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Tu~ra, an'aneye göre O~uz Han~n tahriri alâmeti imi~~; baz~~Türk
âlimleri bu tabirin, efsanevi bir ku~~olan ((;_rl' Tu~r~) dan geldi~ini ve
bu ku~un O~uzlar~n büyük Hâkan~n~n armas~~oldu~unu kabul ediyorlarsa da mehaz göstermiyorlar [1]. Tu~ray~~büyük Selçukilerde, Anadolu Selçukilerinde, Anadolu Beyliklerinde, Memlûklerle Osmanl~larda
da görmekteyiz. Osmanl~~ Tu~ralar~~sonradan arma ~eklini alarak
paralarda, resmi binalarla resmi kâ~~tlar~n üzerinde ve hüviyet yarakalar~nda da kullan~lmak suretiyle taammüm etmi~tir.
Tevki) dir. OsTu~ran~n Farscas~~ (,:~ Ls Ni~an) ve Arapças~~
manl~larda Tu~ra, hükümdar~ n ismini havi alâmeti demektir. Ferman,
Men~ür ve Beratlardaki (Alâmeti ~erif) den maksat Tu~rad~r. Büyük
Selçukilerle Anadolu SelçukIlerinde, Memlüklerde Tu~ra, alâmetin bir
ciizû oldu~u halde Osmanl~larda Tu~ra alâmet, ve alâmet Tu~ra
demektir. Çünkü biraz evvel isimlerini söyledi~imiz bu devletlerde
bir cümlei duaiye olan tevki veya alamet ile Tu~ra ayr~~ayr~~i~aretler
olarak kabul edilmi~tir.
Tu~ra hakk~nda ~öyle
Il] Ahmed Vefik Pa~a Merhum Lehçei Osmanide

Tugr, Fariside
Tu~ra, jy- Turga, J,,i Tu~rul, y4,1 tarible
diyor:
I. Tu~r~~iki kanad~~aç~k To~an ve bir nevi ~edid büyük to~an
To~ri ve
Ni~ani Hakani ittihaz olunmu~tur. O~uzlar Hakan~mn Ni~an~~andan yaz~~ ile
taklid olunmu~tur]. Bu kayda göre O~uz Hakan~mn Ni~an~~ olan Tu~ra, büyük
bir To~amn ka~~da resmedilmesidir. Merhum Ahmed Mithat Efendi Hocam~z (Mufassal Tarihi Kurün~~Cedide) isimli eserinde Tu~ran~n Osmanl~~Hükümdar~~Birinci
Murad Be~in pençesinin resmi olmad~~~n~~ispat z~mn~nda en kuvvetli delil olarak
Ferhengi ~uûri ve
Ahmed Vefik Pa~aya istinad etmekte ve sonra da ,5
kamus lügatleriyle de bunu tevsik eylemektedir. Meskükat mütehass~s~~merhum
Ali Bey, Ahmed Vefik Pa~a ile Ahmed Mithat Efendinin mütalealar~m naklettikten sonra Tu~ran~n Osmanl~~Hükümdar~~Birinci Murad zamamndan evvel meveudiyetini kabul etmekle beraber bu alametin Murad Be~den itibaren Osmanl~lar~ n
armas~~olarak kabul edildi~ini beyan eylemektedir. (Tarihi Osmani Encümeni
Mecmuas~, sene 8 sa. 53).
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Divanü-Mgat-it-türk'de Tu~ran~n asl~~O~uzca (
Tu~ra~~) olup
bunun hükümdar~n bas~lm~~~ ni~an~~oldu~u zikredilmi~tir [2]. Ayni
eserde tu~raklamak masdar~~da mevcut olup, hükümdarm Tu~ras~n~~
almak, Tu~ralanmak demek oluyor. Anadolu lehçesinde (Tu~ra~)
kelimesinin sonundaki (~) okunamad~~~ndan (Tu~ra) ~ekli taammüm
etmi~tir [3]. L. » ~bni Mühenna'da ise Tevki, Tu~ramn ve mühür
ile alamet te Damgan~ n mukabili olarak gösterilmektedir [4].
ve an~n mehazi olan
).3- 4tt I) da teyid
veya alamet, her Selçuk Sultammn intihab etti~i bir cümlei duaiyedir[5].
Gerek büyük Selçukilerde ve gerek Anadolu Sglçukilerinde Tu~ran~n resim ve ~eklinin tarifi hakk~nda küçük kay~ tlar vard~ r. Mesela.
Bündarrnin
;-k..5) isimli Selçuk tarihi, büyük Selçukilerde Tu~ran~ n kavisli olup Sultamn alametinin [6] bu tu~ra kavsinin alt~nda bulundu~unu ve vezaret ve mans~b~~istifadan sonra
mans~b~~Tu~ran~n Selçukilerde en yüksek bir makam oldu~unu beyan
etmektedir [7]. Bundan ba~ka Kirman Selçukileri tarihi de nam ve elkab~~havi olan Selçuk Tu~ras~ ndan bahsediyor [8]. Keza Makrizrde de
~~ J, 1;J~~
4
manas~~; Tu~ra, Hâkanm mührü, buyruldusu. O~uzcad~r ; bunu Türkler bilmez, ben de asl~ n~~bilmiyorum (Divânii-lf~ gat-it-tiirk C. 1 S. 355 ve divânii-lf~gat-it-türk tercemesi: Besim
Atalay C. 1 S. 462.
Anadolu Selçf~kileriyle Osmanl~larda (L G) harfinin okunmamas~~kaidedir.
(Ulu~=131u), (Kutlug=Kutlu) da bu nevidendir.
joa
ibni Milhenna ltigati ~stanbul tab'~~S. 146 (e.."«0 ettevki=~ ),7
Tu~ra) ve (4...5~.l~ j ~~ elhatmû velalâme=zud Tamga).
Elurâza M~s~r tab'l (1326) ve ‘5.41_, Ravendl
Büyük Selçf~kilerle Anadolu Selçûkilerinde ve MemMklerde gördü~ümüz
bu alâmetler Tu~rul Bey'de, Selçûkilerin mensub olduklar~~K~n~k damgas~~resmidir; Melik ~ahin
Berkyâruk'un (s4.1) ve sultan Mehmedin
Sultan Sencerin(41~,.1s. z.1<y")
ilh. olup Anadolu Selçükilerinde de
ve Memlûklerde de
4,1 vesaire tarzmdad~r.
j;- JI
cw~~
JI
Jt~] [7]

rz ~~

J.1

e:3).1 j

1:1a£Ai 1.1.411,3

LLI

Ir.

Z~.
L.P.-1:1, jian,7-4:-• jj •.) .9 S. 166 07-2,J 1 .9 ordkji;-‘..5
L.L.7Jt
ayni eser S. 100
LA211
)11 oi1.5,11
[8] Kirman Sel~ukileri tarihinde Sultan Kavurd'un Kirman eyaletini zaptetti~inden bahsedilirken Tu~ra hakk~nda ~öyle deniyor:
)

(..
1},1* L5T J.) kf.ri ‘:>r,J Jl..j r4, jL.
M. TH. Houtsma taraf~ndan bast~r~lan nüsha 1886.
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Selçuk Tu~ras~n~n sahibi tu~ra taraf~ndan h~lkümdar elkab~n~~havi
olarak kal~n kalemle besmelenin üst taraf~na çekilmekte oldu~u ve
bunun SelçukIlerce Sultamn kendi eliyle yaz~lm~~~hat makam~ nda
tutuldu~u ve bu sâhibi tu~ran~n dairesine (llivân~~ tu~ra) denildi~i
beyan olunuyor [9].
Gerek büyük Selçuldlerde ve gerek Anadolu Selçuldleriyle Anadolu Beyliklerinde Nâme ve Men~ûrlar ve Beratlar üzerine yukar~ki
izahata göre hükümdar~n kavisli tu~ras~m çeken Tu~railer bulundu~unu görüyoruz ki, bu da tu~ramn bu devletlerdeki ~ekil ve mevcudiyetini gösteren di~er bir vesikad~r. ~bni Bibi Selçuknamesinde de
,KKemançei Tu~ray~~Saltanat) tabiri de büyük Selçukilerdeki gibi Anadolu Selçukilerinde de Tu~ran~n kavisli oldu~unu
göstermektedir [10].
Büyük Selçuk~lerde (llivân~~Tu~ra) sahibi me~hur edip
j‘_7:1>
Müeyyidüd-din Ebu ~smaili Tu~rai (vefat' 520 H. 1126 M.)
pek maruf bir zat olup bundan ba~ka ,±-41,j-Muhtassülmülk,
Amidi Cevzekani vesaire gibi Tugrailer görmekteyiz [11].
Anadolu Selçukilerinde ~emsüddin Mahmudi Tu~rai, ~emsüddin
Hamza ibni Müeyyedi Tu~raf, Azizüddin Mehmedi Tu~rai, Mecdüddini
Tu~rai, Nizamüddin Ahmedi Tu~rât vesaire isimleri alt~nda birtak~m
Divan~~Tu~ra reisleri görmekteyiz.
Hoy'lu Hasan ibni Abdülmümin, Anadoludaki küçük devletlerden
Kastamonu Hükümdar~~Muzafferüddin Yavlak Aslan nam~na yaz~ld~~~~
JL 1 Ijk,„gt--.)11
Kavaidürresâil ve fevaidül fezail isimli eserinde
Divan~~Tu~ra reisinin elkab~n~n nas~l olaca~~n~~göstermi~tir [12].
k?.1,
Lti
;~1)...J1,3
. . ) [9]
L~,
10. - L.
-1.1.;- C.

3 S. 367 (Nil Matbaas~~nüshas~~C. 3 S. 367)

(
il
) E~ol
Muhtasar ibni Bibi Selçuknetmesi S. 176.
[11] Divün~~Tu~ra ve Tu~railerin isimlerine dair Ravendi'nin (
) ~~ile Mehmedi Yezdinin (
.k2,1."11 ) isimli eserinde ve
, Kirman Selçükileri tarihi ile
•Bündürinin
s~ na
bakmal~. Bu hususta toplu malûmat ( Osmanl~~Devleti Te~kilüt~na Medhal ) isimli
eserimizde vard~r.
j l}~~

,51,55 41.4*

124 L

JI

1.~ .4;1,
J1
64 ilâ 71

: j1j.do ,...,112.;-] [12]
ü~

)14r-"::9
[••
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Yukar~danberi verilen izahattan anla~~laca~~~üzere Büyük Selçuldlerle Anadolu Selçukilerinde kullan~ld~~~n~~vaz~h surette anlad~~~m~z
kavisli veya münhanili tu~ramn ~ekillerini ancak Anadolu Be~likleriyle Osmanl~larda görmekteyiz. Anadolu Be~lerindeki tu~ran~n
Osmanl~~ tu~ralan gibi kavisli oldu~u Karaman, Candar ve Saruhan
o~ullar~mn tu~ralar~ndaki nümunelerden anla~~lmaktad~r. Hattâ. bu
Be~liklerin baz~lar~nda kavisli Tu~ra resmi, bunlar~n paralar~nda dahi
görülmektedir. ~imdiki halde Be~liklerde en eski tu~ra resmi Saruhan
og,du ~shak Be~in (776 H. 1374 M) tarihli Gümü~~paras~nda vard~r. [13]
Bundan ba~ka (825 H. 1422 M) tarihli ~zmir o~lu Cüneyd Be~in
(Cüneyd ilmi Ibrahim) kli~eli ve tu~ra ~eklinde bir gümü~~paras~~
oldu~u gibi [14] ayni tarzda Karaman o~lu ~shak Be~in de (~shak
ibni Karaman) ibareli tu~ral~~bir sikkesi oldu~unu da biliyoruz. [15]
Paralar üzerinde gördü~ümüz bu tu~ralara, baz~~vesikalar üzerinKitabü~~atranc) isimli
de de tesadüf etmekteyiz. Meselâ:
bir ~atranç kitab~n~n [161 ikinci sahifesinde Saruhan o~lu H~z~r ~ah
Be~in (vefat' 1410) hem mühürünü ve hem de (.-1.»
H~z~r ~ah ibni ~shak ibni ~lyas ibni Saruhan) ibareli bir tu~ras~n~~görmekteyiz. Bundan ba~ka (835 Receb 1432 Mart) tarihli Karamano~lu ~brahim Begin vakfiyesinde de kendisinin
~brahim ibni Mehmed ibni Alaüddin ibni Karaman) kli~eli
tu~rasiyle okullar~ndan ~shak Beyin (,:~ k.,;
,31..-1 ~shak
ibni ~brahim ibni Mehmed ibni Karaman) ve (J14)
(.A
.
Mehmed ibni ~brahim ibni Mehmed ibni Karaman) in ayr~~ayr~~ve
di~er iki o~lu olan Pir Ahmed ve Kas~m Be~lerin
tc-11 -""•1
Pir Ahmed Kas~m ibney Karaman) kli~eli mü~terek tu~ralar~m (Belletenin) birinci say~s~nda ne~retmi~dim. (~ekil: 1-4) Yine bunun gibi
taraf~mdan yaz~lm~~~olan (Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu devletleri) isimli eserde de Çank~r~, Kalecik ve Tosya taraflar~na sahib olan Candaro~lu Kas~m Beyin de (867 Evas~ti Muharrem
Takvimi meskükât~~Selçukiyye ( ~smail Galib ) sahife 127 ve (Meskükât~~
kadimei islâmiye katalogu : K~sm~~rabi ) S. 328 ve 528. estad~m~z Ahmed Tevhid
merhum, eserinin 328 inci sahifesinde Galib Bey taraf~ndan tarif edilen bu tugral~~
sikkeyi mûzedeki sikkeler aras~nda görmedi~ini beyan etmi~~ve fakat sonradan
elde etti~i sikkenin ~neveudiyeti hakk~nda eserinin 528 inci sahifesinde yukar~ki
mütalealar~m tashih etmi~lerdir.
Takvimi meskükât~~Selçukiyye s 130 ve andan naklen (Meskükât~~kadimei ~slâmiye Katalogu : K~sm~~rabi) s. 379.
Takvimi meskûkat~~Selçuk~yye s. 116.
Esad Efendi Kütüphanesi numara 2866.
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1462 Birincite~rin) tarihli mülk ve vak~f davas~na ait verilen karar~ n
Kas~m ibni ~sfendiyar) tu~ras~~Anadolu Beyüzerindeki (.).J.--J
liklerinde kullan~lan kavisli tu~ralarm mevcudiyetini tereddüde mahal
b~rakm~yacak surette göstermektedir. (~ekil: 5)
Tu~ra Büyük Sekuldlerden Eyyfrbiler vas~tasiyle Memlûklere
geçmi~tir; fakat bunlarda tu~ramn esas~~yani hükûmdarm adiyle
babas~n~n ismi tu~rada bulundu~u halde ~ekil ba~kad~r. Selçukilerle
Be~likler ve Osmanl~lardaki kavis yerine Memlûklerde ke~idelere
ehemmiyet verilmi~tir. Foto~rafilerini makalenin sonuna koydu~um
tu~ralar~n mukayesesi bu hususta sarih bir fikir vermek için kâfidir.
Bundan ba~ka tu~ra çekilmesi hususunda da Memlûklerle, Selçuktler,
Be~likler ve Osmanl~lar aras~nda fark vard~r. Memlûklerde tu~ra
lüzumu halinde Berat, Men~ur ve Fermanlarm üzerine bizzat divân~~
in~a reisi (Memlûklerde buna Kâtibis~r derler) taraf~ndan çekilmeyip
daha evvelden kâtibi destler taraf~ndan iffi~~t üzerine yaz~larak haz~rlanm~~~olan tu~ralar, vesikalar~n üzerlerine yap~~t~r~l~rd~; di~erlerinde
ise tu~ray~~bizzat Tu~râi denilen Ni~anc~~çekerdi. Memlük tu~ralar~mn
ke~ideleri uzun olup tu~ra bir sat~r üzerine tertib edilirdi. Memlük
sultanlar~mn tu~ralar~~ (o), Turre) denilen lffi~~d~n üst kenariyle besleme aras~na yap~~t~r~l~rd~.
‘.5-14:
21; Kalka~endinin
Subhulâ~â isimli eserinden [17] foto~rafilerini ald~~~m iki tu~radan biri (Meliki Nâs~r Mehmed ibni
Kalavun) a di~eri ise (Meliki E~ref ~aban ibni Hüseyin) e ait olup
Men~urlar~n üzerlerine çekilmi~~tu~ra nümuneleridir. Meliki Nâs~r
Mehmedin (vefat~~1341) tu~ras~mn elif, lâm ve lâmelif kollar~n~n mecmuu otuz be~tir. Kollar~n çekili~leri ve biribirilerine yak~n ve uzakl~klar~~güzel bir tertib dahilinde istif edilmi~tir. Meliki Nâs~r~n bu tu~ras~~ n~s~f
zirâ Kahire kuma~~~üzerine yaz~lm~~t~r. Tu~ran~n yaz~s~~
~öyledir (~ekil: 6).
dz~~
2.1.a1,3112L11
4,;(1a1,—
(Meliki E~ref ~aban ~bni Hüseyin)e ait olup yine Men~ur üzerine
çekilmi~~olan tu~ran~n ke~ideleri k~rk be~tir. Ke~idelerin ortas~nda
(~aban ~bni Hüseyin) diye Memlük Sultan~n~n ismiyle babas~n~n ad~~
vard~r (~ekil: 7).
L$41. ~~
U
~ ULJt
i , L ~~
W ~~
ji Ltll.11,511.1.11
~:).!)t; .)>•:11

