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ÖNSÖZ 
 
 

“Çeçenzade Hasan Paşa”, Çeçen asıllı bir Osmanlı Valisidir. 1833’te vefat eden 
Çeçenzade Hasan Paşa’nın doğum tarihi bilinmemektedir. Anlaşıldığına göre, 18. 
Yüzyıldaki Osmanlı–Rus Savaşlarından birisinden sonra Anadolu’ya göç etmiş bir Çeçen 
ailenin oğlu olup, Enderun’da gördüğü eğitim sonucu, Vali Paşalığa kadar yükselmiştir.  
 
Çeçenzade Hasan Paşa, 19. Yüzyıl Trabzon valilerinden birisi olarak güçlüklerle dolu bir 
görev hayatı geçirmiştir. Trabzon, Çeçenzade Hasan Paşa’dan önce dört yıl vali olmadan, 
ayan ve ağalar tarafından yönetilmiştir. Vilayetteki ayanlar ve ağaların keyfi yönetimleri 
halkı bıktırmış olduğundan Padişaha ve Sadrazama çok sayıda şikâyet dilekçesi 
yazılmıştır.  
 
Ayrıca Rus saldırıları sonucu güvenlik problemi de ortaya çıkınca Trabzon’a atanacak 
Vali daha da önem kazanmıştı. Trabzon Valisi, Trabzon’a bağlı olan Faş ve Anapa 
Kaleleri’nin güvenliğini sağlamakla da görevli olduğundan atanan Vali Trabzon’a 
geldiğinde birçok sıkıntıyı çözmeliydi. Bütün bunların sonucu olarak daha önce 
Trabzon’da görev yapmış olması da dikkate alınarak Çeçenzade Hasan Paşa “Trabzon 
Valiliğine” atandı. Çeçenzade Hasan Paşa, Trabzon’da bulunan ayan ve ağalara karşı 
tedbirli davranmıştır. Daha önceden tanıştığı Şatıroğlu ailesini tehdit unsuru görmesi, 
Şatıroğlu’nun da Çeçenzade Hasan Paşa’nın Trabzon Valiliğini kabul etmekte zorlanması 
nedeniyle Şatıroğlu’nun Erzurum’a tayini istendi ve bu sorun çözümlendi.  Bütün 
bunların sonucu olarak Çeçenzade Hasan Paşa, Trabzon için önemli Valilerden birisi 
olmuştur. Tarihi kaynaklar incelendiğinde açıklıkla görülecektir ki; Çeçenzade Hasan 
Paşa bölgede yaşanan sıkıntıları gerektiği şekilde çözmüş ve bölgede örnek uygulamalar 
göstererek çok başarılı olmuştur.  
 
Değerli dostum, tarih araştırmacısı Murat Dursun Tosun Bey, yaptığı araştırmalarda 
Osmanlı Arşivleri’ne girmiş ve çok değerli belgelere ulaşmıştır. Topladığı belgeleri kitap 
haline getirmesi yerinde bir karar olmuştur. Böylece Murat Dursun Tosun Bey’in bu 
araştırması sonucu “Çeçenzade Hasan Paşa”nın geniş kapsamlı bir biyografisi ortaya 
çıkmıştır. Bu ve benzeri çalışmalar, tarihimize ışık tutacak ve gelecek kuşaklara örnek 
olacaktır. Bu nedenle Murat Bey’i tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.  
 
 

Adnan Durmuş 
Araştırmacı-Tarihçi-Yazar Trabzon-Maçka 

 
 
 
 



 
 

 
 

SUNUŞ 
 

Değerli dostum Murat Dursun Tosun Bey, Osmanlı Arşivleri’ne girerek; gelecek 
kuşaklara hazine değerinde bilgi ve belge sunan önemli bir tarih araştırmacısıdır. 
Kendisinin birçok araştırma yazısını okudum ve birçok belgeyi görüp incelemek 
mutluluğuna eriştim. Bu defa “Çeçenzade Hasan Paşa” isimli kitap çalışmasını da 
yakından inceledim. Yaptığı araştırmalarda elde ettiği belgeler, tarihin tozlu sayfalarından 
gün ışığına çıkarılmış ve gelecek kuşaklara hediye edilmiş birer hatıra olarak 
yaşayacaktır. Tebrik ve takdire değer özlü çalışmalardır. Böyle çalışkan ve azim sahibi 
bir insanı; takdir, tebrik ve teşekkürle selamlıyorum. Bu çalışmalar kitap haline gelip, 
okuyucuya sunulduğunda; geleceğe ışık tutucu, örnek ve yararlı eserler olacaktır. 
(Değerli ve dost insan Murat Dursun Tosun Bey’i tebrik eder, başarılarının devamını 
dilerim.) 
 

İhsan Tekoğlu 
İlahiyatçı Yazar 

Fatih ― İstanbul 
 

GİRİŞ 

Çeçenzade Hacı Hasan Paşa’nın hayatını araştırma çalışmam bir tevafuk oldu. Bir gün 
kendisinin Giresun’un Çamoluk ilçesinin Zağpa köyünden olduğunu, belirten Ahmet 
Karakirpik arayarak köylerinde bulunan tarihi Bektaş Bey Camisinin onarımını yaparken 
çatı arasında bazı Osmanlıca yazılı kâğıtlar bulduklarını bunları okutmak istediklerini 
belirtti.  

Bu şekilde başlayan tanışmamız sonrası süreç yaklaşık 200 yıldır çatı arasında bulunan ve 
büyük oranda tahrip olmuş yazılı kâğıtların okunma çalışmaları ile devam etti. Belgelerin 
tamamını okumak mümkün olmadı ise de en azından doğrudan camii ile ilgisi olmadığı, 
Ünye’den bahsedildiği için muhtemelen camii inşaatında çalışan ustalardan kalmış 
olabileceği anlaşıldı. En önemlisi de bu belgelerde bulunan tarih Bektaş Bey Camiinin 
yapım yılına ilişkin önemli bir veri oldu.  

Ancak, Bektaş Bey Camine olan bu merak neticesi ertesi sene iki kez üst üste camiyi 
ziyâret ettim. Aslında Çamoluk’un Fındıklı köyünden evli olmama daha önce birkaç kez 
de Zağpa’ya gitmiş olmama rağmen Caminin bulunduğu üst mahalleye çıkmamıştım. 
Doğrusunu söylemek gerekirse böyle bir caminin varlığından da haberdar olmamıştım. 

Camide yaptığım incelemelerde gerçekten örneğine az rastlanan güzellikte bir tarihi 
değerle karşılaştım. Burada Zağpa Köyü Muhtarı Adil Ünal’ın da yardımıyla çevrede 
Çeçenzade Hacı Hasan Paşa’nın zevcesi, Bektaş Bey’in de annesinin mezarını tespit 
etmek imkânı buldum. Bu mezar daha Giresun Valiliğinin yaptırdığı Giresun İli Osmanlı 
Mezar Kitabeleri çalışmasında tespit edilememiş olduğundan ayrıca önem arz etmektedir.  



 
 

Bu çalışmada Bektaş Bey’den başlayan merak araştırmalarımı derinleştirmeme sebep 
oldu ve tespit edebildiğim mezar taşında Hasan Paşa’nın adının geçiyor olması 
çalışmalarımın kapsamını genişletti. Bu arada Şebinkarahisar ve Suşehri (Sivas) 
taraflarında halen torunları olduğunu da öğrendim. Bunun üzerine Başbakanlık Osmanlı 
Arşivinde yaptığım katalog taramasında Hasan Paşa’ya ait ne kadar belge varsa aldım ve 
okumaya başladım. Bu kapsamda yüze yakın belge okundu. Belgelerin her birinin çevirisi 
sayfalar aldı günlerce zaman aldı. Sonuçta bu çalışma ortaya çıktı. 

Hiç şüphesiz bu çalışmada belgelerin okunmasında pek çok Osmanlıca gönüllüsü 
arkadaşım bana destek oldu. Bu nedenle belgelerin okunmasındaki katkılarından dolayı 
Osmanlıca Tarih Edebiyat Grubu üyelerinden Hüseyin Dağ, Aşiyan Sahaf Etem Çoşkun, 
Mesut Kartal, Murat Özgüngör, Hulusi Eren, Fırat Çağlayan, Servet Demirbaş, Zafer Şık, 
Adem Yüksel, Ahmet Yadi, Kadir Selvi, Abdülhamid Sancak, Osman Uğraşan, Yusuf 
Cantürk, Mustafa Demirel, Turan Kılıçaslan, Burhan Yalvaç, Refik Şen, Salim Tarakçı, 
İbrahim Akdağ, Ferdi Çifçioğlu, Muhammed Sarı, Hasan Çağlar, Man Khostro Mahfi, 
Zeki Özkan, Cem Ünal, Sıddık Yıldız, Ersoy Topuzkanamış, İnal Yıldırım, İbrahim 
Yıldırım, Selim Lale, Resul Ergin, Mehmet Özen, Mustafa Faruk, Mehmet Said Selvi, 
Adem Kebabçı, Persone Nan Grata, Sinem Varlık, Elif Özdemir Köse, Leyla Toraman 
Olgaç, Hanife Şen, Hanife Bozkurt, Münevver Karaca Kılıç, Yasemin Soykan, Hatice 
Çetin, Emine Kıran, Hülya Komesli Teymur, Afra Bedia Oğuz, İnci Abaroğlu, Zeynep 
Dora, Melek Karademir, Şule İyigönül Atasagun, Ayşe Kaviloğlu, Sevinç Kahraman ve 
Rümeysa Odabaş’a ayrıca Çeçenzade Hasan Paşa’nın mezar kitabesinin resimlerini 
yollayan Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ve Trabzon’daki mezar kitabelerinin 
resmini çekerek yollayan araştırmacı-yazar Adnan Durmuş’a, yazılı metnin son 
kontrollerini yapan Erzincan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mantık Anabilim Dalı 
Araştırma Görevlisi Giresun’lu hemşehrim Turgut Akyüz’e ve Edebiyat öğretmeni 
Şebinkarahisarlı hemşehrim Leyla Ilıca’ya, Osmanlı Arşivi çalışanı olan yine Çamoluklu 
hemşehrim Dursun Kayabaşı ile iki seneye yakın süren bu çalışmada sıkılmadan beni 
destekleyen aileme çok teşekkür ederim. 

AMAÇ VE KAPSAM 

Tarihin yaşanmış olayların ilmi olduğu kabul edilmektedir. Ayrıca tarih neticeleri 
sebeplere bağlayan ilimdir, insanlığın hakiki romanıdır, ibretler hazinesidir, milletlerin 
hafızasıdır, insanlığın tecrübesidir.   

Tarihi vesikalar (belgeler) vasıtasıyla geçmişten ders almak gelecek için dersler çıkarmak, 
geçmişteki insan toplum ve milletlerin ilişkilerinin incelenmesi için bir vesiledir.  

Tarih biliminin de çeşitli alt dalları bulunmaktadır. Bunları, askeri tarih, edebiyat tarihi, 
sanat tarihi, felsefe tarihi, ekonomi tarihi, dinler tarihi, insanlık tarihi gibi sıralayabiliriz.  

Tarihi olayların içinde bulunulan yaşanılan dönemdeki yansımaları olduğu gibi yıllar 
sonraki yansımaları da olmaktadır. Hatta her yerdeki etkisi de aynı olmayabilmektedir. 
Bu nedenle tarihten sonuç çıkarırken bu değerlendirmeyi de iyi yapmak gerekmektedir.  



 
 

Bu çalışmada ağırlıklı olarak Çeçenzade Hacı Hasan Paşa’nın tarih sahnesine çıktığı 
andan itibaren içinde olduğu bütün olaylar ile aile fertlerine ilişkin Osmanlı Arşivinde 
tespit edilebilen bütün belgelerin transkripsiyonları çıkarılmıştır. Belgelere ait orijinal 
görüntüler yükse çözünürlüklü olmakla birlikte bilgisayar başında okurken bile 
okuyabilmek için büyütmek gerekmektedir. Bunun nedeni belgelerin yazıldığı kâğıtların 
boyutlarının büyük olması ve görüntülenirken küçültülerek görüntü alınmasıdır. Bu 
nedenle basılı halde iken okunması mümkün olamayacağı düşünülerek çok büyük boyutlu 
ve yoğun yazılı olan belgelerin orijinal görüntüleri kitaba alınmamıştır. Bununla birlikte 
okunabilecek durumda olan ve/veya önemli görünen bazı belgeler ek kısmında örnek 
olarak verilecektir. Ancak söz konusu belgelerin bahsedilen orijinal görüntüleri yazarın 
(muratdursuntosun@wordpress.com) bloğunda bulunmaktadır. Belgelere ait linkler 
dipnotlarda verilmiştir. 

Transkripsiyonu çıkarılan belgeler yorumlanırken metedolojik olarak tarihi kronolojik 
sıraya göre incelenmiştir.  

Belgelerin içeriklerinde özellikle Osmanlı-Rus Savaşlarına ilişkin bazı detaylar hakkında 
fikir sahibi olunduğu gibi aynı zamanda Karadeniz bölgesinin durumu ve yine pek çok 
farklı konu hakkında da bilgi edinilebilmektedir.   

Çeçenzade Hacı Hasan Paşa’nın hayatını incelememizdeki gaye onun hem Karahisar-i 
Şarki’li bir hemşehrim olması hem de bütün yaşamı boyunca mücadeleci kişiliği ile öne 
çıkmasıdır. Bu mücadeleyi yaparken de manevi değerlerinden taviz vermeden yüklendiği 
görevin üstesinden gelmeye çalışmasındaki gayretidir. Kendisi müstesna bir kişiliktir, 
onbinlerce Kafkasyalının Müslüman olmasına vesile olmuştur. Keza oğlu Bektaş Bey’in 
Zağpa Köyünde yaptırmış olduğu camii de ailenin manevi değerlerine bağlılığının 
işaretidir. 

Günün zor şartlarında baba oğul önemli sorumluluklar üstlenerek devlete ve millete 
faydalı olmaya çalışmışlardır. Bu çalışmaları esnasında rahat günleri de olduğu kadar 
sıkıntılı günleri de olmuş, özellikle Çeçenzade Hacı Hasan Paşa’nın vefatı sonrasında 
maddi zorluklar yaşamışlardır. Bu çalışmada tüm bunlara ilişkin detayları bulmak 
mümkün olacaktır.    

ÖZET 

Çeçenzade Hacı Hasan Paşa kişilikli, çalışkan ve idarecilikteki yeteneği sayesinde 
Hazinedarzade Süleyman Ağa’nın yanında başladığı devlet hizmetinde yetişerek üst üste 
sorumluluklar üstlenmiştir.   

Yapılan incelemelerde Süleyman Ağa ile birlikte Der-saadet’te bulunduğuna yönelik 
emareler bulunmuştur. Nihayet silahşoran-ı hassa iken kapıcıbaşılığa yükseltilmiş ve 
Canik Muhassılı olan Hazinedarzade Süleyman Ağa’nın yanında görev yapmıştır. 

Hazinedarzade Süleyman Ağa’ya vezaret verilip Trabzon Valisi olduğunda ise bulunduğu 
Canik’ten asker toplayarak sahil boyu isyanı bastırarak Trabzon’a gelmiştir. Burada da 



 
 

Rize ayanı Tuzcuoğlu Memiş Ağa isyanının bastırılmasında gayretleri olmuştur. 
Akabinde Hazinedarzade Süleyman Paşa Anapa’ya gidince Trabzon’da Kaim-makam 
olarak kalmıştır. Bu arada oğlu Bektaş Bey’i Karahisar-i Şarki’de görevlendirmiştir. 
Eşkıyalık faaliyetlerinin yoğun olarak yaşandığı dönemde Bektaş Bey de havalide 
düzenin sağlanması için çaba sarfetmiştir. 

Çeçenzade Hasan Paşa Trabzon’dan sonra Beyazıt Mutasarrıflığına atanmış, akabinde 
kendisine vezaret verilerek Kars Muhafızı yapılmıştır. Acem-Osmanlı Savaşında cephede 
bulunmuş, canla başla savaşmıştır. Trabzon’da yeniden düzenin bozulması üzerine 
bölgeyi iyi biliyor olması da dikkate alınarak Trabzon Valisi yapılmıştır. Trabzon Valisi 
olunca kısa sürede düzeni sağlamıştır.  

Burada görev yaparken Trabzon Valiliğine ek olarak Canik Muhassıllığı1, Gönye 
Sancağı2, Karahisar-i Şarki Sancağı sorumluluğu, Anapa ve Faş Muhafızlığı ile Kabaille 
(kabilelerle) ilişkiler yetkisi de uhdesine verilmiştir. 

Özellikle Kafkas kabileleri ile kurduğu samimi ilişkiler neticesi yüzelli bine yakın kişinin 
Devlet-i Aliyyeye bağlanmasını temin etmiştir. Bunun için kabilelerin ileri gelenlerine 
hediyeler verilmesini ve maaş bağlanmasını sağlamıştır. Tüm bu çabaları sonucunda da 
yüzbinden fazla kişi Müslüman olmuştur. Yine onların dinin gereklerini öğrenmesi, 
günahlardan sakınmaları için Müftü ve Naibler (yardımcılar) görevlendirmiştir. 

Anapa ve Faş Kalesinin istihkâmı için çabalamış gerekli onarımları, kışla inşaatlarını ve 
yönetici erkânının kalabileceği binaları inşa ettirmiştir. Kalelerde savunma yapacak askeri 
temin ederek buralara naklini, askerin erzakının teminini, en önemlisi savaş 
malzemelerinin teminini ve naklini sağlamıştır.  

Bu arada Anapa’da hastalanması üzerine Trabzon’a getirilmiştir. Sonradan görev yeri 
değiştirilerek Erzurum’a vali olarak atanmıştır. 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşını 
yaşamış, zor günler geçirmiştir. Bu zor günlerde kendisine Sivas Valiliği de verilmiş ise 
de Erzurum’un düşmesinde sorumluluğu olduğu düşüncesiyle Sivas’taki görevine 
başlayamadan görevden alınmıştır. Önce Karahisar’da daha sonra Tokat’ta vezaretiyle 
(rütbesiyle) mecburi ikâmete tabi tutulmuştur. Yaklaşık 4 yıl Tokat’ta kendisine tahsis 
edilen konakta ailesi ile kaldıktan sonra hastalanmış bir süre hasta yatmış ve sarılık 
hastalığından 1833’de vefat etmiştir.     

Belgelerde sözüne güvenilir, itibarlı, dostlarına güven, düşmanlarına korku veren sağlam 
karakterli yapısıyla kendisinden bahsedilmektedir. 

 

                                                            
1 Merkezi Samsun olan bölgenin adıdır. Bafra, Ünye, Fatsa, Çarşamba ve Terme kazalarından 
oluşmaktaydı. http://tr.wikipedia.org/wiki/Trabzon_Vilayeti 
2 1510 yılında Yavuz Sultan selim Arhavi üzerinden geçerek Batum’un yanındaki Gönye Kalesi’ni 
fethetmiş, böylece Gönye Sancağı Kurulmuştur. Arhavi bir nahiye olarak Hopa ile birlikte bu 
sancak örgütüne bağlanmıştır. http://ercaninal.blogspot.com.tr/2013/03/gonye-sancagi.html 



 
 

I. BÖLÜM 

ÇEÇENZADE HACI HASAN PAŞA’NIN KİMLİĞİ VE KİŞİLİĞİ 

 

Çeçenzade Hasan Paşa’nın mahlasından belli olduğu üzere Çeçen asıllı olduğu açık 
olmasına karşın ne zaman, ne şartlarda Anadolu’ya geldiği, nasıl Karahisar’lı olduğu 
hususlarında bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak 18. Yüzyılda geldiği tahmin edilmektedir. 

Bilinen Hazinedarzade Süleyman Ağa’nın yanında yetiştiği, silahsoran-ı hassa olduğu 
daha sonra Kapıkethüdalığına yükseldiği, Süleyman Ağa’nın Trabzon Valisi olmasıyla 
Trabzon’da Mütesellimi olduğu bilahare kendisinin de vezaretle Paşa olduğudur.   

Sicil-i Osmanî’de Hasan Paşa (Çeçenzâde) ile ilgili aşağıdaki bilgi bulunmaktadır. 
Erzurum tarafı hânedanından olup, 1238’de (1822-1823) mirimiranlıkla Bâyezid 
mutasarrıfı, o sene Recebinde (Mart- Nisan 1823) Kars Muhafızı, Cemaziyelevvel 1239 
(Ocak 1824) sonunda vezirlikle Faş muhafızlığıyla Trabzon Valisi, 1242’de (1826-27) 
Anapa muhafızlığıyla Çerakise memuru ve 1245’de (1229-30) Şark Seraskerliğiyle Sivas 
Valisi olup, Erzurum’un zabtına yetişememesi yüzünden 1246’da (1830-31) azledilip, 
gözden düşerek vefat etmiştir. Kars’da iken kethüdası Abdi Ağa’ya kapıcıbaşılık 
verilmiştir.3   

 

 

                                                            
3Mehmet Süreyya,  Sicil-i Osmani II. Cilt s-168  



 
 

 

 

Sicil-i Osmanideki bilgiler böyle olmakla birlikte kendisinin Erzurum değil Karahisar-i 
Şarki’li olduğu belgelere yansımıştır.4 

Çeçenzade Hacı Hasan Paşa’nın Erzurum tarafından gösterilmesinin nedeni 1553-1805 
yılları arasında Karahisar-i Şarki’nin Erzurum vilayetine bağlı bir sancak olması 
nedeniyle olabilir. 5 

Çeçenzade Hacı Hasan Paşa’nın ne şartlarda ne görevlerde bulunmuş olabileceğine 
yönelik arşiv kayıtlarında yaptığımız araştırmada muhtemel bazı sonuçlara ulaştık. Hasan 
Ağa olarak yapılan aramalarda tespit edilen 6 Nisan 1789 tarihli olanında Silahşoran 
Acem Hasan Ağa denildiğinden burada bahsedilen Hasan Ağa’nın Acem 
nitelendirmesinden dolayı Çeçenzade olmadığı açıktır.6 

29 Ağustos 1791 tarihli iki belgenin birinde “Hassa Kasap Başı” olan Hasan Ağa’dan 
bahsedilirken7 diğer 29 Ağustos 1791 tarihli belgede ise “Gümrük Emini” olan Hasan 
Ağa’dan bahsedilmektedir.8 

Aynı tarihli bir diğer belgede ise Hasan Ağa ve Süleyman Ağa’nın isimleri birlikte 
zikredilmektedir. İlerleyen yıllarda da Süleyman Ağa ve Hasan Ağa’yı birlikte 
gördüğümüzden buradaki Hasan Ağa’nın Çeçenzade Hasan Ağa olması mümkündür.9 

                                                            
4 http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/03/31/trabzon-valisi-cecen-zade-hasan-pasanin-
memleketi-olan-sarki-karahisari-ziyareti/ 
5 http://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/02/16/tarihte-alucranin-bagli-oldugu-idare-
merkezleri/ 
6 EK-1  
7 EK-2 
8 EK-3 
9 EK-4 



 
 

5 Temmuz 1796 tarihli bir diğer belgede de Silahşoran-ı Hassa Hasan Ağa imzasıyla 
karşılaşmaktayız. Burada Silahşoran-ı Hassa Hasan Ağa’yı Aslan Mehmet Paşa’nın 
kethüdası olarak görmekteyiz. Burada her ne kadar Çeçenzade tanımlaması yok ise de 
Çeçenzade’nin Silahşoran-ı Hassa olduğunu incelediğimiz belgeden bildiğimiz için bu 
Hasan Ağa’nın Çeçenzade olma ihtimali yüksek görünmektedir.10  

Bunu destekleyen diğer bir güçlü benzerlik ise bu belgede yazılan Silahşoran-ı Hassa 
Hasan yazımının ileride Çeçenzade Hasan Paşa’nın yazımıyla gösterdiği şekilsel ve 
yazımsal benzerliktir. 

