cesimeden olmağla ötedenberü mah'.im olan hizmet-i 

[1] Topkapı Sarayı Müzesi Ravan köşkü kütüphanesi, No. 1227, Zübdet-ül·Vekayiat. 
[2] Topkapı Sarayı Müzesi Rehberi, Sa. 91. 
[3] Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi, 2175 numaralı defterden. 
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Türk Taı:ih Vesiıkaları 

lazimeleri yalnız Hazine Kethudalariyle Başkatiplerin re'y·i vahidelerine 
münhasır olmağla ittifak ve ittihad haletleri şübehatından kendülerini 
sıyaheten ve merhameten bu def'a irade-i şahanem şol vechile teallfık 
ider ki Hazine-i Hümayunuma mahsus erbab-ı istihkakdan kaınil ve reşid 
ve oldukca müsin olarak beş nefer Hazinelü kullarım da katib olub ba'. 
d-en-nizam şeff-i mücbir vasıtasiyle birbirinin takdim ve tehirine cevaz 
gösterilmiye ve umur-ı Hazine, Katib-i Evvel ve Sani ve Salis olanlar bir
birinden ketmitmeyüb her birinin ilimleri lahik .olalar. Ve hrn·i teslimde 
Evvel ve Sani olanlar defter tutalar. Bundan böyle gerekdir ki Hazlne-i 
Hümayunuma varid olan iradı Katib-i Evvel ve Sani ve Salis dikkat·i 
tamla başka başka defterlere kayd ü tahrir ve vuku' bulan masraf-ı 
Hümayunumu zabt u tastir ideler. Ve katib olan harc-ı hassa ve ceyb-i 
Hümayunum zimmeti defterini kayd · ide. Ve Rabi' olan Kağıdcılık hizme
tiyle göç-i Hümayunumda vaki olan hizmeti eda ideler. Ve Hamis olanlar 
dahi mülazim olub ve Başyazıcı re'y ve marifetiyle iktiza iden hizmeti 
eda ide. Ve dahi varid olan irad ve masraf kimin· yediyle vaki'· olursa 
beher yevm bervech-i icmal ayniyle taraf -ı Hümayun uma Hazine mühriyle 
arzolunmak kanun ola. 

Malı bemah Hatt-ı Hümayunumla tevşih olunmak içün beyaz olunmuş 
irad ve masraf defterlerinin zeyline Katib-i Evvel ilmühaberi şerh ile 
Sah (e-) idüb Sani ve Salis olanlar dahi tatbiki birle temhir idüb sıhhati 
malumları ola. Bu Nizam-ı · Hümayunum Hazine Kethudaları ve sa-

~ 

irleri tebdil ve tağyirden gayet. ül-gaye hazer eyliye. Ve muhallefat 
zuhurunda eşyayi ledel-istizan ifraz olunub irad olunacağı Katib-i Evvel 
ve Sani marifetleriyle irad ve zimmet defterlerine kayd ide. Ve füruhtı 
iktiza iden eşyayi hin-i füruhtda iki aded deftere kayd ideler. Ve hası

latı mezadda rüsum olan Kalemiyye ve Dellaliyye tenzil ve bakisi irad 
kayd oluna. Ve muhallefatdan zuhur iden evrak-ı perişan Hazine Kethu
dalan muvacehesinde ifraz olunub lüzumu olan temessükat ve saire kayd 
olunub tahsil ve nizamı vechile münasib ise Hazine Kethudasına isale . 
oluna. Ve Silahdarım olanların marifetiyle vaki Harc-ı Hassanın irad ve 
masrafı dahi rüsum-ı sübuk misillü kayd ü tahririne dikkat ideler. 
Bundan böyle gerek Silahdarım ve gerek Hazine Kethudalarım varidat-ı 
Hümayunuİnu Hazine Katiblerinden bir dürlü ketmitmeyüb kayd ··ü 
tahririnde asla ~tehir itdirmiye ve hilafından begayet hazer ideler. Ve Baş
yazıcı Hazine Kethudası yerinde sakin ola [1 }. İnşa' -.Allahü teala işbu Hatt-ı 
şerifim işbu tarihden düstur-ul-amel tutula. 

Rebiulahir 1197 (Mart 1783) 
[1] Hazine-i hümayun yazı~ıları Hazi.ne odasında otururlardı. Bu Hatt-ı Hümayunla yal

nız Başyazıcı kethüda dairesine alınıyor. Son devir teşkilatında bütün Hazine katipleri 
kethüda dairesine alınmıştır. 
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Tarih Ves~kalaı ı Dergisi - IX. 

Silahdar-ı şehriyari Seyit Abdullah Ağanın telhisi üzerine Top
kapı Sarayı Müzesindeki kütüpanelerin korunması hakkında 

Selim III. Ün bir hat-tı hümayunu 

(Topkapı Sarayı Müzesi, yeni kütüpane, Na. 26) 