4;112.1— .k111.41.;[17]
Subhula~a 0.13s. 166. Bu ciltte Memlûklerdeki Tura ve teferruat~~hakk~nda ~nufassal malf~mat vard~r.
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Meliki E~ref Nas~ruddin ~aban, Melik Nas~r Muhammed'in torunu
oldu~u halde ensab cetvellerinde yanl~~~olarak o~lu diye gösterilmi~tir.
Bunun son zamanlar~ ndan itibaren (1377) emeran~n Men~urlar~~üzerine Tu~ra çekilmesi usulü kalkm~~t~r [18].
~kinci tabaka Memlûklerinin de Tu~ralar~~varm~~~[1.
***
Anadolu Beylerinin tu~ralar~n~n kavisleri (,:) N. e M. •) R.) ve di~er
~nünasib harflerle yap~ld~~~~gibi Memlüklerin ke~ideleri de (I elif,J L, la)
harfleriyle tertib edilmekte idi. Beylerin tu~ralar~nda (,..)) harfinden
terekküb eden kavislerin veya ~nünhanilerin miktar~~muayyen olmay~p
(N) adedinin azl~~~na veya çoklu~una göre de~i~mekte idi. Karaman
O~ullar~ndan ~brahim, Mehmed ve ~shak Beylerin tu~ra kavisleri dört
ve Pir Ahmetle Kas~m~n mü~terek tu~ra kavisleri ise ikidir. Candaro~lu Kas~m Begin Tu~ras~ndaki üç kavsin biri (1- M) ikincisi ( N)
ve üçüncüsü de (i R) harflerinden te~kil edilmi~tir. Gerek Karaman
O~ullar~= ve gerek Candar O~lu Kas~m Be~in tu~ralar~mn ke~idelerinin uçlar~ndaki çengelleri, Osmanl~~tu~ralar~nda da görmekteyiz.
**

i Tevkii Hümayün )
Osmanl~~Tarih ve vesikalarmdaki
Tevkii
Reff
)
(J.4:X
„il—
c.0›
(e.,
Ni~an~~ ~erifi Ali~am Sultân~~ve tu~ray~~garray~~sami mekan' Hakani)
Tevkii Reffi Hümayun) (
Ni~an~~Hümayun )
Jb-.3
Ni~an~~hümayun ve misali meymun )
Ni~an~~hümayun ve tu~ray~~meymun) (
Lst.);-1- Tu~ray~~
>L
~~
Ni~an~~ ~erifi Ali~an) ve Ferman, Berat ve höGarra) (
Alâmeti ~erife [19] tabirlerinin hepsi
kümlerin sonundaki kr
Ni~an tabirleri tu~radan daha
de (Tu~ra) demektir ~ Y Tevki ve
Tevkii) ~st~lah~~(Ni~ançok taammüm etmi~tir; hatta O~manl~larda
c~) tabirindell daha çok müstameldi. Ferman mukabili olarak baz~~vesikaHökmü Hümayun) tabirleri de kullan~lm~~t~r.
larda (co. Biti) ve
j~~

Jyç~,

..) [18]
. Subhulâsâ C. 13 s. 162 (.. S r«-^
[*] Diplomi Arabi del. R. Archivo Fiorentino (Di Michele Amani 1863 in Firenz).
[19] Dr. Kreliç taraf~ndan ne~redilmis olan «Osmanische Urkunden in Türkischer Sprache» isimli eserde (
)51i
~erifi mütalea k~lanlar maz~nfum meymunun ve fehvây~~hiimayunun bilüp itimad k~lalar) tabiri alâmeti ~erifenin Ferman mukabilinde de kullan~ld~~~~gösterir (s. 83).
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(Biti'yi mütalea k~lanlar tahkik bilüp alâmeti ~erif üzre itimat
k~ lalar) (hökmü hümayun varid olup) sözleri bu kabildendir.
~lk tu~ray~~Osmanl~~Hükümdar~~Orhan Beyde görüyoruz. Yukar~dan beri verilen izahat tu~ran~ n büyük Selçukilerden itibaren ne
suretle yay~ld~~~n~~göstermi~~oldu~undan bunun Osmanl~lara Anadolu
Selçukileri veya hemhudut olan Anadolu Beylikleri vas~tasiyle geçtigine ~ üphe yoktur. O halde tu~ramn, Birinci Murad Be~in pençe ve
parmaklar~n~n resmi oldu~u hakk~ndaki efsanenin bir k~ymeti kalmam~~t~r. Bu makalemizde Orhan Gazi'nin iki tu~ras~ mn foto~rafisini de
koyduk. Birinin tarihi (724 rebiulevvel - 1324 mart) ve di~erinin ise
(749 rebiulah~ r - 1348 temmuz) dur. ~kinci vesikay~~bundan evvel Belleten'in dokuzuncu say~s~nda ne~retmi~tim. Birinci vesika merhum
muallim Cevdet'in kitaplar~~aras~nda mevcut olup ~imdi ~stanbul inkilap Müzesindedir. Her iki foto~raf~ n yaz~lar~n~n tertipleri birdir. (,) N)
harfleri uzat~lm~~t~r. ~kinci vesika daha muahhar tarihli oldu~u için
( ~~ N) harfleripin uçlar~~kavisvari yukar~ya do~ru k~vr~larak tura
~ekline do~ru gitmektedir (~ekil : 8, 9). Daha sonra Birinci Murad
Be~den itibaren Hükümdar~n kendi ad~~ile babasmm ad~ndan terekküp eden tu~ral~~imzalar~~görülmektedir. Fakat henüz Birinci Murad
Ba~la o~lu Y~ld~r~m Bayezid'in tugralar~ m görmedim. Zaten Orhan'~n
tu~ras~mn mevcudiyeti onun haleflerinin de tu~ralar~~bulundu~una
delildir. Bundan ba~ka bunlar~n Ni~an veya Tu~ralar~~oldu~una dair
tarihi kay~tlar mevcuttur. Mesela Murad~~Hüdavendigar Hamid ~li
memleketlerinin bir k~sm~n~~Hâmid o~lu Hüseyin Be~den sat~n ald~ktan sonra kalelerine kendi askerlerini koydu~u gibi nevahisindeki
Timarl~lara da kendi Beratiyle Timar vermi~ti [20]. Yine bunun
gibi Y~ld~r~m Bayezid Ayd~no~lu memleketlerini zaptettikten sonra
Timarl~~Sipahiye yerdi~i Berata kendi ni~an~m koymu~tu [21]. Tu~ramn çifte kavisli ~ekli Emir Süleyman ve Çelebi Mehmet'ten itibaren
oldukça bir tertib dahilinde taammüm etmiye ba~lam~~t~r.
Meskükat mütehass~s~~merhum Ali Bey tu~ramn, paralara hâkkedili~ini Birinci Murad Bey zaman~nda göstermekte ise de menba göstermiyerek yaln~z kendisi taraf~ndan yaz~lm~~~ ~ekillerini resmetmekle
iktifa etmi~tir [22]. Meskilkat~~Osmaniye katalo~unda gördü~ümüz ilk
A~~k Pa~a Zade (Hisarlar~na kendi kullar~n kodu nevahisin dahi kendi
beratiyle timara verdi..) A~~k Pa~a Zade tarihi s. 59, 60.
(. • . Ayd~n o~lu dahi itaatle geldi Vilayetin baz~ n kendaye virdi; Hisarlar~na kullar kodular, hutbe ve sikke Bayezid han ad~na oldu; T~marlarm dahi
Ni~an~~Bayezid han ad~na oldu . . . .) ayni eser s. 65.
Tarihi Osmani Encümeni mecmuas~~sene 8 S. 110.
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tu~ral~~ sikke 806 hicri tarihli olup Y~ld~r~ m Bayezid'in büyük o~lu
Emir Süleyman'a aittir [23]. Emir Süleyman ile Çelebi Mehmed'in
ayni zamanda vesikalar~n üzerlerinde tu~ralar~~da vard~r (~ekil: 10,
11, 12) [24].
Tu~ralarda hükümdarlar~ n isimleriyle babalar~n~ n adlar~~vard~r;
bundan ba~ka on sekizinci as~r ortalar~na kadar Padi~ah~ n babas~n~n
ad~n~n sonuna [;- Hân] s~f at~~ilâve edilmektedir. Hükümdar~n ismi
tu~ran~n en alt~na yaz~l~ r, bu ismin son harfinin az yukar~s~ndan
kelimesi ve
ba~l~yarak sola do~ru gidip bir kavis te~kil eden
konur
ve
Hân
kelimesinin
hükümdar isminin üzerine de babas~n~n ad~~
muzaffer)
nunu da ikinci bir kavis te~kil ederdi en üste gelen (
in (.; R) harfi sa~dan sola ve kavsin ortas~na do~ru bir kol te~kil
ederek uzan~ r ve bunun üzerine de (:b dâimâ) ibaresi konurdu. Alttaki birinci kavsin geni~li~i daha büyük olup ikinci kavis an~n içersinden dönmektedir; her iki kavsin uçlar~~tu~ramn flâma veya koliar~mn içerisinden geçerek sa~da ve en sonda darala darala nihayet
biribirilerine biti~irlerdi.
1003 H. 1594 tarihine kadar (‘5132-1- ,..51- Çelebi Sultan) adiyle eyalet ve sancaklarda valilik eden Osmanl~~ ~ehzadeleri kendi eyaletlerine
ait i~ler için padi~ah tu~ras~~gibi Tu~ra çekerler ve höküm yazarlard~. Bu gibi ~ehzade tu~ralar~ndan ~imdiye kadar bir tanesini elde
etmek kabil oldu [25]. Çelebi Sultanlar~n tu~ralar~~da aynen Hükümdar tu~ralar~~gibi üç flâmal~~ve iki kavislidir; gördü~üm Osmanl~~
tu~ralar~ndan Orhan Be~in tu~ras~ndan ba~kalar~~hep iki kavislidir; ve
N) harbunlarda az evvel söyledi~imiz gibi (bin) veya (han) daki
finin sola do~ru uzat~larak oradan bir kavis te~kil etmek üzere sa~a
k~vr~ larak temadi etmesinden terekküp etmektedir.Tu~ralar, on alt~nc~~
as~rdan itibaren daha güzel bir ~ekil alm~~~ve on sekizinci as~r ba~lar~ndan itibaren tekemmül etmi~tir; bu da Osmanl~larda yaz~n~n tekemmül etti~i bir devirdir. Hattâ bu as~ r hüldimdarlar~ndan ~kinci Mustafa ile Üçüncü Ahmed ve -Üçüncü Mustafamn yaz~lar~~güzel olup
bilhassa Üçüncü Ahmed mahir bir hattat idi. Tu~ralar~n büyüklü~ü
Ferman Men~ur ve Beratlar~ n ka~~tlar~n~n ve yaz~lar~n vaziyetine tâbi ve
Meskükat~~Osmaniye (Halil Ethem) S. 23, 24.
Merhum Muallim Cevdetin kitablar~~ aras~nda bulunup ~stanbul ~ehir
müzesi kütüphanesinde mahfuz olan bu Tugran~n fotografisi makalenin sonundad~ r. Mektubcu Bay Osman Ergin, muallim Cevdete ait bast~rd~~~~hat~ralarda bu
Tugramn fotografisini ne~retmi~tir,
Sehzade Sehin~ah ~bni Bayezide ait olan bu Tugray~~merhu~n ~nuallim
Cevdet Bey elde ederek bana ve Prof. Bay Mükrimin Halil Yinanc'a fotografisinin
birer nüshas~n~~vermi~lerdi.
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onlarla mütenasib olurdu. Tu~ralar~n sa~~taraf~na çiçek koymak veya
mahlas yazmak usulü sonradan meydana ç~km~~t~r [26].
Evvela, Berat, Men~ur ve Fermanlarm üzerlerine çekilen tu~ra
daha sonra paralarda ve yine bu ilk devrelerde (on be~inci as~r) defterhane defter ve kay~tlar~~ba~~ nda ve daha sonra ise bir arma olarak
sanatlarla pullar ve Bayrak, Nüfus tezkeresi, damga resmi ka~ul'~~
üzerinde ve bainalarda görülmek suretiyle umumile~mi~tir. Ben bu
makaleme yukar~da söyledi~im gibi Orhan Be~in iki tu~rasiyle Emir
Süleyman, Çelebi Mehmed, Fatih, ~kinci Bayezid ve Yavuz Sultan
Selim ve Kanunrye ait ilk tu~ralardan baz~lar~n~ n foto~raf ilerini
koydum. Bunlar~n hepsinde babalar~n~ n isimleriyle harfi tarifsiz (Muzaffer daima) veya harfi tarifli (el-Muzaffer daima) duas~~vard~r ve
hepsi de Orhamn tu~ras~~müstesna olarak üç ke~ideli (Mamal~) ve iki
kavislidir. Kavsin tam ortas~na ve sa~dan sola do~ru (El-Muzaffer) in
(.? R) harfinin temadisi görülmektedir.
~kinci Bayezid'in o~lu Karaman valisi ~ehzade (•1:-;1-: ~ehin~ah ibni Bayezid) in de bir tu~rasm~ n foto~raf isi makalenin sonundad~r.
915 ~evval tarihli olan bu Tevkiin tu~ras~mn yaz~s~~
Ics1.3 ...,i1..
~ehin~ah ibni Bayezid Han Muzaffer Daima
ibarelidir. Tevkiin sa~~kenar~ndaki mühür de tu~ra ~eklinde hâkkedilmi~tir ki foto~rafisi bundan evvelki makalemizdeki mühürler arasmda görülmektedir. Osmanl~~ ~ehzadelerinin de eyaletlerde vali bulunurlarken vilayetlerine ait i~lerde ~sdar ettikleri bu vesikalara da
hilkümdar~ nki gibi (,:~.Y.V cz,si Tevkii Hümâyun) denilmektedir. [27]
Osmanl~larda tu~ran~n ilk ~ekline dair bu izahat~~verdikten sonra
tu~ra çekmek selâhiyeti hakk~nda k~saca malümat verelim. Osmanl~larda tu~ray~~Ni~anc~~veya Tevkii denilen ve ilk devirlerde Divam
Hilmayun Dairesinin ~efi olan Tu~ral çekerdi. Bunun memuriyeti
hakk~nda Osmanl~~vesikalar~nda Tu~rai, Tevkii ve Ni~anc~~tabirlerinin
Osmanl~~paralar~nda Tugralar~n sa~~taraflar~na Bayrak veya çiçek gibi
i~aret koymak on yedinci as~r sonlar~nda ikinci Süleyman zaman~nda ba~larsa da
as~l devam~~Ahmed III. Ve Mehmed II. nin paralar~ndad~r. Çiçek yerine ilk defa
Tugras~nm sa~~yan~na mahlas koyan ikinci Mahmudtur. Mahltis~~(J.kr. Adli) idi ;
Abdülhamid II. nin tugras~mn yan~nda (Gazi) tabiri ve be~inci Mehmedin paralar~n~n yamnda ise (Re~ad) mahlas~~vard~.
A~a~~da sureti yaz~lm~~~olan Karaman valisi ~ehzilde Sehin~ahm 915
tarihli c.,3.,," Tavküne bak~n.
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her üçü de kullan~lm~~t~ r; bu hususta bir kaide yoktur [28]. On alt~nc~~
asr~n ilk yar~s~ndan sonra Tu~rai tabiri kullamlmam~~~ve on sekizinci
as~rdan itibaren ise (d.:;.; Tevkil) ~st~lâh~~teammüm etmi~tir [29].
Ni~anc~lardan ba~ka icab~nda ona yard~m etmek üzere Kubbe
vezirlerinin baz~lar~~ve ekseriyetle en k~demsizi, Ni~anc~mn kendisine
gönderdi~i hökümlerin üzerine tu~ra çekerdi [30]. Ni~anc~~devletin bütün kanunlar~n~~bilir ve lüzumu halinde divan heyetini ikaz eder ve
mühim bir mesele kar~~s~nda kanunun tadil ve tefsiri için yol gösterirdi;
bundan dolay~~Ni~anc~lar
Müfti-i kanun) idiler. Defterhânedeki bütün arazi defterlerinde yap~lacak tashih ve tadiller mutlaka
bunun kalemiyle yap~l~ r ve imzalan~rd~.
Takriben on yedinci as~r ba~lar~na yak~n zamana kadar, sefere
memur olan Serasker, bizzat tu~ra çekmiye mezun olmay~p kendilerine Ni~anc~mn kalemiyle çekilmi~~beyaz hökümler verilir ve Serasker
icab~nda bu fermam doldururdu ; fakat bu usul sonradan kalkm~~~ve
Seraskerlerin hükümdar Tu~ras~~çekmelerine müsaade edilmi~tir [31].
Osmanl~larda lüzumu halinde hudutlardaki Eyaletlerde bulunan
vezirlerin aradaki mesafenin uzakl~~~ na ve siyasi mülâhazalara binâen
mühim meselelerde tu~ra çekmelerine müsaade olunmu~tur. Tu~rake~~
vezir denilen bu eyalet valilerinin tu~ra çekmek salâhiyetleri Kemanke~~Kara Mustafa Pa~a'n~n Sadaretine kadar devam etmi~~[32] ve an~n
son zaman~nda kald~r~lm~~t~r. Hattâ bu tu~ra çekmemek emri dolay~(892 H. 1487 M.) tarihli mufassal Kastamoni defterinde yap~lan tashihata
Ni~anc~~Cafer Çelebi(
ve yine o defterde ni~anc~~isâ ise Oyun
ve Ayd~n livas~~defterinde Ni~anc~~Celülzade Mustafa Bey
U.:11411 4~~I >1.-*3 ) ve yine ayni zat (949 H. 1542 M.) tarihli
Zr.
di~er bir defter tashihinde (ji.,;knh J. y.
ve 932 Ramazan tarihli bir defter
tashihinde Ni~anc~~Seydi Bey: ( j~~
) diye imza atm~~lard~r.
TevIdi tabirinden ba~ka tarihlerde (
Muvakk~-1 Sultân~~),(
muvakki) ,
Tu~rake~i ahkâm) , (
hizmeti teyid ) tabirleri
geçer tarihi Subhi S. 23, 61, 68. di~er tarihlerde de bunlara tesadilf edilir.
[301 Kanunnamei Muhammedi S. 16 ve Ali ( gayri matbu nüsha varak 132 )
Tu~ra çeken Ni~anc~lar~n yaz~lar~~nekadar güzel olursa Tu~ra o kadar iyi olurdu.
yesikalar aras~nda görülece~i üzre Karaman Valisi ~ehzüde ~ehin~ah~n Tu~ras~~
merkez divan~ndaki Ni~anc~= çekti~i Tu~ra yaz~lar~ndan daha güzeldir.
Peçevi tarihi C. 1 S. 479.
Dördüncü Murad~ n son ve tbrahimin ilk veziriâzam~~ olan Kemanke~~
Kara Mustafa Pa~a. huduttaki Eyaletlerde bulunan vezirlerin Tu~ra çekmelerini
~brahim zaman~nda menetmi~tir. Bu kayda göre bu vezirlerin Tu~ra çekmelerinin
ilgas~~1640 ila 1643 seneleri aras~ndad~r.
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siyle Erzurum Valisi Nasuh Pa~a Zâde Hüseyin Pa~a serke~âne bir
tav~r bile alm~~t~~[33].
***