 

 

 

Bende Hasan Silahşoran-ı Hassa Şehriyâri 

Bende el-hac Hasan An Mir-miran Mutasarrıf-ı Bayezıd  
 
Anapa Muhafızı Trabzon Valisi el-Hacc Hasan   
 
 
27 Şubat 1808 tarihli belgede ise İstanbul’da Hasan Ağa Cami’ne rastlamaktayız. 
Belgede caminin yapımına ilişkin tarih verilmemektedir. Sadece görevli atamasına ilişkin 
bilgiler bulunmaktadır.  

Belgeyi tarih olarak değerlendirdiğimizde de Hasan Paşa’nın, ağalık yıllarıyla denk düşse 
de kendisinden müteveffa (ölmüş, vefat etmiş) olarak bahsedildiği için bu Hasan Ağa'nın 
Çeçenzade Hasan Ağa olmadığına işaret etmektedir.11 
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II. BÖLÜM 

ÇEÇENZADE HACI HASAN PAŞA’NIN TARİH SAHNESİNE ÇIKMASI 
VE ÜSTLENDİĞİ GÖREVLER 

Yukarıda örnek olarak verdiğimiz belgelerin ortak özelliği tarihleri itibarıyla Çeçenzade 
Hasan Ağa’nın Der-saadet’te bulunduğu veya doğrudan ilişkide olduğu zaman aralığı 
içinde yer almasıdır. Ancak belirtildiği gibi bazı belgelerin Çeçenzade Hasan Ağa ile 
ilgisi kurulamamaktadır. Buna karşın araştırma kapsamında isim benzerliği nedeniyle 
inceleme kapsamına alınmıştır. İncelediğimiz bir diğer belgede açıkça Çeçenzade Hasan 
Ağa’nın ismi ve Karahisar-i Şarki’li olduğu belirtilmekte, ayrıca Silahşoran-ı Hassa iken 
Kapıcıbaşılığa atandığı da yazılmaktadır. 

Bu belge Çeçenzade Hacı Hasan Paşa’nın tarih sanesine çıktığı ilk net yazışmadır. Burada 
kendisinden Karahisar-i Şarki hanedanından olduğu ile silahşorlüğünden 
bahsedilmektedir.12  

3 Nisan 1810 tarihli belgede ise Çeçenzade Hasan Ağa’nın Hazinedarzade Süleyman 
Ağa’nın Paşa ünvanıyla Trabzon’a vali olmasına müteakip ilk kez Trabzon’a geldiğini 
görmekteyiz. Çeçenzade Hasan Ağa, Canik Muhassılı olan Hazinedarzade Süleyman 
Ağa’nın kethüdasıdır. Bu görev emri ile Trabzon’da baş göstermiş olan asayiş 
bozukluğunun bastırılması amaçlanmaktadır.13 

9 Kasım 1810 tarihli belgede ise Canik Muhassılı Süleyman Ağa’nın ordusuyla 
Karahisar’da bulunduğu belirtilmektedir. Bu durumda kethüdası olan Çeçenzade Hasan 
Paşa da ya Süleyman Ağa ile birlikte Karahisar’dadır ya da düzeni sağlamak üzere 
Canik’te kalmış olmalıdır.14 

18 Aralık 1810 tarihli belgeye göre de Hazinedarzade Süleyman Ağa, Sadrazam Yusuf 
Paşa’ya yazı yazmış ve yazıda Karahisar-i Şarki’nin içinde bulunduğu durumu belirterek 
toplaması gereken vergileri tahsil edemediğini ve durumun düzelmesi halinde toplayarak 
yollayacağını beyan etmiştir.15 

Bu kez 14 Ocak 1812 tarihli belgede göreceğimiz gibi Hazinedarzade Süleyman Ağa Faş 
kalesi muhafızlığına tayin olduğundan kethüdası Çeçenzade Hacı Hasan Ağa Trabzon’da 
düzeni sağlamak ve korumak üzere Trabzon’da kalmıştır.16 

Bunun öncesinde Süleyman Paşa Trabzon valiliğine tayin edildiğinde görev fermanını 
Canik'te bulunan kethüdası Hasan Ağa'ya göndermiş ve kaymakamlığı ona vermiştir. 
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Hasan Ağa da Canik'ten gerekli askeri mühimmat teminiyle Giresun ve o bölge iskele ve 
kasaba ağalarını yola getirerek Trabzon'a gelmiştir.17 
 
Bölgenin nüfuzlu hanedanlarından Tuzcuoğlu Memiş Ağa'nın Vali Süleyman Paşa ile 
para meselesi yüzünden anlaşamayarak isyan etmesi üzerine, isyanı bastırmakta Hasan 
Ağa da önemli rol oynamış ve uzun uğraşılardan sonra Memiş Ağa isyanı bastırılmıştır.18 
 
Trabzon Valisi Süleyman Paşa, 1 Haziran 1815 tarihli raporunda değişik konularda bilgi 
vermiştir. Bunlardan Karahisar-i Şarki ile ilgili olan kısımları okunmuştur. 19 
 
9 Kasım 1817 tarihli belgeden ise Hazinedarzade Süleyman Paşa’nın görevden alındığını 
anlamaktayız.20 Bununla birlikte Trabzon’daki idari işlere karışmasından endişe edildiği 
ve bu konuda kendisinden taahhüt istendiği de müşahade edilmektedir. Belgede ismi 
geçmese de kethüdasından da bahsedilmektedir ki bu da Çeçenzade Hasan Ağa’dan 
başkası değildir.21 

Bu arada 1 Ağustos 1820 tarihli bir belgede Anapa Muhafızı olarak Ahmet Paşa 
görünmekte ve belgede mir-ahur (baş seyis) olarak Hasan Ağa’dan 
bahsedilmektedir.22Ancak bu Hasan Ağa’nın bir başka Hasan olması gerekmektedir. Yine 
aynı tarihli aynı konulu bir belgenin arşiv özetinde Anapa Muhafızı olarak Hasan Paşa 
gösterilmiş ise de belgenin hiçbir yerinde Hasan Paşa’nın ismi geçmemektedir.23  Zaten 
Çeçenzade Hasan Ağa Trabzon’da Süleyman Ağa’nın Mütesellimliğini yaptıktan24sonra 
Bayezıt Mutasarrıfı olmuştu. 26 Aralık 1821 tarihli belgedeki imzasından da Bayezid 
Mutasarrıfı olduğu anlaşılmaktadır.25 Çeçenzade Hacı Hasan Paşa’nın Bayezid 
Mutasarrıfı olmasıyla uzun zaman sonra ilk kez Hazinedarzade Süleyman Paşa’dan 
ayrılmış olduğunu da hatırlatmak gerekmektedir.  

Çeçenzade Hasan Paşa, 1823 yılında yani Osmanlı-İran savaşının devam ettiği sırada 
(Doğu) Bayezid mutasarrıfı iken Bayezid İran ordusu tarafından ele geçirilmişti.26 (Doğu) 

                                                            
17 Şakir Şevket, Trabzon Tarihi II, S-113 Şehabettin Tekindağ, Trabzon,  
18 A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı 22, Erzurum 2003, M.C. Şehabettin 
Tekindağ, Trabzon 
19 EK-12 
20 Süleyman Paşa, Trabzon’dan ayrıldığında hasta idi. Ünye’de hastalığı şiddetlendi ve 
Çarşamba’daki evinde istirahata çekildi. Azlinden üç ay sonra Şubat 1818’de orada vefat etti. 
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/23/136.pdf 
21 EK-13 
22 EK-14 
23 EK-15 
24 Çeçenzade Hacı Hasan Paşa, Trabzon’da mütesellim bulunduğu sırada oğlu Bektaş Rüştü 
Bey’de Karahisar-i Şarki Zağpa’da Voyvodalık yapmıştır. 
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/07/01/zagpa-koyu-bektas-bey-ve-bektas-bey-camii/  
25 EK-16 
26http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/02/dogu-bayezidin-abbas-mirza-kuvvetlerince-
zabti-ve-erzuruma-ricat/ 



 
 

Bayezid'in böyle çarpışmadan İran tarafına geçmesi çevrede korku oluşturmuş, askeri 
dağılan Çeçenzade Hasan Paşa da Erzurum'a doğru çekilmek zorunda kalmıştı.27 
Serhatteki sıkıntı devam edince de olayın sorumlusu Osman Paşa görüldüğünden 6 Eylül 
1823 tarihli Hatt-ı Hümayun ile görevden alınarak yerine Kars Muhafızı olarak 
Çeçenzade Hasan Paşa’nın atanması teklif edilmiştir.28 

Çeçenzade Hasan Paşa bir süre Beyazıd mutasarrıflığında ve Kars muhafızlığında 
bulunduktan sonra Trabzon’da ortaya çıkan düzensizliği ortadan kaldırabilecek yegâne 
kişi olarak görüldüğünden bu kez 28 Ocak 1824’de Trabzon’a vali olarak atanmıştır.29 

Çeçenzade Hacı Hasan Paşa Trabzon’a atandığı sırada eyalette bir kargaşalık hüküm 
sürüyordu. Hafız Ali Paşa İran savaşı nedeniyle görev yerinde bulunamadığından, 
Trabzon’da asayiş bozulmuş, yörenin ileri gelen nüfuzlu aileleri idareye karışır 
olmuşlardı. Hasan Paşa'nın Trabzon valiliğine getirilmesindeki sebep de, bölgede asayişin 
tekrar düzene konulmasındaki zorunluluktu. Zira Hasan Paşa, Hazinedarzade Süleyman 
Paşa'nın kethüdalığını yaptığı sırada, kaymakam olarak da görev yapmış olduğundan 
bölgeyi ve bölge insanını iyi tanıyordu.30 İlk iş olarak da Trabzon’da yaşanan 
düzensizlikte etkisi olduğunu düşündüğü Şatıroğlu’nu Trabzon’dan uzaklaştırmak, 
devlete faydalı olanları da ödüllendirmek oldu.  

Çeçenzade Paşa’nın ilgilenmek zorunda olduğu başka hususlarda vardı hiç şüphesiz. 
Devletin temsilcisi olarak diplomatik konularla da ilgilenmek durumundaydı. Osmanlının 
açılım politikası gereği iyi ilişkiler içinde olduğu Kafkas milletlerinin ve onların kanaat 
önderlerinin sorunlarıyla da ilgilendi. Hacca giden ve dönüşünde orada Arap eşkıyası 
tarafından soyulan ve kendisi de yaralanan Çeçen ümerasından Caferhanzade İbrahim 
Bey’e önemli miktarda maddi yardımda bulundu ve bunu 25 Ağustos 1824 tarihli yazı ile 
Saderet’e bildirdi.31 

Trabzon’da duruma hâkim olunca bir ara memleketi Karahisar-i Şarki’yi ziyaret ederek 
hem sıla-i rahim yaptı hem de buralardaki durumu inceledi (19 Eylül 1824). Bu 
ziyaretinde muhtemelen Karahisar-i Şarki’ye bağlı Mindeval’ın nahiyesinin Zağpa 
köyünde ikâmet eden ve burada voyvoda bulunan oğlu Bektaş Bey’in yanında bulunan 
hanımını da ziyaret etmiş olmalıdır. Hanımının mezarı burada bulunmaktadır.32 

Çeçenzade Hacı Hasan Paşa’nın 14 Aralık 1824 tarihli tahriratından Anapa 
muhafızlığının da kendisine verildiği anlaşılmaktadır. Paşa, kış münasebetiyle kendisi 
gidemediğinden adamlarından kapıcıbaşı Abdullah Ağa’yı Kaymakam olarak Anapa’ya 
yollamıştır. Kaymakamla beraber de 200’ü Karahisar-i Şarki’nin 5 kazasından olmak 

                                                            
27 http://e-dergi.atauni.edu.tr/ataunitaed/article/view/1020001436/1020001432, Tokat’ta Medfun 
Osmanlı Valileri, S-289  
28 EK-17 
29 EK-18 
30 Şakir Şevket, Trabzon Tarihi II, S-118. 
31 EK-19 
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üzere 1.500 askerde yollamıştır. Ayrıca Faş kalesi için de 200’ü Gönye Sancağından, 
200’ü Karahisar-i Şarki Sancağına bağlı Ordu ve bağlı yerlerinden, 120’si Rize 
kazasından ve 80’i Hemşin kazasından olmak üzere 600 seçme asker daha yollanacağını 
belirtmiştir. Ayrıca Trabzon kalesi ve Akçaabâd’ta bulunan Pulathane limanı için de top 
istemiştir. Bu arada Saray Muhafızı Mehmed Paşa’ya da atiyye-i şahâne olarak Trabzon 
ve Karahisar-i Şarki Sancaklarından Şark Ordusu tertibatından elli bin kuruş para 
yollamıştır. Bu belge de diğerleri gibi çok önemli bilgiler içermektedir. Bunlardan biri 
Hazinedarzade Süleyman Paşa’dan vefat etmiş olarak olarak bahsedilmesi, diğeri de 
Çeçenzade Hacı Hasan Paşa’nın oğlu Bektaş Bey’in çocukluk yıllarından beri ilim tahsil 
ettiğinin belirtilmiş olmasıdır. İleride göreceğimiz bir belgede de Bektaş Bey imzasında 
müderris ünvanını kullanmıştır. Bu ünvanın günümüzdeki karşılığı Profesör’dür.33  

Çeçenzade Hacı Hasan Paşa, Faş Kalesinin ihtiyaçlarını tespit etmiş, gerekli top ve topçu 
ile bunların maaşlarını tedarike çalışmıştır.34 

Çeçenzade Hacı Hasan Paşa Trabzon’da bulunan ayanlardan kiminle birlikte 
çalışabileceği ve yararlı olacağı, kimin fayda sağlamayacağı ve sakıncalı olacağı 
hususunda fikir sahibi olunca bu konuda yavaş yavaş harekete geçmeye başladı. Bununla 
ilgili olarak da Kalcızade Osman Bey’e kapıcıbaşılık verilmesini istedi. Bunu isterken de 
Kalcızade Osman Bey’in Silahşoran-ı Hassadan ve Trabzon hanedanından şerefli, izzetli, 
şahsiyetli doğru sözlü olduğu için bu göreve uygun görüldüğü belirtilmiştir. Ancak bu 
taleb ilk etapta gerçekleşmedi.  

Ayrıca söz konusu 4 Ocak 1825 tarihli belgede bend bend olarak farklı konulara 
değinilmiştir. Bunlar Rusya’nın Faş Boğazını kaptarak ticaret ve yaşamı bitirdiği fırsat 
bulsa her türlü kötülüğü yapacağı, Faş’ta dükkân ve hanelerin yıkıldığı belitilmektedir.35  

Çeçenzade Hacı Hasan Paşa, Faş Muhafızı iken ilaveten Anapa Kalesi Muhafızı da 
olunca ilk etapta Faş Kalesine vekil tayin ederek asker tertibi ile ilgilendi. 19 Ocak 1825 
tarihli olan ve fon kodu da farklı olan Divani üslubuyla yazılmış bu belge yukarıda 
değinilen 14 Aralık 1824 tarihli belgede belirtilen hususları içermektedir ve Faş kalesi 
için tertib edilen 600 askerden bahsetmektedir.36 

Çeçenzade Hacı Hasan Paşa, Trabzon’da vukuu bulan bazı olayların arkasında Şatıroğlu 
Osman Bey’in olduğunu anladığında onun sürgün edilmesini düşünmüş ancak onun 
Trabzon’da nüfuzlu bir kişi olduğu bu nedenle açıktan sürgün edilmesinin karışıklığa 
neden olacağını değerlendirilerek kendisine bir memuriyet görevi verilerek Trabzon’dan 
gönderilmesi kararlaştırılmıştı.37 

Çeçenzade Hacı Hasan Paşa’nın öncelikli amacı Trabzon eyaletindeki asayişi temin 
ederek bir daha düzenin bozulmamasını sağlamak, akabinde de gerekli olan maddi 
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37 A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 22, Erzurum 2003, S-290. 



 
 

kaynakları sağlamak üzere çalıştırılması gereken Canik, Fatsa ve Ordu’daki madenler 
meselesiyle ilgilenmekti.38 

Çeçenzade Hacı Hasan Paşa bir yandan da Ruslarla olan diplomatik ilişkiler çerçevesinde 
Rus Generalden gelen mektupları değerlendiriyordu. Her şey bir an önce Trabzon’da 
düzenin sağlanmasına bağlıydı.39  

Bu nedenle hem yaklaşan kış nedeniyle hem de Trabzon’daki asayiş meselesini 
düşünerek kethüdası Abdullah Ağa’yı kaymakam olarak bir miktar asker ile Akçaabad’da 
bulunan Pulathane limanından gemilere bindirilerek deniz yoluyla Anapa’ya yolladı (27 
Nisan 1825). Bu arada selefini de Sinop’a uğurladı.40 Ayrıca bahar ayına kadar da ek 
asker tertibi için emirnameler çıkardı. 

Anapa’ya atanması nedeniyle bahar ayında Kuban Nehri Bağazında kendisiyle görüşmek 
isteyen Rus Tüccar Nazırı İskas’ın gönderdiği mektubu değerlendirdi (15 Mayıs 1825).41  

Trabzon’daki asayişi sağlamanın devamı olarak Şatırzade Osman Ağa meselesiyle tekrar 
ilgilendi ve sağlanacak asayişin kalıcı olmasını sağlamak için Şatırzade’nin doğrudan 
sürülmesinden kaçınıdı. Doğrudan sürülmesi halinde oluşabilecek karışıklıkların 
Anapa’yı da etkileyebileceğinin düşünülmesi etkin olmuştur. Anapa kalesinin muhafazası 
için Trabzon ve Canik ve Karahisar-i Şarki kazalarından tertib edileceği belirtilen bin beş 
yüz asker de bunu doğrulamakta Anapa’ya verilen önemi göstermektedir. Zira Şatıroğlu 
ile ilgili 30 Mayıs 1825 tarihli yazıda yapılan açıklamalarda buna ilişkin değerlendirmeler 
de bulunmaktadır.42 

Değerlendirmelerde Trabzon’da ayan olan Şatıroğlu Osman Ağa’nın otuz kırk seneden 
beri devlet hizmetinde bulunarak kapıcıbaşılığa kadar yükseldiği ancak onun elde ettiği 
bu yetkilerini kötüye kullanarak Sürmene Rize taraflarında kanunsuz işler yapanlara 
yardımcı olduğu, şehre gelmeyerek Yomra’da konağında ikâmet ettiği, buradan tahrike 
devam edeceği anlaşıldığından haddi bildirilmezse Trabzon Sancağı’nın fesattan 
kurtulamayacağı belirtilmiştir. Halkı bu fesattan kurtarmak için Şatırzade Osman Ağa’nın 
Trabzon’dan uzaklaştırılmasının gerekli olduğu ayrıca bu belirsizliğin Anapa’ya zarar 
verdiği ifade edilmiştir.  

Belgede Şatırzade meselesinden başka konulara değinilmektedir. Bu bilgilerden Anapa 
kalesinin takviyesi için yapılanlar ile Rusya’nın Kafkasya’da oldu-bitti ile yapmak 
istediği hatta yaptığı tecavüzlerden de haberdar olmaktayız. Keza Kafkas kabilelerinden 
olan Abaza ve Çerkeslerle Ruslar arasında yaşanan karşılıklı mücadeleyi de görmekteyiz. 
En önemlisi de Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesinden sonra Kafkaslara göz koyması ile 
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Osmanlı’nın Kırım’ı belki geri alırız düşüncesiyle Anapa bölgesinde üstlenmeye çalıştığı 
bunun için ortaya koyduğu gayretler de belgeye yansımaktadır. 

 
Trabzon’daki asayişin bozulmasındaki bir neden de zaten Anapa’nın sorumluluğunun 
Trabzon Valilerine verilmiş olmasındandır. Trabzon’dan ayrılarak uzun süre Anapa’da 
kalmak zorunda kaldıklarından Valisiz kalan eyalet de haliyle asayişten uzaklaşmaktaydı. 
Eyaletin büyüklüğü de dikkate alındığında bu durum daha iyi anlaşılacaktır.  

Bu durum Çeçenzade Hacı Hasan Paşa’nın Anapa’ya gitmesini dahi etkilediğinden 
Trabzon’da kalıyor veya havalisini dolaşıyordu. Oysa Anapa ve Faş’da durum vahimdi. 
On beş bin kadar Rus kereste kesmek ve satmak bahanesiyle Kuban Nehrini aşıp Devlet-i 
Âliyye arazisi olan ve Çerkeslerin yerleşmiş olduğu Bezaduğ İskelesine top ve cephane 
nakletmişti. İşte bu nedenle Çeçenzade Hacı Hasan Paşa bir an önce Kafkasya’ya geçip 
gerekli tedbirleri almak için Trabzon’da düzeni sağlamak istiyordu. Hasan Paşa’nın 
uhdesinde bulunan görevleriyle ilgili maaşı da altı bin iki yüz elli kuruş olarak 
belirlenmiştir (16 Haziran 1825).43 

Çeçenzade Hacı Hasan Paşa’nın birinci önceliğinin Trabzon’da bozulmuş olan düzeni 
yeniden tesis etmek olduğunu belirtmiştik. Bu kapsamda Şatıroğlu ve Tuzcuoğlu’nun 
yanı sıra Giresun ve Keşap’da ayanlık iddiasında olan halka zulmeden Laçinoğlu Arif’in 
de cezalandırılmasını istemiştir (14 Ağustos 1825). 

Buna göre Laçinoğlu Arif Bey kendi halinde birisi olmayıp gasp yapıp cinayet işleyebilen 
vergilere el koyup, teslim etmeyerek yemiş, satmış zimmeti anlaşılınca da kaçmıştır.44 
Hasan Paşa bu düşünceden hareketle asayişin temini için bu nevi insanların 
cezalandırılmaları gerektiği üzerinde durmuştur. 

Bu nedenle daha önce kendisine Erzurum’da zahire mübayaacılığı (satın alma) görevi 
verilerek Trabzon’dan gönderilmiş olan Şatıroğlu Osman Ağa olayında istenilen sonuç 
alınmış, Erzurum’a gönderilmesinin üzerinden 4-5 ay geçtikten sonra Şatırzade Osman 
Ağa’nın nadim olması üzerine affedilerek Trabzon’a dönmesine izin verilmesi için 
Trabzon Valisi tarafından yeni bir öneri yapılmıştır. (21 Eylül 1825).45 Söz konusu 
belgede Şiran adı geçtiğinden Şatıroğlu’nun o tarihlerde Erzurum’a bağlı olan şimdilerde 
Gümüşhane’ye bağlı Şiran kazasında görev yaptığı anlaşılmaktadır.  

Buradan da anlaşılıyor ki aradan geçen zaman içinde Vali ile Şatıroğlu Osman Ağa’nın 
teması kesilmemiş, hatta araya aracılar da girerek Osman Ağanın bir özrü söz konusu 
olmuş ve Çeçenzade Hasan Paşa’ya sorun çıkarmayacağı yönünde taahhütte bulunmuştur. 
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Bunun üzerine Trabzon Valisi Hasan Paşa da kendi önerisiyle Trabzon’dan uzaklaştırılan 
Şatırzade’nin geri dönüşü için yeni bir öneri yapmıştır. 

Bu arada Hasan Paşa her ne kadar kendisi Trabzon’da kaldı ise de Kafkasya’daki durumla 
ilgili olarak Sadaret'e yazdığı yazıda Abaza ve Çerkes kabilelerinin Ruslardan fazla 
zulüm ve zarar gördüklerinden bahsederek kabile ileri gelenlerinin durumlarını anlatmak 
için İstanbul'a hareket edeceklerini bildirmiştir (21 Eylül 1825). Ayrıca getirdikleri 
belgeler ile Anapa'daki vekilinin Kuban tarafında bulunan Rus memuruna yazdığı 
cevapları da haberci ile göndermiştir.46  

Kafkas kabileleri ile yürüttüğü ilişkiler çerçevesinde onların devlete itaatlerini 
sağlamıştır. Burada da önceliği bu kabilelerin İslamı benimseme ve özümsemelerine 
vermiştir. Kafkas coğrafyasını taratmış ve en küçük kabilelere kadar tespit ettirmiştir. Bu 
kabilelerden birisi de Medami kabilesidir (3 Kasım 1825). Medami kabilesi dağ içinde dış 
ortamdan izole bir şekilde yaşayan, konuştukları dilleri diğer kabilelere benzemeyen bir 
yapıdadır. Üç kökten çoğalan Medami kabilesi 1.500’e yakın haneden müteşekkildir. Bu 
kabileyi İslamla şereflendirmiş, imam göndermiş ve sadakat yemini almıştır. Kabile 
İslamla şereflenmeden önce mal ve esir çalmakla, yol kesmekle iştigal eden bu toplumu 
yola getirerek devlete bağlı olmalarını sağlamıştır.47    

Çeçenzade Hacı Hasan Paşa’ya maaş olarak 16 Haziran 1825 tarihinde 6.250 guruş maaş 
tahakkuk ettiğini belirtmiştik. Paşa’nın maaşının ödendiğine yönelik 1 Haziran 1826 
tarihli belgeden maaşların düzenli ödenemediği sonucunu çıkartmak mümkündür. Zira 
tahakkuktan bir sene sonrasına isabet eden tarihte bir ödeme yapılmış olması bunu 
düşündürmektedir. İçinde bulunulan şartların bir sonucu olsa gerektir.48 

İçinde bulunulan şartlardan biri de Yeniçeri Ocağının kaldırılmasının oluşturduğu yeni 
durum ve bunun memleket genelindeki yansımalarıdır. Yeniçeri Ocağının kaldırılması 
üzerine Çeçenzade Hacı Hasan Paşa da duygu ve düşüncelerini içeren bir yazı yazarak 
İstanbul’a yollamıştır.49  Yazıda Yeniçeri Ocağının kaldırılmasından duyduğu 
memnuniyeti belirtmiş ve bunun neden gerekli olduğunu da açıklamıştır. Bu 
açıklamalarda başlangıçta Yeniçeri Ocağının devletin ve dinin yegâne savunucu olduğunu 
ancak zamanla bozularak dine ve devlete ihanet içinde bulunduğu belirtilmiştir. 

Belgedeki ifadeden Çeçenzade Hacı Hasan Paşa’nın Trabzon’da olmadığı 
anlaşılmaktadır. Zira Trabzon’daki Kaymakamımız ifadesi bunu doğrulamaktadır. 
Kaymakamı da oğlu Bektaş Beydir. Çeçenzade Hacı Hasan Paşa, Hazinedarzade 
Süleyman Ağa, Trabzon Valisi olup, Paşalığa terfi edince, onun Trabzon dışına çıkması 
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üzerine Trabzon’a kaymakam olarak atanmıştı. Kaymakam olunca da 1810 yılında oğlu 
Bektaş Bey’i voyvoda50 olarak Karahisar-i Şarki’ye (Mindeval- Zağpa Boğazı) yollamıştı. 
Bektaş Bey Zağpa’da kaldığı süre içinde burada çok güzel bir cami inşa ettirmiştir. 
Konak, aşevi, hamam da yaptırdığı Zağpa’da anlatılsa da bazı temel kalıntılarından başka 
eser bulunmamaktadır.51 Şimdi ise Paşa kendisi 1824’de Trabzon Valisi olduğunda oğlu 
Bektaş Bey’i Trabzon’a Kaymakam olarak atamıştır.    

Kaymakam Bektaş Rüştü Bey’ de babası Çeçenzade Hacı Hasan Paşa, muhtemelen 
Anapa’da iken onun yokluğunda Der-saadet’e bir yazı yazarak Trabzon ağalarından 
bazılarının Erzurum’da olduğu gibi kapıcıbaşılık ve silahşörlük tevcihiyle taltif 
edilmelerini talep etmiştir (20 Eylül 1826). Belgenin diğer bir önemi ise Bektaş Bey’in 
yazdığı ender yazılardan birisi olmasıdır.52 

Sadrazam Mehmed Selim Paşa, Trabzon’dan gelen bu isteğe isteksiz davranarak durumu 
Sultan II. Mahmud’a arz etmiş, Sadrazam “Trabzon agavatı öteden beru uygunsuz 
adamlar olub, bunlar pek taltife mütehammil değildir” demiş ve Hasan Paşa’ya soralım o 
da uygun bulursa gereğini yaparız diye de fikir beyan etmiştir.53 

Bektaş Bey’in adının geçtiği diğer belgeler babasının vefatından sonra onun borçlarıyla 
ilgili konulardır. Ancak bir bilgi olarak belirtmek gerekirse bu yazılardan birinde 
Müderris olarak zikredilmektedir. Bu ifadeyi destekleyen bir bilgiyi geçtiğimiz bölümde 
görmüştük. Orada (Bektaş) Rüşdü Bey için çocukluk yıllarından beri ilim tahsil eden 
birisi olarak tabir edilmekteydi. 

Ayrıca belgenin derkenarında yazılan yazıda Hasan Paşa yerine sehven Hüseyin Paşa 
yazıldığı görülmektedir. Arşivde okunan özette de dolayısıyla Hüseyin olarak 
okunmuştur, biz de öyle okuduk. Ancak biliyoruz ki, Bektaş Rüştü Bey Çeçenzade Hacı 
Hasan Paşa’nın oğludur ve o tarihte Trabzon’da onun mütesellimi olarak bulunmaktadır. 

İncelenen belgelerde ifade edildiği üzere Yeniçeri olayı devleti derinden etkileyen bir 
olaydır. Bu olayın devleti etkileyecek boyut alması Sultan II. Mahmut döneminde 
değiştirilmesi zorunluluk arz ettiğinden Yeniçeri Ocağına müdahale etmek durumunda 
kalmıştır.  

II. Mahmud 20 Temmuz 1785 ile 1 Temmuz 1839 tarihleri arasında tahtta kalmış bir 
padişahtır. Son Osmanlı padişahlarından ikisi onun oğlu, dördü ise torunudur. 
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31 yıl tahtta kaldığı süre içinde çeşitli sorunlarla uğraşmak zorunda kalmış, yenilikçi bir 
padişahtır. Gerçekleştirdiği reformlarla Osmanlının modernleşmesini sağlamıştır. Modern 
anlamda ilk nüfus sayımını yaptırmış, ilk posta teşkilatını kurdurmuş, ilk resmi Türk 
Gazetesini (Takvim-i Vakayi) yayımlatmıştır. Tahtta kaldığı süre içerisinde Balkan 
isyanları, Navarin’de donanmamızın yok edilmesi, Fransa’nın Cezayir’i işgali, Mısır 
Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın isyan ederek Kütahya’ya kadar gelmesi, Rus Savaşı 
ve iç isyanlarla uğraşmak zorunda kalmıştır.54 

Yeniçeri Ocağının kaldırılması olayı “Vaka-yı Hayriye” (hayırlı olay) olarak da 
bilinmektedir ve sadrazam Benderli Mehmet Selim Sırrı Paşa zamanında 
gerçekleştirilmiştir. Uzun süredir Yeniçeri ocağını kaldırmayı planlayan II. Mahmud 25 
Mayıs 1825’de bu düşüncesini uygulamaya koyarak Eşkinci Ocağı adı verilen yeni bir 
askeri sınıf kurduğunu bildirdi. Avrupa tarzı üniforma giyen yeni ordu 11 Haziran 
1826’da eğitime başladı. Bundan 3 gün sonra ayaklanan Yeniçeriler kazalarını 
Etmeydanı’na çıkararak gösteri yaptılar. Ulemayı yanına alan Sultan II. Mahmud Sancak-
ı Şerif çıkararak halkı Yeniçerilere karşı savaşmaya yanına çağırdı. Yeniçeri ocağı 
dışındaki bütün ocaklar Padişaha sadakatlerini bildirdiler. 

Bunun üzerine Aksaray’daki Etmeydanı’nda bulunan Yeniçeri kışlaları top ateşine 
tutuldu. Çok sayıda Yeniçeri öldürüldü, öldürülenin çok çok üzerinde isyancı da 
tutuklandı. 16 Haziran 1826’da tarihe karışan Yeniçeri ocağının yerine ise Asakir-i 
Mansure-i Muhammediye (Muhammedin Zafer Kazanmış Orduları) adlı yeni bir ocak 
kuruldu.55 

Osmanlının gelişmesinde zaferler kazanmasında pek çok katkıları olan Yeniçeri ocağı 
zamanla disiplinden uzaklaşınca ve başına buyruk davranmaya başlayınca, isyanların 
ocağı olunca devlet için tehlike olmaya başlamıştı. Ama kaldırılması da öyle kolay 
değildi. Bunun için her şeyden önce uygun ortamın bulunması güçlü olunması ve 
yeniçerilere karşı koyacak bir güç dengesinin oluşturulması gerekiyordu. 

Sultan Genç Osman’da bir dönem Anadolu, Mısır ve Suriye’den gelen askerlerle yeni bir 
ordu kurmak istemiş, ancak kapıkulu ocaklarının isyanına maruz kalmıştı. Sultan Genç 
Osman Halep, Erzurum, Şam ve Mısır Beylerine asker yazdırmak için gizli bir irade 
gönderdiğinin sarayda öğrenilmesi huzursuzluk oluşturdu. Lübnan’da çıkan bir isyanı 
bastırmak üzere Anadolu’ya gideceğini açıklayan Genç Osman’ın bu kararına engel 
olundu. Son çare olarak Genç Osman Hacca gideceğini ilan etti, buna da çok karşı 
çıktılar. Padişahın bu konuda kararlı olduğu görülünce Üsküdar’da otağını kuracağı 
günden bir gün önce Yeniçeriler Süleymaniye’de toplandılar. Ayaklanan Yeniçeriler 
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saraya girip bazı devlet adamlarını öldürdüler, Sultanı tahttan indirdiler ve Yedikule 
zindanlarında öldürdüler.56 

Yeniçerilerin cüret ve düzensizliği had safhaya vardığından Sultan II. Mahmut zamanında 
uygun şartlar oluşturularak yenilenme tamamlanmış ve Yeniçeri Ocağı ilga edilmiştir. 

Yeniçeriliğin lağvıyla devletin teşkilat-ı dairesinde esâslı bazı ta’dilat icra ve teceddüdat 
(yenilemeler) vücuda getirildiği sırada Der-saadette hem şehr-eminliği hem de mimar-
başılık lağv edilerek her ikisinin makamına kâim olmak ve İstanbul ile taşranın ebniye 
(yapılar) umuruyla da iştigal etmek üzere yeniden bir Ebniye-i Hâssa Müdürlüğü ihdas 
olundu.57   

Olaylar ve süreç birbirinden farklı olarak işleyince Çeçenzade Hacı Hasan Paşa’da 
karşılaştığı bütün sorunlarla bir arada ilgilenmek zorunda kalıyordu. Kafkaslarda Rus 
tehlikesine karşı alınan tedbirlerin bir kısmı da Kafkas halklarını Osmanlı Devleti tarafına 
çekmek onların devlete sadık olmalarını sağlamak için de çalışıyordu. Bunun için de 
zaman zaman kabile reislerine ve ileri gelenlerine hediyeler veriliyor, maaş bağlanıyordu.  

Müftü ve naib atanan kabileler arasında başlıcaları Abazadan Nezkaç, Şabisdağ, 
Çerakiseden Bizaduğ, Gerkini, Satukay, Temdikuy, Nukuvi, Besni, Karasay, Balbay ve 
Alnıkesek’dir.58 Bu kabilelerin reislerine verilen maaş ve tayinatlar deftere kaydedilerek 
yapılan harcamalar Der-saadet’e bildirilmiştir.59 

Kabilelerden tek tek alınan ahidnameler arasında Şekivay kabilesinden alınan ahidname 
de vardır (22 Kasım 1826). Bu durumun bildirildiği, Tarbzon Valisi ve Anapa Muhafızı 
Çeçenzade Hacı Hasan Paşa’nın yazdığı yazıda Paşa’nın Karahisar-i Şarki’de bulunan 
Aziz isminde Bektaş Bey’in haricinde bir oğlu daha olduğunu öğreniyoruz.60  

Kabilelerden ahidnameler alınırken bir yandan da kabilelerin ileri gelenlerine hediyeler 
verilerek gönülleri İslamiyete ısındırılmaya çalışılıyordu. Bu kapsabda Çerkes ulema ve 
beylerine de hediyeler verilmiş, verilen bu hediyeler yetmediğinde de Amasya Ladik ve 
Trabzon tüccarlarından yeni mallar alınarak dağıtılmıştır.61  

Söz konusu hediye dağıtımları ve ahidname alınması için muhtelif zamanlarda kabilelerin 
bey ve özdenleri davet edilerek yemekler verilmiş, uzun süre bunlar misafir edilmiş ve 
görüş alışverişinde bulunulmuştur. Neticede devlete sadık kalacaklarına yönelik söz 
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alınmıştır. Bu kabilelerden bazıları arasında Mecusi adetleri de görüldüğünden bunlara 
İslam da tebliğ edilmiş ve işlerinde ve aralarında hüküm vermek üzere mütesellimler ve 
kadılar atanmıştır.62 

Yapılan tüm bu çabalar sonucunda Çerkes ve Abaza kabilelerinden çok büyük bir kitlenin 
Müslüman olduğu anlaşılmaktadır. Öyle ki bu kabilelerin verdiği sözlere sadık kalmaları 
halinde devletin 150 binden fazla askeri olacağı belirtilmiştir.  

Yapılan değerlendirmelerde Çerkeslerden, Abazlardan bazı kabilelerin fena halleri olduğu 
da belirtilmiştir. Ancak sadık ve işe yarar adamlar da çoktur diye de ilave edilmiştir. Her 
ne kadar Osmanlı devletinin ve onun temsilcisi durumundaki Hasan Paşa’nın kabile 
beylerine maaş bağlanma ve hediye vermesi yadırganacak gibi olsa da Rusya’nın da aynı 
şekilde davrandığı ve kabile beylerinin ve kabilelerin akıllarını çelmeye çalıştığı da 
belgelere yansımıştır.63 

Çeçenzade Hacı Hasan Paşa asker ve diplomatik yönüyle Trabzon Valiliği görevi yanında 
Anapa Muhafızı olması ve kabileler Sorumluluğu da kendisine verilmesi nedeniyle her 
türlü işle ve sorunla yakınen ilgilenmek durumunda kalmıştır. Bu nedenle görevinin bir 
parçası olan kabilelerle ilişkilerde onların isteklerini de dikkate almak durumunda 
kalmıştır.  

Kabileler kendi güvenliklerini de düşünerek Rus hududunda stratejik önemi olan yerlere 
kaleler yapılmasını istemişlerdir. Ancak Çeçenzade Hacı Hasan Paşa bölgeyi bizzat 
gezerek incelemiş ve yapılması istenilen kalelerin çok masraf gerektireceğini bunun 
yerine Soğucak ve Gelincik Limanlarına iki ufak kale yapılmasının uygun olacağı 
yönünde görüş belirtmiştir. Gerekçe olarak da Anapa Limanının gemiler için emniyetli 
olmadığını buna karşın Soğucak ve Gelincik Limanlarının gemilerin barınması için daha 
uygun şartları taşıdığını belirtmiştir.64 
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Hal böyleyken Anapa’da muhtelif binalar da inşa edilmiştir. Bunlar için yapılan masraflar 
muhasebe defterine kaydedilmiş, yapılan işlerin çizimleriyle birlikte Der-saadet’e 
gönderilmiştir.65 

İdarecisiz kalması nedeniyle nasıl ki Trabzon’da başıbozukluk oluşmuşsa benzer durum 
Anapa’da da olmuştur. Çeçenzade Hacı Hasan Paşa burada da Trabzon’da uyguladığı 
yöntemi hayata geçirerek yararlı gördüğü adamları ödüllendirmiş, zararlı gördüklerini de 
cezalandırmıştır. Bu minvalde Anapa’da yaptığı incelemede Topçu Başı Vekilinin 
Yeniçeri Ustaları tarafından tutuklandığı öğrendiğinde ve Topçu Başı Vekilinin suçsuz 
olduğunu anladığında, yeniçerileri idam ettirmiştir.66 Daha sonra da Topçu Başısı Vekili 
Ali bin Hüseyin Ağa’yı ödüllendirmiş ve maaşının birkaç kat artırılmasını istemiştir.67 

Aynı uygulamayı Trabzon’da da devam ettirerek Trabzon eşrafından olan ve hükümete 
sadık davranan aynı zamanda Trabzon’da Kaymakamı bulunan oğlu Bektaş Bey’e 
yardımcı olan güç sahibi Hacı Salihzade Ali Ağa’yı ödüllendirmek üzere takdirname 
yazılmasını sağlamıştır.68 

Çeçenzade Hacı Hasan Paşa bu davranışıyla etrafında bulunan az sayıdaki işe yarar insanı 
koruyarak ve taltif ederek değerlendirmeye çalışmıştır.  Bunun uzantısı olarak Anapa 
kalesinde görevli topçuların maaşını alabilmeleri için yazı dahi yazmıştır.69 Çeçenzade 
Hacı Hasan Paşa’nın tüm gayretlerinin amacı askeri moralli tutmak ve Rusya tehdidine ve 
harp ihtimaline karşı tedbirli davranmaktır. Bunun için zahire ve mühimmat tedarikine de 
çalışmıştır.70 Yaptığı planlar ve değerlendirmeler Anapa Kalesinin büyüklüğü, tamir 
gerektiren ta’biye, siperler ve şarapnel (top mermisi) ihtiyaçları ile doğru orantılıdır. 

Çeçenzade Hacı Hasan Paşa mesaisinin büyük bir bölümünü Anapa’da harcamak zorunda 
kaldığından Trabzon’la yeteri kadar ilgilenemiyordu. Her ne kadar Kaymakam olarak 
oğlu Bektaş Bey Trabzon’da ise de onun yalnız kalmaması ve destek olması için yanında 
güvenebileceği nüfuzlu kişilerin olmasını istiyordu. Bu nedenle Kalcızade Osman Bey’e 
Kapıcıbaşılık verilmesi için bir yazı daha yazdı (28 Kasım 1827). Yazıda Kalcızade 
Osman Bey bir kez daha övülerek Trabzon ayanı olmasının yanında Silahşoran-ı 
Hassa’dan olduğu yani kılıç sahibi yiğit birisi olduğu belirtilerek Kapıcıbaşılık görevine 
getirilmesi Der-saadet’e teklif edilmiştir. 71 Yine bu belgeden Trabzon ayanından 
Kalcızade Osman Bey ile Trabzon Valisi Çeçenzade Hacı Hasan Paşa’nın akraba 
olduğunu anlıyoruz. Hasan Paşa kızını (Havva Hanım) Kalcızade Osman Bey’e vererek 
onu damat yapmış ve akrabalık bağı tesis etmiştir.  
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Çeçenzade Hacı Hasan paşa bu görevlendirmeden sonra iyice rahatlayarak Anapa Kalesi 
ve Kabilelerle ilgili işlerine devam etmiştir. Anapa’da kabilelerin ileri gelenlerine yine 
hediyeler dağıtmıştır. Burada yapılan toplantıda Çerkezlerin tamamının, Abazalardan 
Netokaç kabilesinin yarısının Müslümanlığı kabul ettiği, Şabsuğ kabilesinin ise 
Müslümanlığı henüz kabul etmediği anlaşılmıştır (24 Temmuz 1827). Ancak bölük bölük 
hepsinin İslamla şereflenecekleri umut edilmiştir.72 

İslamı kabul eden ve Anapa’da yaşayan sultanlar ile Sabsuğ, Netokac, Abazik, Mahos, 
Bezaduğ, Hamsi, Kabartay, Temerkoy, Nogay, Besti, Hatukay, Çerkes, Gerkeni 
kabilelerinin ileri gelenlerine Anapa Gümrüğü malından tayinat verilmesini ve Netokac 
Kabilesi'nden Disenek oğlu Temrek'e maaş bağlanmasını sağlamıştır. Anapa kalesinde 
yaşayan Hacı İbrahim Efendinin maaşı az olduğu için onun maaşını da artırmıştır.73 
Çeçenzade Hacı Hasan Paşa belirtilen tüm bu işleri yapabilmek için önemli miktarda 
paralar harcamak zorunda kalmıştır. 

Bu arada Trabzon ayanı ve aynı zamanda damadı olan Kalcızade Osman Bey’e 
Kapıcıbaşılık verilmesi isteği uygun bulunarak Kapıcıbaşılık rütbesi verilmiştir (9 Ocak 
1828).74  

Bu gelişme Çeçenzade Hasan Paşa’yı rahatlaşmış, Anapa’da bir süre Anapa’da kalarak 
buradaki işleri yoluna koymuş ve Trabzon’a dönerek (8 Haziran 1828) asker tertibiyle ve 
askerin yiyeceğini tedarikle ilgilenmiştir.75Canik, Karahisar-i Şarki ve Trabzon 
Sancaklarından Anapa için asker yazmıştır. 