Hükümdar ve ~ehzâde tu~ralar~ndan ba~ka veziri âzam~n ve eyaletlerdeki vezir, ve Be~lerbe~ilerle Sancak Be~lerinin mütesellimlerin
hükümet ve eyalet i~lerine ait muharrerata imza yerine kaim olmak
üzere (k;,, Pençe) ismi verilen ve tu~raya benziyen alâmetleri görülmektedir [34]. Bu (Pençe) tabirinin el pençesine benzemesinden dolay~~
verilmi~~olmas~~muhtemeldir. Bunun Osmanl~larda hangi tarihten
itibaren ba~lad~~~n~~bilmiyoruz; böyle bir i~aretin Osmanl~lardan evvel
kullaml~p kullan~lmad~~~~da ~imdilik malûm de~ildir.
Nasuh Pa~azi~de Hsüeyin Pa~a (henüz Erzurumda iken serhadlerde olan
Tugrake~~vezirler Tugradan menolunup herbirine evamiri aliyye gönderildi. Nasuh Pa~azüdeye bâdelyevm Tugra çekmesin diye emri ~erif vezirif~zam agas~~ ile
vard~kda amel itmeyub Tugrake~lik bana mirast~r. Ben vezir ibni vezirim ve
Tugrây~~bana Sultan Murad merhum gibi bir gazii sâhibk~ran ~smarlad~; senin
pa~an Arnavud diyar~ ndan gelip ol makama nail ola da . bana Tugrake~ligi çok
görmege ~nucib nedir? Bu emri~erifden Padi~ah~n haberi yoktur; bu t.:.• men kend~l
canibindendir deyu . . . .) Naima tarihi C. 4 S. 16.
Lehçede Ahmed Vefik Pa~a Pençeyi, sah ve imza gibi Fermanlara çekilen i~aret ve pençelemek masdar~n~ n da sah çekmek ve imza etmek demek oldu~unu söylemi~lerdir. Biyanki [ Vaktiyle prenslerin imzalar~na pençe denildigini
ve bunlar~n ellerini milrekkebe bat~ r~p muahede ve Fermanlar~n altlar~n~~pençelediklerini yazmaktad~r. Salühi bigati Ahmed Vefik Pa~an~n söylediklerini tekrar
ettikten sonra Mo~ol Hükümdarlar~mn ellerini k~rm~z~~boyaya bat~r~p fermanlara
bast~rd~klar~n~~beyan etmektedir. Merhum Hüseyin 'Umm Bey, büyük Türk lf~gatinde, yukar~ki tekerlemeleri yazd~ktan sonra Nabi ve Nedimin ~u beyitleriyle
ihticac etmektedir:
••••0

• ‘:>1•.;•

(J.0
Birisi Pençei ferman birisi sahh~~sahih
Birisi safhai telhis biri nevki kalem
(Nübi)

r
(r..4
Çarhdan Pençei Hur~id ad~n~~mahvetti
Pençe buyruld~s~n~n ~e~~cihete sald~g~~nf~m
(Nedim)
Birinci beyitte pençeden ba~ka Divan~~Hilmüyun ~st~lahlar~ndan olan ( Sah
ve (Telhis) ve ikinci beyitte ise (Pençeli buyruldu) zikrediliyor.
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Osmanl~larda ilk pençeyi on be~inci asr~n hemen hemen ortalar~nda görmekteyiz; ~u halde pençenin k~demini en a~a~~~on be~inci
as~r ba~lar~na kadar uzatmak mümkün olabilir kanaatindeyim. Tu~ray~~
and~rd~~~ndan dolay~~Pençeyi tu~raya benzetip bu ismi verenler varsa
da Pençenin yaz~lan ~ah~slar~n derece ve ehemmiyetlerine göre vesikalarm sa~~kenar~mn ba~~na veya ortas~na ve imza yerine vesikamn
sonuna çekilmeleri ve mütenevvi resimde olmalar~~dolay~siyle Pençeye
Tu~ra demek do~ru olamaz. Az evvel söyledi~imiz gibi Pençeye bu
ismin verilmesinin, sa~~elin pençesine benzemesinden dolay~~olsa gerek.
~lk pençelerde hükümdar tu~ralar~nda oldu~u gibi bir kaide halinde
devaml~~surette baba ismi görülmemektedir. A~a~~daki ~ekiller aras~nda
görülece~i üzere Mahmud Pa~a'n~n bir pençesinin yaz~s~~( Mahmud
ibni Abdülhay) gibi okunuyorsa da kat'i de~ildir. Maamafih benim
gördü~üm Pençelerde Ayaspa~a'dan ba~ka baba ismi yaz~lm~~~pençeye
tesadüf edemedim [35]. Belki ilk devirlerde buna müsaade edilmi~tir.
Henüz bu ilk devirlere dair böyle bir pençe elde edilememi~tir; fakat on
yedinci as~rdan itibaren gördü~üm pençelerde de baba ismi yoktur.
Pençelerin hepsi de tek kavislidir. Çift kavis, ancak tu~ralarda
olup ba~kalar~~çift kavis çekemezlerdi. Jan Döni, islam Ansiklopedisine
yazd~~~~Tu~ra maddesinin sonlar~na do~ru, üç tu~lu Osmanl~~vezirleri
ile Mirimiranlar~n (Be~lerbe~i) çektikleri pençelerin üzerindeki ke~ide
veya flâmalarm vezirlerde üç ve Be~lerbe~lerde iki oldu~unu yaz~yorsa da elimizde üç flâmal~~Be~lerbe~i pençesi de bulundu~undan bu
mütalean~n umumi olmad~~~~anla~~l~yor; yaln~z böyle iki flâmal~~pençeleri, sancak be~i, mütesellim, vali ve muhaf~z vekili gibi üçüncü
ve dördüncü derecedeki memurlar~n buyuruldular~nda görmekteyiz.
Mesela vesikalar aras~nda görülece~i üzere (912 zilhicce-1507 M.) tarihli
Foça Sancak Be~ine ait bir buyuruldu ile (1193 zilkade - 1779 ikinci
kânun), (1216 muharrem - 1801 may~s) ve (1248 H. - 1832 M.) tarihli
buyuruldulardaki pençeler iki flamal~d~r.
Pençelerin filâmalar~mn uçlar~ndaki kancalar~n vezir, be~lerbe~i
ve sancak beylerinin Tu~larm~n adedine i~aret oldu~unu söyliyenler
varsa da ayni ~eklin üç olarak padi~ah Tu~ralarmda da bulunmas~~ve
[35] Feketenin ( Macaristandaki Türk Hakimiyeti esnas~nda Osmanl~~Türk
diplomasisine methal ) isimli eserindeki Ayaspa~amn bir buyruldusu ( Ayas
ibni Mehmed) ibarelidir. Filhakika Ayaspa~amn bir vakfiyesinde (
.1.1£
,j4.3
. . ).k<
) kayd~~ görillmekte ve babas~n~n ad~n~n Mehmed oldu~u yaz~lmaktad~r. Ayaspa~a vakfiyesinin noksan k~sm~~Ba~vekillet Ar~ivinde Emini tasnifinde olup Rumeli Kad~askeri
Fenüri Zade Mehmed ibni Ali Çelebi taraf~ndan tasdiklidir. ( Kanuni devri vesikalan No. 133).
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bundan ba~ka Tu~~sahibi olm~yan rLZ. Mütesellimlerin pançelerinde
de böyle iki kanca mevcut olmas~~bunun süs olarak kullan~ld~~~m
göstermektedir.
Pençeler arap harfleriyle olan vesikalar~n sa~~taraf~na çekilirdi.
Bazan mektubun sa~r~nda yaz~n~n ba~lang~ç taraf~nda bulunur, bazan
da yaz~n~n sa~~nda ve tamamen orta taraf~nda çekilir ve baz~~ kere
ise imza gibi Buyuruldunun sonuna konurdu. E~er Pençe çekilecek
Buyuruldu veya mektub garp lisanlar~ndan biriyle yaz~lm~~~ise o zaman Pençe vesikan~n sol taraf~na çekilirdi. Buna misal olarak da
islâvca yaz~lm~~~bir vesikamn foto~rafisini ve pençesini makalenin
sonuna koydum [36].
Pençelerdeki isimler, Tu~ralarda oldu~u gibi mutlaka pençenin
alt~ndaki birinci s~ray~~te~kil etmez. Bu alt k~sma bazan isim yaz~ld~~~~
gibi bazan isim ikinci s~raya dü~erek ( •-e-. Bende) (Pa~a) veya valinin bulundu~u eyaletin ad~~yaz~labilir. Osmanl~~Tu~ralar~nda oldu~u
gibi baz~~pençelerde (Le }IL. Muzaffer dâimâ ) kli~esi ve baz~lar~nda
Pençeli vesikamn do~ru oldu~una i~aret olmak üzere (c. Sah) remzi
görülür; yine baz~~pençelerde ise bunlardan hiçbiri bulunmazd~. (Sah)
çekilmi~~olan pençelerin yan~nda vesikamn s~hhatini tayin için zat
mührüne veya resmi mühre de tesadüf edilmektedir. Budin Be~lerbe~i
Toygun Pa~an~n zat mührünü havi pençesi ile Veziriâzam Ayas Pa~an~n pençesi yan~ndaki zat mührü ve sadaret kaymakam~~Murtaza ve
Veziriâzam ~brahim, Receb Mehmed, ~ahin Ali ve Yusuf Pa~alar resmi
mühürleri bu kabildendir.
Elimizdeki vesikalara göre birkaç türlü Pençe ~ekli görüyoruz.
Vezir veya Be~lerbe~i olan eyalet valilerinin verdikleri tezkiresiz Timar
Beratlar~mn sa~~taraflar~nda ve Berat~n yukar~~ k~sm~ndaki pençeler
tamamen tek kavisli tu~raya benzemektedir. Bunlardan yedi adet pençe,
vesikalar aras~ndad~r [37]. Bunlar~n tu~ralardaki (Dim) kelimesi yerinde (Sah) i~areti görülür ve bunu da do~rulu~unu teyiden bu Berat~n
Tarihi Osman! Encümeni mecmuas~~ say~~35 S. 689. Hersekdide Ahmed
Pa~a taraf~ndan 906 H. tarihli Ragoza Cumhuriyetine gönderilen Slavca mektub'a
bak~n. Meskükât mütehass~s~~merhum Miralay Ali Bey, Ahmed Pa~an~n bu pençesini
ikinci Bayezidin Tugras~~zannederek bunu teyit için bir hayli miitalâa serdetmi~tir.
Valilerin vermi~~olduklar~~timar beratlar~~ tarih s~rasiyle ~unlard~r:
(1115 H. 1704 M.) de Ahisha Be~lerbe~i Sâlih Pa~an~ n (1116 H. 1705 M) de Erzurum Valisi vezir Serasker Halil Pa~an~ n ( 1117 H. 1700 M. ) tarihinde Teme~var
muhaf~z~~vezir Ali Pa~an~n, 1155 de Bosna valisi vezir Ye~en Mehmed Pa~an~n,
(1179 H. 1766 M.) de Bosna valisi vezir Ali Pa~an~n ve ( 1218 11. 1803 M.) de yine
Bosna valisi vezir Ebubekir Pa~an~n pençeli beratlar~. ( 1114 H. 1703 M. ) tarihli
Karaman eyaleti Beglerbegisi veya Mirimiran Hac~~Ali Pa~an~n pençe i~areti kavisli olmay~p sola dogru ke~idelidir.
Belleten C. V F. 8
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arkas~ nda valilerin resmi mühûrleri de vard~r. Bunlardan ba~ka onalt~nc~~ as~ rda da Budin Be~lerbeginin di~er baz~~muharrerat~nda da
böyle kavisli tu~ralar görülmektedir. Baz~~Pençelerde kavis olmay~p
Pençedeki ( Muzaffer ) in ( .) R) harfi yaz~n~n ba~~ndaki pençenin kenar~ndan ba~l~ yarak mektub veya Buyuruldunun ortas~na ve bazan da
Eflak ve Bu~dan Voyvodalar~na yaz~ lan Buyuruldularda görüldü~ü
üzere son sat~r~ na kadar temadi etmektedir; vesikalar aras~nda Budin
Be~lerbegi Sokullu Mustafa pa~a ile ( 1041 H. 1631 M.) Sadr~âzam
olan Receb ve 1627 de Budin valisi vezir Murtaza pa~alarla veziriâzam
Ibrahim, Dârendeli Mehmed, ~ahin Ali ve Koca Yusuf Pa~alar~n resmi
mühürlo mühürlenmi~~olan buyuruldular~~ s~ rf Voyvodalara ait olmak
üzere buyuruldunun birinci sat~r~= alt~ndan ba~lamak ve en son
sat~r~n yan~ndan sola k~vr~ larak en son (
Sah ) konmak üzere Pençenin sonuna do~ru bir inhina te~ kil ederek devam eden ke~ideli
pençelerdendir.
Pençelerin bir üçüncü nevi de kavisli ve sola do~ru kuyruklu
( ke~ideli ) olmay~ p imza gibi mektubun veya vesikamn sonuna ve sol
taraf~ na konan pençedir. Bu gibilere nümune olmak üzere veziriâzam
Ra~~b Mehmed ve Halil Hamid pa~alar~n buyuruldular~n~ n sonundaki
pençelerini gördü~ümüz gibi, baz~~mütesellim ve kale muhaf~ z vekillerinin de bu yolda pençeleri vard~r. Bunlardan ça~ ka birde Asâkiri
Mansure te~kilât~n~~muteak~b milhürlü pençe ~ekli görmekteyiz.
Bu izahattan anla~~laca~~~üzere pençeler yerine, mevkiine ve derecei ehemmiyetine göre üç, dört ~ekil arzetmektedir; ~unu da söyliyelim
ki vezir, vali ve Be~lerbegi'ler her yazd~klar~~ ~eye pençe koymazlar,
bir çok hususlarda ya re'sen veya derkenar suretiyle vaki direktif lerini
daima yanlar~ nda bulunan resmi mühürle mühürlemek suretiyle tahrir ederlerdi. Buna dair de elimizde bir hayl~~vesika vard~r.
Bu pençelerin tetkikinde nazar~~dikkatimi celbeden bir nokta var;
Onyedinci ve Onsekizinci As~rlarda Be~lerbe~ilerin pençeleri vezirlerin
pençelerine nazaran ince kalemle resmedilmektedir. Bunun bu as~rlarda umumi olup olmad~~~n~~bilmiyorum; yaln~z gördü~üm Be~lerbe~i
pençelerinin hepsi de ince kalemle çekilmi~tir.
Veziriazam veya Sadr~ azamlar payitaht veya devlet merkezlerinde
bulunduklar~~zaman kendilerinden ba~ ka hiçbir kimse pençe çekemezdi ;
Dârüssade a~as~n~ n azli meselesinde Osmanl~~hükümdar~~~kinci Ahmed
ile Vezriâzam Arabac~~ Ali Pa~a aras~ ndaki münaka~a bunu teyid
etmektir [38].
(38] Çar~amba günü Koca mekkür ( yani Veziriâzam ) telhiscisiyle Harem
kap~s~na Bostanc~~ Ba~~ ya hitaben pençeli buyuruldu ile bir araba göndermi~.
DUrüsseilde agas~~ ile vekili Süleyman agay~~ koyup ~ehirde bir konak
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Sadr~azamlar~ n Buyuruldular~na pençe koymalar~~(1278 H. 1861
M.) senesinde Keçeci zade Mehmed Fuad Pa~an~n sadaretine kadar
devam etmi~tir. Sadr~azamlar bu tarihten itibaren (Mehmed Fuad
Veziri Azam) veya (Veziriazam Mehmed Sait) gibi kendi namlar~na
Sadaret mührü kazd~rm~~lar gerek re'sen ve gerek derkenar suretiyle
olan Buyuruldular~mn sa~~kenar~n~n üzerine bu resmi mührü basm~~lard~r. Keçeci zade Fuat Pa~an~n bu tarzdaki mührünü, Ahmed
Vefik Pa~an~n evkaf naz~rl~~~~zaman~nda Sadarete takdim edilen 1861
tarihli bir arizan~n ba~~ndaki (Buyruld~-i Sami) nin üzerinde görmekteyiz [39].
Bunlardan ba~ka Maliyeye ait evrak~n alt~nda veya münasib bir
yerinde ba~defterdarlar~n (Kuyruklu imza) denilen i~aretleri vard~r.
Dârüsseâda a~alar~n~n da idarelerindeki vak~flar~n muamelesine ait
yazd~klar~~tahriratlarm sonunda kuyruklu pençeleri görülür. On sekizinci asrm vak'anüvislerinden Halil Nuri Bey, Defterdar~n i~areti
mahsusas~na (küçük sah) demektir [40]. Makalenin sonundaki vesikalarda iki defterdarm kuyruklu imzas~n~~ve Dârüsseâde a~alar~mn pençelerini göreceksiniz.
* *