Rusya’nın kara ve deniz kuvvetleriyle bir hareketlilik içinde olduğu Faş kalesine ve 
Gürcistan’a sarkma niyetinde oldukları da haber alındığından bir an önce asker tertibi 
daha da önem kazanmıştır. Rusya ile yürütülen savaşlarda tarih boyunca Karahisar-i 
Şarki’den donanmaya76 ve kara ordularına asker sevk edilmiştir.77  

Buralardan sevk edilen asker Anapa ve Faş kalesi için önemliydi çünkü çok uzun 
zamandan beri Ruslarla savaş halinde olan Dağıstan ve Çeçen halkının Rusya ile 
yürüttükleri savaşı daha fazla devam ettirmeye takatleri kalmamıştı.78Taze kuvvet olarak 
kalelere ve cephelere yerleştirilecek askerin Kafkasya için güven unsuru olacağı 
değerlendirilmekteydi. Dağıstan Hanlarından Nuh Han da yazdığı yazısında bu duruma 
işaret etmişti. 
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Çeçenzade Hacı Hasan Paşa’nın çalışmaları Der-saadet’te takdir görmüş ve Trabzon 
eyaleti ve Fas kalesi muhafazasıyla Gönye Sancağı, Canik Muhassıllığı ve Anapa ve sair 
kalelerin muhafızlığı uhdesinde iken kabile ve kavimler nezareti de görevleri arasına 
katılmıştır. Bu kadar güvene mazhar olmak insanı gururlandırsa da sorumluluğuyla 
beraber stresini de artımaktadır. Buna rağmen Çeçenzade Hacı Hasan Paşa kendisine 
duyulan güven ve verilen görevler nedeniyle Der-saadet’e teşekkür etmiştir.79  

Kabileler sorumluluğunu da üzerine alan Çeçenzade Hacı Hasan Paşa, Kafkas kabilelerini 
içinde bulundukları olumsuz şartlardan kurtarmak için ve en önemlisi İslamiyette kalıcı 
olmaları gayretlerini sürdürmüştür. Bu vesile ile kabilelerin dini vecibelerini bi-hakkın 
yapabilmeleri için daha önce talep ettiği bir Müftü ve on altı Naib’in gönderileceği 
haberine memnun olmuştur.80    

Çeçenzade Hacı Hasan Paşa bir yandan kabilelerin işleri bir yandan da yaklaşan Rusya 
tehlikesine karşı önlemler alma gayreti içerisinde çalışmalarına devam etmiştir. Anapa 
Kalesi için tertip edilecek askerin nerelerden olacağı, nereden kaç kişi olacağı ve 
başlarında kimin komuta edeceğine kadar her hususla yakınen ilgilenmiştir.81  Askerin 
tertibinden sonra Anapa’ya geldiklerinde kalacakları yer problemi de olduğundan bir 
yandan da bunların inşası faaliyetleri de devam etmekteydi. Yatakhane ve yemekhane, 
erzak depoları, cephanelikler ve askeri diğer ekipmanın bakım ve tamirleri ile üst düzey 
komutanların kalacakları yerlerin inşaası yaklaşan kış nedeniyle aciliyet de 
gerektirmekteydi. Bu nedenle Çeçenzade Hacı Hasan Paşa tüm teftiş ve faaliyetlele bizzat 
ilgilenmek durumundaydı.82 

Tüm bu yoğun çalışma temposu sonucunda Çeçenzade Hacı Hasan Paşa hastalanarak 
yatağa düştü. İyileşmeyince bir süre sonra Trabzon’a getirildi ve Der-saadet’e bilgi 
verildi. Durum böyle olunca İşin önemine binaen görevden alınmak zorunda kaldı. 
Kendisi de tedavisinin devamı için Sinop’a yollandı.  

Çeçenzade hacı Hasan Paşa Trabzon valiliğinden alındıktan hemen sonra 1828-1829 
Osmanlı-Rus savaşı çıktı. Kafkaslarda alınan ve alınmaya çalışılan önlemler fayda 
etmedi. Rusya tüm kafkasyayı ele geçirerek Erzurum’a kadar ilerledi.  

III. BÖLÜM 

1828-1829 OSMANLI-RUS SAVAŞINDAN SONRAKİ DURUM 

(1826-1827) yılında Rusya meselesi ortaya çıkınca Hasan Paşa, bir yandan bölgenin 
muhafazasıyla meşgul olurken bir taraftan ihanetlerle, diğer taraftan ekonomik zorluklarla 
karşılaştı. O Anapa’da iken Faş muhafızlığında bulunan Hacı Şahinzade Mehmed Bey 
vefat edince yerine oğlu Deli Arslan Bey getirildi. Hasan Paşa, Arslan Bey’den 
kahramanlık beklenirken o, Faş’ı Ruslara teslim etti. Diğer taraftan Hasan Paşa, hem 
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savaşla ilgili harcamalar hem de Çerkes kabilelerini kendi tarafına çekmek için verdiği 
hediyeler yüzünden malî sıkıntı içerisine girdi. Savaş yüzünden ahalinin maddî durumu 
zaten kötü idi. Dolayısıyla âdet gereğince vali için alınması gereken ikramiyeyi o zamana 
kadar tahsil edememişti. Rusların, Ahıska ve Kars tarafını istila edip batıya doğru 
ilerledikleri sırada Trabzon’un düşman eline düşmemesi için hazırlıklara başlayan Hasan 
Paşa Anapa’da hastalanınca Trabzon’a getirildi. Hastalık daha da ilerleyince görevinden 
alınarak 1827-1828’de Sinop’a yollandı.83 

Hasan Paşa görevden alındıktan sonra yerine Hazinedarzade Süleyman Paşa’nın oğlu 
Osman Paşa Trabzon Valiliğine getirildi.84 Valiliğinin ilk yıllarında Osman Paşa’nın en 
önemli meşgalesi 1828-1829 Türk - Rus Savaşı başladı. Bu arada Karahisar-i Şarki’den 
tertib edilen askerler yine Ruslarla savaşmak üzere bu kez doğu cephesine gönderildi (6 
Ocak 1829).85    

İncelediğimiz belgelerin tarihi seyrinden Çeçenzade Hacı Hasan Paşa’nın Sinop’tan 
Karahisar-i Şarki’ye geldiği ve bir süre burada tedavisinin devam ettiği anlaşılmaktadır.  
1829’da Ser-asker Salih Paşa yenilerek Erzurum’a doğru çekilirken son bir ümitle Osman 
Paşa’dan yardım istemişti. Rus ileri harekâtından korkan bölge halkının da yardım 
istekleri peş peşe Trabzon’a ulaşmaktaydı. Osman Paşa, Şark Ordusu için kendisinden 
istenen top, cephane, mühimmat, asker ve parayı imkânları ölçüsünde hazırlayarak 
Trabzon ayanlarından Şatırzade Osman Paşa ve bir miktar asker ile Bayburt’a yolladı.  

8 Haziran 1829'da Osmanlı Devletinin en Önemli doğu şehri Erzurum, Ruslara teslim 
oldu. Erzurum'un tesliminden Önce Sivas Valisi Hakkı Paşa Ruslara esir düştü. Rusların 
doğu cephesinde bir biri ardına kazandıkları başarılar, Sivas'ın da dâhil olduğu Şark 
seraskerliğinde dirayetli bir şahsın valilikte bulunmasını zorunlu kıldığından, Sivas 
valiliğine Hasan Paşa atandı. Erzurum Valisi Salih Paşa'nın esir olarak Tiflis'e 
gönderilmesinden sonra Şark Ser-askerliği, Trabzon Valisi Hazinedarzade Osman Paşa'ya 
verilirken, Sivas’a ilaveten Erzurum Valiliği Şark Ordusu Çarhacılığı unvanıyla Hasan 
Paşa'ya verildi. 86 

Erzurum’un kaybından sonra halk sonradan pişman olarak mücadele etmeye karar 
vermişler ise de artık Rus ordusu Erzurum’a gelmişti. Bölgede tedirginlik artınca da Şiran 
Voyvodası Mehmet Bey, Karahisar’da bulunan Hasan Paşa’ya yazı yazarak Kelkit ve 
Bayburt ağaları ile etraf beylerinin çok seri bir şekilde Erzurum tarafına yardıma çağırdı 
(10 Temmuz 1829).87 
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Bu arada şehri kuşatan Ruslar da şehrin teslimini istedi. Gelişmeleri haber vermek üzere 
Tayyibi Efendi Şiran’dan hareketle Karahisar’a doğru yola çıktı. Yol üzerinde Zıhar 
Tekkesine88uğrayarak burada bir süre kaldı (12 Temmuz 1829).89Olaylar hızla gelişip, 
beklenen yardım da Erzurum’a ulaşamayınca birkaç gün sonra Erzurum Kalesi Rusların 
eline geçti (15 Temmuz 1829). Rusların buradan da Bayburt’a yürümek istedikleri 
anlaşılınca bu duruma karşı ne tedbir alınacağına yönelik Şiran kazası ileri gelenlerinden 
Hasan Nuri Efendi Sivas valiliği de uhdesine verilen Çeçenzade Hacı Hasan Paşa’ya bilgi 
sordu.90Erzurum’un kaybından sonra Salih Paşa, Hakkı Paşa, Osman Paşa, Behlül Paşa, 
Ahısha Beylerbeyi Ahmet Paşa, Anapa Kaymakamı Abdullah Paşa ve Irak Defterdarı 
Mustafa Nazif Efendi,  kışlak ve güvenli bölge durumunda olan Karahisar-i Şarki’ye 
gelmek üzere yola çıktılar.  

Ahıska, Anapa, Beyazıd ve Erzurum’da görevli idarecilerin, paşaların Rusların işgali 
sonrası geri çekilerek Karahisar-i Şarki’ye geldikleri anlaşılmaktadır.  Karahisar-i 
Şarki’nin o tarihteki konumu da çok dikkat çekicidir. Karahisar-i Şarki, belgedeki 
ifadesiyle mahal-i meşta-yı kemteri yani ordunun kışlağı, geri çekilme durumunda da 
sığınak yeri ve emin belde durumundadır. Emin belde olmasında da Kelkit, Şiran, 
Alucra ve Çamoluk’un ileri karakol durumunda olmasındandır. Özellikle 1914-1917 
Osmanlı Rus Savaşı’nda Alucra önemli görevler üstlenmiştir. Ruslara karşı Alucra’nın 
Zun (Boyluca), Zıhar (Fevzi Çakmak), Karabörk, Çakmanus (Yeşilyurt)  ve Gelvaris 
(Hacı Hasan) köylerinde Kolordunun mevzileri bulunmaktaydı. Alucra’nın Kamışlı 
köyünde ise bir hastanenin ve şehitliğin varlığı belgelerle sabittir.91Yine Alucra’nın bazı 
köylerinde ve merkezde ihtiyaca uygun yapıların askeriyece kullanıldığı 
bilinmektedir.92Belgede bahsi geçen Zıhar köyü (Fevzi Çakmak) Alucra’ya bağlı bir 
köydür. Zıhari Tekkesi de burada Çağırgan Baba adına vakfedilmiş bir yerdir.93 Belgede 
bahsedilen Zıhari Tekkesi de Çağırgan Babanın neslinden gelen Şeyhlere ait zikirhâne, 
dervişhâne olmaktadır. Diğer bir husus da Şiran’dan Karahisar’a devam eden yolun 
Zıhar-Alucra üzerinden geçtiğinin te’yid edilmiş olmasıdır.94 

Ayrıca Erzurum’un Ruslar tarafından işgaliyle ilgili olarak değişik kaynaklarda farklı 
tarihler verilmektedir. Bu kaynaklarda 27 Haziran 1829 olarak da 8 Temmuz 1829 olarak 
da verilmektedir. Ancak belgemizin tarihi 12 Temmuz 1829’dur ve buradaki ifadeden 
daha henüz Erzurum’un işgal edilmemiş olduğu sonucunu çıkartılmaktadır. 
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Çeçenzade Hacı Hasan Paşa’da Erzurum’daki gelişmelerden haberdar olunca hemen bir 
tahrirat ile der-saadet’e bilgi verdi ve ordunun bozulduğunu belirtti (15 Temmuz 1829). 
Ayrıca 3 Temmuz 1829’da ikamete memur olduğu Karahisar’a geldiğini 
belirtmiştir.95Ayrıca Hasan Paşa yaptığı incelemeler sonu yaptığı değerlendirmede 
Erzurum’un düşmesinde Erzurum ahalisinin askere cephe aldığını karşı mukavemette 
bulunduğunu belirtmiştir. Gerçekte de Erzurum’un kaybedilmesinde Erzurum halkının 
yeterli direnci göstermemesinin de etkili olduğu bilinmektedir. Olayın bu boyuta 
varmasının asıl nedeni Erzurum’da yaşayan 20-25 kadar Ermeninin Müslümanlara ihanet 
etmeleri sonucu genel direnişi zayıflatmasıdır. Hatta Ermeni ve Rumların bir kısmı da 
düşmana yardım etmiştir.96 

Erzurum’un düşman eline geçeceği anlaşıldığında orada bulunan devlet hazinesi de 
Karahisar-i Şarki’ye gönderilmiş, buraya ulaşınca da kadıya teslim edilmiştir. Belgelerde 
o kadar farklı bilgiler bulunmaktadır ki bu bilgiler olayların yorumlanmasını 
güçleştirmektedir. Bunlardan birinde de Trabzon Valisi olup, Karahisar’da ikâmet eden 
Hasan Paşa ifadesi geçmektedir (24 Temmuz 1829). 

Yine aynı belgede Erzurum Valisi ve şark Ser-askeri olarak da Salih Paşa gösterimiştir. 
Hakkı Paşa Erzurum’u savunurken Rusların teslim olması yönündeki isteğini kabul 
etmeyerek savaşma düşüncesiyle Rusları karşılamaya hazırlanmakta iken askerin 
bazısının firar etmesi üzerine zor durumda kalmıştır. Rusların kuşatması altında kalınca 
da savaş malzemelerini kaybederek geri çekilmiş ve Karahisar-i Şarki’ye gelmiştir. 97 

Yine bir başka belgede Hasan Paşa’dan Sivas valisi olarak bahsedilmektedir (29 Ekim 
1829). Belgede ordunun kışlaması için uygun yerler önerilmektedir. Şark Ser-askeri 
Osman Paşa için Trabzon uygun bulunurken kendisinin de Karahisar veya Sivas’da 
kışlamasının uygun olacağı belirtilmiş, önerilmiştir.98 Çeçenzade Hacı Hasan Paşa’nın 
belgede Osman Paşa oğlumuz diye hitabı yazışma kuralları dışında gibi görünse de 
Osman Paşa’nın Hazinedarzade Süleyman Paşa’nın oğlu olması, kendisinin de yıllarca 
onunla birlikte görev yapmış olması nedeniyle Osman paşa’yı evladı gibi görmesi 
nedeniyle olsa gerektir. 

Aradan birkaç ay geçtikden sonra Şark Seraskeri olarak bu kez Salih Paşa zikredilmiştir 
(27 Aralık 1829).   Salih Paşa yazısında Erzurum hadisesinden sonra Karahisar’a gelmiş 
burada Çeçenzade Hacı Hasan Paşa tarafından hayvanlarına el konulmuştur. Salih Paşa 
yazdığı dilekçesinde bunların geri verilmesi için Der-saadet’den yardım talep etmiştir. Bir 
anlamda Çeçnzade Hacı Hasan Paşa’yı şikâyet etmiştir. İlginç detay ise olayın 
gerçekleştiği tarihte Hacı Hasan Paşa’nın Sivas ve Erzurum Valisi olduğu belirtilmiştir.99 
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Bu arada Sivas eski Valisi Hakkı Paşa Ruslara esir düştükten sonra kurtularak önce 
Karahisar’a gelmiş daha sonra da aldığı emir üzerine buradan hareketle Bursa’ya 
gelmiştir.100   

Erzurum Valiliği uhdesinde bulunan Çeçenzade Hacı Hasan Paşa’ya bu kez Sivas Valiliği 
de verilmiştir. Bunu 21 Haziran 1830 tarihli belgeden anlıyoruz. Yeni görevlendirme 
gereğince Bozok Sancağı Trabzon eyâletine ilhaken Osman Paşa kullarına ve Erzurum 
eyâleti dahi Sivas eyâletine ilhaken Şark Ordusu Çarhacılığı unvanıyla Çeçenzade 
Hacı Hasan Paşa’ya veridi. Yeni görevlendirmeden sonra Hasan Paşa Der-saadet’e 
yazdığı yazıda yaptığı değerlendirmede Rusların Erzurum’u ele geçirdikten sonra burada 
toparlandığını ve asker toplamaya başladığını ve Bayburt üzerinden Trabzon’a yürümek 
fikrinde olduklarını belirtti. Bu duruma engel olmak için genel bir emir name çıkarılarak 
Şiran ve Kelkid ve Gümüşhâne ve Bayburd ve Erzincan ve Tercan ve Kemah ve Gercanis 
ve Kuruçay ve bağlı olan yerler ile kazalarına ve Sivas ve Çorum ve Amasya ve Tokad ve 
sair kazalara eli silah tutanların askere alınarak Bayburd çatına gönderilmesini talep etti. 
Ayrıca acilen top ve mühimmat da istedi. Gönderilecek malzemelerin Ordu limanından 
Karahisar-i Şarki’ye getirilerek buran cepheye sevk edilebileceği değerlendirmesinde de 
bulundu. Ayrıca Kelkit ve Karahisar-i Şarki de bulunan devlet hazinesinin sarfı için de 
yetki istedi.101 Bu belgede ortaya çıkan en önemli husus ise Hasan Paşa’nın önce Sivas 
Valisi, sonra Erzurum Valisi ve Şark Ordusu Çarhacılığı yapılmış olmasıdır.   

Çeçenzade Hacı Hasan Paşa’nın uhdesinde bulunan görevleri teyid eden bir başka belge 
daha bulunmaktadır. Burada da Sivas ve Erzurum Valisi Hacı Hasan Paşa ifadesinde 
Sivas Valiliği önce ifade edilmiştir. Belgenin içeriğinde Erzurum’un Ruslar tarafından 
zaptı sırasında esir düştüklerinden bahisle Erzurum’un geri alınabileceğinden ümit 
kesilmemesine yönelik Erzurum ayanından Kapıcıbaşı Hayrettin ile Hassa Silaşor 
Hadımzade Mehmet’in temennileri Hasan Paşa tarafından  Der-saadet’e bildirilmiştir.102 

Ancak, Ruslar Bayburt’u da zaptetmeye muvaffak olmuştur. Rusların Bayburt’u zabtı 
öncesinde burada bulunan İran tüccarı Hasan Paşa tarafından salıverilmeyince işgalle 
birlikte Ruslar İranlı tüccarın mallarına el koymuş, bu durum daha sonra İran’la Osmanlı 
arasında diplomatik soruna neden olmuştur. Der-saadete gelen İran Sefiri Zeynel Abidin 
Han bu durumu bizzat ifade etmiştir.103 Söz konusu belgeden hem Bayburt’un işgal 
edildiği anlaşılmakta hem de işgal tarihine yönelik ipucu bulunmaktadır. Ayrıca işgal 
sırasında Şatıroğlu Osman Bey’in de Bayburt’ta olduğu anlaşılmaktadır. (26 Ağustos 
1831).   

Olayların seyrinin neden bu hale geldiğini anlayabilmek için Osmanlı-Rusya ilişkilerini 
anlamak gerekmektedir. 1828-1829 savaşından önce de Osmanlı ile Rusya pek çok kez 
karşı karşıya gelmiş ve savaşmıştır. Bunlar aşağıda gösterildiği gibidir. 
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-1568-1570 Osmanlı-Rus Savaşı 
-Moskova Yangını (1571) 
-1676-1681 Osmanlı-Rus Savaşı 
-1686-1700 Osmanlı-Rus Savaşı 
-1710-1711 Osmanlı-Rus Savaşı (Prut Savaşı) 
-1735-1739 Osmanlı-Rus-Avusturya Savaşı 
-1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı 
-1787-1792 Osmanlı-Rus Savaşı 
-1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı 
-1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı 
-1853-1856 Osmanlı-Rus Savaşı (Kırım Savaşı) 
-1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi) 
-1914-1917 Osmanlı-Rus Savaşı (Kafkasya Cephesi).104 

 
1787-1792 Osmanlı-Rus Savaşı ile birlikte Osmanlı, Anapa105ve Ahısha’daki gücünü ve 
varlığını kaybetti. Anapa 1791′de Rusların eline geçti, ama 1792 Yaş Antlaşması ile 
Osmanlılara geri verildi. 1806-12 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında, Nisan 1807′de yeniden 
Rusların eline geçen Anapa, 1812 Bükreş Antlaşması gereğince Sucuk-Kale ile birlikte 
yeniden Osmanlılara geri verildi. 
 
1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı, 1827’deki Navarin Deniz Savaşı’nı takiben Rusya’nın 
Yunanlıların bağımsızlığını desteklemesi nedeniyle çıkmış bir savaştır. Osmanlı padişahı 
II. Mahmut 20 Ekim 1827’de İngiliz, Fransız ve Rus donanmalarının Navarin’de Osmanlı 
donanmasını yakmasını protesto etmek için Rusya ile yapılmış olan Akkerman 
Antlaşmasını iptal etti ve Çanakkale Boğazını Rus gemilerine kapattı. 

Bunun üzerine başlayan savaşın ilk aylarında Rus komutanı Petro Wittgenstien Osmanlı 
toprağı olan Eflak’a girerek Bükreş’i ele geçirdi. Rus Çarı I. Nikolay da Tuna Nehri’ni 
geçerek Dobruca’ya yürüdü, Şumnu, Varna ve Silistre Kalelerini kuşattı. 

Karadeniz filolarının desteğiyle Varna Kalesi’ne saldıran Ruslar 29 Eylül’de Varna’yı 
teslim aldılar. Ancak Şumnu’yu ele geçiremediler. Her iki taraf da açlık ve hastalık 
sonucu büyük kayıplar verdi. Kışın da yaklaşması sonucu Ruslar kendilerine ait olan 
Besarabya’ya geri çekildi.  

Kafkaslarda ise 12 Haziran 1828′de Anapa Rusların eline geçti, 1829 Edirne 
Antlaşması ile Osmanlılar Anapa’yı ve Karadeniz kıyısındaki Çerkesya topraklarını 
(Kuban ve Bzıb ırmakları arası) terk ettiler.106 
 

                                                            
104 http://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1-Rus_Sava%C5%9Flar%C4%B1 
105 Anapa, Karadeniz kıyısında bir kent olup, Adıgelerin (Çerkeslerin) ata topraklarıdır. 
106 http://tr.wikipedia.org/wiki/Anapa 



 
 

7 Mayıs 1829’da Rus ordusu 60.000 askerle tekrar saldırıya geçerek Silistre’yi kuşattı. II. 
Mahmut 40.000 kişilik bir orduyu Varna’nın yardımına gönderdi ise de Ruslara yenik 
düştü. 19 Haziran’da Silistre de Ruslara teslim oldu. 

Bu arada Kafkas cephesinde İvan Paskeviç komutasındaki Rus ordusu Ahıska, Ardahan, 
Posof, Erivan, Kars ve 27 Haziran 1829’da Erzurum’u ele geçirdi.  Temmuz’da 25.000 
askerden oluşan Rus ordusu Balkanları boydan boya geçerek Burgaz’ı ve Sliven’i teslim 
aldılar. 28 Ağustos’ta Edirne’ye kadar ilerleyen Rus ordusu İstanbul’un 68 km uzağına 
kadar yaklaştı 

Alınan neticeler İstanbul’u doğudan ve batıdan tehdit altına sokmuştu. Ruslar açısından 
her şey yolunda giderken Rusya’da başlayan kargaşa, İngiltere ve Avusturya’nın 
ilerleyişten tedirgin olmaya başlayarak seslerini yükseltmeye başlaması Rus Çarını, 
Osmanlıyla barış anlaşması imzalamaya yöneltti.  Padişah II. Mahmut da 14 Eylül 
1829’da Rusların ilerlemesini durdurmak için ağır koşulları olan Edirne Antlaşmasını 
imzalamak zorunda kaldı.107 

Ruslar, 14 Eylül 1829 Edirne Antlaşması gereği Poti. Anapa ve Ahıska haricindeki bütün 
İşgal ettikleri yerlerden çekileceklerdi. Rusların Erzurum'a atadıkları yönetici 
Pantratiyev'in Erzurum'un 15 Haziran'a kadar teslim edileceğini bildirerek, teslim almada 
yetkili bir şahsın nezdine gönderilmesi yolundaki talebi üzerine, Erzurum Valisi Hasan 
Paşa Erzincan'da bulunduğu için Pankratiyev'in yanına kethüdası giderek Erzurum'u 
teslim almıştır.108 
 
Ahısha Türklerinin pek çoğu da savaşla birlikte Anadolu’ya göç etmek zorunda kaldı. 
Bugün bu bölge Gürcistan sınırları içinde kalmaktadır. Ahısha Türklerinden Karahisar ve 
Alucra’da yerleşmiş olanlar da bulunmaktadır.109 

Rusların, Türkler aleyhinde ısrarlı olarak güneye doğru yayılmaya devam etmeleri sonucu 
Türk-Rus münasebetleri XVII. yüzyılın sonlarından XX. Yüzyılın başlarına kadar 
devamlı mücadelelerle geçmiştir. 

Antlaşmadaki toprak konusundaki hükümler sert ama beklenenden daha hafifti. Rus 
askerleri prenslikler, Dobruca ve Bulgaristan’da işgal ettikleri yerlerden çekileceklerdi. 
Ancak, Ruslar Tuna nehrinde ticaret yapabilme hakkına kavuşmuş, Osmanlı Devleti Tuna 
ve Prut boyunca kale yapmamayı taahhüt etmişti. 

                                                            
107 http://tr.wikipedia.org/wiki/1828-1829_Osmanl%C4%B1-Rus_Sava%C5%9F%C4%B1 
108 İbrahim Aykun, Erzurum ve Çevresinde ilk Rus İşgali (1828-1829), (Atatürk Üniversitesi Fen-
Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Erzurum 1991. s, 
83. http://edergi.atauni.edu.tr/ataunitaed/article/view/1020001436 
109 http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/25/alucranin-emektar-sahsiyetleri-unal-
ahishali/ 



 
 

Osmanlı Devleti, Rusların Kafkaslar ve Erivan’daki varlığını kabul etmiş, buna karşılık 
Ruslar da Erzurum, Kars ve Bayezid’i geri vermişti. Ruslar diğer Avrupa devletlerine 
tanınmış olan haklardan yararlanma hakkını da elde etmişti. İlerleyen süreçte Sırbistan, 
Yunanistan ve prenslikler Rus koruması altında özerklik kazanmıştır. Bir diğer madde ile 
Osmanlı Devleti, 10 yıl içinde ödenmek üzere 400 milyon kuruş savaş tazminatı ödemeyi 
de kabul etmişti. 

Bu antlaşmayla Osmanlı, Küçük Kaynarca Antlaşmasından sonra imzalamış olduğu en 
ağır antlaşmadır. Ruslar bu antlaşma sonrasında Tuna ve Doğu Anadolu’ya hâkim 
olabilecek, denetim altında tutabilecek yerleri elde etmiştir.110 

Ruslarla yaşanan savaşta kısa sürede bu kadar başarısız olunmasının birçok nedeni vardır. 
Osmanlıdaki ötelenmiş ve birikmiş sorunlar II. Mahmud Han döneminde ortaya çıktı. 
Mısır, Yanya, Mora gibi Vilayetlerde isyanlar yaşanmış olup, buna Yeniçeri Ocağının 
isyanları da eşlik etti. 

1804 yılında Sırp isyanı yaşandı. Bu isyan Osmanlı Devletinde, “Milliyetçilik” akımı 
neticesi yaşanan ilk ayaklanma özelliği taşımaktadır. 1806-1812 Osmanlı-Rus savaşı 
sonunda Ruslarla imzalanan “Bükreş Antlaşması” nda Sırplara bazı haklar verildi. 

1808’de Nizam-ı Cedid ordusu yerine Sekban-ı Cedid adıyla modern bir ordu kurulmaya 
başlandı. Daha sonra Alemdar Mustafa Paşa’nın öldürülmesi üzerine Sekban-ı Cedid’in 
yerine Eşkinci Ocağını kurdu. 

1811 yılında Vahhâbi isyanı başladı. 
1813 yılında Sırp Kara Yorgi isyanı yaşandı. 
1820’de önce Mora’da başlayan isyan diğer adalara da yayıldı. İsyanın müsebbibi olan 
İstanbul’daki Rum Patriği ve birkaç Metropolit asıldı. 
1821’de Mora’da Rum isyanı başladı ve büyüdü. Osmanlı isyanı bastırmak için Mısır 
Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşadan yardım istedi. Osmanlı ve Mısır donanması isyanı 
bastırarak Navarin Limanına çekildiğinde ani bir baskın sonucu tüm donanma burada 
yakıldı. 
1822 yılında Arnavut Tepedelenli Ali Paşa isyanı yaşandı. 
Tüm bu olumsuzluklardan sonra Osmanlı Devleti toparlanma fırsatı bulamadan Ruslarla 
bir savaşa daha girmek zorunda kaldı ve bunda da başarılı olamadı. 
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IV. BÖLÜM 

ÇEÇENZADE HACI HASAN PAŞA’NIN TOKAT’TAKİ GÜNLERİ 

Çeçenzade bir şekilde son görevinde başarısız bulunmuş olacak ki görevden alınarak 
Tokat’ta kendisine uygun bir yer tahsis edilmiş ve mecburi ikâmete tabi tutulmuştur (9 
Ekim 1830).111 Ancak kaynaklarda belirtildiği gibi bunun Erzurum’un kaybından dolayı 
olmadığı incelediğimiz belgelere yansımıştır. Zira Hasan Paşa’nın Erzurum’un kaybı 
sırasında resmi bir görevi yoktur. Kendisi Sinop’da iyileşme aşamasına geldiğinde 
nekâhet dönemine memleketi olan Karahisar-i Şarki’de devam etmiştir. Resmi bir görevi 
olmamasına karşın yaptığı yazışmalardan tecrübesi ile diğer paşalara yol göstermeye ve 
yardımcı olmaya çalıştığı Der-saadet’e de bilgi vermeye çalıştığı anlaşılmaktadır. Buna 
Karşın yukarıda gördüğümüz gibi Hasan Paşa önce Sivas Valisi olmuş sonra Erzurum 
Valiliği ve Çarhacılığı ünvanı kendisine verilmiştir. Bu zamanda ise Erzurum Rus işgali 
altındadır. O nedenle Hasan Paşa için Erzurum’un kaybında doğrudan sorumluluğu var 
demek ağır bir eleştiri olur.    

Tokat’taki mecburi ikametinden 3 yıl sonra da vefat etmiştir. Birkaç ay hasta yatmış ve 
sarılığa yakalanarak 10 Temmuz 1833’de saat yedi buçukta Hakkın rahmetine 
kavuşmuştur. Vefatından sonra kalan malları tokat Kadısı İbrahim Zühdü Efendi 
tarafından emanete alınmıştır.112  

İncelenen belgelerde Çeçenzade Hacı Hasan Paşa’nın terekesine ilişkin detay 
bulunmamaktadır. Ancak, bazı kaynaklarda Paşa’ya ait tereke dökümü de verilmektedir. 
Buna göre; 
 
Hasan Paşa'nın müsadere edilen eşyaları şunlardı. 
 
10 kitap, 1 yazılı sancak, 1 taht-ı revan, 17 cins kürk, 3 piştov-birisi altın kakmalı, 1 
grabine tüfenk, 4 çeşitli tüfenk, 8 at (150-500 kuruş değerinde),  6 kalır. 
 
Diğer eşyalar ise: Gümüş kaplamalı, bilezikli kılıçlar, palalar, yatağan, topuz vesaire, 
gümüşlü eğerler, başlıklar, göğüslükler, nargileler, tepsi, tabak, şamdan, ibrik vesaire, 
altın mineli ve kakmalı kehribarlar, entariler, şallar, kuşaklar, halılar vesair bu nevi eşi az 
bulunur, kıymetli kâse ve bardaklar, bakır kaplar, kamçılar, kiseler... 
 
Paraları ise: 141 Hayriye altını, 100 Adliye allını, 2 Mahmudiye nısfı, 93 Yıldız Macar 
altını, 1 Fındık altını, 5 başka küçük altınlar. 
 
Hasan Paşa'nın aşağıda yazılı eşyaları ise İstanbul'a gönderilmiştir. 1 altın enfiye kutusu, 
1 mineli mücevher zarf ve fincan, 1ondokuz incili altın hareli mercan teşbih, 1 mücevher 
altın enfiye kutusu, 2 elmas yüzük, 2 zümrüt yüzük, 2 tepeleri pırlanta incili altın meşin 
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mühür kesesi, 1 mücevher altın hançer, 1 pırlanta donanma büyük yüzük, 1 büyükçe 
yakut yüzük.113 

 

V. BÖLÜM 
 
ÇEÇENZADE HACI HASAN PAŞA’DAN ALACAK TALEBİNDE 
BULUNANLAR VE BORÇLARININ TASFİYESİ İLE AİLE 
FERTLERİNİN DURUMU 
 
Çeçenzade Hacı Hasan Paşa’nın vefatına müteakiben oğlu Bektaş Bey, Trabzon Valisi 
Ser-asker Paşa’ya 18 Temmuz 1833’de müracaatta bulunmuş ve babasının vefat ettiğini 
haber vererek önce Allah’a sonra kendisinin yardımlarını talep etmiştir.114 
 
Bektaş Bey’in yardım talebi boşuna değildir ve sanki başlarına geleceği bilir gibidir. 
Babasının Trabzon valiliği döneminden kalma çok borcu bulunmaktadır. 
Seniyyü’l himemâ devletlü atufetlü efendim, 

Çeçenzade Hacı Hasan Paşa’nın borçlarının çokluğu bu işleri takip edecek memur tayin 
edilmesini gerekli hale getirmiştir.115Bunun üzerine Divân-ı Hümâyun Mektubcusunın 
halifesinden Zühdü Beğ bu işe memur edilmiştir.116 

Tasfiye memurunun atanmasından sonra yapılan incelemede Çeçenzade Hacı Hasan 
Paşa’nın devlete ve devlete borç veren, iş yapan Sarraf Agop’a da oldukça fazla borcu 
çıkmış, bu nedenle oğlu Bektaş Bey babasından kalan borcu ödemesi için İstanbul’a 
getirilerek burada bir toplantı yapılmıştır (28 Nisan 1835). Toplantıda Bektaş Bey 
babasının Trabzon valiliği sırasında 6-7 ay mütesellim olarak görev yaptığını belirterek, 
babasının borcunu ödemeye gücü olmadığını kendi mal varlığının 40-50 bin kuruşu ancak 
bulacağını belirtmiştir. 

Ayrıca Paşa’nın zimmetinde Trabzon’da görev yaptığı dönemden kalma 800 bin kese 
borcu olduğu, Erzurum’dan ayrılırken Paşa’nın Bektaş Bey’e Karahisar’da satılmak üzere 
40 katır ile 10 civarında at bıraktığı bunların da çok fazla para tutmayacağı ifade 
olunmaktadır. 

Bundan başka sadece Sarraf Agop’un alacağının 595.215 kuruş olduğu belirtilerek, 
Bektaş Bey’in gizli serveti olabileceği ima edilmiştir. Toplantıda Bektaş Bey’e yapılan 
baskı sonucu anlaşılarak borç 325 bin kuruşa bağlanmıştır. 
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Bektaş Bey anlaşma metnine imza atarken el-Müderris unvanı ile imza atmıştır. 
Müderrisin günümüzdeki karşılığı profesördür. Buradan da anlıyoruz ki Bektaş Bey aynı 
zamanda eğitimli bir kişidir.117 

Hiç şüphesiz Çeçenzade ailesinin içine düştüğü bu durum ailenin diğerlerini de 
etkilemiştir. Paşanın vefatında geriye iki oğlu bir kızı ve dört tane de nikâhlı eşi kalmıştı. 
Bu durumdan bunlarda etkilenince paşanın kızlarından Ayşe devlete müraccat ederek 
içinde bulundukları durumu anlatmış ve yardım ve himaye talep etmişlertir. Dilekçesinde 
Çeçenzâde merhum Hacı Hasan Paşa torunlarından olduklarını ikâmet ettikleri mahalde 
(Koçgiri) mallarının talan edildiğini belirterek 9 senedir perişan olduklarını bu nedenle 
birbuçuk ay kadar önce oğulları Alaaddin Beğ ve Sayid Beğ ve Hamid Beğ ve Hurşid 
Beğ ve Hasan Beğ ve Şerif Beğ ve Fatma hanım ve Hediye hanım ile sokak ortalarında 
kaldıklarını kendilerine evladları ile sığınacak ve namuslarını koruyacak bir mekân tahsis 
edilmesini ve karınlarını doyuracak kadar da maaş tahsis edilmesini istemişlerdir (18 
Ağustos 1838).118  

Bu arada Sarraf Agop’un alacağının tahsili için İstanbul’a gönderilmiş bulunan Bektaş 
Bey’in babasından kalan borcları üstlenmesinden sonra Paşa’nın alacaklı olduğu Giresun 
ahalisinden Laçinzade Arif Ağa’da bulunan 46 bin kuruş da tahsil edilerek borçlarına 
mahsup edilmesi kararlaştırılmış, ayrıca Bektaş Bey Karahisar’a gönderilerek nesi var 
nesi yoksa satılmış ve satıştan elde edilen 16.500 kuruşda borçlarından düşülmüştür. 
Bunun haricinde bir kuruş bile tahsil imkânının kalmadığı belirtilmiştir (24 Ağustos 
1838).119 

5 Kasım 1838 tarihli bir yazışmada Sarraf Karabet’in Çeçenzade Hacı Hasan Paşa da olan 
alacağı için Bektaş Bey’in İstanbul’a getirildiğinden bahisle burada yapılan anlaşma 
sonucu 595.215 kuruş olan borcun tenzil edilerek 325 bin kuruşa anlaşıldığı, borca 
karşılık 126 bin kuruş ödeme yapılarak geriye 198 bin kuruş borç kaldığı belirtilmiştir.120 

Bektaş Bey, babasının borçlarına kefil olmasından sonra her şeyi satılınca çok zor 
durumda kalmış ve daha önce görev yaptığı Zağpa’ya gelmiştir.121Burada daha önce 
vakfettiği ve mütevellisi olduğu yerlerle ilgilenmiştir. Hatta 16 Nisan 1844 tarihli 
belgeden bir başkasının arazisine müdahale ettiği gerekçesiyle şikâyet dahi edildiği 
anlaşılmaktadır.122 

Erzurumlu Sarraf Karabet oğlu Agop, Bektaş Bey’le yapılan anlaşmaya müteakiben 
aldığı 126 bin kuruş ilk ödemeden sonra kalan 198 bin kuruşun 26.810’un da ödendiğini 
                                                            
117 EK-78 
118 EK-79 Çeçenzade Hacı Hasan Paşa’nın Trabzon’da Kalcızade Osman Bey’le evli olan ve 1847 
vefat eden Havva Hanım diye de bir kızı olduğu bilinmektedir. Bu nedenle Aişe’nin neden tek kızı 
olarak gösterildiği anlaşılamamıştır).  
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120 EK-81 
121 http://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/12/14/zagpa-koyune-ait-1844-tarihli-bir-bektas-
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ancak geriye kalan 165 bin akçeyi uzun zamandan beri alamadığını belirtmiştir (2 Mayıs 
1847).123  

11 Haziran 1849 tarihli belgede ise bu kez Bektaş Bey’in ödeme zorluğuna düştüğünü 
hatta bu tarihten önce vefat ettiğini anlaşılmaktadır. Bektaş Beyin hayatta olduğu en son 
yazışma 2 Mayıs 1847 tarihli olduğuna göre 1847 ile 1849 tarihi arasında vefat etmiş 
olmalıdır.  

Bektaş Bey babasının borçlarını ödeme konusunda yaşadığı sıkıntı nedeniyle her açıdan 
zor zor durumda kalmış, bedenen de yıpranmıştır. Bu nedenle o da oğluna bir miktar borç 
bırakmıştır. Onun da bir gemi borcu nedeniyle olan 19.500 kuruşluk borcuna oğlu 
Mehmet Tayyar Bey’in kefil olması istenmiştir.124  

Bektaş Bey, bir zamanlar babası Trabzon’da mutasarrıf olduğunda Karahisar-i Şarki’de 
uzun yıllar voyvodalık yapmıştır. Görev yaptığı zaman içinde Zağpa köyünde çok güzel 
bir cami inşa ettirmiştir. Bu cami halen kullanılmaktadır. Bunun haricinde aş evi, hamam 
ve konak yaptırdığına yönelik de halk arasında söylenti bulunmakta ve buna ilişkin bazı 
temel kalıntıları da gösterilmektedir.125 

Çeçenzade Hacı Hasan Paşa Kafkas kabilelerini İslamiyete kazandırmak uğruna çok çaba 
göstermiş çok masraf yapmıştır. Bazı zamanlarda maaşını dahi alamamış, sıkıntı çekmiş 
ama kabilelere verdiği söz gereğince onların maaşlarını ödemiştir. Bunun neticesi olarak 
bütçe açığı vermiş, vefatından sonra da çok borcu çıkmıştır. Bu olumsuz durum ailesine 
de yansımış onlarda bundan olumsuz etkilenmiştir. 
Çeçenzade Hacı Hasan Paşa’dan sonra Bektaş Bey’in haricinde de Çeçenzade ailesinden 
çok sayıda devlet adamı yetişmiştir. Bunlar içinden de sıkıntılı hizmet dönemi geçirenler 
olmuştur.  

 

Karye-i Karatudar 

                                                            
123 EK-83 
124 EK-84 
125 http://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/07/01/zagpa-koyu-bektas-bey-ve-bektas-bey-
camii/ 



 
 

Karye-i mezkûr muhtarının takriri 

Karyemiz Çeçenzade Salih deruhde ve iltizam ederek onbir kile on dört denk zehayir ile 
üçyüzyetmişiki guruş rüsumat ahz ve hanesine nakil etmiş olduğu. 25 N (Ramazan) 1274 
(9 Mayıs 1858) 

İlk olarak 1858 tarihli bir belgede Mültezim olarak Çeçenzade Salih İsmine 
rastlamaktayız. 

Diğeri Suşehri kazası müdürlerinden Emrullah Bey’dir. Kaza Müdürlüğü sırasında birisi 
ile alacak-verecek meselesi yüzünden davalık olmuştur (27 Ağustos 1859).126  

Çeçenzade Emrullah Bey, Suşehri’ndeki görevinden sonra Alucra kazasına müdür olarak 
tayin edilmiştir (9 Haziran 1861).127 

Hasan Paşa’nın oğlu Mehmet Aziz Bey’in128 oğlu Emrullah Bey Alucra kazası müdürü 
iken Suşehri’nde görev yaptığı döneme ilişkin Dâhiliye Kalemi Halifesi Mehmed İzzet 
Efendi ile de bir alacak-verecek davası olmuştur (26 Ekim 1861).129 

Bu tarihten çok zaman geçmeden Emrullah Bey’le ilgili 4 Ocak 1862 tarihinde bir 
şikâyete konu durum daha olmuş, Koyulhisar ve Suşar’da bazı köylerin arazisine 
müdahale ile suçlanmıştır.130 

Emrullah Bey’den sonra Salih Bey’in oğlu 1263 doğumlu oğlu Mehmed Şevket Bey’de 
devlet hizmetine girmiştir. Suşehri’nde başladığı memuriyetine Yozgat, Ankara ve 
Edirne’de değişik görevlerle devam etmiştir.131  

Çeçenzade Hacı Hasan Paşa’nın torunlarından Evkafı Humayun Nezareti Mektubçusu 
Nazif Bey'in oğlu Muş doğumlu Ahmed Cavid Bey’de Karahisar-i Şarki’de Rüşdiyeyi 
bitirdikten sonra 2. Sınıf Kaymakam olmuştur. Sivas valiliği emrinde işe başlamış 
Suşehri, Erbaa ve Aziziye kazalarında görev yapmıştır.132 

                                                            
126 EK-85 
127 EK-86 
128 1831 tarihli nüfus defterine göre Suşehri’nin Aşağı Yeniköy Köyünde oturan Dergâh-ı Âlî 
Kapıcıbaşılarından Çeçenzade Mehmed Aziz Bey’in (yaşı 45) çocukları Mehmed Emrullah, 
Ahmed, Abdülhamid, Salih Nuri, Süleyman, Hayrullah, Osman, hasan ve Hüseyinden ibarettir. 
Ayrıca Suşehri Şeriye Sicillerinde Aşağı Yeniköy’den Emrullah Bey’in oğlu Hayri Bey, Sururi 
Bey, Mehmed rıza Bey, Celal Bey Şevket Bey ile hayri Bey’in oğulları Emin ve Alim Beylerin adı 
geçmektedir. 
129 EK-87 
130 EK-88 
131 EK-89 
132 EK-90 



 
 

Son olarak yine Çeçenzade Emrullah Bey’in oğlu 1265 Suşehri doğumlu Mustafa Sabri 
Bey,  Sivas vilayeti merkez mutasarrıflığında stajyer olarak göreve başlamış sonra bir 
süre Suşehri kazasında çalışmış ve istifa ederek Der-saadet’e gelmiştir. Burada girdiği 
sınavı kazanınca Giresun’un Bulancak nahiyesi müdürlüğüne atanmıştır. Buradan da 
sırasıyla Alucra, Koyulhisar ve Ladik kazalarında Kaymakamlık yapmıştır. 1889’da vefat 
etmiştir.133 

SONUÇ 

Çeçenzade Hacı Hasan Paşa en net bilinen şekliyle silahşörlükle başladığı devlet 
hizmetinde Hazinedarzade Süleyman Ağa’nın yanında yetişmiş, onun Paşa olarak 
Trabzon valisi olmasıyla, Trabzon’a Kaymakam olmuştur.  

Buradaki hizmetinden sonra Beyazıt mutasarrıfı, bilahare vezaret rütbesiyle (Paşa) Kars 
muhafızı olmuş, Acem-Osmanlı Savaşında bulunmuş akabinde Trabzon’da baş gösteren 
düzensizliği yola getirecek dirayette görülerek ve Trabzon’u iyi biliyor olması nedeniyle 
Trabzon Valiliğine getirilmiştir. 

Kısa sürede Trabzon’da düzeni yeniden sağlaması ve burada gösterdiği başarı üzerine 
yetkileri ve sorumluluğu artırılarak, Anapa ve Faş kalesi Muhafızlığı, Gönye, Canik ve 
Karahisar-i Şarki Mutasarrıflı ile Kavimler ve Kabail ile ilişkiler sorumluluğu da 
uhdesine verilmiştir.  

Bu sorumluluğu gereği Anapa civarında yaptığı keşif gezileri ile eksiklikleri yerinde 
görmüş, tedbirlerini almış, gerekli askeri temin ederek sevkini sağlamış, askerin ve 
ordunun ihtiyacı olan barınak, erzak ve mühimmatın temin ve sevki işleriyle ilgilenmiştir. 