Osmanl~~Vesikalar~~aras~nda ilk pençeyi on be~inci asr~n son
yar~s~ndan itibaren görmekteyiz. (867 H. - 1463 M.) tarihli en eski
pençe veziriâzam Mahmud Pa~aya ait olup Hükümdar tu~ras~~gibi
Buyuruldunun ba~~taraf~ndad~r.Yaz~s~m (Mahmud ibni Abdülhay) diye
okuduksa da kat'l de~ildir. Girift tu~ra yaz~lar~n~~do~ru okuyabilmek
tutup bize misafir getiresin demi~. Bostanc~~Ba~~~pençeli buyurulduyu yeni tayin
olunan Darüsseade a~as~na o da Padi~aha vermi~. Padi~ah sadr~g~zam~n bunlar~~
öldürece~ine zahib olarak Saraydan d~~ar~~ç~kmalar~na müsaade etmemi~~ve Veziriazam Ali Pa~ay~~ça~~rarak kendisine ( hizmeti ~erifimde olan kullar~m~~huzurumda yakas~ndan tutub cebren d~~ar~~ ç~karmak, pençeli buyuruldu ile araba
gönderüb, ç~kan a~alar~~bize gönderesiz ve illa Kul ( yani Yeniçeriler) ayaktad~r
sonra i~~aksi olur diye zorbal~~a m~~ ba~lad~n? ) diye ba~~r~nca, Ali Pa~a inkar
etmek istemi~; bunun üzerine Padi~ah (ya Darüsseade a~asiyle bana gelen pençeli buyuruldu da yaland~r, görür müsün ki kizb ve inkar~n~? Senden gayr~~pençeli
buyurulduyu kim yazar?) dedikten sonra Veziriazam~~azledib Saraya gönderdi~i
arabaya kendisini bindirerek sürgün etmi~di. ( Silahdar Tarihinden C. 2. S. 629,
631 ).
Ahmed Vefik Pa~an~ n ( Esseyid Ahmed Vefik ) ibareli güzel talik hatla
hakkedilmi~~olan mühürü bu arizan~n alt~ndad~r.
ve miri hazinesinin kaidesi Hazinei Amireden ne makule mahalle
(
masraf verilirse beher hal ( pençe ve sah ) olduktan sonra defterdarlar tekrar
( küçük sah ) itmedikçe sergi Halifesi ve veznedar akçe virmek muhal idi . . .
Halil Nuri Bey Tarihi, hususi kütiiphanemizdeki nüsha S. 64.
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için uzun zaman birçok tu~ra ve pençeyi gözden geçirip miimarese
lâz~m oldu~undan kendi okuyamad~klar~m~~okutmak suretiyle yazmakla
beraber kat'iyetine kani olamamaktay~m.
Mahmud Pa~a'nn birinci defaki veziriâzaml~~~~zaman~nda Dubrovnik'ten ç~ karak (Novabarda) ya gelmek istiyen Franko Boyanç isminde
biri için yaz~lm~~~olan bu vesikaya veziriâzam (Höküm) diyip (Buyuruldu) demiyor. Bundan ba~ka bu vesikaya (~lhan mektubu) deniyor[41].
Malûm oldu~u üzere veziriâzam, vali ve be~lerbe~ilerin pençe ve
resmi mühürleri ile ~sdar ettikleri emirlere (Buyuruldu) denilmekte
Buyuruldu )
olup bu da onlar~n tahriratlar~~sonuna yazd~klar~~ (
areti
mahsusa
tabirinden ileri gelmekte idi. Bu tabir sonralar~~ bir i~
haline gelerek takriben on yedinci as~r ba~lar~ndan itibaren vezir
ve beglerbe~lere mahsus bir imza ~eklini alm~~t~r. Son zamana kadar
Osmanl~~Sadrazamlar~n~n Bab~âliden gerek re'sen ve gerek muamele
Buyuruld~-i Sâmi )
dolay~siyle yazd~klar~~derkenarlara
denirdi. Buyuruld~-i Sâmilerin tarihlerinin yan~ndaki i~areti mahsusa
eski devirlerde bir ~ekli mahsus haline gelmi~~olan Buyuruldunun
daha basiti olarak kabul edilebilirse de baz~~müdekkikler bunu
(emrimdir) diye okumaktad~rlar. Buna dair ayr~ca bir tetkik ne~retmek niyetindeyim.
Mahmud Pa~an~n, vesikan~n üst taraf~na çekti~i bu buyuruldu
veya kendi tabiri *üzere (höküm) den ba~ka bu tarzda hiçbir vesikaya
tesadüf etmedim. On be~inci as~r sonlar~ndan itibaren veziri âzamlar~n
hep yaz~n~n sa~~faraf~na ve yukar~~ k~sm~ na pençe çektikleri görülmektedir. Belki de ilk devirlerde pek vâsi salâhiyetlerine mebni bunlar~n da Osmanl~~ ~ehzadeleri gibi hökmün ba~~taraf~na pençe koymalar~na müsaade edilmi~tir. Bu devirlere ait bu tarzda bir iki pençe
daha elde edilmedikçe kat'i bir höküm verilemez. Belki de Ragoza,
Venedik, Ceneviz menbalar~nda veziriâzamlar~n pençelerini havi vesikalar vard~r.
Bundan ba~ka (868 cemaziyelevvel H. - 1464 birinci Iffinun) tarihli
~shak Pa~a zade ~sâ Beye ait bir vesikan~n sa~~kenar~ndaki (Isâ Muzaffer) imzas~~basit bir pençe oldu~u gibi (875 zilhicce - 1471 may~ s)
tarihli olup Pazarlar~n iltizam~na dair olan bir buyuruldunun kenaibareli imza da yine basit bir pençeden ba~ka
r~ndaki (..?"
bir ~ey de~ildir. (900) Hicri [1494] tarihinden itibaren Buyuruldular~ n
pençelerini daha toplu ve tu~raya benzer ~ekilde görmekteyiz. Bunlardan (904 Muharrem - 1498 A~ustos) tarihli veziriâzam Fenâri zâde
[41] A~a~~da vesikalar aras~ndaki Veziriiizam Mahmud Pa~an~n Pençeli Buyuruldusu'na bak~n.
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Ahmed Pa~an~n Buyuruldusu`n~n [42] sa~~taraf~nda ve ortadaki pençesi, kavissiz olarak tertib edilmi~tir; daha sonralar~~on alt~nc~~as~rda
da bu tarzda kuyruksuz olarak veziriâzam pençesine tesadüf etmekteyiz. Mesela Ayas Pa~an~ n Nemçe Kral~~Ferdinanda gönderdi~i 1536
tarihli mektubunun kenar~ndaki pençe bu kabIldendir.
On alt~nc~~as~rda tu~ra ~eklinde tek kavisli pençeleri daha çok
görmekteyiz. (906 H.-1500 M.) de Veziriâzam Hersekzade Ahmed Pa~a
taraf~ndan ~ slavca olarak Ragoza Cümhur Reisine yaz~lm~~~olan pençeli mektub ile (912 Zilhicce - 1507 Nisan) da Bosnada Foça mevkiinden memleketlerine hareket eden Dubrovnik elçilerinin salimen geçmeleri için Sancak Be~i Ali Bey taraf~ndan kendi m~ntakas~ndaki
Rüstem Voyvodaya yaz~lan pençeli buyuruldu ve Hersekzâde Ahmed
Pa~an~ n Hersekteki yerlerinin bedeli olan paray~~tesellüm etti~ine
dair vermi~~oldu~u ( 914 Muharrem - 1508 May~s) tarihli pençeli ve
mühürlü makbuz ve (956 ~aban-1549 Eylül) tarihinde Musulda timar
tevcihine dair olarak Ba~dad Be~lerbe~i Baltac~~Mehmed Pa~an~n
verdi~i tezkirenin sonundaki pençe on alt~nc~~ asr~n ilk yar~s~ndaki
kavisli pençelerdendir.
Bu asr~n di~er yar~s~ ndan itibaren yine tek kavisli pençeler
görülmektedir. Budin Be~lerbe~ilerinden Toygun Pa~a ile ( 1554 )
~skender Pa~an~ n 1565 tarihli pençeleri bu nevidendir.
Daha evvel söyledi~imiz gibi pençelerde Muzaffer tabirindeki (, R)
harf inin sola do~ru temadisiyle çekilen 1566 ve 1575 tarihli iki kuy[42] Bu Ahmed Pa~an~n Hersekzâde oldu~u hat~ra geliyorsa da bunun buyuruldusunun pençesiyle Hersekzâdenin elimizde bulunan ve biribirine benziyen iki
pençesinin yekdi~erine benzememesi ~üphemizi mucip olmakta ve pençesindeki
(
) ibaresi ise bu ~üphemizi artt~ rmakta idi. Müverrih Ali, Femirizâdenin Mesih Pa~adan sonra veziriâzam olup iki sene bu hizmette bulunduktan
sonra tekaüt olarak Bursaya çekildi~ini ya~maktad~ r. Bundan ba~ka (906 H.-1500
M.) tarihli Slavca bir vesikadaki mütaleadan istidlül edildi~ine göre Hersekzâde
bu 1500 senesinde yeziriâzam bulunmaktad~r. Osmanl~~tarihlerinin bu devirler
hakk~ndaki mütalealar~~biribirine mübayin oldu~undan Fenariz(ide Ahmed Pa~a
ile Hersekzâden in veziriâzaml~~~ n~~biribirine kar~~t~rm~~lard~r. Ali'nin Fenârizâdenin vezirâzaml~~~n~~Mesih Pa~adan sonra göstermesi yanl~~~olup Davud Pa~an~n
(902 H.-1496 M.) senesinde tekaüt edilmesi üzerine Fenârizâde vezirikam olmu~tur. Dr. F. Kraelitz taraf ~ndan 1921 senesinde ne~ redilen ( Osmanische Urkunden
in türkischer etc.) isimli vesika mecmuas~nda Hersekzâde Ahmed Pa~an~n 901
Cemaziyelâh~r~ nda Anadolu Be~lerbe~isi olup henüz vezir bulunmad~~~~ve o tarihte
birinci vezirin Davud Pa~a, ikinci vezirin Çandarl~ zade ~brahim Pa~a, üçüncümin
Ali ve dördüncü vezirin de ~skender Pa~alar oldu~u görülmektedir. Ali 890 senesinde Ni~anc~~bulunan Fenilrizâde Ahmed Çelebiye vezaret verilip yerine Ni~anc~l~~a di~er Ahmedin geçti~ini beyan etmektedir. (901 H.-1496 M.) da Fent~rizlidenin
kubbe veziri olup bu vesikadaki dört vezir aras~nda bulunmad~~~~zannolunabilir.
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ruklu pençeyi mevcut vesikalar aras~ nda görmekteyiz, bunlar da Teme~var Be~lerbe~i Hasan Pa~a ile Budin Be~lerbe~i Sokullu Mustafa
Pa~an~ n buyuruldu ve mektuplar~mn pençeleridir [43]. Maamafih
bu mütalea bu tarzdaki ke~ideli pençelerin bu zamandan ba~lad~~~n~~
göstermez. Vezir, Be~lerbe~i ve Sancek Be~lerinden maada mütesellimlerin ve kale muhaf~ z vekillerinin de buyuruldular~mn sonlar~na
iki flâma veya ke~ideli pençe çektikleri de görülmektedir ki vesikalar
aras~na suretlerini ve foto~raflar~n~~koydu~um ( 1193 H. - 1779 M.)
tarihli Mustafa ve 1216 (1801) da pençesi görülen Mir Mehmed ve 1248
Cemaziyelevvel tarihli (1832 M.) Kastamonu mütesellimiTahmisci o~lu
Hac~~Mustafamn ve ayni sene Ramazam tarihiyle Bozok mütesellimi
Hac~~Halid'in buyuruldular~~bu cümledendir.
Yukar~da söyledi~imiz gibi pençelerden ba~ka mali i~lerde ba~defterdar taraf~ndan çekilmekte olan ( kuyruklu imza) vard~r. Defterterdar gerek vezirâzama takdim etti~i arizalarda ve gerek muamelâtta
kuyruklu imzas~ m atard~. Bu, hep ayni tarzda devam edip gitmi~tir.
Evvelce bir yaz~~oldu~u anla~~lan bu i~aret daha sonralar~~rümuz
olarak devam etmi~tir. Yukar~ki notlar~n birinde söyledi~imiz gibi
tarihlerde defterdarm mali evraka yapt~~~~i~arete (Küçük sah) denilmektedir. Hazineden ç~kacak para ancak defterdar ve veziriâzam~n
imza ve sahlariyle ç~kard~.
Dâ'rüsseâda a~alar~ mn da nezaretleri alt~ nda bulunan evkaf~~salâtin dolay~siyle Sadaret makam~ na takdim ettikleri arizalarm alt~n~~
bazen ke~ideli ve kuyruklu imza, bazan da kuyruksuz imza atarlard~.
L.
4k,t1la.,4-1,1.3
) ibarelidir.
Bu imzalardan biri (
4,•.1.

Daha evvel söyledi~im gibi Gazi Orhan~ n 749 hicri tarihli bir temliknamesini Belleten'de ne~retmi~tim. 724 tarihli ve tu~ral~~vakfiyesini
de yine Belleten'in on sekizinci say~s~nda izahl~~olarak ne~redece~im.
Çelebi Mehmed'e ait temlikname ayni mecmuada (say~~10,11) bas~lm~~~
oldu~undan Hazinei Evrakda gördü~üm Fatih, Bayezid, Selim ve
Süleymam Kanunry e ait baz~~Ferman suretlerini hem tu~ralar~n
mukayesesi ve hem de Fermanlarm tetkiki için nümune olarak a~a~~ya yaz~yorum.
I. Fatih Sultan Mehmed II. nin Fermanlar~ndan

1 — Fatih Sultan Mehmed'in Vidin'e tâbi Morava'dan Amasya
valisi bulunan o~lu Bayezid'e gönderiimi~~olan evahiri zilhicce 871
tarihli (1467 Temmuz) Ferman sureti (vesika : 13)

[43] Bu iki pençe, Ar~iv mütehass~s~~Dr. Fekete taraf~ndan 1926 ve 1932 senelerinde ne~redilen Macar ar~ivindeki vesikalara müstenit iki k~ymetli eserde
vard~r. Ben foto~rafilerini oradan naklettim.
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Mehmed ibni Murad Han Muzaffer Daima (Tu~ra)
1—Ferzendi es'adi er~edi ercümend nf~ri hadekai saltanat nevri hadikai
memleket.
2—Nuraddevleti veddin o~lum Bayezid tale bekahü
3—Tevk~ - i refi vas~l ol~cak malfun ola ki bundan öndin
4—Hac~~Hüseyin nam kimesnenin fukaray~~Medineye deyni oldu~~çün
5 — Emlâkini satt~rma~~~emretmi~dim öyle olsa ~imdikihalde
6—
ise emlakini berveçhi ~er'i kavim her kim ki satun
7—Alursa defterde üzerlerine kayd ittüresiz ki sonra
8 —Nev'i hile mütetarrik olacakleyn olmaya. ~öyle bilas~z
9—Biti-i tahkik bilüp alâmeti ~erif üzre itimad k~las~ z tahriren fi evah~ n
10—Zilhicce sene ihdâ ve seb'in ve semânemie
Beyurt~~
Morava tabii Vidin
2 — Fatih Sultan Mehmed, Amasya valisi bulunan o~lu Bayezid'in
validesinin e~kincili mülkü olan Ba~luca köyünün e~kincisinin yani
sefere gitmesi meebüri olan Timarl~~sipahisini kald~r~ yor ve bunun
için de 872 Cemazilah~r (1468 Birincikânun) tarihli a~a~~ daki Fern~an~~
gönderiyor (vesika: 14).
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Hüvel Hayyül Gani
Mehmed ~ bni Murad Han Muzaffer daima (Tu~ra)
Ni~ân~~ ~erifi MI~an ve Fermân~~münifi vacibülizan enfezehullahül
melikül mennan
Old~r ki ~imdikihale feridetü ikdil muhaderrat vahidetü k~lüdeti
erbabisseâdat
Ferzendi ercümend o~lum Bayezid tâle bekahü validesi dâmet
ismetühan~n
Ba~luca adlu mülk köyünün e~küncisin ref idüb bu Fermân~~vacibü
elizam virdim ve buyurdum ki Bâdelyevm zikrolunan
Köyden e~künci taleb olunmaya ve ol babda sancak be~lerinden
Ve Suba~~lardan ve Çeriba~~lardan ve gayr~ndan hiç ahad
mâni ve müzahim olmaya ve e~küncü taleb itmeye
8—
söyle bilalar
Mektüb~~mutalea k~lanlar tahkik bilüb itimad k~ lalar tahriren
fi evâs~t~~
Cumazeluhrâ sene isnâ ve sebine ve semânemie
Bemakam~~
Kostantaniyye
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Bu Ba~luca köyü dolay~siyle Hükümdarla ~ehzade Bayezid'in
validesi ve di~er alâkadarlar aras~ nda epey muhabere cereyan etmi~tir.
Fatih Sultan Mehmed, vak~ f ve mülk arazinin ço~alarak devletin
esas kuvveti olan timarl~~sipahinin azald~~~n~~görünce bu kabil bir
hayl~~arazinin timara ilhak~n~~emretmi~ti. ~~te bu hâdise ~ehzade
Bayezid'in validesinin elindeki yerlere de te~mil edilmi~, Halbuki
Valide Sultan bu Ba~luca mülk arazisini ~ehzade Bayezidin maiyetinde bulunan Taci Be~in validesine satm~~t~. Fatih, köyün timara
verilmeyip emrinin yerine gelmedi~inden bahsile Ferman gönderiyor
ve ayr~ca da Bayezid'in validesine yaz~ yor. Bu Fermanlar~n as~llar~~
Ba~vekâlet Ar~ividinde ve fot~orafileri de bizde mevcut ise de fazla
görüldü~ünden buraya koymad~m; yaln~z bu Ba~luca ve di~er iki
köyün hükümdar~n tekidi üzerine e~kinci göndermek üzere Timara
verildi~ine dair olan Ferman suretini yaz~yorum (vesika: 15).
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Vilkreti Rum, Sivas, Tokat, Amasya havalisine verilen isim olup Osmanl~lar zaman~ nda buran~n valisine Rum Beglerbe~isi veya Eyâletirum valisi denilirdi.
Bagluea, Amasya merkez kazas~na merbut köylerdendir.
A~~leuk, Zilenin köylerindendir.
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Hüvelgani
Mehmed ilmi Murad Han Muzaffer daima (Tu~ra)
1— Sebebi tahriri tevkii (refl)
yerlig?
S— Ve m~lfadün biha ? oldur ki ~imdiki halde ferzendi erc~linendi
emcedi er~edi esad i •
Nuri nas~yei mecdü ikbal ve nevri ~ecerei izzü iclal o~lu(m
Bayezid tale bekah~l
Validesi meliketülmelikat meleketülmelekat
Vilayeti Rumda [44] Mülk adiyle tasarruf itti~i Kurad (an) karyei Ba~luca [45]
Ve karyei e il.`)"». malikanelerin Timar tariklyle
har(ülulema)

ifti-

Mevlana ~emsüddin seyyid Ahmed dame fazlühfl tezkiresi mucebince tayin i(düp) virdim ki
Karyei Ba~luca tabii ...[ 46] Karyei A~ulcuk tabii mezkûr
Tamam Malikane
Tamam Malikane
6915
1330
Karyei
Silik
Tamam Malikane . .
l3adelyevm taht~~yedinde olup Timar taribyle tasarru(f)
Hidemat~~mebrûredir Cebelüsin her y~l peykar~~(hilmayunuma)
gönder...
Olbabda hiç ahad kainen men kan bivechin minelvücuh vuku...
Mani ve dafi olmaya ~öyle bilâler alâmeti ~erif üzre itima(d
k~lalar)
Fi muntas~f~~ ~ehri ~abanilmuazzam sene erbea ve semanin
ve semane mie
4) 886 Cemaziyelah~rda (1481 A~ustos) Gelibolu burgaz~~kale muhaf~zlar~n~n maa~lar~n~ n tesviyesi için, Gelibolu iskelesinin iltizam~n~~
alm~~~olan bir Yahudi ile ~eriklerine, verecekleri taksitlerden mahsub
edilmek üzere 11, 416 Akçenin o mahallin kad~s~na teslim edilerek
Huccet al~nmas~~hakk~nda Ferman sureti (ve,sika: 16).
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(Tu~ra) Mehmed ibni Murad Han Muzaffer dâimâ
Gelibolu iskelesin dutan yahudi Yahya ve baki ~erikleri. Tev~di
Refi vâs~l ol~cak gerektir ki dârendegân~~mis.li bimisâl Gelibolu
Burgaz~~erenlerinden E*1 otuz dokuz nefer ki~inin sene ihdâ ve
ve semânemie semânin
ve semânemie zilhiccesinin gurresinden sene isnâ ve semânin
ve semânemie saf erinin
Gayetine de~in yemi yüz yirmi dokuz Akçe hisab~~üzre üç ayl~k
mevaciblerkün mezkür i~in k~st~ndan on bir bin dört yüz on alt~~
Akçe viresiz. ihmal ve tehir itmeyas~z ve temam teslim ittigünüze
Kad~n~n kenduzinden Huccet alas~zki vakti muhasebede mahsub
oluna
~öyle bilâs~z, Alâmeti ~erif üzre itimad k~las~z
Tahriren filyevmi min ~ehri Cümazeyn sene isnâ ve semânine
ve semânemie
Bemakam~~
Kostantaniyye
II — ikinci Bayezid'in Fermanlarindan:

~kinci Bayezidin, annesine Amasyada A~ça 'Mahmud köyünü verdi~ine dair 892 evahiri zilkade (1487 Birincikânun) tarihli Berat silreti
(vesika : 17):
11 Burada yaz~s~~okunam~yan bir mühür vard~r.
[**] Gelibolu Burgaz' erenleri kal'a muhaf~zlar~~ demektir.
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(Tu~ra) Bayezid ibni Mehmed Ilan Muzaffer daimâ
Sebebi tahriri tevkii hümâyun ve mucibi tastiri hökmi nâfizi
meymün
k131°-.1.1"1 oldurkim ~imdiki halde iftiharülhavâtin tacünnisâi filâlem validem hazretlerine Amasya
tevabiinden olan A~çe Mahmud adlu köyü merhum Hüseyin
Çelebi tahvilinden mahal görüb virdim ve buyurdum ki
bâdelyevm taht~~tasarrufumda olup bundan öndin
merhum Hüseyin Çelebi neveçhile mutasarr~f old~ysa anlar dahi
tasarruf idüp hiç aferlde mani ve dâfi olmaya ve tearruz
de~ürmeye mazmun~~mütalea k~lanlar tahkik bilüp alâmeti
~erif üzre itimad ideler tahriren fi
evâhiri min ~ehri zilkade mm ~ühür~~sene isnâ ve tisin ve semâne
mie hicriyetilhilâliyye
Beyrut~~
Yaylâg~~Bo~alu
6 — Ni~bolu m~ntakas~nda Sancak Be~i olan Ali Bey taraf~ndan
(Kârdar Ilyas) a hibe ve temlik edilen mahallin mülkiyetinin makbuliyetine dair Bayezid II. taraf~ndan verilmi~~olan 913 Ramazan ortalar~~(1508 Ikinci kânun) tarihli Ferman sureti:
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(Tugra) Bayezid ibni Mehmed Han Muzaffer daima
d1.-U;1 hökmü
1 — Ni~an~~Hümâyun ve misâli meymun
oldur ki i~ bu darendei Fermân~~Hümâyun Kârdar ~lyas
ya Nigebolu kad~l~ g~nda temlik ittiüm
9 — Merhum Ali bey
<ii.) ve ,,ss nam karyelerün hudud has~l~nda
Plevne ve
vaki olan
;- nam dere üzerinde mütemekkin olan ,L.).9) nam köyün
3—
çay~rl~ k ucunda Kavak p~ nar~~ dimek ile maruf hali yeri
hibe ve temlik idüp
[1] Bir kaç kelime okunamad~.
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4 — eline muafiyetnâme virmi~~ki üzerinde oturup H~sm~, kavmi ve
kendûye müteall~k yolda~lar~~ve hizmetkârlar~~ ve nam~~müslüman, taifesinden herkim kat~na gelurse (bile)
5 — mütemekkin olup tuttuklar~~yirün ö~ür ve rüsümundan ve kovan
ve de~irmen ve ba~çe ve bostan resminden ve koyun hakk~ndan
ve her nekim kendü ziraat ederse (bir kaç kelime okunamad~)
6 — idüp hem mezkûr Kürdan ilyas'~n kendû yan~nda mütemekkin
olan kefere tâifesinden be~~nef er hânei dahi nice dilerse hizmet
etti (re)
7 — dilerse hukuk~n ve rüsüm~n ala deyû muâfiyetnâmesinde
mukayyed bulunup haliya mefharül umera - il - kiram merciul küberailfihâm Vidin sanca~~~be~i
8 — Zide ulüvvühû ve zübdetülkuzât~~velhukkâm Mevlana Nigebolu
kad~s~~Dâme fazlühe~~mezkiir ile arz ittikleri sebebten ben
dahi mukarrer tutup
9 — bu hökmü cihanâray ~~virdim ve buyurdum ki; min baad elinde
olan muafiyetnâmesi mucebince ~ss~~muaf ve mûsellem olub
ol babd (a)
yji
10 — Hiç ahad
mâni ve dâfi olmaya ve dahi ve
tearuz de~iirmeyeler ~öyle bilâler
11 — Alâmeti ~erif üzre itimad k~lalar. Tahriren fi evâs~t~~ ~ehri Ramazanilmübârek sene selâse a~ere ve tisamie
Bemakam~~
Kostantaniyye
111 — Eyalet valisi olan sehzIttle Tugranlarindan :

915 ~evval ortalar~nda Karaman valisi veya maruf tabiriyle Karamanda (Çelebi Sultan) bulunan ~ehzâde ~ehin~ah ibni Bayezid'in
maiyeti Mehterlerinin Receb, ~aban, Ramazan mevacibiyle çuha paralar~n~ n tedarükü için kendi Eyaletine tâbi olan bil sancak Be~i ile
Silifke kad~s~~ve Suba~~s~na gönderdi~i (915-~evval 1510 Mart) tarihli
Ferman sureti [vesika : 19] :
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(Tugra) ~ehin~ah ibni Bayezid Han Muzaffer daima
1 — Fahrülümerai velekâbir müstecmiulmeâli velmefâhir zülmenâk~b~~
velmeâsir ~çil Sancak' begi Umur bey
Zide izzühü
2 — Ve fahrülkuzatilmüslimin zahrü... ilmüminin madenül fazli
velyakin Mevlana Silifke kad~s~~
dâme fazlühil ve
su Ba~~sl 0.)-6
zide kadrühii
3 — Tevkii Hümâyun vâs~ l ohcak malt~m olaki elhaletilhazihi Mehterlerim Cemaatinin 4:L---1.1
hamsü a~er ve tisamie Receb
ve ~aban ve Ramazan
4 — Aylar~~mevacib tetimmeleri senei mezkûrede vaki olan âdeti
Quha bahalariyle ki iki bin üç yüz doksan iki akçe olur
5 — Sene Hamse a~er ve tisamie Ramazan~n~ n on birinden Vilayeti
mezkûre haslar~ n, mukataaya dutan ummal tahvilinden havale
idüp buyurdum ki Mehter arap
6 — Var~cak zikr olunan Akçeyi bikusur herneden mümkün ise camu - tahsil idüp viresiz ve bu hökmü ~erifi Amil elinde ibka idesiz
7 — filcümle gerektir ki bunlar~~gayri havaleye k~yas eyleyüp ve
eglendirmeyesiz ki vâcibürriâye hizmetkârlar~md~r ~öyle bilas~z
8 — Ana göre amel idüp tehir ve terâhi itmeyesiz bir türlü eyleyüp
tacil betacil viresiz Alâmeti ~erife itimat
9 — (kilosu) tahriren fi evas~t~~~evval - il - mükerrem sene ham sea~ere
ve tisamie

1.
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IV — Yavuz Sultan Selim'e ait Fermanlardan (vesika: 20):

Tuz resmi hakk~nda Nove kad~s~na yaz~lm~~~olan (918 Zilhicce1513 ~ubat) tarihli bir Ferman sureti:
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(Tu~ra) Selim ~ah ibni Bayezid Muzaffer daima
1 — K~dvetül kuzat-~~velhukkam madinülfezail-i velkelâm Mevlana
Nova Kad~s~~Zide fazlühü, Tevki-i refi-i Hilmayun vas~l
olleak malüm ola ki haliya ~öyle istima olunur ki anda iskele2
lerde sat~lan tuzun
3 — akçesinden miri eanibine müteveceih olan hisse al~nmal~~
oldukta emin olan
4 — kimesne senün mârif etin olmad~n alup zapteder imi~~imdi
buyurdum ki Eminlere ~smarlayalar ki
5 — Sat~ lan tuzun akçesinden mirT cânibine müteveceih olan hisse
al~nmal~~oldukta senün
6 — marifetinle ~imdiyede~in nevechile ol~ nu geldi ise girû ol vech
üzre ald~r~p zabt ittireler
7 — dayim görüp gözeclüp naz~r olup mirl cânibinden al~ nan akçeleri
malûm idinüp
8 — zapt ittireler ~öyle bilâler alâmeti ~erife itimat k~lalar tahriren
filyevmissalisi
veli~rin Zilhicee ve ~ültûrt sene semânü a~ er ve tisamie
9
Bemekam~~
Brusa
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V — Kanuni Sultan Süleyman~n Fermanlar~~:

Bu Fermanlardan birisi (vesika : 21) Erzurum Be~lerbe~isi Ayaspa~aya hitaben 960 Zilkadesi evailinde ( 1553 ~kinci te,~rin ) yaz~lm~~t~r [47]. Fermanda, Konya Ere~lisinde maktulen vefat eden Karaman
valisi ~ehzade Mustafan~n yan~na kaçm~~~olan posta tatarlar~n~n ~el~zadenin katlinden sonra Erzurum taraf lar~na firarlar~na binaen
yakalay~p hapsetmesi emrolunmaktad~r.
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(Tu~ra) Süleyman ibni Selim Han muzaffer dâima
1 — Emirülümerailkiram kebirül kübarailfiham zülkadri velihtiram
sahibül izzi velihti~am elmuhtas bi mezidi inâyetil melikilâllâm
Erzurum Be~lerbe~isi
2 — Ayas dame ikbâlühû Tevk~ -i refi-i hümâyun vâs~l olacak malûm
ola ki baz~~tatarlar gaybet idüp o~lum Mustafa merhumun
3 — Yan~na varmi~~imi~. Haliya mü~arünileyh fevt oldukta mezbur
tatarlar gaybet eyleyüp haliyâ ol caniblere
4 -- gittükleri istima olunmag~n buyurdum ki hökmü ~erifim vard~kta
mezkûr tatarlar~~mahfice
[47] Ayaspa~a Enderun'dan yeti~mi~, eyaletlerde Beglerbe~ilik etmi~tir. Son
Be~lerbe~ili~i Erzurum olup burada uzun müddet kalm~~t~r. Erzurum Beglerbegiliginin (960 H. 1553 M.) den evvel oldu~u anla~~lmaktad~r. ~ehzade Bayezidin
isyan edip ~rana firar~nda ~ehzadenin askerine nal ve m~ h vermesinden dolay~~
hakk~nda ~üphe edilerek (967 H. 1560 M.) de maktülen vefat eylemi~tir. idaresi
ve kap~s~~yani maiyeti mükemmel bir vali imi~. Erzur~undaki Ayaspa~a camii
bunun eseridir. Sicilli Osmani vezir oldu~unu yaz~yorsa da do~ru de~ildir zaten
Fermanlar~n ba~l~~~~olan elkab da Be~lerbe~ili~ini göstermektedir,
Belleten C. V F. 9
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5 — tetebbu eyleyüp her kande ele girerlerise dutup haps eyleyüb
kaç nefer ise isimleriyle yazup
6 — arz eyleyesin ~öyle bilsin alâmeti ~erif e itimad k~las~n
7 — Tahriren fi evâili ~ehri zilkade sene sittin ve tisamie
Beyurt~~
Samantu köprüsü
10 — Yine Erzurum Be~lerbe~i Ayaspa~aya gönderilmi~~olan 964
Cümazelfila (1557 Mart) tarihli Ferman sureti. Bu Ferman, Ayaspa~an~n ~ark ahvaline dair gönderdi~i rapora cevap olup
kendisine hudud ahvaline dair baz~~vesâyada bulunulmaktad~r
(vesika: 22).
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Süleyman ibni Selim Han Muzaffer Dim â (Tugra)
1 — Emirülümerailkiram Kebirülküberailfiham zülkadri velihtiram
sahibülizzi velihti~am elmuhtas bimezidi inayetilmelikilâllam
Erzurum Be~lerbe~isi
2 — Ayas dâme ikbalühû Tevki-i refi-i hümâyun vâs~l ol~cak mahlm
ola ki hâliya atebei ulyaya mektub gönderüp olcanibe müteallik
3 — Baz~~husus ilâm eylemi~sin; herne arz olunmu~~ise alâ vechittafsil malr~m~~ ~erifim olmu~tur buyurdum ki
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4 — Hökmü ~erifi vacibülittiba~m var~cak min bâd dahi serhad caniblerinin h~fzu h~rasetinde ve Reayân~n
5 — Itmlnan ve istirahatleri bab~ nda mücid olup ve serhad taraflar~nda olan k~l' ve buka'~n
6 — Zahireleri ve sair hususlar~~tedarükünde ihtimam idüp kusur
ve noksanlar~ n komayup etraf ve cevânibden
7 — Lâyih ve sânih olan ahbâri sahihay~~süddei seâdetime ilim
eylemekten hali olmayas~n
8 — ~öyle bilesin Alâmeti ~erif e itimat k~las~ n. Tahriren fi evah~r~~
Cümadelf~ lâ sene erbea ve sittin ve tisamie
Bemekam~~
Edirne

Fermanlar~ n üzerlerindeki tu~ralar~ n tekâmülünü gösteren bu
nümuneler kâfi bir fikir verebilmektedir. Kanuni devrinde tu~ran~n
çok güzel bir ~ekil alm~~~oldu~u ve bunun devam etti~i görülmektedir.
Bundan sonra muhtelif ~ekilde olan pençeli vesikalar~n nümunelerine geçebiliriz. Yukar~da pençeler hakk~ nda mütalea yürütürken
bunlar~n iptida'i ~ekillerinden ba~l~ yarak tek kavisli, kavissiz, ke~ideli
ve bir de buyuruldu ve mektuplar~ n sonuna imza yerine konan hem
kavissiz ve hem de ke~idesiz ve mühürlü ~ekilleri oldu~unu söylemi~tim. ~imdi ilk pençelerle di~er üç nevi pençeyi ayr~~ ayr~~elimizdeki
vesikalar~n tarih s~ralar~ na göre gösterece~im.
I — Ilk Pençeler:
A — Vesika 23 te görüldü~ü üzere ben, imza ~eklinde ilk pençeyi
(868 H. 1464) tarihinde Sancak Be~lerinden ~shak Pa~azâde ~sâ Be~~
taraf~ ndan verilen bir buyurulduda gördüm.
~sâ Bey, bu buyuruldusunda kendisine mensub olan Franko isminde bir tüccar~ n kendi m~ntakas~ nda gezerken mümanaat edilmiyerek
kendisine sühulet gösterilmesini, icab~ nda klavuz verilmesini beyan
etmektedir. Tüccar~ n eline verilmi~~olan bu vesikan~ n mündericat~~
aynen ~öyledir :

-
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1 — Sebebi tahriri kitab ve bâisi tastiri hitab oldur ki
2 — Darendei mektub Franko adlu lâtin bazirgân
3 — Kâfir bize mensub kâfirdir, bizim ilde
4 — Yürüdü~ü yerde benim adamlarum herkim olursa
5 — Bu mektub~~size arz idicek bunu ve
6 — Yolda~lar~n~~yolda ve izde gözedeler
7 — Korkulu yerlerde buna klavuz ve
8 — Yolda~~ko~alar bilcümle benim ilde
9 — Bunun ba~~na ve mal~na hayf olmaya
10 — Ve e~er benim ilimde buna bir zarar
11 — Yeti~irse azim belâya u~rars~z
12 — ~öyle b~lasiz bu babda geregi gibi ihtiyat idesiz
13 — Bitiyi tahkik bilüp itimad k~las~z tahriren fi evâhiri Cümadelûlâ
14 — Sene 4:1ac.,
31.e. semâne ve sittin ve semânemie

Bu buyuruldunun kenar~nda üçüncü ve dördüncü sat~rlar~n hizas~nda
~sâ Muzaffer) imzas~~vard~r.
Isâ Bey, ~shak Pa~an~n o~lu olup ( Novabarda ) y~~zaptetmi~tir.
872 Evâili Ramazanda; (1463 ~kinci Kânun) Bosna Sancak Be~li~inde
bulundu~unu doktor Kreliçin 1921 de bast~rd~~~~vesikalar aras~nda
görmekteyiz [48]. Sicilli Osmani ( 870 H. - 1465 M. ) de Bosna Be~i
oldu~unu yazmaktad~r.
[48] Osmanische Urkunden in türkischer Sprache (1921 Wien( S. 40).
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B — Yine bunun gibi ( 875 Zilhicce - 1471 M.) tarihli ve Pençeli
olarak Sancak Be~i Hamza Be~e ait di~er bir buyuruldu görmekteyiz
(~ekil: 24). Bu da bir sene müddetle baz~~pazarlar~n iltizam~ na dair
verilmi~tir. Sureti aynen ~öyledir :
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1 — Sebebi tahriri kitab~~kalem ve mûcibi tastiri hitab~~rakam
oldurkim ~imdiki halde
2 — Sene hamse ve seb'ine ve semânemie y~l~nda vaki olan H~z~r
~lyas
[Çerinçe ?]
3 — Gününden Hoca pazar~n ve .33),:- pazar~n ve 4.~~
ladegin
dârendei
huruf
Juvan'a
bundan
öndin
bir
y~
pazar~n
4
bin
akçeye
o
yer
dikle?
~~
dutan
âmiller
tasarrufu
mucebince
yetmi
5
6 — min badilyevm ! bundan öndin dutan âmiller her nice tasarruf
iderdiyse bu dahi ol vech üzre tasarruf idüp üç
7
8 — ayda bir k~sta cevap ide özür ve behâne itmeye
9 — ider ise dahi na mesmu ola ve zikrolan bazarlarun
10 — halk~~dahi mezkûr~~kendülere âmil bilüp sözünden tecavüz
11 — itmeyalar•Mektubu mutalea k~ lanlar tahkik bilüp itimad k~lalar
12 — tahriren fI evaili Zilhicce sene hamse ve seb'In ve semânemie
Bu pazar iltizam~ na dair olan buyuruldunun alt~nc~~ve yedinci
"J," harreresat~rlar~mn sa~~nda ve kenarda Sancak be~inin
Hersek
Sancak
Hamza
Be~,
hül'fakir Hamza) kli~eli pençesi vard~r.
Beyli~inde bulunmu~tur. Hamza Beyin (875 H. - 1470 M.) de Bosna
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Sanea~~~Be~i oldu~unu vesikalardan anlad~~~m~z gibi kendisinin (877
~aban - 1473 Ikineikânun) senesinde de ayni Be~likte bulundu~unu
yine Fermanlarda görmekteyiz [49].
C — yine böyle ilk Pençelerden [904 Muharrem - 1498 A~ustos]
tarihli Fenârl zâde Ahmed Pa~an~n bir Buyruldusunun kenar~ndaki
-12'1
Esseyid Ahmedül'fakir) imzas~~Pençelerin yava~~yava~~
tekâmülünü göstermektedir [vesika: 25]
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[49] Osmanische Urkunden in Türkischer Sprache (1921 Dr. F. Kraelitz).
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Hüvelganiyyülmugni
I — Sebebi tahriri kitab~~kalem ve mücibi tastIri hitab~~rakam oldur ki elhaletühazihi
2 — Dergah' muallâdan Hökmü hiimayun varid olup mazmunu dürerbar~ nda bundan öndin Radivoy nam kâf ir
3 — dergah' muallâma gelüp Dubrovnik içinde Dubrovnik kafirleri
Radivoy Do~laç nam kar~nda~~m~~
4 — katl ettiler deyu arz klüp ve ol husus içün senki Sancak beyisin sana hökmü ~erifile kul
5 — Isal olunmu~~idi ki ol cânib ile söyle~üp muktazay~~ ~eri
neyse icra idesin denilmi~idi
6 — haliya Dubrovnik elçileri dergah~~muallâma gelüp bu kaziye
vaki olal~~yirmi sekiz y~ld~r gâhbigâh
7 — gelüp tezviratiyle incidir deyu ar~~eylediler öyle olsa buyurdum ki tefti~~idüp göresin
8 — vak~a bu kaz~ye vaki olal~~ yikirmi y~ldan ziyade ise dinlemeyasiz ve bu husus için tecdidi niza
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9 — etmek isterlerse men idüp ittirmeyesiz ve bâdennazar bu hökmü ~erif mezkiirlar~n ellerinde ibka
10 — idesin ~öyle bilasin deyu emrolunmu~. Öyle olsa memuru emriâli
mucebince tefti~e ~uril olunup
11 — ve Dubrovnik Kina~lar~ndan ‘=.11.1...».) 1 >I); .1. nam ademleri müddeileri Radivoy o~lu ,'-`•49:.,
12 — ve has~mlar~ ndan Kinaz Radic müvacehe olup mezkür maktul
Radivoy cL:-.P katlolah kaç y~ld~r
13 — mezkûr asabalar~ndan ber mûcibi hökmü padi~âhi tefti~~olun~cak
mezkûran müddeiler bizüm hasmum~z Radivoy
14 —
Gümlü o~lu Pa~ayi~it bey bu Hersek sanca~~n~~ol tasarruf
ittü~i zamanda katl
15 — olunupdurur deyu cemâati kesire içinde ikrar ve itiraf ittiler
ol mucebince mezkûr Gümlü
16 — o~lu bu Hersek Sanca~m~~ibtida tasarruf iderken merhum
Süleyman Pa~a ki sene ihda ve semanin ve semânemie y~l~nda
17 — tnebaht~~kal'as~~üzerine yürüyü~~idüp alamad~~~~ehyanlardad~r
bu takdirce ol tarihten
18 — bu iline de~in yirmi üç y~ld~r. Amma mezkûr ,.-.`..)..).,
-1
1 ,:i.). Foça
kad~s~~huzurunda mezkûr maktul
19 — Hamza bey zaman~nda vâki oldug~na<-=.1...,Y.1;-., ve nalband Radivoye nam kâfirler ~ehâdetleriyle isbat eylediler
20 — ve nakli ~ehadet dahi getürdiler, bu takdirce yirmi sekiz y~ldan
ziyade olur ve Padi~ah~m~z Zul,»
21 — emri hod bu kaz~ye vâki olal~~yirmi y~ldan ziyade ise sormayas~z ve tecdidi nizâ itmek isterse men idüp
22 — ittirmeyas~z deyu emr olunmu~tur. Çünkü kendülerin ikrariyle
ve tasdik~yle yirmi üç y~ldan ziyade idügi
23 — sabit ve zâhir old~~~~cihetten biz dahi hökmü cihanmuta üzre
amel idüp hökmü hümgyunu anlarda
24 — ibka idüp ve bu vesika bersebili temessük tesvid olunup ellerine virildi ki vakti hacette
25 — arz idaler tahriren fi evayili Muharremilharam sene erbea ve
tisamie