Ancak 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı öncesinde rahatsızlandığından Trabzon’a dönmek 
zorunda kalmış, durum Der-saadet’e bildirilmiştir. Çeçenzade Hasan Paşa’nın 
hastalığının uzun sürmesi üzerine işler aksayınca içinde bulunulan durumun vehameti 
dikkate alınarak Paşa görevden alınmış ve tedavisi için Sinop’a yollanmış, buradan 
Karahisar’a gelmiştir.  

Çeçenzade Hasan Paşa Sinop’ta iken savaş başlamış Ruslar alınan önlemlere rağmen 
Kafkasları ele geçirerek doğu sınırımıza kadar gelmiş ve Kars ve Erzurum’u ele 
geçirmiştir. Bu gelişmeler üzerine iyileşen Çeçenzade Hasan Paşa önce Sivas sonra 
Erzurum Valiliğine atanmıştır. Ancak Rusların ilerlemesi devam edip de Erzurum da 
düşünce sorumlu görülen Çeçenzade Hacı Hasan Paşa vezareti üzerinde bırakılarak 
görevden alınmış ve Tokat’ta mecburi ikâmete tabi tutulmuştur.  

Tokat’a geldikten 2-3 sene sonra rahatsızlanmış, bir süre hasta yattıktan sonra da 
sarılıktan vefat etmiştir.  

                                                            
133 EK-91, http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/01/05/alucrada-cecenzade-bir-
kaymakam-mustafa-sabri-bey/ 



 
 

Çeçenzade Hacı Hasan Paşa dürüst, dirayetli, çalışkan ve gayretli kişiliği ile 
bilinmektedir. Özellikle Kafkas kabileleri ile kurduğu sıcak ilişkiler ve onların devlete ve 
İslamiyete kazandırılmasında gösterdiği çabalarla ön plana çıkmaktadır. Bu kapsamda 
yaptığı çalışmalarla 150 bine yakın kişinin Müslüman olmasını ve devlete bağlı kalmasını 
sağlamıştır. Bunu tesis etmek için de çok ciddi harcamalarda bulunmuştur. Öyle ki bu 
harcamaların bir kısmını kendi imkânları ve inisiyatifi ile yaptığı izlenimi de 
edinilmektedir. Bu harcamalar kendisini ve ölümünden sonra çocuklarını da etkilemiştir. 

Çeçenzade Hacı Hasan Paşa yaptığı yazışmalardan anlaşıldığı üzere Osmanlıcaya son 
derece hâkimdir. Bu da onun iyi eğitim aldığını ve vaktiyle Der-saadet’te bulunduğunu ve 
saray terbiyesi aldığını göstermektedir. 

Her ne kadar görevden alınmış olsa da vezareti alınmamıştır. II. Mahmut’un yazdığı 
rivayet edilen mezar kitabesi ise gayet veciz sözler ihtiva etmektedir. Bu da devlete 
yaptığı hizmetin takdir edildiğinin işaretidir.  

Çeçenzade Hacı Hasan Paşa, Ferah Ali Paşa zamanında Çerkeş kabilelerin İslam dinine 
girmeleri için yapılan çalışmaları devam ettirerek onların dinî ve siyasî olarak Osmanlı 
Devletine bağlanmaları için büyük çaba sarf etmiş, bunda da başarılı olmuştur. Bu 
anlamda Ferah Ali Paşa’dan devraldığı bu görevi başarıyla yürütmüş ve bütün kabilelerle 
çok sıcak ilişkiler kurarak onların Devlet-i Osmaniye bağlılığını temine çalışmıştır.  Bu 
başarının yansımasının izlerini Çeçenzade Hacı Hasan Paşa’nın mezar kitabesinde de 
ifade edilmiştir.  
 
Bu kapsamda yüz binden fazla Kafkasyalının Müslüman olmasını sağlamış, onlara iyi 
ilişkiler kurmuş, onlara ihsanlarda bulunmuştur. Bu ihsanlar ve verilen hediyelerin maddi 
boyutu çok fazla olmuştur. Ancak tek neden de bu değildir.134 
 
Zira Osmanlı Kırım’ı kaybettikten sonra bunu bir türlü kabullenememiş ve hep tekrar 
alabilmeyi hayal etmiştir. Anapa Kalesi bu yüzden büyük önem arz etmiştir. Bu kale son 
tutunma noktası ve güç toplama merkezi olarak görülmüş dolayısıyla özel önem 
verilmiştir. 
 
1768-1774 Osmanlı Rus Savaşından sonra imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması ile 
Kırım’a bağımsızlık verilmiş; Rus yanlısı şahin Giray da Kırım hanı olarak atanmıştı.135 
Osmanlı Devleti bu durumu Rusya ile 1779 tarihinde imzaladığı Aynalıkavak 
Tenkihnamesi ile kabul etmişti. 1782 yılında batılı anlamda bir takım reformlar yapmaya 
çalışan Şahin Giray’a karşı Kırım’da ayaklanma çıkmış; bunu bahane eden Rusya Kırım’ı 
işgal ve bir yıl sonra da ilhak etmiştir.  
Elden çıkan ilk Müslüman toprağı olması dolayısıyla Kırım’ın kaybını bir türlü 
hazmedemeyen Osmanlı Devleti, burayı tekrar topraklarına katmak için Kafkasya’da bir 
takım askeri faaliyetlerde bulunmuştur. 

                                                            
134 İ.Aykun, Tokat’ta Medfun Osmanlı Valileri, S-290. 
135 http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/03/11/kirima-dair/ 



 
 

Bu kapsamda Rusya sınırına yakın bölge olan ve Azak denizine açılan Kerç boğazını da 
kontrol eden Anapa’da bir kale inşa etmiştir. Diğer taraftan bölge kabileleri ile de yakın 
temasa geçerek ortak düşmana karşı birlikte mücadele etmek için birlik oluşturma 
çabalarına başladı.136Bu çalışmaların amacı, Anapa kalesi odaklı Osmanlı Devleti’nin 
Kırım’ı geri almak için Kuzey Kafkasya’da icra ettiği askeri ve siyasi faaliyetler olduğu 
gibi, bu kabileler İslamiyet’in tebliği ve İslamiyet’te kalıcı olmalarıdır.137Devletin ve 
Çeçenzade Hacı Hasan Paşa’nın gayreti de bunu sağlamak içindir. 
Sırasıyla tarihleri verilen ve incelediğimiz diğer belgelerde Çeçenzade Hacı Hasan 
Paşa’nın üstlendiği görevlerini layıkıyla yapabilmek için gayret ettiği görülmektedir. Çok 
sayıda tespitlerde bulunmuş, yazışmalar yapmış, üst makamlarını bilgilendirmiş, 
sorunlara çözümler aramıştır. 
 
Ancak Rusya da Osmanlı gibi Kafkas kabileleri ile ilgilenmiş aynı şekilde o da bu 
kabilelere ihsanda bulunarak kendi yanlarına çekmeye çalışmıştır. Buna rağmen 
Çeçenzade Hacı Hasan Paşa kendisinin de Kafkas kökenli olması hasebiyle bu konuda 
çok daha başarılı olmuş 150 bine yakın Kafkasyalıyı Osmanlıya bağlı duruma getirmiş 
bunlardan ahidname almış ve İslamiyetle şereflenmelerine vesile olmuştur.138 
 
Çeçenzade Hacı Hasan Paşa bu kabilelere İslamiyeti tebliğ ettiği gibi onları kötülükten de 
alıkoymak için çalışmıştır. Bu anlamda Emr-i bil-maruf nehy-i ani'l-münker yapmıştır. 
Bunu sağlamak ve onları İslamiyete ısındırmak için kanaat önderlerine ihsanlarda 
bulunmuştur.  
Onların İslamiyete ve Osmanlıya bağlı kalmaları için çokça ihsanlarda bulunmuş, ileri 
gelenlerine maaş bağlanmış, bunun için külliyetli kaynak ayrılmıştır.  
 
Çeçenzade Hacı Hasan Paşa’nın bu kapsamdaki harcamalarının boyutu çok büyüktür. 
Zaman zaman bu hediyelerin karşılanması için bütçe harici harcamalar da yapmış olması 
mümkündür. Zira vefatından sonra çokça borcu ortaya çıkmış özellikle bankerler alacak 
iddiasında bulunmuşlardır. Bu borçlar nedeniyle oğlu Bektaş Bey ve sonraki nesil de 
sıkıntı çekmiştir.  
Çeçenzade sülalesinden kendisinden sonra da devlet adamları yetişmiştir. Bunlar Suşehri 
ve Alucra’da Müdürlük ve Kaymakamlık yapmıştır. Son dönemde Suşehri’ni temsilen 
Çeçenzade İsmail Hakkı Efendi Erzurum Kongresine katılmıştır.139 

                                                            
136http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/03/cecenzade-haci-hasan-pasanin-abaza-ve-
cerkes-kabileleri-ile-iliskileri/ 
137http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/02/trabzon-valisi-ve-anapa-muhafizi-
cecenzade-haci-hasan-pasanin-kafkas-kabilelerine-islami-teblig-faaliyetleri-kapsaminda-yaptigi-
calismalar/ 
138 http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/02/trabzon-valisi-ve-anapa-muhafizi-
cecenzade-haci-hasan-pasanin-kafkas-kabilelerine-islami-teblig-faaliyetleri-kapsaminda-yaptigi-
calismalar/ 
139http://tr.wikipedia.org/wiki/Erzurum_Kongresi_delegeleri_listesi,http://www.baydin2.blogspot.
com.tr/2013/02/yerel-tarih_6621.html 



 
 

 
Çeçenzade Hacı Hasan Paşa cesur, celalli, düşmanlarına korku, dostlarına güven veren, 
sözünün eri ve dindar kişiliği ile hatırlanmaktadır. Allah rahmet etsin.   
 
Vaktiyle bizim olan bu toprakları savunmak için buralara asker olarak giden Karahisar-i 
Şarki halkı buralar elimizden çıktıktan yaklaşık bir asır sonra buralarda çalışmak için 
amele olarak gitmiştir.140  
 

VI. BÖLÜM 

ÇEÇENZADELERE AİT MEZARLAR VE KİTABELERİ 

ÇEÇENZADE HACI HASAN PAŞA’NIN MEZARI 

Çeçenzade Hacı Hasan Paşa’nın kabri aşağıdaki gibi resimlenmiştir. Fakat zaman için 
kabrinin bulunduğu caminin etrafında yapılan yol genişletme çalışmaları neticesi mezar 
sökülerek taşları Tokat Müzesi’ne kaldırılmıştır. Mezarın her hangi bir yere nakledilip 
edilmediği ise bilinmemektedir.  
 

 
Tokat Hatuniye (Meydan) Camii 

                                                            
140 http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/06/25/1907-tarihinde-alucra-pasaport-burosu-
kurulmus/ 



 
 

141 
Tokat İl Kültür Müdürlüğü ile yaptığım yazışmalar sonrası mezara ait mermer kitabe ve 
diğer parçaların fotoğraflarını temin ettim. Bunlar da aşağıdadır. 
 

 

                                                            
 http://e‐dergi.atauni.edu.tr/ataunitaed/article/view/ /  



 
 

 

 
 



 
 

 
 

Çeçenzade Hacı Hasan Paşa’nın Mezar Kitabesi şöyledir. 
 
Hüvel-Baki 

Bu mülk-i bî-vefâdan nice zatlar oldu mahrûm 

Lidû li'l-mevti vebnû li’l-harâb fermûdesi ma'lûm  

Nice dem hânedânından ömür sürdü ÇEÇEN-ZÂDE  

Nişan vermişdi şanı hânedânlıkda senâ-mefhûm 

Vezâref rütbesi ihsân-ı âli oldu zâtına  

Muhafız olduğunda KARS'a bağlandı Acem meş’ûm 

Trabzon tevcih oldu, olduğundan sâdık-ı devlet 

Umurunda muvaffak oldu bed-hâhı edüp mahkûm 

Anapa oldu ilhak geçdi merdâne mehâbetle 

Hezârân halkı celb etti nice lutf ile bâ-mevsûm 



 
 

Dehâlet etti yüzbinden ziyade halka behâyimun 

Kabul ettirdi İslâmı şeri’at kudret-i kayyum 

Tarik-i müstakime icâbet şer’a kılub teşrik 

Kamûsun bende-i şâhâne kılub fazile-i mevsûm 

Gelüb vâli-i Sivas Erzurum hem Çarhacı oldu 

Salâh-ı sulhe esb3ab oldu hayretde bulub makd’um 

Nihayet oldu memuru ikâmet şehr-i Tokad’a 

İtaat etti emr-i sâmiye bilâ-mevhûm 

Mukadder eylemiş onlara irci’i yanında olmak 

Ecel peymânesi dolmuş, erişdi davet-i manzum 

Güzar-ı ömrü din ü devlete hidmedle yâd oldu 

Cihandan el çeküp mevtiyle ikbali bulub mesmûm 

Bu denlü sıyf-ı şöhretden vefâdâr olmadı zerre 

Girib bezm-i bekâ etdi bi-hükmi’llahi şehid ma’sûm 

Okunmağa vesile Fâtiha İhlas ile tarih 

Vezir Hacı Hasan Paşa fenadan yumdu göz merhum 

Lillâh’il-Fatihâ 

Sene 1249  

 

SADELEŞTİRİLMİŞ HALİ 

 

Baki kalacak olan yalnız O’dur, yani Allah’tır. 

Bu vefasız dünyadan nice büyük insanlar mahrum kaldılar. Ölüm gelip’de vüvut harap 
olunca, Allah’ın fermanı belli olur, yani ölümün ilâhi bir emir olduğu anlaşılır. 

Asil bir aileden olan ÇEÇENZADE nice yıllar ömür sürdü. O rahmetlinin soyluluktaki 
şânı, övgü ve övgüdeğerliği her tarafa yayılmıştı. 



 
 

Vezirlik rütbesi ona Padişah tarafından yüve bir lütuf olmuştu. Kars’a vali olduğunda 
uğursuz Acem’in eli kolu bağlanmıştı. Padişaha sadakatla hizmet ettiği için kendisine 
Kars valiliğinden sonra Trabzon valiliği verilmişti. 

Mahrumiyetler içinde hep başarıya ulaşmış, kendisine kötülük edenleri alîcenablığıyla 
mahkûm etmişti.  Doğrusu gerçek bir Atabek (Atabey) oldu. Alayının başına yiğitçe ve 
heybetle geçti. Binlerce insanı onlara ettiği lütuflarla etrafında topladı ve onlar kendisine 
sığındılar. Onlara İslamiyet’i ve Kayyum olan Allah’ın şeriatını kabul ettirdi. Hepsini 
padişahın bendesi haline getirip doğru yola gitmeye ve şeriata uymaya teşvik etti.  

Sivas ve Erzurum valileri gelip ona Çarhacı oldular. Bu hal memlekette huzur ve asayişin 
yerleşmesine sebep oldu. 

Nihayet Tokat şehrinde oturma emrini aldı. Hiçbir vehme kapılmaksızın Padişahın emrine 
riayet etti. Orada (Tokat’ta) ecel çağrısına muhatap olması mukaddermiş. Ecel kadehi 
ağzına kadar dolu olarak kendisine sunuldu ve herkesin başına mutlak olarak gelecek olan 
ölüm ona da geldi. 

Ölüm onun in ve devletle geçen ömrünü yele verdi. Dünyadan zehirlenmiş olarak el 
çekerek ahirete gitti. Çıktığı bunca şöhret avlarından elinde zerre kadar bir şey kalmadı. 
Bu masum şehit Allah’ın hükmü ve emri ile öbür âleme garip olarak gitti. 

Merhum Hacı Hasan Paşa bu fani dünyaya gözlerini yumdu.  Onun ölüm tarihini gösteren 
bu kitabe (mezar taşı yazısı) kendisine Fatiha ve İhlas okunsun diye yazıldı. 1249 (1833) 

Çarhacı: Savaşta, askerin öncüsü olarak düşmanla muhabereye girişmek üzere ileri geri 
hareketler yapan bir askeri birlik ve onların komutanı). 

Atabey: Selçuklular devrinde şehzadelere mürebbilik eden şahıs, lala.142 

Not: Yukarıdaki kitabenin metnini Sultan II. Mahmud’un yazdığı rivayet edilmektedir. II. 
Mahmud aynı zamanda iyi bir hattattır. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
142 http://www.osmanlicaturkce.com/?k=Atabey&t=@ 



 
 

ÇEÇENZADE HACI HASAN PAŞA’NIN HANIMININ MEZARI 

 (BEKTAŞ BEY’İN ANNESİ) 

 

Hüve’l-Hallâku’l- Bâki (O, yaratıcı ve sonsuzdur) 

…..bu cihan sanki bir zıll u hayal 

…kimse etmez benim halimden suâl 

….el hükmü lillah razıyım her emrine 

Çün ezelden böyle takdir eylemiştir Zülcelal 

El-Hâc Hasan Paşa Zâde  

….halilesi (karısı, zevcesi) merhume  

……. Hanım ruhuna Fatiha  



 
 

Sene 1233 (1817) 

Mezar taşı kitabesinin yanları kırılmış olduğundan bazı yerleri okunamamıştır. Ancak 
tarihi itibarıyla Bektaş Beyin Zağpa’da (Giresun-Çamoluk) bulunduğu dönemi 
içermektedir. 

 

 



 
 

 

Sandık mezarlara sembolik lahit de denir. Bu mezarın en büyük özelliği Prof. Dr. Halil 
Çal ve Gazanfer İltar’ın Giresun Valiliği’nin sponsorluğunda hazırlamış olduğu Giresun 
İli Osmanlı Mezar Taşları isimli kitapta yer almamış, yani tespit edilememiş olmasıdır. 

Çeçenzade Hacı Hasan Paşa Trabzon’da iken vefat eden oğlu Mir Ahmet Bey ile 
Kalcıoğlu Osman Beyle evlendirdiği kızı Havva hanımın mezarları ve kitabelerinin 
okunuşları da aşağıdaki gibidir. 

ÇEÇENZADE MİR AHMED BEY 

 



 
 

 

Hüve’l hayyu’l lâ-yemût 

Mir Ahmed şol Çeçen-zâde bugün etti vefat  

Guyiya (Güya) girdi semâya bir meh-i tâbân (parlayan güneş) gibi 

Çok zaman ma’lûl olup kaldı firaşında (yatağında) esir 

Eylemişti bağrını göz göre göre firkat (dostlardan, sevdiği şeylerden ayrılış) kan gibi  

Muttali’ (bilgi sahibi olan) olmazdı asla derdinin dermanına 

Bin hekim olsaydı anın her biri Lokman (hekim) gibi 

Ah ne güçtür nefsine el-hükmü lillâh söylemek 

Genç iken tâze açılmışken gül-i handân gibi  

Allah Allah bu ne saat bu ne günahdır mezar 

Hüzün ve matemle yere düşmendir galtan (yuvarlanan) gibi 

Sabr müşkil derd çok derman yok takdir bu 

Ağamız ma’ (yeryüzüne yayılıp, döşenmek) bir dal olsa seng-i kabristan gibi  

Hâme-i (yontulmuş kalem) hasretle ile yazdım zahriyyâ (şerh) tarihini   

(Gitti Ahmed Bey) gülistân-ı emâne can gibi 

Ruhûçün rızâ’en lillâhil Fatiha 

Fi sene 1265 C (Cemaziye’l-âhir) Gurre (aybaşı) (24 Nisan 1849) 

Manzumeyi Trabzon’lu şairlerden Hafız Zühdi Efendi yazmıştır. 

O, Allah diri ve ölümsüzdür. 

1-2: Çeçen oğlu Mir Ahmet bugün öldü. Sanki parlak bir gibi semaya girdi. 

3-4: Çok zaman yatağında hasta olarak esir kaldı. Ayrılık göz göre göre bağrını kan gibi 
eylemişti. 

5-6: Lokman Hekim gibi bin hekim olsa, asla onun derdine derman bulamazdı. 

7-8: Gençken taze açılmış gülen gül gibiyken, kendi canı için “Hüküm Allah’ındır” 
demek ah ne güçtür. 



 
 

9-10: Allah, Allah bu ne saat bu ne hal, hüzün ve yaşla yuvarlanan inci gibi yere düşmek.  

11-12: Sabır yok dert, çok, derman yok kader bu, bir gönül olsa mezar taşı gibi.  

13-14: Ey Zühdi, ölüm tarihini hasret kalemiyle yazdım. Ahmet Bey cennetlerin gül 
bahçesine can gibi gitti. 

Ruhu için, Allah rızası için el-Fâtiha. 

Cemaziye’l-âhir başı 1265/24 Nisan 1849  

ÇEÇENZADE HASAN PAŞA’NIN KIZI HAVVA HANIMIN MEZARI 

 

Hüve’l-Hayyu’l-Bâki 

Çeçenzâde Hasan Paşa Efendi duhter-i pâki 

Paşa kızı demekle âlem içre şöhreti buldu 



 
 

Be-gâyet sâliha hem âkıle her bir umurunda 

Bu yüzden kıza varis izzetiyle hürmetin buldu 

Erişti câm-ı mevti âkıbet nûş eyledi nâ-çâr 

Hemân dem sahn-ı kadernâ’da olmuş kısmetin buldu 

Okurdu nice yıllar külli şey’in hâlikun ammâ 

Bu gün innâ ileyhi râciun’dan rahatın buldu 

İlâhi sevgilü Zehrâ’dan ayırma bu cânı kim 

Ânı Mahşer günü her kim ki buldu Cennetin buldu 

Bir âdem çıktı Zühdi söyledi tarih fevtine 

Yine gitti cihana Havvâ Hânım devletin buldu 

Rızâen lillâhi’l-Fâtiha. 

Sene 1263 Şevvâl 

O Allah diri ve dâima var olandır. 

1-2: Çeçen oğlu Hasan Paşa’nın temiz kızı, halk içinde Paşakızı diye şöhret buldu. 

3-4: Çok salih ve her işinde akıllı olup, bu yüzden kazandığı şerefiyle saygınlık kazandı. 

5-6: Sonunda ölüm kadehini çaresiz içerek hemen o anda kaderde takdir edilen kısmetini 
buldu. 

7-8: Nice yıllar “Her şey yok olacaktır” ayetini okurdu, fakat bugün “elbette O’na 
döneceğiz” ayetiyle rahatını buldu. 

9-10: Ey Allah’ım! Bu canı Hz. Muhammed’ın (asv) kızı sevgili Fâtımatü’z-
Zehrâ’dan(ra) ayırma ki, Mahşer gününde her kim onu bulursa Cenneti bulmuş demektir. 

11-12: ey Zühdi bir adam çıktı onun ölüm tarihini söyledi: Yine Cennetlere Havva Hanım 
gitti de devletini buldu.  

Allah rızası için Fâtiha. 