,tz,

Bu vesikamn Hersekzâde Ahmed Pa~aya ait oldu~u söyleniyorsa
da Hersekzâdenin elimizde iki pençeli buyuruldusu oldu~undan bunun
Fenârizâde Ahmed Pa~an~n olmas~~kuvvetle muhtemeldir. Çünkü bu
zat vezaret rütbesini ihraz etmi~~ve baz~~kay~tlara göre bilfiil veziriâzam olmu~tur.
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(943 H. - 1536 M.) tarihli olup Veziriâzam Ayas Pa~a taraf~ndan
Nemçe K~ral~~Ferdinand'a gönderilen mektubun sa~~taraf~ na ve sondan alt~nc~~sat~r kenar~na çekilmi~~olan pençe ile yan~ ndaki mührün
foto~raf isi vesikalar aras~ nda görülmektedir (vesika: 26). Mührün yaz~s~~
Belleten'in bundan evvelki say~s~nda gösterilmi~~olup pençenin yaz~s~~
ise (Ayas ibni Mehmed) tarz~ ndad~r. Bunun tertibi de bundan evvelki
vesikadaki Fenârizâde Ahmed Pa~an~ n Pençesinin tertibine benzemektedir.
Ayas Pa~an~n bu mektubunun sureti ve foto~rafisi Prof. Dr.
Fekete'nin (Macaristandaki Türk hakimiyeti esnas~nda Osmanl~~Türk
diplomasisine medhal) isimli eserinde vard~r. Ben de oradan naklettim.
Il — Kavisli Pençe nlimunelerinden
A — Yukar~~ k~s~mlarda söyledi~imiz gibi bu tek kavisli tukra
biçimi pençelerden en eskisi Veziriâzam Mahmud Pa~an~n bir vesika~~~n ba~~taraf~nda görülen Tu~ra biçimindeki pençesidir (vesika : 27).
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Mahmud ibni Abdülhay ?
1 — Bâisi tahriri kitab ve mucibi tastiri hitab oldur ki çün darende [ii
Y. Dubrovnikten hazreti hilafet penâh
2 — Mektub Franko
3 — Sultanülguzat~~velmücâhidin Halledet hilâf etühr~ nun Novabardada~~~
4 — gelüp mütemekkin olmagiçün ~lhan mektub~n taleb eyledi biz dahi
5 — bu Hökmü virdik ki tereddüd Çekmeyüb teallükatiyle ve etba.
ve e~yaiyle
6 — gelüp mezkür haslarda otura anda sakin olan sair reaya
nice ise oldahi ol karar üzre olup asüde ve müreffehül hal ola
7
8 — hiç ferd efrad~~aferideden mâni olup bivechin minelvücilh
maline ve taallükat~na
9 - ve esbab~ na ve nefsine taarruz degürmeye ve Desbot zaman~nda
vaki olan
10 — kazayas~~ihmal olunub sorulmaya ~öyle bilalar Biti [yi] mütalea
k~lanlar
tahkik bilüp itimad k~lalar tahriren fi evâyili Cümadelevvel
11
sene seb'a ve sittin ve semanemie
Bemakam~~
Kostantaniyye
Yine bu biti veya ~lhan mektubunun kenar~ na sonradan:
« Filcümle madenlerde otura ve gayri yerde otura ve Padi~ahun
memâliki mahrüsesinde yürüyüp satu pazar ve muamele ide hiç kimse
sah »
~er'a ve örfe muhalif teaddi itmeye ~öyle bilalar
ilave olunmu~tur.
Mahmud Pa~a dev~irmelerindendir. Sarayda yeti~mi~, iyi tahsil
görmü~~olup alim ve ~airdi. ~ki defa Veziriâzam olmu~tur. Fatih Sultan Mehmed II. devrindeki fikir hareketlerinde ilim ve fikir adamlar~n~~himaye etmi~~ve kendi ad~ na bir hayli eser ithaf olunmu~tur. 15
seneden fazla veziriazaml~ kta bulunmu~~ve (878 H.-1473 M.) senesinde
maktulen vefat eylemi~tir.
B — Bu Pençenin alt k~sm~ ndaki ismi (Mehmed) ve üstdekini (Ali)
diye okudum. Pençe (vesika : 28) bir Sancak Be~i taraf~ndan yaz~lm~~~
olan buyuruldudad~ r. Buyuruldu (912 Zilhicce) sonlar~ nda ( 1507 M.)
Foça mevkiinden Rüstem Voyvoda isminde birine yaz~lm~~~ve ~stanbula
gidüp vergilerini teslim ile memleketine avdet eden Dubrovnik elçisini
himaye ile yan~ na adamlar koyarak kendi hududuna kadar emniyet
içinde götürülmesi tavsiye edilmi~ tir. Buyuruldu aynen ~öyledir :
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Fahrülemacidi vel'emasil Rüstem Voyvoda elmükerrem zide
kadrühû malûm olakim ~imdikhalde Dubrovnik Elçisi Astanei
devlete senevi maktil~n
2 — verüb yine Dubrovnike müteveccih old~ lar eyle olsa gerekdir ki
voyvodalu~una müteallik merâhilde ve menazilde
3 — e~irradan ve ehli fesaddan kimesne bunlara ve metrf~katlar~na
ve kendülere tâbi ademlerinden bir habbesine
4 — dahi ve taâruz itmeyeler ve ulakdan ve sair avar~ z ve dahlden
sak~nas~n ve yarar
5 — ademler ko~up s~nura de~in gönderesin bir dünü dahi etmiyesin mektubu muhakkak bilüp mazmuniyle
6 — amel idesin tahriren fi evahiri ~ehri Zilhicee sene isnaa~er ve
tisamie
Beyurt~~
Foça

Foça, Saray Bosnan~n cenubu ~arkisinde Ta~l~ca ile Saray Bosna
aras~nda eskiden Hersek kzas~na tabi mühim kazalar~ndan idi.
Buyuruldu sahibi Mehmed ibni Ali hakk~nda bir malilmat~m~z yoktur.
C — 906 Hieret senesinde (1500 M.) Aynarozdaki S~rp manast~rlar~na vasiyet edilmi~~olan senevi muayyen aidat~n gönderilmemesinden
dolay~~Manast~r heyeti taraf~ndan vaki ~ikayet üzerine bu aidat~n
tediyesine dair veziriâzam Hersek zâde Ahmed pa~a taraf~ndan bu
Cumhuriyetin dükas~na yaz~lan Islavca mektubun fotografisi makalenin
sonunda olup tercemesi ve asl~n~n fotografisi Tarihi Osmani encümeni
meemuas~nda (sene 6 s. 690) ne~redilmi~tir. Bu Islavca vesikamn asl~~
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Viyanada Haricive Nezareti sicilleri aras~nda mahfuz imi~. ( vesika :29
ve 30)
D — Hersek zâde'ye ait (914 Muharrem - 1508 May~s) tarihli ve
kendisinin zat mührü ile pençesini havi di~er buyuruldu da ( Ragoza
devlet ar~ivi vesikalar~~) aras~nda ne~redilmi~tir. (vesika: 31) Bu vesikadaki pençe bundan evvelki pençeye benzemektedir. Bu buyurulduda
ve daha do~rusu makbuz Ahmed pa~an~n Hersekteki mülklerinin kira
bedelini ald~~~na dairdir.
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1 — Sebebi tahriri kalem ve mucibi tastiri rakam budur ki Hersekde
olan
2 — evlerimizin ve bagçemizin kiras~~içün Simko Bunik ve yaketa
Gundulik nam kimesneler
3 -- k~rk sekiz filûri getürüp teslim ettikleri sebebden bu huccet
4 — ketb olunup mü~arünileyhima ellerine va~olundu ; vakti hacette
ternessük oluna
5 — fi evâhiri Muharremilharam sene erbaa a~er ve tisamie
Beyurt~~
Brusa
Bunun sa~~kenar~ndaki Ahmed isimli Pençeyi meskûkât mütehass~s~~ merhum Ali Bey ikinci Bayezid'in tugras~~zannetmi~tir.
Pençenin alt taraf~nda Ahmed Pa~an~n zat mührü de vard~r.
Ahmed Pa~a, müstakil Hersek Dukas~~istefan Kusariç'in küçük
ogludur ; rehin olarak ~stanbula gönderilmi~tir. Müslüman olup Ahmed
tesmiye edilen bu çocuk, Osmanl~~ saray~nda yeti~mi~~ve sonra Beglerbegi, vezir ve veziriâzam olmu~tur. Anadolu Beglerbegi iken Memlûklerle vaki muharebede esir dü~mü~~ve avdetinde yine Anadolu
Be~lerbe~i olmu~tur. (901 H. - 1496 M.) tarihinde Anadolu Beglerbe~i
bulundu~unu Dr. Kreliç'in ne~rettigi vesikalar aras~nda görmekteyiz
[50]. ~lk veziriazaml~g~~tarihi kar~~~ kt~r; tarihler bunun veziriazaml~~n
501 Osmanische Urkunden in Türkischer Sprache (S. 100).
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ile Fenârizâde Ahmed Pa~an~nkini biribirine kan~t~rm~~lard~r ; Maamafih (906 H.-1500 M.) tarihinde veziriâzam bulundu~unu Slav lisaniyle Ragoza Cümhur Reisine gönderdi~i mektuptan anlayoruz.
Bundan sonra dört defa daha Sedareti vard~r. Sonuncusu (921 ~aban1515 Eylül) dedin Sekiz ay sonra iran vaziyeti dolay~siyle gazaba
gelen Yavuz'dan dayak yedikten sonra azledilmi~tir. Hersekzâde, uzun
tecrübesinden istifade edilmek üzere M~s~ r seferinde bulunarak sonra
~stanbula avdetine müsaade edilip gelirken Antakya civar~nda vefat
etmi~~ve na~~~Izmit körfezinde Diliskelesinde kendisine mensup
Hersek kariyesindeki camii haziresine defnedil~ni~tir. O~lu Ali Beyin
(~iri) mahlasiyle ~iirleri vard~r. Ikinci Bayezid'in k~z~~Hondi Hatundan
(Mahdumzade), (Kamer~ah), (Ayni~ah) isimlerinde üç k~z~~vard~. Ali
Beyden ba~ka o~ullar~~oldu~u vakfiyesinden anla~~l~yor. 917 Hicri
tarihli türkçe vakfiyesinin foto~rafisi ingilizce tercümesiyle beraber
Londrada bas~lm~~t~r [52].
E — 956 H. - 1549 M. tarihinde Musul ordugah~nda Ba~dad Be~lerbe~isi Baltac~~Mehmed Pa~a taraf~ndan Silistre Sancak Be~i Haydar
Be~in noksan olan hass~na za~nîme olarak verilen pençeli bir (32
numaral~~) vesika görülmekledir ; bu zamime sefere gelmiyen Abdi
isminde bir t~marl~n~n dirli~iyle, vefat etmi~~olan di~er bir t~marl~mn dirli~inden verilmi~tir. Be~lerbe~inin pençesi
ibarelidir.
Baltac~~Mehmed Pa~a, Kanuni devri Be~lerbe~ilerindendir. Bosnal~~olup Saraydan yeti~mi~, dürüst ve dürü~tlü~ü ile tan~nm~~t~r.
Antalya, Silistre, I~kodra Sancak Be~liklerinde bulunmu~~ve sonra
iptida Zülkadriye ve an~~müteakip Sivas Be~lerbe~liklerine tayin
edilmi~tir. ~ehrizor taraflar~n~~bu fethetmi~~ve Ba~dad'a be~lerbe~i
tayin edilmi~tir (956). Vefat~~(968 H. - 1560 M.) den sonra olup kabri
Eyüpdedir.
F — Budin Be~lerbe~isi Toygun Pa~an~n (961 H.-1554 M. )tarihi
ile Nemçe Kral~~Ferdinand'a gönderdi~i mektubun pençe,si (~ekil: 33).
L-4

1.

Toygun Pa~a Muzaffer Daima
kli~eli olup pençe kavsinin içinde beyzi ~ekilde bir de mührü vard~r.
Bu mektubun sureti Prof. Dr. Fekete'nin eserinde ne~redilmi~~oldu~undan burada tekrar edilmedi.
Toygun Pa~an~n tercemei haline dair tarihlerimizde malinnat
[52] The Wagfiyah of Ahmed Pa~a (By = Muhammed Ahmed S~msar 1940).
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yoktur. Sicilli Osmani Budin Be~lerbe~li~ini yazarak (965 H.-1558 M.)
de infisal ettikten sonra vefat~n~~beyan etmektedir.
J — 972 evaili receb (1565 M.) tarihli Budin Be~lerbe~i ~skender
Pa~an~n Solnuk sanca~~ndaki havass~~hümayuna zarar verenlerin
tedibleri için (Dobreçin) nam varo~~h~ristiyanlar~na verdi~i pençeli
temessükte, pençenin yaz~s~, Fekete taraf~ndan:
Elfakir ~skender
diye okumu~tur (vesika: 34).
~skender Pa~a Bostanc~~oca~~ndan yeti~mi~~ve Bostanc~ba~~~iken
evvela M~s~r ve sonra Budin ve daha sonra da Anadolu Be~lerbe~iliklerinde bulunmu~tur. (974 H.-1566 M.) de Sigetvar seferi esnas~nda
vezaretle ~stanbulda Kaymakaml~k eden ~skender Pa~a, (978 H.-1570
M) de K~br~s seferinde bulunup Magosa kalesinin zapt~ndan iki gün
sonra vefat etmi~tir. Müverrih Ali, tamahkâr oldu~unu Be~lerbe~i
iken rü~vetsiz t~mar tevcih etmedi~ini beyan eylemektedir. Sicilli
Osman' Yeniçeri a~as~~oldu~unu yazmakta ise de hususi kütüohanemizdeki a~alar cetvelinde ismi yoktur.
H — 1155 H.-1742 M. tarihli Bosna valisi Mehmed Pa~an~n vermi~~
oldu~u tezkiresiz t~mar berat~n~n kenar~ndaki kavisli pançesi(vesika: 35):

Mehmed Valii Bosna Muzaffer Sah
ibareli olup bu vesikamn arkas~nda ise beratm s~hhatini teyiden resmi
mührü de vard~r. Bu mührün suretini ve foto~rafisini bundan evvelki
mühürler makalesinde göstermi~tim. Tezkiresiz t~mar tevcihine ait
vesikalar nadir oldu~undan bu berat su'retini aynen dercediyorum :
l k:

f

).-4) il

4_1

—N

.) Ylki" J1k•S'7 .-” • • .! çtli. Y 1:5

vi

Jyc 3 4..}

4/L.1"...
.
o -C.~ 4:2.X .33 „y.

k:~ — y

..12-1,3•1 ,s,S-10.)
LPIJ

J.,1-4

~~

—

Tu~ra ve Pençeler

143

4.1 4.31._XL., jy.,;- j
4 ~~
4.11I-~.

—
,5P)

)Y.~i• )15:-

~

..1;

7,3

,
~~~

- V

r

-D

jr4;

ji —

A

I -

Padi~âh~m
Sebebi tahriri kitab~~kalem ve mucibi tastiri h~tâbl rakam oldur ki
Bosna sanca~~nda Brod
Nâhiyesinde Sotska nam karye ve
gayriden üç bin alt~~yüz akçelik timar ile duagûy olan Ahmed
veledi Abdullah
3
bilnveled fevt olup timariyle dua~ûylu~u olveçhile mahlül olma~~n i~bu darendei huruf di~er Ahmed erbâb~~istihkakdan
mahalli merhamet
4 — olup timar~~mezbur duagûyl~k ile kendûye virilmek bâb~nda
inâyet recas~nda arz~hal etme~in mucebince timar~~mezbur
duagûl~k ile veçhi me~rüh üzre
5
bilâveled müteveffa olan merkum Ahmed veledi Abdullah tahvilinden duagflyl~k hizmetinde mukim olmak ~artiyle hamse ve
hamsin ve miete
6 — ve elf ~abânülmuazzam~n on dokuzuncu gönünden merkum di~er Ahmed'e tevcih olunup Sultanülguzât~~velmücahidin halledet
hilâfetühû
7 — ilnyevmiddin hazretlerinin Fermâm ~erifleriyle virildi ki zikrolunur
sah
sah
sah
Karye'i Sotska tâbi-i M gerekdir ki badelyevm taht~~yedinde
3600

1
2
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8 — olup tasarruf kitap ~ol ki vazaifi duây~~devâm~~devleti padi~âhi
hi~metidir ber mr~cibi defteri hakanI bikusur merl ve müeddi k~la
9 — olbabda hiç ahad mani ve müzâhim olmayalar.
Bu berat verildikten sonra foto~rafisinde görüldü~ü üzere muamele görmekte ve ~stanbulda Defterhanedeki defterler tetkik edilerek
kayitler tecdid olunmaktad~r. Bu hususlar hakk~nda ayr~~bir makale
ne~redece~imizden pençenin ne~ ri münasebetiyle bukadar izahat ile
iktifa edildi.
Timar berat~n~~veren Bosna valisi Ye~en Mehmed Pa~a olup
Sad~râzaml~k da etmi~tir. K~sa tercemei hali Belleten'in bundan evvelki
say~s~nda yaz~lm~~~oldu~undan burada tekrar edilmemi~tir.
Bu timar vesikas~~kenar~ndaki pençeden ba~ka yine timar tevcihine
dair pençeli timar beratlar~~vard~r. ( Vesika: 36, 37, 38, 39, 40) da f oto~rafisini koydu~um bu beratlardan biri (1116 Ramazan-1705 ~kincikânun) da Erzurum Valisi ve ~ark Seraskeri Vezir Kösec Halil Pa~aya,
ikincisi (1115 Zilkade-1704 Mart) Mirimiran veya Be~lerbe~i bulunan
Ahisha valisi Sâlih Pa~aya, üçüncüsü (1117 Cemaziltila-1705 A~ustos)
da Tem~evar valisi bulunan vezir Ali Pa~aya ve dördüncilsü ( 1179
~aban-1766 ikincikânun) da Bosna valisi vezir Ali Pa~aya ve be~incisi
ise (1218 Cemâziyelevvel - 1803 M.) de yine Bosna valisi vezir Ebubekir Pa~aya aittir.
III -- Ke~ideli Pençeler :
Bu ke~ideli pençeler iki k~s~md~r. Bir k~sm~, Veziriâzam veya
Sadr~âzamlar~n, Eflak ve Bu~dan voyvodalar~na yazd~klar~~buyuruldulara çektikleri uzun ke~ideli pençelerdir, di~eri ise ke~ideleri daha
k~sa olan ve geli~i güzel çekilenlerdir. Her ikisine dair elimizde vesikalar bulunmaktad~r. Muhtelif as~r ve senelere ait olarak elimizde
bulunmakta olan birinci k~s~m uzun ke~ideli pençelerden hepsinin
flâmalar~~buyuruldunun birinci sat~riyle ikincisi aras~nda bulunup
ke~ide ise en son sat~r~n alt~ndan sola do~ru k~vr~lmakta ve tam k~vr~nt~~yerinde de (-...., Sah) i~areti bulunmaktad~r. Veziriâzam Kanijal~~
~brahim, Dârendeli Mehmed, ~ahin Ali, Mehmed, Cezayirli Gazi Hasan,
Koca Yusuf ve Abdullah pa~alar~n Eflak ve Bu~dan Be~lerine gönderdikleri pençeli buyuruldular~~hep böyledir. Bunlardan on yedinci
as~r ba~~na ait olan ~brahim Pa~a buyuruldusiyle on sekizinci as~r
sonlar~na do~ru Sadaret Kaymakam~~Cezayirli Gazi Hasan Pa~an~n
buyuruldular~n~n suretleriyle foto~-rafilerini nümune olarak gösterme~i muvaf~k buldum.

Lev. XX/ V

~ekil : 1
Karaman okullar~ ndan Ibrahim Bekin Tukras~~

~ekil: 2
Karaman okullar~ ndan ~shak Bekin tu~ras~~
Bel/elen: C. V

Lev. XXV

~ekil : 3
Karaman okullar~ ndan Mehmed Beyin tu~ ras~~

~ekil : 4
Karaman okullar~ ndan Pir Ahmed ve Kas~ m Bqlerin mü~terek tu~lalar!

4411
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~ekil : 5
Candar okullar~ndan Kas~ m Betin tukras~~
Beileten: C. V

Lev. XX; I

~ekil :
kle111; ~:k

ultanlar~ ndan Nleliki Nas~ r Mehmed 'in h~~ ra~~~~

~ekil : 7
Mer~~ lt:k sultanlar~ ndan Nleiki E~ ref ~aban] r~~ T~~ gras~~
Belleten : C. I'

Lev. XXV//

~ekil mükerrer : 7

~ekil : 8

Memlük sultanlar~ ndan Kansugavri•nin mührii

Osman o~lu Orhan Begin tukrasi

~ekil : 10

~ekil : 9
Osman o~lu Orhan Bekin di~er tukras~~

Osman okullar~ ndan Emir Siileyman~ n tukras~~

~ekil: 11

~ekil: 12
Çelebi Mehmed'in iki tukrast

Belleten : C. I'

Lev: XXVIII
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Vesika : 13

Vesika : 14

Fatih Sultan Mehmed'in iki fermani
Belleten: C. V

Lev. XXIX
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Vesika : 15

Vesika: 16
Fatih Sultan Mehmed'in iki ferman~~

Bellelen: C. V
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Vesika 18

Vesika : 17
Ikinci Bayezid'in iki fermani

Belleten: C. V
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Vesika : 19
~ kinci Bayezid'in ogl~~~ Karaman valisi ~ehzade ~ehin~ah~ n bir ferman~~
Belleten: C. 1.

Belleten : C, V
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Vesika : 22
Kanunt Sultan Süleyman'~ n di~er
bir ferrnani

Belleten: C. V
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Vesika 23
Sancak Be~ lerinden Isa Be~in bir
buyruldusu ile pençesi
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Vesika : 24
Sancak Be~lerinden Hamza Be~in buyruklu ve pençesi
Bel/elen . C. V

: XXX I V

Lev: XXA V
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Vesika : 25
Fenâri zâde Ahmed Pa~a'n~ n buyruldu kenar~ ndaki pençesi
Bel/elen: C. V
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Belleten : C. V

Vesika : 26

Lev : XX XV I
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Vesika : 28

Mehmed ilmi Ali isminde bir Sancak Be~inin bir Buyruldusu ile Tu~ ra
~eklindeki pençesi

Be/le~en: C. l'

Lev: XXXVIII
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Vesika : 29

Hersekzade Ahmed pa~an~ n Islavca pençeli Buyruldusu
Belleten: C. V

Lev: XXXIX
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Vesika : 30
Hersekzade Ahmed pa~an~ n pençesi
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Vesika : 31
Hersekzade Ahmed pa~an~ n pençeli ve mühür1ü bir mektubu
Belletr~: : C. V
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Vesika : 32
Ba~clad Be~lerbe~is~~ Baltac~~ Mehmed pa~an~ n Silistre Sancak be~ine
didik tevcihi vesikas~~

Belleten. C.
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Vesika : 33
Budin Beklerl~ qisi Tuygun pa~an~ n Nemçe Kral~ na mektubu ve pençesi
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Vesika 34
lskender pa~an~ n bir pençeli Buyruldusu

Belleten: C. V
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Vesika: 35
Bosna valisi Mehmed pa~an~n verdi~i Tezkiresiz Timar berfit~~

BeUeten: C. V

II

Ler: .11.111

Vesika : 36
Halil pa~an~ n verdi~i bir berattaki pençe

\sr

Vesika: 37
Salih pa~an~ n bir pençesi
.liel/eten C. V

Lev: XL/ V

Vesika : 38
Teme~var Muhaf~z~~ Ali pa~an~ n pençesi

,{

Vesika : 39
Bosna valisi Ali pa~an~ n pençesi
Bellek:: . C. V

Ler: XLV

Vesika
Bosna valisi Ebubekir pa~amn pençesi
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Vesika : 41
Veziriazam ~ brahim pa~an~ n Eflak voyvodas~ na grinderdi~ i pençeli Buyruldu

Bel/elen : C. V

Lev: XLV I
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Vesika : 42
SacVaret Kaymakam: Cezayirli Gazi Hasan pa~an~ n Elfak voyvodas~ na
gönderdi~i pençeli Buyruldu

Belleten. C. V

Ler: XLVII
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Vesika : 43
Sokullu Mustafa pa~an~n pençeli Buyruldusu

Belleten C V

Lev :

Vesika : 44
Mustafa pa~an~ n mührü ile pençesi

Vesika : 45
Hac~~ Yusuf pa~anm pençesi ile mührü

BelIeten : C. V

Lev: XLIX
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Vesika : 46
Abdi pa~an~ n pençesi ile mührü
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Vesika : 47
Hac~~ Ali pa~an~ n bir tahvil mektubu ile pençesi
Belleten : C. V
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Vesika : 48
Beglerbegi Ahmed Pa~an~ n pençeli buyruldusu
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Vesika : 49
Sadr~azam Koca Rag~ b Pa~an~ n pençeli mektubu
Belleten: C. V

1.

Ler: LI

T3::2
;•.) ..;2b (*4
Li4.4,;-<VL'-/

.4‘...ffr-i~~

caz.) •;-.>--;t,,»
•

6)).
e,s~-We.a

Vesika : 50
Sadr~azam Halil Hamid Pa~an~ n pençeli mektubu

Bel/elen: C. V
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Vesika : 51
Bender muhaf ~ z~ n~ n bir buyruldusu

Belleten : C. V

Lev: LIII
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Vesika : 52
Bundan evvelki tarzda bir pençe

Belleten: C. V
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Vesika: 53
Kastamonu Mütesellimi Tahmiscio~lu Hac~~ Mustafan~n bir buyruldusu ile pençesi
Belleten: C. V

Ler,: LV
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Vegika : 54
Asakiri mansûre seraskeri Halil Rifat Pa~an~~~~ mühürlü buyruldusu
Bellden: C. V

Lev: LVI
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Vesika : 55

Vesika : 56

Defterdarlarm kuyruklu imza denilen Sahlar~~
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Vesika : 57
Darüsseâde akas~~ Hac~~ Be~ir a~ac~ n imzas~~

13cIleten: C. V

Lev: LVIII
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Vesika : 58
Hac~~ Be~ir a~an~ n di~er bir imzas~~
Belletvz: C. V

Lev: LIX
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Vesika : 59
Derüsseade a~alarmdan Ali a~an~ n takrir ve imzas~~
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Vesika : 60
Dariisseade a~alar~ ndan Halid agan~ n takrir ve imzas~~

Belleten: C. V

Belleten: C, V
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Tura ve

Pençeler

145

Bunlardan ~brahim Pa~an~n buyuruldusunda, devam etmekte olan
harp münasebetiyle Eflak voyvodas~~Nikola'dan bin adet öküz arabas~n~n tedariki istenmektedir, buyuruldu ~öyledir ( vesika : 41 ):
3),(:41
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K~dvetii ümerairmilletil mesihiyye umdetü küberaittaifetil iseriyye hala Eflak voyvodas~~Nikola voyvoda hutimet avak~bühü
bilhayr k~beline hulasai kelâm ibla~iyle inhâ ve ilam olunur ki
2 — i~bu sâli meymenet i~timalde seferi hümayun musammem olma~la vilayeti Eflaktan bin adet öküz arabas~~ihraç ve Nevrflz~~
sultanide Astanei saadet'te
3 — meveud ittirmek bab~nda ~erefyaftei sudür olan Fermân~~ali~an
mucebince mektub tahrir ve [isim yeri aç~k] ile irsal olunmu~tur
4 — in~aallahü teala vusülünde mucibi emri ali üzere amelü hareket
ve hilaf~ndan begayet mücanebet eyleyesin vesselâm alâ menittebailhüdâ
Bemedineti
Kostantaniyye
Elmahruse

1

Ibrahim Pa~a, bundan evvelki Belleten'de mühürler k~sm~ nda k~sa
tereemei hali yaz~lan Kanijal~~damad Ibrah im Pa~ad~r. Eflak voyvodas~~
ise (1008 H.-1599 M.) ila. (1009 11.4600 M.) tarihleri aras~nda voyvodal~k eden (Nikola Patra~ko) dur. Pençede yaln~ z Ibrahim ad~~vard~r.
Yine Eflak voyvodalar~ndan Mavroyani Nikolaya yaz~lan Sadaret
Kaymakam~~Cezayirli Gazi Hasan Pa~an~ n pençeli buyuruldusunda,
(vesika : 42).Kendisinin Sadaret Kaymakam l~~~na tayini ve muzafferiyet
teb~iri dolay~siyle voyvodaya te~ekkür edilmekte ve yine eskisi gibi
faaliyette bulunmas~~tavsiye olunmaktad~ r. Buyuruldu aynen ~öyledir:
Belleteu C. V F. 10
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1 — K~dvetü ümerail'milletil mesihiyye umdetü küberaittaifetil Iseviyye hala Eflak Voyvodas~~Mavroyani Nikola Voyvoda Hutimet
avak~bühü bilhayr k~ beline hulasai kelam ibla~iyle inha ve
Ham olunur ki
2 — bu def'a Kaimmakaml~g~m~ z tebrikini havi ve muhafazai memleket ve müdafaai aday~~ bed tinet z~mn~ nda cem'u tabiye eyledi~in asakiri nusrat meâsir 3*, ve
3 — ve Fevziye ve Sina manast~rlar~~havalisinde ve mahâli sâirede
zuhür iden Nemçe askeri üzerine dilirâne ve gayurâne hücum
ile küffar~~te~tit
4 — ve peri~an eylediklerinden gayri Çapul tarikiyle hudud ve s~nür~~adaya dühul ile tabyalar~ n~~zabt ve karyelerini ihrak ve
kafi vâfir
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5

dil ve kelle ahziyle mansüren ve muzafferen avd ve kufül eylediklerini mübeyyin bu def'a vürüd iden kâ~~tlar~n manzur ve
mefhumu malis~mumuz olma~la
6 — bu vechile ifây~~levâz~m~~tebrike mübâderetinden ve alelhusus
askeri islâm~n dü~man~~din üzerine galibiyetleri be~aretinden
ziyadesiyle mahzuz
7 — old~g-~m~zdan ba~ka bu keyfiyet ötedenberu hakk~nda derkâr
olan hüsnü zan ve teveccühümüzün tezayüdünü mucib olma~la
fimâ baad mecbul old~~~n
8 — sadakat ve istikamet muktazas~ nca bundan böyle dahi gayret ve
hamiyyeti elden b~ rakmayup senden memul ve muntazar~~ ~ahâne old~~~~üzre etvâr~~
9 — bergüzide ve meâsiri mebrüre ibrâz~na sarf~~ nakdinei kudret
eyleman içün mektub tahrir ve [isim yeri aç~k] ile irsal olunmu~tur
10
in~allahül mevlâ vusülünde ber minvâli mukarrer amelü hare-kete mübaderet eyleyesin vesselâmü alâ menittebaalhüdâ.
Bemedinetil Kostantaniyye
elmahruse
M
Cezayirli Hasan Pa~a hakk~ nda Belleten'in bundan evvelki say~s~ nda malC~mat vermi~tik. Eflak Voyvodas~~Mavroyani Nikola ise
(1200 Cemaziyelâh~ r - 1786 Nisan) da Divân~~Hümâyun tercemanl~~~ndan Eflak Voyvodal~~~ na tayin olunan zattir. ( 1790 ) tarihine kadar
burada kalm~~t~r. Devlete sad~ k idi. Hattâ birinci Sultan Hamid, bir
gün Hasan Pa~a ile görü~ ürken «Gerek Sadrâzam (Yani Koca Yusuf
Pa~a) gerek sen ve Eflâk Voyvodas~~üçünüz dahi benim waklar~m ve
mücerreblerim oldu~unuza binaen sizin için bir türlü azil yoktur
hemen bilittifak gayret edesiniz» demi~ti.
Yine bu Nikola Voyvodan~n, dü~mana kar~~~muvaffak~yet hâs~l
oldu~unu mübeyyin ~stanbula günderdi~i bir tahrirat~n padi~aha arz~~
üzerine Birinci Abdülhamid, tahrirat~n üzerine:
«Benim Vezirim, tam devleti aliyyeme sadakatli bir voyvoda imi~~
allah islâm ile mü~erref eylesin deyu dua eylesem hidayeti rabbani.
Ho~imdi hemen islâm taraf~ na olan gayretini allah zayi eylemesin,
yine nüvâzi~~ile tatyibi hat~ r eyliyesin» demi~ti. Hasan Pa~an~n pençesinde ( Kaymakam Hasan) ibaresi vard~r. Buyuruldunun s~hhatini
teyit için bas~lm~~~olan Hasan Pa~an~ n resmi mührünün ortas~nda,
zat mühründe oldu~u gibi
hadisi ~erifi hâkkedilmi~~olup etraf~~ ise:

.T,
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ki i~elidir.
K~sa ke~ideli pençelerden bir tanesi ( 982 Zilhicce - 1575 Mart)
tarihi ile Budin Be~lerbe~isi Sokullu Mustafa Pa~a taraf~ndan (vesika :