Sene Şevvâl 1263/Eylül 1847143 

 

                                                            
143 Murat Yüksel, Trabzon’da Türk-İslam Eserleri ve Kitabeler 



 
 

VII. BÖLÜM 

ÇEÇENZADE BEKTAŞ BEY VE GİRESUN ÇAMOLUK ZAĞPA BEKTAŞ 
BEY CAMİİ 

 

 

Tarihte Zağpa Karyesi (Köyü) cesametinden ve dağınık vaziyetteki yapılaşmasından 
dolayı 1899’da bir imam ve muhtarla idare edilemediğinden bir imam ve bir muhtar daha 
talep edilmiş ve neticede Zağpa-i Zir (aşağı) ve Zağpa-i Bala (yukarı) olarak ikiye 
ayrılmıştır. 1835 yılı nüfus sayımına göre Zağpa-i Zir 107 haneden oluşmakta ve 330 
erkek nüfusa sahip bulunmaktadır. Zağpa-i Bala ise 55 hane ve 178 nüfustan ibarettir. 
Bunların 35’i yaşlı, 61’i genç ve 82’si çocuktur. Toplam nüfusu bulmak için (kadın ve 
kızlar dâhil) genel kural bu sayıların beşle çarpılmasıdır. Bu durumda 1835 yılında 
Zağpa’nın (508x5) 2540 yaklaşık toplam nüfusa sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu sayı bir 
köy için önemli bir sayıdır.144   

Kelkit çayı kenarında bulunan köyün tarihine ait kayıtlar 15. Yüzyılın ikinci yansına 
kadar inmektedir. 1485 tarihli vergi kaynarında Karahisar-i Şarki içinde Eliğe nahiyesine 
bağlı 19 haneli bir köy olarak zikredilmiştir. Bu tarihte Hıristiyanlar ile Müslümanların 
karışık yaşadığı Zağpa'ya bağlı, yedi Müslim hanenin mukim olduğu bir de mezra vardır. 

 
Zağpa halkının 16. yüzyılın başlarında Hıristiyan olduğu, daha sonraki tarihlerde 
Müslüman Türklerin İskânı ile giderek etnik yapının değiştiği anlaşılmaktadır. Nitekim 
                                                            
144 http://www.zagpa.net/tarihce.html 



 
 

1530 tarihinde köyde 26 Hıristiyan vergi mükellefi tespit edilmiştir. 1547'de 18 hane, iki 
yetişkin Müslüman, 30 nefer de Hıristiyan vardır. 1569'da ise 44 Müslüman hane, 41 
Hıristiyan nefer kaydedilmiştir. Bu tarihlerde köy halkının arpa, buğday, fiğ ve bostan 
ürettiği, ayrıca arıcılık ve hayvancılık yaptığı ifade edilmektedir. Yapılan bu üretime 
karşılık olarak devlete 1530'da 3.374 akçe, 1569'da ise 12.995 akçe vergi ödediği bilgisi 
verilmektedir. Bu tarihlerde köyde bir de boyahane (imalat) vardır. Boyahaneden 2.000 
akçe, Yavluk adlı mezradan 619 akçe vergi alındığı belirtilmektedir. 

 
Söz konusu vergi defterlerinde Zağpa'da imam ya da müezzin kaydı yapılmamıştır. An-
cak bu köye yakın olduğunu tahmin ettiğimiz 12 haneli karye-i Aziz adlı iskân yerinde 
Mevlânâ Seydi adlı bir imamdan söz edilmiştir. Aziz köyünün nereye tekabül ettiği kesin 
olarak bilinmese de bu köyde yaşadığı bildirilen Abdullah oğlu Hacı Kasım ve İbrahim 
oğlu Ali adlı şahısların, Şebinkarahisar Kalesi görevlileri olarak zikredilmiş olması, 
köyün konumu hususunda bir fikir vermektedir. 

 
Ayrıca tarihi tam olarak bilinmese de burada Osmanlı'nın klasik döneminde inşa edildiği 
anlaşılan camii, Giresun yöresinin en eski camilerinden biri olma özelliğini korumaktadır. 

 
1643’de burada 94 Müslüman hane, vergi mükellefi olarak kaydedilmiştir. Ayrıca bu 
köye bağlı yukarı Mahallede 71 Müslüman mükellefin adı verilmiştir. Bu tarihte yörenin 
en büyük kır yerleşimi Zağpa'nın imamı, Kaya oğlu Balak Mehmet ile müezzini Mansur 
oğlu Molla İvaz da bu mahallede oturmaktadır. 

 
Ayrıca köyde oturan 25 kişi de köprü onarımı hizmetiyle görevlendirilmiştir. Bundan 
köyün İpek yolu üzerinde stratejik küçük bir menzil olduğu anlaşılmaktadır. Hiç 
Hıristiyan bulunmayan köyün Sünni akideye bağlı olduğunu vurgulamak gerekir. Zağapa 
köyünün kurulduğu Kelkit çevresinde halen Aşağı Zağpa (Sarpkaya), Orta Zağapa 
(Bayır) ve Yukarı Zağapa (Gürçalı) adıyla uç iskân yeri vardır. Bunlardan Aşağı 
Zağapa'da içinde cami, medrese, hamam, imaret ve han bulunan bir külliye ile buradan 
bir de ahşap köprüden söz edilmektedir.145 

 
Zağpa’nın bağlı bulunduğu nahiyesi Mindeval ise, 1853’lerde bağımsız müdürlük olarak 
idare edilmekte iken önce Suşehri’ne daha sonra Alucra’ya bağlanmış ve uzun yıllarda 
Alucra’nın nahiyesi olarak kalmıştır.  

Günümüzde ise, Zağpa, Gürçalı Köyü (Zağpa-i Bala), Sarpkaya Köyü (Zağpa-i Zir), ve 
Bayır Köyü (orta Zağpa) olarak üçe bölünmüş durumdadır.  Gürçalı Köyü 150 hane, 
Sarpkaya Köyü 224 hane, Bayır Köyü 30 hanedir. Ancak çoğu haneler yazlıkçı 
konumundadır.  Çok eski tarihlerden beri köyden gurbete çıkanlar olduğu bunlar arasında 
Dersaadet’te Polis olanların da olduğu bilinmektedir. 

                                                            
145 Mehmet Fatsa, XV. VE XVI. Yüzyıllarda Giresun (Sosyal ve Ekonomik Hayat) 
 



 
 

Zağpa jeolojik yapısı itibarıyla taşlık, kayalık ve dik yamaçlardan oluşmaktadır. Bektaş 
Bey Caminin bulunduğu yere çıkabilmek için de dik ve virajlı yollardan geçmek 
gerekmektedir. Yol burada bulunan kayalar kırılarak açılmıştır. 

 

Zirveye ulaşıldığında karşımıza nispeten düz bir arazi yapısı çıkmaktadır. Bektaş Bey 
Cami’de bu düzlüğün başlangıç noktasında bulunmaktadır.   

 



 
 

Aynı yoldan inerken çekilen fotoğraftaki manzara köyün coğrafi yapısı hakkında fikir 
vermektedir. 

 

 

 

Bektaş Bey Cami köyün hayırseverlerinin öncülüğü ile 2001 ile 2004 tarihleri arasında 
onarılmıştır. Caminin damında bulunan loğlanmış toprak tavsiye edilerek yerine camyünü 
serilmiş, çatısı yenilenmiş ve üzeri sac kaplanmıştır. Bu onarım esnasında çürümüş olan 
ahşap saçaklar kesilerek yerine beton saçak yapılmıştır. Kesme taş olan dış duvarları 
elden geçirilmiş, taş araları yeniden derzlenmiştir. Caminin içinde de muhtelif onarımlar 
yapılmıştır.  Bu onarımlar esnasında binanın çatı kısmında tevafuken bazı Osmanlıca 
belgeler-yazılar bulunmuştur. Yazılar büyük oranda zarar görmüştür. Yazıların 
incelenmesinden doğrudan camiyle ilgisi olmadığı anlaşılmaktadır. 

Ancak camide bulunmuş olması bir şekilde caminin inşası sırasında burada unutulmuş 
olduğunu düşündürmektedir. Bu nedenle belgede yazılı bulunan 1233 (1818) tarihini 
caminin yapılış tarihi olarak kabul edebiliriz. Zaten bazı kaynaklarda da bu tarih caminin 
yapım tarihi olarak belirtilmiştir ki bununla örtüşmektedir.  



 
 

 

 

Cenâb-ı suver-i nev-i beni âdem……….eb-i beka-i âlem azze ve şânehu ve lâ ilâhe 
gayruhu hazretleri. 

Kudretlü, inayetlü, merhametlü……Ekrem Efendim hazretleri…..cenab-ı…. 

mikdarat-ı semaviye? ve arziyye …….nazarren ….. kırk….idi?....niyaz 

……kadimleri ki……devletlerinin …..kadim….ve yerine…..çakeranem…… 

Cezam?.....devam-ı beka-yı ömr ü devlet…….olduğumu arz ve beyan…… 

Merhametkâfi?efendim ile evlat……olduğum maalum-ı âli……buyurulmak….  

Baki emr ü ferman devletlü, inayetlü……….. 

Belgenin en alt kısmında (eğik yazı): Dirayetkâr Efendim, 

…..Eğri Mehmed oğlu’nun kayığından Mısırlızâde Ali Ağa, yirmi kile hınta (buğday) ahz 
eylediğini malûm-ı inayetleri (yardım,medet) buyurula.. 



 
 

 

 

Üst sol tarafta Fırıncı esnafına tevzi olunan ….. ve ayrıca diğer yerlerde Ünye diye bir 
ifade bulunmaktadır. 

Sağ cenah: Ağa Efendi yediyle (eliyle) teslim olunan Lazut kile 550 

Ünyevi Eğdi Bey kayığından teslim olan 2..0 

Ünyeli zımmi Çolak oğlu Yannik Reis kalyonu 250 

Sol cenah: Furuncu esnafına tevzi olunan Duyûn yerine …..kuruş 

Ünyeli Kabdam Reis kayığıyla gelen ….450 

Ünyeli Eğdi/Eğri Mehmed oğlu Ali kayığıyla Hınta 180 

Ekmekçi esnafına pirinç baha teslim 

Sol alt taraf: Eğdi Bey kayığıyla gelen pirinç kıyye 

Bala-yı mestur ihraç olan 



 
 

 

Bi-mennihi teâlâ (Allah nasip ederse) 

Hâlen Çarşanbalı saâdetlü, mekremetlü-ı (izzet ve şeref sahibi) karındaşı eazzim (çok aziz 
kardeşim) Hacı Menteş(e) Ağa vusûl bulsa..  

 



 
 

Saâdetlü, mekremetlü-ı (izzet ve şeref sahibi) karındaş izam (büyükler)      
hazretlerinin….. 

En üstte: Hacı Menteş Ağa 

En altta: Hüseyin Alemdar 

Tarih: 19 Recep (12) 33 ( 25 Mayıs 1818) 

Belgelerle ilgili olarak bunların caminin yapımı için sahilden gelenler (usta veya mimar 
vb.) tarafından yanlarında getirildiği düşünülebilir. Ünye bağını da aşağıda Çeçenzâde 
Hasan Paşa bahsinde görmek mümkün olacaktır. 

Bektaş Bey’in Trabzon Beylerbeyi tarafından idareci olarak (Voyvoda-Derebeyi) bölgeye 
yollandığı ve çok sert mizaçlı, otoriter birisi olduğu halk arasında anlatılmaktadır. Bu 
gelişme bölgenin Erzurum Vilayetinden Trabzon Vilayetine bağlandığı döneme denk 
gelmektedir. 

Karahisar-i Şarki’nin 1805-1865 yılları arasında Trabzon’a bağlı liva olduğu 
bilinmektedir. Ayrıca 1851’de Suşehri’ne bağlanana kadar bağımsız, müstakil müdürlük 
olduğu da bilinmektedir.  Bektaş Beyin Mindeval’da görev yaptığı dönem Osmanlı’nın 
çok zor durumda olduğu bir zaman dilimine denk düşmektedir. Ayan ve hanedanların 
isyanları, Osmanlı-Rus savaşı, Yeniçerilerin durumu, eşkıya olayları vb. nedenlerle pek 
çok cephede mücadele edilmeyi gerektirmiştir.  

Devlet bu kesmekeş içinde merkezi otoriteyi kuvvetlendirmek için bazı ıslahat 
teşebbüslerinde bulunmuş fakat bu teşebbüsler kazan kaldırma ve isyan hareketleri ile 
bozulmuştu. Gerek III. Selim (1789-1807) gerekse II. Mahmut (1808-1839) dönemleri bu 
olayların yükseldiği ve kontrol altına alınmaya başladığı dönemler olmuştur. 

İşte Bektaş Bey böyle bir dönemde Mindeval vadisinde görev yapmıştır. Bektaş Bey 
kimdir, nasıl ve ne şartların sonucunda buraya gönderilmiştir. 

Bektaş Bey, aslen Karahisar-i Şarki’li olduğundan yörenin ileri gelenlerinden söz sahibi 
kişilerindendir (müteneffizan). Mütesellim-Voyvo’da olarak babası Trabzon Kaymakamı 
Çeçenzade Hacı Hasan Paşa tarafından atanmıştır.146 

                                                            
146 Voyvodalar yönetim sınırları dâhilinde bulunan köylere güvenliği sağlamak amacıyla subaşı 
atamaktaydılar. Voyvoda tarafından atanan subaşıların maaşları köylerdeki ziraat erbabından kişi 
başına alınan birer kile buğday ve arpa ile ödenmekteydi. Voyvodalar görev bölgelerindeki halkın 
huzur ve güvenli bir ortam sağlama konusunda yükümlü idiler. Tüccarın, tatar ve diğer yolcuların 
yolculukları esnasında konaklama veya ihtiyaçlarını karşıladıkları mekân olan menzillerin 
güvenliğinin sağlanması da yol emniyetinin bir parçasıdır.  
Bunlar bulundukları mıntıkanın intizamını temine ve orayı idareye çalışırlardı. Devlete ait 
menfaatin ve hâsılatın mükelleflere tevzii ve tahsili, zaruri eşyaya narh konması gibi halka külfet 
ve borç yükleyen hususlarda Ayanla temas ederlerdi.  



 
 

Bektaş Bey atandığında Trabzon valiliğinde (1811-1918) kendisine vezirlik payesi verilen 
Hazinedarzade Süleyman Ağa bulunmaktadır. Bazı hallerde valilerin görev alanları 
vilayet dışındaki bir takım yerleri de kapsamaktaydı. Meselâ Canik Muhassılı iken, o 
sırada henüz kapıcıbaşı unvanına sahip olan Hazinedarzâde Süleyman Ağa’ya muhassıllık 
vazifesine ilaveten “Trabzon Mütesellimliği ve Kastamonu ve Amasya ve Gümüşhane ve 
Gönye sancaklarının ve bilcümle Karadeniz yalılarının ağavât ve askeriyesi başbuğluğu 
ve sevâhil-i Bahr-ı Siyah ve Faş Seraskerliği” verilmişti. Bu sırada unvanı Ser-bevvâbîn 
(Kapıcıbaşı) idi.  Süleyman Paşa (âyan kökenlidir) vali olduktan sonra kendisi Rus 
hududunda bulunduğundan Canik’te bulunan kethüdası Çeçenzâde Hasan Ağa’yı 
Trabzon Kaimmakamlığına tayin etmişti.  

Bu yıllarda Tuzcuoğulları'nın (Memiş Ağa) önderliğinde yaklaşık 20 yıl tüm Doğu 
Karadeniz bölgesini (Artvin, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu ve Samsun) 
etkileyen isyanlar yaşanmıştır. Memiş Ağa’nın 1815 yılında bölgede başlattığı isyan 
hareketi sonucu Of ve Sürmene tarafındaki ağalar Memiş Ağa'dan işaret alınca harekete 
geçmiş ve bulundukları kazaları ele geçirip Hazinedarzade Süleyman Paşa'nın adamlarını 
buralardan kovmuşlardı. 

Yardım alma umudu olmayan Çeçenzade Hasan Ağa da temin ettiği kayıkla şehirden 
kaçarak Hazinedarzadenin memleketi olan Ünye'ye gitmiş ve Trabzon Tuzcuoğlu Memiş 
Ağanın eline geçmişti. Taraftarlarına çeşitli görevler dağıtan Memiş Ağa sancak 
dâhilindeki kazaları onların arasında taksim etmişti. Kendisi Şebinkarahisar üzerine 
yürürken Giresun Kalesini ele geçirmeye çalışan Darçınoğluna yardım göndermiş, 
Hacısalihoğlu’nu Gümüşhane üzerine sevk etmişti. 

Babiali olayları haber alınca Bolu ve Kastamonu Mutasarrıfı Ali Paşa'ya askerleri ile 
bölgeye gitmesini emretti. Amasya, Tokat, Erba, Niksar ve Sivas bölgelerinin 
yöneticilerinden bölgeye yardım kuvvetleri göndermesini isterken Mehmet Tahir Efendi 
komutasındaki iki savaş gemisini Çeçenzade Hasan Ağa'nın yardımına gönderdi. 
Ünye'deki Hasan Ağa'da bölgedeki taraftarlarından asker toplayarak Giresun'u ele geçiren 
Darçınoğlu'nun üzerine yürüdü. 

                                                                                                                                                                   
Toplumda güvenliğin sağlanması ile görevli voyvodaların asayiş meselelerini soruşturma ve takip 
etmelerini sağlayan karakolları, suçları mahkemece kanıtlanan kişilerin tutuklu kalmalarını 
sağlayacak hapishaneleri vardı. Voyvodalar görev bölgelerindeki halkın huzur ve güvenli bir 
ortam sağlama konusunda yükümlü idiler.  
Ayrıca savaşlar ve çeşitli nedenlerle azalan zirai üretimi arttırmak, virane kalan yerleri 
şenlendirmek ve yol güvenliğinin sağlanması, eşkıya ile mücadele gibi görevleri de icra ederlerdi. 
Tarihin her döneminde yol güvenliği sosyal ve ekonomik açıdan önemli olmuştur. Ticaret 
kervanlarının, ulakların, seyahat edenlerin yollarda güvenli bir şekilde gidiş-gelişlerinin 
sağlanması aynı zamanda bir ülke yönetiminin güçlülük ve içteki hâkimiyetinin bir göstergesi 
olarak değerlendirilmektedir. Kentler arasındaki yol ve konaklama mekânlarının işlek olması da 
ekonomik canlılığın belirtisidir.  
 



 
 

Kaimmakam Hasan Ağa, Canik’ten yeterli asker ve mühimmatla harekete geçerek, 
Giresun da dâhil olmak üzere, yoldaki iskelelere hâkim olan ağaları kuvvet kullanarak 
perişan edip kalelerini ele geçirdi. Trabzon'a gelen Hasan Ağa bölgede şekavet yapan 
birçok ağa ve ayanı da hizaya sokmaya başlamıştı. Bölgedeki ağaları hizaya sokan Hasan 
Ağa duruma hâkim olmuş ve bölgede birkaç yıl içinde düzeni sağlanmıştı. Neticede iki ay 
süren muharebeden sonra 26 Ekim 1917 tarihinde Tuzcuoğlu Memiş Ağa Of’da ele 
geçirildi ve yaşı yüzü geçkin iken öldürüldü. 

Yıllar sonra 28 Ocak 1824 tarihinde yapılan atama ile de, daha önce Trabzon 
Kaimmakamlığı yapmış olan Çeçenzâde Hasan Paşa Beyazıd Mutasarrıflığı ve Kars 
Muhafızlığından sonra Trabzon eyaleti valiliği ile Faş kalesi muhafızlığına getirildi 
(1825-1827).  

1826 yılında emrindeki kuvvetlerle Anapa kalesine gitmesi emrini alan Çeçenzade Hasan 
Paşa yanına Canik Muhassılı Hazinedarzade Osman Ağa'yı alarak onbeş kıt'a gemi ve 
miktar askerle Anapaya hareket ederken, Trabzon'da oğlu Bektaşi Bey'i bırakmış ve 
Hacısalihoğlu'nuda ona danışman olarak atamıştı. 

Bir müddet sonra Anapa'da hastalanarak Trabzon'a dönen Hasan Paşa'nın yerine 
Hazinedarzade Osman Ağa (1827-1842) vezirlik rütbesi verilerek Trabzon valiliğine 
atandı. 

Bektaş Bey babasının vali olmasından sonra Trabzon’a geldiğine göre Zağpa’da 1811 -
1825 tarihleri arasında kalmış olmalıdır.  Bektaş Bey görevi itibarıyla bölgeye silahşör 
maiyetiyle birlikte gelmiştir.  Caydırıcı gücü olmaksızın burada düzeni sağlayamayacağı 
açıktır. Zira Trabzon’da ve diğer sahil kentlerinde durum karışık olduğundan iç 
kesimlerde otoritenin sağlanması önem arz etmektedir. Bu nedenle Hasan Ağa Trabzon 
kaimmakamı olunca en güvendiği kişi olan oğlunu burada değerlendirmiştir. 

Yusuf Has Hacip 1070 tarihinde yazdığı Kutadgu Bilig (Mutluluk Bilgisi) adlı eserinde 
demiş ki:  

-Bak iki türlü asil kişi vardır; biri “Bey”, biri “Bilge”: Bunlar insanların başıdır. 

-Biri eline kılıç aldı, halkı itaat altında tutar; biri eline kalem aldı, doğru yolu bulup 
gösterir.   

19. Yüzyılın başında Zağpa güzergâhı çok kullanılan bir hat olup, geçiş noktası 
durumundadır. Kelkit ırmağı üzerinde bulunan az sayıdaki köprünün biri de köyün hemen 
altında ırmağa yuvarlanmış iki kayanın bulunduğu yerdedir. Bu köprü günümüze 
ulaşmamış olsa da aynı yerde bugün de bir köprü bulunmaktadır.  



 
 

 

Bektaş Beyin konağını burada yaptırmış olmasının nedeni de budur. Vadiyi buradan idare 
etmiştir.  

Bektaş Bey’in caminin ilerisinde bulunan ve günümüzde Konak Mahallesi olarak bilinen 
yerde Kelkit Nehrine bakar vaziyette kendisine bir konak ayrıca umuma hizmet verecek 
şekilde bir hamam inşa ettirdiği rivayet edilmektedir. Maalesef her ikisi de günümüze 
intikal edememiştir.  

Bu açıklamaları doğrulayacak en önemli kanıtı 2013 yılının Ramazan Bayramının 2. günü 
Zağpa’ya yaptığım ikinci ziyarette elde ettim. Bu ziyaretimde köyde eski mezarlıkta tarihi 
mezarların bulunduğunu öğrenince burada da bir inceleme yaptım. Bektaş beyle ilgili 
olduğu söylenen ve eşi olabileceği rivayet edilen sandık tipi bir mezar taşını 
fotoğrafladım. Burada Osmanlıca kitabeli başka mezarlarda bulunmasına rağmen bu 
mezar ve kitabesi çok dikkat çekicidir. Ayak ucundaki mermer taşın işlemesinden bir 
bayan mezarı olduğu açıkça belli olan mezarın kitabesi sağ tarafında biraz kırık 
bulunmaktadır. Buna rağmen okununca anlaşıldı ki Hasan Paşa’nın hanımına ait bir 
mezardır. Hasan Paşa oğlunu Zağpa’da görevlendirirken hanımını yanı Bektaş Beyin 
annesini de onunla birlikte yollamıştır.  

Bektaş Beyin yaptırdığı cami ise büyük oranda özgün haliyle günümüze intikal etmiştir. 
Bu bölümden sonra caminin detayları anlatılacaktır. Detayları inceleyince sizler de 
göreceksiniz ki böyle güzel bir camiyi inşa ettiren kişi sıradan bir kişi olamaz. Bilgi ve 



 
 

becerisiyle, eğitim ve görgüsüyle üst düzeyde bir şahsiyettir. Aksi takdirde tüm 
detaylarıyla bize böyle güzel bir sanat eserini kazandıramazdı.  