43) reâyân~ n hukukuna riayet edilmesi hakk~ nda Hatvan kad~s~'na
gönderdi~i buyuruldudur. Buyuruldunun sureti Fekete'nin ( Macaristanda Türk hakimiyeti esnas~nda Osmanl~~Türk Diplomasisine methal
1926 ) isimli eserinde vard~ r; buyuruldunun foto~Tafisi makalenin
sonuna konulmu~tur. Fekete, Mustafa Pa~an~n pençesini
„y1.:31
Abdi Hakir Mustafa Pa~a El-fakir
diye okumu~tur.
Bundan ba~ka yine ayni tarzda Murtaza Pa~an~ n ( 1036 H. - 1627
M.) tarihli (vesika : 44)
1;1..5)1p,
Murtaza Pa~a Muzaffer Daima
pençesiyle resmi mührü ve Özi valisi Yusuf Pa~an~n (1116 Muharrem1704 May~s) tarihli (vesika : 45)
1.1.1
~,j1.3
Elhac Yusuf Muzaffer Vali-i Özi Hâlâ
pençesi ve resmi mühürü ve Abdi Pa~an~ n ( 1127 11.-1715 M.) tarihiyle vermi~~oldu~u (vesika : 46) bir tahvil mektubunun kenar~ndaki
5 .47

Abdi Muzaffer Vali -i Özi hâlâ
ibareli pençesiyle yine resmi mührü bundan evvelki mühürler makalesine konmu~tur.
Bu tarzdaki ke~ideli penelerden ( 1114 Ramazan - 1703 ~ubat)
tarihli olup asayi~i iade için Ba~dad taraf lar~na memur edilen Karaman eyâleti Be~lerbe~isi Haci Ali Pa~a taraf~ndan Ömer ismindc
timardan mazul birine timar tevcihine dair K~r~ehir kad~s~na gönderilen bir tahvil mektubunun suretini ne~rediyorum. Bunun foto~rafisi de makalenin sonundaki vesikalar aras~ndad~r (vesika : 47). Mirimiran ke~ideleri ince kalemle çekilmektedir.
r~<J-~ ,
Lrl 41"- Us
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[isim yeri aç~k]
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1 — Hazreti mevlânay~~ ~eriat meâb k~dvetülkuzat~~velhükkâm mâdinülfezâili velkelâm Mevlâna [isim yeri aç~k] kad~s~~efendi zide
fezailühü inha olunur ki
2 — K~r~ehri Sanca~~nda Çiçekda~~~Nahiyesinde Karacalar nam
karye ve gayriden be~~bin be~~yüz akçe timara Ömer mutasarr~f
iken yine livây~~mezburda ve Nahiyei mezkûrda
3 — Sar~k~ z nam karye ve gayriden iki bin dokuz yüz akçe bir
k~l~c~~tefrik ve ahardan Ibrahim'e tevcih ve Mirimiran tahvili
ile mutasarr~f iken memur oldu~u
4 — Ba~dad seferine gelmeyüb nâmevcud ve olveçhile timar~~mahlül
olma~la yine erbüb~~istihkakdan ata ve dona kadir . . boylu . .
gözlü . . ka~lu [53] mezkûr
5 — Ömer mahal ve müstahak ve kadimi timar~ na merhameten zam
ve ilhak olunmak bab~nda sezâvâr~~ât~fet old~~~n k~dvetülemasili
velakran K~r~ehir sanca~~~Alaybe~isi
[531 Noktal~~yerler aç~k olup ~emaili gösterilmemi~tir.
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6 — Malkoç Mehmed zide kadrühü arzil ilâm itmekle arz~~mucebince
sancag~nda sakin olub Alaybe~isi bayra~~~alt~nda seferi hümâyun'a e~mek ~art~yle i~bu sene
7 — erbea a~er ve miete ve elf mâh~~Ramaza'n~n on sekizinci gününden mezbur ~brahim'in 47: neyamedinden merkum Ömer'e
tevcih ve zam ve ilhak olunub Astanei
8 — saadet taraf~ ndan Berat'~~ihrac olub gelinceye de~in zaptkün
yedine i~bu tahvil mektubu verilmi~tir vusûlünde gerekdir ki
mezbûrun tarihi tahviline
bihab
9 — dü~en â~âr~~ ~eriyyesin ve rüsüm~~muayyenesin
velkanun mezbure ahzü kabz ittirüb taraf~~âhardan bir
ferd dahl
ve tarruz eylemeye. Tahriren fittarihilme~bur
10
Buyuruldu
Sahray~~
Ba~dad
Imza yerine konan pençelert

Baz~~pençeler de, mektub ve buyruldular~ n sonlar~na imza mahalline konmaktad~r. Sadr~âzam, Vezir, Be~lerbe~i, mütesellim ve
muhaf~zlar~ n bu tarzdaki mektub ve buyruldular~na vesikalar aras~nda
tesadüf edilmektedir. Bunlardan Vezir ve Be~lerbe~i (l~firimiran) rütbesinde olanlar~ n pençeleri üç flâmal~, mütesellim ve muhaf~z vekili
bulunanlar~n ise iki flâmal~d~r. Vesikalar aras~nda foto~rafileri görülen
pençelerden biri Be~lerbe~i Ahmed Pa~an~n ve di~er ikisi Sadr~âzam
Mehmed Rag~ b ve Halil Hamid Pa~alar~ n ve bir k~sm~~da iki flâmal~~
olarak Bender muhaf~ z vekili Mustafa, Mehmed ve mütesellim Tahmisci
o~lu Hac~~Mustafaya âit olan pençelerdir.
A — Ahmed Pa~an~n pençeli mektubu: (~ekil: 48)
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Ahmed A~a
huzurlar~na bâdesselâm inha ve ilâm
1 — ~zzet karin
olunur ki hâliya tahvilinizden otuz dokuz bin Akçe
2 — Sebebi tahrir hökmü ile havale olunup ademlerimizden k~dvetülemasili velakran Süleyman Zide kadrühû tahsiliçün irsal olunmu~tur vüsulünde memuldir ki zikr olan
3
Akçeyi mü~arünileyhe bittemam teslim eyleyüp muhasebenize
mahsub ittirilmek içün sebebi tahrir hökmün kenduden alup
h~fz eyliyesiz bu hususta teallül ve tehir
olunmak ihtimali olmaya; deyninize mahsub olmu~~Akçedir evvel
4
dü~en Akçeden virüb bu canibin riâyeti hat~r~çün bir saat mukaddem olmas~na
himmet eyliyesiz, zayi olur de~ildir, söyle mülâhaza buyur~la
5
baki iz~et bâd
Bu pençe iyi oltunam~yor, Ahmed isminden evvel J harfleri varsa da ~üphelidir. Vesikan~ n tarihi de yoktur. Bunun arkas~ndaki n~sf~~
kutru 3 santim iki milimetre olan mührün yaz~lar~~ aras~nda(-'
)
ibaresi mektub'un Be~lerbe~ilerden Ahmed Pa~a isminde birine aidiyetini göstermektedir.
B — Koca Rag~ b Pa~an~n mektubu:
Sadr~âzam Rag~b ~'N,lehmed Pa~a taraf~ndan (~ekil: 49) kap~c~ba~~~
rütbesinde olan Mora mütesellimine ve T~rablice Nâibine gönderilen
mektu'da tekâlifin s~rf T~ rablice kazas~na yükletilmeyip bütün Yar~mada halk~ndan al~nmas~~tavsiye edilmektedir. Mektub sureti:
I
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1 — K~ dvetül emacidi velâyan Dergahl ali kapuc~~ ba~~lar~ndan olup
Mora mütesellimi olan [isim yeri aç~ k] zide mecdühû ve ~eriatmeab
Trablice kazas~~Nâibi efendi zide ilmühû badesselâm inha olunur ki Mora Muhass~llar~~
2 — Trablice kazas~nda ikamet itmekle vaki olan tekâlif nefsi kazâi
mezbûre hasr olunmayup bilcümle cezirei Morada araziye mutasarr~f olanlara ala ve evsat ve ednâ itibariyle
3 — Tadil ve tesviye hususuna riayet olunmak bab~nda mukaddema
evâmiri ~erife sad~r olmu~iken Cezirei mezburede vaki kazalarda
baz~~kocaba~~lar teklifi merkum eden hisselerini edâda
4 — teannüd ve muhalefet idüp ve cezirei merkumeye amedü ~üd iden
müba~irlerin konaklar~~icarâtiyle masarifat~~saireleri dahi yaln~z
Trablice kazas~na tahmil olunma~la ehâli-i
5 — kazan~n halleri digergün old~~~n~~sen ki kazâi mezbur Nâibi mumâileyhsin bililtimas arzü inha ve olmakule masarifat ve teklifi
saire bilcümle ehâli-i cezirei mezbûreye
6 — tadil ve tesviye tarikiyle tefhim olunmak bab~nda emri~erif
sudur~n~~istid'a eylemen ile imdi mukaddema vechi me~ruh üzre
sad~r olan fermân~~ali~an mucebince amel olunmak bab~nda
7 — sad~r olan Fermân~~ all~an mucebince mektub tahrir ve irsal
olunmu~tur, in~aallahüteala vusillünde mucebi emri 'ah üzre
8 — amel ve hareket eyliyesiz vesselâm
Pençe
Mehmed Rag~b Muzaffer
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Pençe tarihsizdir. Rag~b Pa~an~n sedareti 1757 iptidas~~ile 1763
iptidas~~aras~ndad~r.
Halil Hamid Pa~an~n sedaretinde Bolu voyvodas~~Hac~~Ahmed
A~aya ve Mudurnu kazas~~Nâibine gönderilmi~~olan (~ekil: 50) Ca~ala
zâde Rüstem Pa~an~n Mudurnudaki Dibek hani ile camiinin tamiri
hakk~ndaki pençeli mektub da aynen ~öyledir :
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1 — K~dvetül'emacidi velâyan Dergâh~~âli kapuc~~ba~~lar~ndan Bolu
kad~~voyvodas~~ Elhac Ahmed A~a zide mecdühû ve ~eriatmeâb
Mudurnu Kazas~~Naibi efendi zide ilmühü badesselâm inha olunur ki
2 — Müteveffa Cagala zâde Rüstem Pa~a evkaf~ndan Mudurnu kasabas~na bir saat mesafede olan Dibek ham ve cami-i ~erifin sak~f lar~~
muhterik olmaktan nâ~i tamirü tecdidi hususu bundan akdemce
3 — ledelistidâ fakat Cami-i mezla~r mütevelli-i vakf Ali Bey taraf~ndan bir mikdar tamir ve hani mezkûr terk olund~~-~~bu def'a
inha ve hani mezburun dahi tamir ve teedid olunmas~~istida
olunmu~, hususu
4 — mezbur mütevelli-i mumaileyhden istilam olundukda elhâletü
hazihi eyyam~~ ~ita olmak takribiyle muktazI olan kerestenin
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tedarük ve nakli müteassir ve amele ve neccar dahi Astâneden
irsaline mütevakk~f olma~la
5 — kudum~~sayfda bina ve tamiri husus~na müba~eret itmek üzre
teahhüd eyledi~ine binaen evveli baharda binas~na müba~eret
ve bervechi istihkâm itmam~ na dikkat ve i~mazdan mubâadet
eylemesi ba emri âll bu def'a
6 — mütevelli-i mumâileyhe tenbih ve tekid olunma~la ilâm~~hal siyak~nda sâd~r olan Fermân~~âli~an mucebince mektup tahrir ve
[isim yeri aç~k] ile irsal olunmu~tur. In~allahü tel.
7 — vusulünde mucebi emri âll üzre amel ve hareket eyliyesiz vesselâm
Pençe
Halil Hamid Elmuzaffer
Bunun tarihi yoktur. Halil Hamid Pa~an~ n sadareti (1197 Muharrem-1783 Birincikânun iptidas~n) dan (1199 Cemaziyelevvel-1785 Nisan)
tarihine kadar iki buçuk seneye yak~n sürmü~tür. Halil Hamid Pa~an~n mufassal tercemei halini Türkiyat Mecmuas~n~n be~inci cildinde
[sene 1936] ne~retmi~tim.
Iki flâmal~~pençelerden Bender muhaf~ z kaymakam~~Mustafa
A~an~n baz~~levaz~ m~n kendisine verilmesi hakk~ nda Bender kalesi
cebeci ba~~s~na gönderdi~i 1193 Zilkade (1779 Ikincikânun) tarihli
buyuruldu sureti nümune olarak a~a~~ya yaz~lm~~t~r. (~ekil: 51)
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1 — K~dvetülemâcidi velâyan Bender kal'as~~Cebeci ba~~~s~~izzetlü
Mehmed A~a zide kadrühti inha olunur ki
2 — hâlâ Bender kal'as~~muhaf~z~~Veziri mükerreme kaimmakaTniyetimiz hasebiyle kaPâi mansürei ~ahane ve serhaddi mamürei
3 — padi~ahâne cebhanesinde mevcud bulunan mühimmattan yaln~z
on alt~~aded sahan ve üç aded karavana ve on
4 -- aded tencere maa kapak ve bir le~en üç ibrik ve bir kazan bir
süzgi iki tabe ve bir çift kefgir kepçe iki gü~iim
5 — ve üç deste ka~~ k ve on alt~~aded kilim ve bir buçuk vakiyye
kal'i ve yüz elli dirhem ni~ad~r ve yüz vakiyye
6 — timün ham ve elli vakiyye yapag-~~ ve bir çift saka kisbeti
maa ~alvar ve bir çift saka mi~ki kaimmakaml~g~m~z cihetiyle
lâzimeden
7 — olma~la mezkürülesami e~yalar~~Cebehane-i âmireden ihrac eyleyüb taraf~m~za irsal
8 — eylemeniz bâb~nda Divân~~Bender'den i~bu buyruldu tahrir ve
(isim yeri aç~k) ile irsal olunmu~tur.
9 — in~aallahü teâlâ vusulünde gerekdir ki vechi me~ruh üzre amel
ve hareket eyleyüb
10 — bervechi muharrer mezkürâm Cebehane-i âmireden ihrac eyleyüb her milcibi senedi kavi i~bu Buyurulduyu h~fzeyleyüb
11 -- bundan böyle bilâ buyuruldu mühimmat~~harbiyyeyi itlâfdan
gayet hazer ve müeânebet eyleyüp mücibi buyruld~~âmil olas~z
deyu
21 - Zilkade - sene 1193
Pençe
(Mühür)
Mustafa Kul kethudas~~ esbak
Mustafa A~ay~~yeniçeriyan kaimmakam~~
Muhaf~z~~Bender
hâlâ
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I. Hakk~~ Uzunçar~~l~~

Bundan ba~ka ( 1216 H. - 1801 M. ) tarihli Kethüda Mehmedin
pençesi ile (vesika : 53) 1248 C. 21 (1832 Birincite~rin) tarihli Kastamoni mütesellimi Tahmisci o~lu Ilac~~Mustafan~n pençeleri iki flâmal~d~r (vesika: 53). M~s~r valisi Mehmed Alinin te~vikiyle isyan etmi~~
olan Tahmisci oglnnun Tosya naibi ile Ayan~na gönderdi~i buyuruldusunun sonundaki pençesinin yaz~s~ :
ELL I Esseyyid Elhac Mustafa Mütesellimi Kastamoni hâlâ
ibareli olup foto~rafileri makalemizin sonuna konmu~ tur. Tahmisci
o~lu vak'as~na dair ~stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih
semineri Mecmuas~nda (say~: 2 sene: 1936 ) bir makalem ç~km~~t~r. Osmanl~lardaki en son pençelerden biri de mühürlü pençe olup yine üç
flâmal~~ve ( Ji3=-• Muzaffer) k~li~elidir ; pençenin alt~ nda isim yerinde
resmi mühür vard~r. (~ekil: 54) de görülece~i üzre bu tertib asâkiri
mansûre te~kilât~ndan sonrad~ r. Asakiri mansure Seraskeri Halil
Rifat Pa~a taraf~ndan 1253 Cemaziyelâh~ r 15 tarihiyle verilmi~~olan
askerden ihraç te~kiresinin alt~ndaki pençeli mührün yaz~s~~ ~öyledir
J,
NY0Y

Mehmed Halil Rifat Seraskeri asâkiri
mansûre ve redifi mahrusei ~stanbul
1252
Halil R~fat Pa~a, Koca Hüsrev Pa~a Hazinedarl~~~ndan yeti~erek
mutasarr~f, Kapdam derya, Tophane Mü~iri, Serasker, Ticâret naz~r~~
olmu~~baz~~valiliklerde bulunup 1272 ( 1256 ~ubat) senesinde vefat
etmi~tir kendisi ve o~lu Mahmud Pa~a damad olmu~lard~r.
**
Osmanl~~devletinin en mühim dairelerinden biri olan Maliye dairesinin en büyük Reisine evvelleri Rumeli ve daha sonra ~~kk~~evvel
defterdar~~denilirdi. Devletin bütün mali i~lerinde birinci derecede bu
mes'uldü. Defterdar~ n (küçük sah) veya ( kuyruklu imza) denilen bir
alâmeti vard~ ; Maliyeye ait muamelâtta defterdar bu alâmeti kullan~rd~. Veziriâzam veya Sadr~âzam para i~lerinde defterdar~n kuyruklu
imzas~n~~görmedikçe mali muameleyi yürütmezdi. Sonradan bir i~areti
mahsusa haline gelen ve tek flâmal~~olan bu alâmetin ne oldu~u bilinememöktedir. Nümune olarak makalemizin sonuna kuyruklu imzalar~~

Tura ve Peuçeler

151

gösteren iki vesika sureti koydum; Bunlardan biri (1101 H.-1690 M.)
di~eri ise (1115 H. - 1703 M.) senelerine aittir. (vesika : 55, 56)
**
Darüsseade ablam~n da pençe ~eklinde alâmetleri vard~r. Evkaf~~
salatin, bunlar~n nezaretleri alt~nda bulundu~undan mütevellilerin
inhalariyle bunlara ait tayin ve tevcihler, usulü mucebince bunun
taraf~ndan sedarete ve me~ihate arzolunarak karar~~al~n~rd~. Bu hususa
dair baz~~nümuneleri makalenin sonuna koydum.
Darüsseâde a~alarm~n kendilerine mahsus alâmetleri çok defa
a~a~~ya do~ru kuyruksuz olarak toplu ve iki yandan flâmal~d~r. Bunlar
elabdüzzaif) tabirini kullankli~e olarak hemen umumiyetle
m~~lard~r. Mesela Darüsseâda a~alarmdan me~hur Haci Be~ir a~an~n
alâmeti (vesika : 57, 58).

Elabdüzzalf Hac~~Be~ir
A~ay~~Darüsseadeti~~erif e
hala
ibareli di~erleri de kendi isimleri yaz~lmak suretiyle ayni kli~ededirler.
Üçüncü Ahmed ile Birinci Mahmud devirlerinde otuz sene Dârüsseâde a~al~~~nda bulunarak bilhassa Mahmud zaman~nda devlet i~lerini
saraydan idare eden nüfuz ve kudretini hariçte de hissettiren Hac~~
Be~ir a~amn di~er Darüsseade a~alar~ndan farkl~~olarak vezirlerin
pençeleri gibi üç flâmal~~alâmeti oldu~u görülmektedir. Bu kli~ede
ibaresi olmay~p vezirler ve Be~lerbe~ilerinki gibi
Muzaffer) ibaresi ve alt~nda
4k,...2J1;..5L-J1j1.1
yaz~s~~vard~r. ~u kayde göre Hac~~Be~ir a~a iki türlü pençe kullanm~~~
oluyor. Dârüsseâde a~alar~ndan baz~lar~n~n alâmetleri (vesika:59, 60, 61)
de gösterilmi~tir.
Osmanl~~tarihini tetkik edecek olanlar~n bu vesikalardan istifade
ederek tetebbülar~m daha ~umullü ve ilmi bir saha üzerinde yapabilecekleri için baz~~kadir~inas zevat~n te~vik ve tavsiyeleri ile bu
tarzdaki makaleleri tevali ettirmek emelimdir. Ancak bu suretledir ki
Osmanl~~devletinin hakiki veçhesi