Cami dikdörtgen planlı olup kıbleye doğru uzundur. Son cemaat yeri de bulunmaktadır. 
Cami dıştan dışa 15x 10 adımdır. Dış duvarları kesme taşla çok kalın (yaklaşık 1 metre) 
olarak örülmüştür. Aralarda çepeçevre tek parça ahşap hatıllar konularak depreme karşı 
mukavemet kazandırılmıştır. Alt pencerelerinin kenarları taş söve ile şekillendirilmiş, 
nişler açılmış dışına demir mazgal konulmuştur.  

 

 



 
 

 

 

Son cemaat yerinden sonra tüm söve ve diğer aksamı kesme taştan olan kapı girişi vardır. 
Burada kabartma sütunlar, kemer ve taç yapılarak girişe ayrı bir estetik kazandırılmıştır. 
Keza ahşap kapısı da özel işçilikle yapılmış, üzeri metal işlemelerle süslenmiştir. Ancak 
özgün halinde ahşap olan son cemaat yerindeki ahşap sütunlar çürüdüğü için sökülerek 
beton olarak yeniden yapılmıştır. Caminin minaresi de aynı şekilde 1996 yılında sonradan 
beton olarak inşa edilmiştir. Keza bir de abdest alma yeri şadırvan yapılmıştır. 

 



 
 

 

 



 
 

Görüldüğü gibi caminin kitabesi yoktur. Üste ise Maşallah yazmaktadır. 

Bilmillahirrahmanirrahim diyerek caminin içine adım attığınızda insan heyecanlanmakta 
ve ister istemez dağın başında bu ne güzellik, bu ne huzur veren yapı demektedir. 
Caminin içi 70 metrekare civarındadır.  

 

Mihrabın üstündeki hatlarda genelde müsenna (aynalı-simetrik) tarzda yazılar dikkat 
çekmektedir.  



 
 

 

Maşa-Allah - Muhammed 

 

Muhammed, Ya Fettah, Maşa-Allah 



 
 

Caminin tavanı ayrıca köşelerden itibaren ahşap sütunlarla desteklenmiştir. Tavan 
süslemelerindeki işçilik göz alıcıdır.  Diğer ahşap işçilikleri de aynı şekildedir. Minber ve 
kürsüsü de özgündür. Mihrabı da dâhil tüm tezyinatında kökboyası kullanılmıştır ve 
bozulmadan orijinal haliyle günümüzü intikal etmiştir. 

Camideki işçilik Alucra, Çamoluk (Mindeval) hatta Karahisar’daki diğer 
camilerle kıyaslandığında benzerinin olmadığı bu cami için hiçbir masraftan ve 
fedakârlıktan kaçınılmadığı görülmektedir. Nahhatlar, hattatlar, dülgerler, taş ve demir 
ustaları ve mimar getirilerek sanatının en ileri seviyesinde olanların çalıştırıldığı her 
halinden belli olmaktadır.   

 

 



 
 

 

Caminin içine üst kat veya balkon (mahfil) diyebileceğimiz ikinci bir cemaat yerinin 
yapılmış olması o zamanlar cemaatinin çokluğuna işaret etmektedir. Muhtemelen yakın 
köyler olan Eğnir, Ozan, Fındıklı ve Koçak gibi yakın köyler ile diğer civar yerlerden 
Cuma namazı için gelenlerde bulunduğundan nispeten büyükçe bir cami inşa ettirilmiş 
olmalıdır. Caminin içinin aydınlık olması için ayrıca üst pencereler de konulmuştur. Bu 
pencereler dıştan dar, içeriye doğru açılı dolayısıyla geniş olarak tasarlanmıştır. 

 



 
 

 

Caminin kürsüsü kündekâri tekniği ile yapılmış olup, birbirine geçme ağaçlarla motif 
oluşturulmuş ve dağılmayı önlemek için ahşap çivi ile desteklenmiştir.  

 



 
 

Çatının ağırlığı köşelerden itibaren ahşap kolonlara taşıttırılmış, mukavemet kazanmaları 
için de eli belide diye tabir edilen kemer sistemi ile desteklenmiştir. Bu nedenledir ki inşa 
ettirildiği tarihten itibaren yaşanan pek çok depremden sağ salim çıkmıştır. Oysa deprem 
nedeniyle bölgede pek çok caminin yıkıldığı veya zarar gördüğü bilinmektedir. Bunda 
caminin inşa edildiği yerin kazalık zemin olmasının da hiç şüphesiz önemi büyüktür.   

 



 
 

 

Caminin tavan süslemelerinde ahşaptan geometrik desenler kullanılmış, her biri kök 
boylarla ayrı renklere boyanarak renk iç açıcı bir hava ve ferahlık kazandırılmıştır. 

 

Tüm detaylarda olduğu gibi caminin minberi de ahşap, kök boya ve hatlarla kombine 
edilerek diğer aksamlarla uyumlu bir halde inşa edilmiştir. 



 
 

 

Caminin minberine ise çok daha fazla özen gösterilmiştir. Buradaki taş, hat ve kalem 
işçilikleri dikkat çekici güzelliktedir. Merdiven kısmındaki hatta “Ashab-ı Kehf”in 
isimleri yazılmıştır. “Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş, Debernuş, Şazenuş, 
Kefestatayyuş, Kıtmir”. Sol üstte ise dört halifenin adı iç içe yazılmıştır. 

 

Ebu-Bekir, Ömer, Osman ve Ali (r.a) 



 
 

Minberin sağ tarafında ise üstte Besmele-i Şerif bulunmaktadır. 

 

Merdiven kısmında ise La ilahe illallah Muhammedurrasulullah Fenadethül-melaiketü 
vehüve gaimün yusalli fil-mihrab yazılıdır. 

 

Minberin kapısı da özgün tarzda inşa edilmiştir. Kapının üzerinde Maşa-Allah lafzı 
yazılıdır. 



 
 

 



 
 

 

 

Burada ilginç bir detay dikkat çekmektedir. Duvarda çizilmiş âlemlerden sağdakinin alt 
tarafı soldakinden kalındır. 



 
 

 

Tüm bu güzelliklerin yanında üzücü olan caminin kitabesi ile minberde bulunan kabartma 
bir halı ve el yazması bir Kur’an-ı Kerim’in zaman içinde çalınmış olmasıdır. 



 
 

Şimdilerde caminin bulunduğu yerde yakınlarda 4-5 ev ancak bulunmaktadır. Bu nedenle 
cami genelde kapalı tutulmaktadır. Diğer evler de dağınık ve uzak olduğundan sürekli ve 
kalabalık bir cemaati yoktur. Bu nedenle caminin değeri ve ne anlam ifade ettiği iyi 
bilinerek gelecek nesillerin bir emaneti addedilerek korunmaktadır. Yöremizde böyle 
eşsiz bir eserin bulunuyor olması gerçekten gurur vericidir. 

Bektaş Bey Camii çok huzurlu müferrih (ferah) Cennet Sarayı misali bir camidir. Allah 
C.C. bina edeni, koruyanı ve burada namaz kılanı cehennemden baid (uzak) eylesin. Bu 
nevi eserlerin kıymetini bilmeyi de hepimize nasip etsin. Âmin.147 

 

ÇEÇENZÂDE HASAN PAŞAYLA İLGİLİ OKUNAN BELGELER 

 

S. NO  FON KODU DOS.GÖM. NO HİCRİ  MİLADİ  
1 AE.ABH.I 12-1111   10 B 1203 06 Nisan 1789 
2 HAT  188-8948  29 Z 1205 29 Ağustos 1791 
3 HAT  1409-57241  29 Z 1205 29 Ağustos 1791 
4 HAT  1394-55813  29 Z 1205 29 Ağustos 1791 
5 AE.III.SELİM 339-19581  29 Z 1210 05 Temmuz 1796 
6 HAT  1502-83   29 Z 1222 07 Şubat 1808 
7 CEV.DAH. 5-221   17 B 1224 28 Ağustos 1809 
8 HAT  1001-42034-C  27 S 1225 03 Nisan 1810 
9 C.AS  1185-52855  11 L 1225 09 Kasım 1810 
10 HAT  994-41855-F  21 Za 1225 18 Aralık 1810 
11 HAT  966-41305  29 Z 1226 14 Ocak 1812 
12 HAT  1227-47911  22 C 1230 01 Haziran 1815 
13 HAT  282-16794  29 Z 1232 09 Kasım 1817 
14 HAT  1103-44579  21 L 1235 01 Ağustos 1820 
15 HAT  1103-44578  21 L 1235 01 Ağustos 1820 
16 HAT  815-37287  01 R 1237 26 Aralık 1821 
17 HAT  736-36936  29 Z 1238 06 Eylül 1823 
18 HAT  1563-50   26 Ca 1239 28 Ocak 1824 
19 HAT  781-36559  29 Z 1239 25 Ağustos 1824 
20 HAT  876-38806  25 M 1240  19 Eylül 1824  
21 HAT  703-33803  22 R 1240 14 Aralık 1824 
22 C.AS  15-639   12 C 1240 02 Ocak 1825 
23 HAT  1062-43615  14 Ca 1240 04 Ocak 1825 
24 C.AS.  574-24159  29 Ca 1240 19 Ocak 1825 
25 HAT  1063-43546  15 C 1240 04 Şubat 1825 
                                                            
147 http://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/07/01/zagpa-koyu-bektas-bey-ve-bektas-bey-
camii/ 



 
 

26 HAT  1103-44581-B  29 Ca 1240 18 Şubat 1825 
27 HAT  1041-43066-A  09 N 1240 27 Nisan 1825 
28 HAT  1103-44581-D  27 N 1240 15 Mayıs 1825 
29 HAT  460-22616  12 L 1240 30 Mayıs 1825 
30 C.ML  517-21134  29 L 1240 16 Haziran 1825 
31 C.DH.  48-2359   29 Z 1240 14 Ağustos 1825 
32 HAT  478-23388  07 S 1241 21 Eylül 1825 
33 HAT  1104-44592  07 S 1241 21 Eylül 1825 
34 HAT  1104-44586  01 Ra 1241 03 Kasım 1825 
35 C.DH  103-5129  24 L 1241 01 Haziran 1826 
36 HAT  292-17425  25 Za 1241 01 Temmuz 1826 
37 HAT  291-17409  17 S 1242 20 Eylül 1826 
38 HAT  1103-44569-N  29 R 1242 03 Kasım 1826 
39 HAT  1104-44590-Ü  17 R 1242 18 Kasım 1826 
40 HAT  1103-44569-C  25 R 1242 26 Kasım 1826 
41 HAT  1103-44569-H  25 R 1242 26 Kasım 1826 
42 HAT  1104-44590-B  21 R 1242 22 Kasım 1826 
43 HAT  1104-44590-Z  25 R 1242 26 Kasım 1826 
44 HAT  1103-44569-G  25 R 1242 26 Kasım 1826 
45 HAT  1103-44569-K  25 R 1242 26 Kasım 1826 
46 HAT  1103-44569-İ  25 R 1242 26 Kasım 1826 
47 HAT  1103-44569-L  25 R 1242 26 Kasım 1826 
48 HAT  1103-44569-D  25 R 1242 26 Kasım 1826 
49 HAT  1103-44569-E  25 R 1242 26 Kasım 1826  
50 HAT  1103-447571  29 Z 1242 24 Temmuz 1827 
51 C.AS.  773-32715  21 Ra 1243 12 Ekim 1827 
52 HAT  734-34824-F  15 R 1243 05 Kasım 1827 
53 HAT  1087-44255-Ç  09 Ca 1243 28 Kasım 1827 
54 HAT  1573-31   11 Ca 1243 30 Kasım 1827 
55 C.SM.  47-2398   21 C 1243 09 Ocak 1828 
56 HAT  1088-44263-B  05 L 1243 20 Nisan 1828  
57 HAT  1090-44291-B  25 Za 1243 08 Haziran 1828 
58 HAT  598-29329-E  25 Z 1243 08 Temmuz 1828 
59 HAT  464-22739  29 Z 1243 12 Temmuz 1828 
60 HAT  1087-44255-A  29 Z 1243 12 Temmuz 1228 
61 HAT  1049-4325-G  29 C 1244 06 Ocak 1829 
62 HAT  812-37241  08 M 1245 10 Temmuz 1829 
63 HAT  812-37241-F  10 M 1245 12 Temmuz 1829 
64 HAT  1046-43202-A  13 M 1245 15 Temmuz 1829 
65 HAT  812-37241-B  13 M 1245 15 Temmuz 1829 
66 HAT  812-37241-H  22 M 1245 24 Temmuz 1829 
67 HAT  1085-44171-D  01 Ca 1245 29 Ekim 1829 
68 HAT  726-34610-A  01 B 1245 27 Aralık 1829 



 
 

69 HAT  654-32024-A  29 N 1245 24 Mart 1830 
70 HAT  1044-43171  29 Z 1245 21 Haziran 1830 
71 HAT  1033-42894  29 Z 1245 21 Haziran 1830 
72 HAT  711-34032-A  21 R 1246 09 Ekim 1830 
73 HAT  810-37204-F  17 Ra 1247 26 Ağustos 1831 
74 HAT  520-35453-C  21 S1249 10 Temmuz 1833 
75 HAT  520-25453-B  29 S 1249 18 Temmuz 1833 
76 HAT  520-25453-A  29 Z 1249 09 Mayıs 1834 
77 HAT  520-25453  29 Z 1249 09 Mayıs 1834 
78 C.ML  140-5985  29 Z 1250 28 Nisan 1835 
79 MVL  811-25   8 M 1275 18 Ağustos 1858 
80 C.ML  47-2175   03 C 1254 24 Ağustos 1838 
81 HAT  633-31260  17 B 1254 06 Ekim 1838 
82 A.DVN  4-30   27 Ra 1260 16 Nisan 1244 
83 MVL  63-60   16 Ca 1263 02 Mayıs 1847 
84 A.MKT  205-50   20 B 1265 11 Haziran 1849 
85 A.MKT.UM 362-68   28 M 1276 27 Ağustos 1859 
86 MVL  610-49   13 Za 1277 23 Mayıs 1861 
87 A.MKT.MVL 128-63   30 Za 1277 9 Haziran 1861 
88 A.MKT.DV 207-60   21 Ra 1278 26 Ekim 1861 
89 A.MKT.UM 530-26   03 B 1278 22 Ocak 1862 
90 DH.SAİD.d. 66-245   29 Z 1263 08 Aralık 1847 
91 DH.SAİD.d. 2-944   29 Z 1265 15 Kasım 1849 
92 DH.SAİD.d. 71-107   29 Z 1282 15 Mayıs 1866 
93 DH.MKT. 1154-48   07 S 1325 22 Mart 1907 
 

M Muharrem 
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Ra Rebiülevvel 
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EKLER 

EK-1 

Arşiv Fon Kodu: AE.SABH.I.. Dosya No: 12, Gömlek No: 1111, Tarihi: 1203 B (Recep) 
10 (6 Nisan 1789), Konu Özeti: Silahşor Hasan Ağa’yı boğazından kesme teşebbüsünde 
bulunan gulamı Beşir’in cezasına ait telhis üzerine, bazı vesayaya dair Hatt-ı Hümayun. 

Benim Vezirim padişahım, 

Ma’azallahü Teâlâ bu misillü maddeler illet gibi sâri bir ma’na olmağla her kese ibret-i 
siyaset meşrû’dur emri veliü’l-emr ile katli meşru’dur heman tanzimi münasibini Hasan 
Ağa’nın hanesi pişegâhında cezası görülmek münasib ise dahi görüle. 

Şevketlü, kerametlü, muhabbetlü, kudretlü, veliyyü’n-nimetim efendim. 
Sabıkan dülbend (tülbent) ağası hâlâ Silahşor Acem Hasan Ağa’yı abd-ı (kul, köle) 
memlûki Beşir nam gulami zibh (boğazlamak) eylemek niyeti ile karasi halinde bıçağı 
boğazına darb eylediği mesmu’ hümâyunları olmakla tenbihatı havi şeref vürud eden 
mübarek hatt-ı hümâyun mehâbet-makrûnları mucebince ahşam gulam-i merkûm 
buldurulub ahz u tomruğa vaz’ u habs itdirilmekle elyevm mahbusdur. Kaldıki ferman-ı 
hümâyunlarında merkûm Hasan Ağa fevt olur ise gulam merkûmun ibreten li’s-sa’irin 
yine Eyüb’de hanesi pişgâhında cezası verilmek ima ve iş’ar buyurulmuş mezbûr Hasan 
Ağa’nın halinden su’val olundukda elan hayatta olub ve inşâ’ül mevlâ fevt nişânesi 
yoktur deyü haber veriyorlar lakin muma-ileyh Hasan Ağa fevt olsun ve olmasın gulam-i 
merkûmun saire ibret içün beher hal Eyüb’de ferman-ı hümâyun buyurulduğu mahalde 
tertib-i ceza ile mücazât (ceza, karşılık) olunmak lazım geldiği malûm-ı hümâyunları 
buyuruldukda emr ü ferman şevketlü, kerametlü, mehabetlü, kudretlü, veliyy-i nimetim 
efendim padişahım hazretlerinindir.148 
 
EK-2 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 188, Gömlek No: 8948, Tarihi: 29 Z 1205 (29 Ağustos 
1791), Konu Özeti: Hassa kasap başısı Hasan Ağa’nın her gün yedişeryüz kuruş zarar 
gördüğü. 

Kaimmakam Paşa, 

 
Bu maddenin birini ağnayamadım kasab-başlık tevcîh olunduğu vakit bir yerden bir akçe 
istemem diyü taahhüd eylemiş ide şimdi bu hile ne, eğer idemez ise kendi bilür. 

                                                            
148http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/09/silahsor-hasan-agayi-bogazindan-kesmeye-
kalkan-kolesi/ 

 



 
 

Şevketlü, kerametlü, mehabetlü, kudretlü, veliyyü’n-nimetim efendim padişahım, 

Hâlâ hassa kasap başı olan Hasan Ağa kulları takdim etdiği takririnde muma-ileyhin 
marifetiyle tevzi’ olunacak luhum-ı lazımesiçün ötedenberü mübayaası tertib olunan 
agnamın (koyunlar, keçiler) ekseri ordu-yu hümâyûna tahsis kılınmak hasebiyle külli 
yevm yedişer yüz guruş mutazarrır (zarara uğrayan) olub o arasında âcizinden bahisle 
sa’bıklarda olduğu misillü hazinehane-i âmireden kendüye karz (borç) akçe i’tası ve 
yahud vech-i ahar (başka sebep) ile ianet olunmak hususunu istid’a etmekle defterdar 
efendi kullarına havale olundukda kassab başı muma ileyh getürdüb lede’l-istintak 
bundan böyle sarrafdan istirbah eylediği (faizle para aldığı) mebâliğin ribhine (kar, 
kazanç) fi’l-cümle medar olmak içün ber ech nakd elli bin guruş cihet-i karzdan i’ta 
olunmadıkça vireceği ta’yinatın idaresine ber-vechile kudreti olamayacağını ve 
kendisinin dahi sabıka ordu-yu hümâyûn kassab başısı Mustafa Ağa’nın taahhüdünden 
makbuzu olan ağnam bahasından hazine-i âmîreye deyni (borcu) olan onsekizbin kuruş 
istikraz edeceği salifü’z-zikr ellibin guruşdan mahsub ve baki tekmiline lazım gelen 
otuzikibin guruş nakden darbhane-i âmîreden ber-vachi karz i’ta ve ocaklığı olan Üsküb 
ve Ruscuk ve Prevadi ve Babadağı cizyeleri ve tenkirleri ve Silistre avarızlarının 
ikiyüzdörd senesi malından havale olunan mebaliğin edasıyçün kendisü tazyik 
olunmayub ba’dehu kassab başılık hesabı icmal ve ru’yet olundukda zuhur edecek ziyade 
muhasebesine takas ve mahsub içün tevkif olunmak üzere yedine suret-i i’ta olunur ise 
idareye kudreti olub bu veçhile müsaade-i âliyye-i erzâni buyurulmadığı halde bir tarikle 
idare edemeyeceği ifade ettiğin efendi-i muma-ileyh kulları bir kıt’a takririyle beyan eder. 
Takrir-i merkûmla husus-ı mezkûra dair evrak-ı saire maruz-ı âtabe-i mülükâneleri 
kılınmağla manzûr-ı âlileri buyuruldukda ne vechile irade-i şahâneleri buyurulur ise emr 
ü ferman şevketlü kerametlü mehabetlü kudretlü veliyyü’n-nimetim efendim padişahım 
hazretlerinindir. 149 

EK-3 

Arşiv Fon Kodu: HAT Dosya No: 1409, Gömlek No: 57241, Tarihi: 29 Z 1205 (29 
Ağustos 1791), Konu Özeti: İstanbul Gümrük emanetinin Gümrük Emini Hasan Ağa 
uhdesinde ibkası.  

İbka150oluna ve miriye sa’y (çalışıp, çabalama, gayret sarfetme) eylemesi tenbih oluna. 
Şevketlü, muhabbetlü, kudretlü, veliü’n-nimetim efendim padişahım. 

 
İstanbul gümrüğü emânetinin zaman-ı ziyası Mart ibtidasından (evvelinden) olub Mart 
takarrübünde tevcih ve ibka olunageldiği ve el-haleti hazâ Mart takarrübü (zamanı 
yakınlaşmak) ve zaman-ı ibkası olub hâlâ gümrük emini olan Hasan Ağa kullarının orada 
da dikkati ve umur-ı miriyye ihtimam u gayreti mâlûm-ı mülükâneleri olan halatdan 
olmakla ibkâsı hususu irâde buyurulur ise ahir irâdeleri ne veçhile re’y-i sâmi-i buyurulur 

                                                            
149 http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/09/hassa-kasap-basi-hasan-aga/ 
150 İbka: Tayinleri her sene, bir sene müddetle yapılan memurlardan bu müddet bitmeden evvel 
hizmetleri beğenilenlerin yeniden bir sene için yerlerinde kalmalarına müsaade edilmesi. 



 
 

ise ferman şevketlü, kerametlü, muhabbetlü, kudretlü veliü’n-nimetim efendim padişahım 
hazretlerinindir.151 

EK-4 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 1394, Gömlek No: 55813, Tarihi: 29 Zilhicce 1205 
(29 Ağustos 1791), Konu Özeti: Gümrükçü Hasan Ağa’ya hil’at giydirilmesi. 

Kaimmakam Paşa  

Hasan Ağa’ya libas hil’at oluna. Bu arz-ı hale bakub nizam veresen. Sonra ganem 
(koyun) gelmemesine sebep olur. Öyle şey olur mu? 

Şevketlü, kerametlü, mehabetlü, kudretlü, veliü’n-nimetim efendim padişahım, 

Malûm-ı hümâyûn-ı mülükâneleri olduğu üzere bu def’a Ordu-yu hümâyûndan varid olan 
Gümrükçü-yi Sabık kapıcıbaşı Süleyman Ağa’nın yine Gümrükçü olmasıçün Ordu-yu 
Hümâyûn yedine Eğerci berât-ı âlişan virilüb lakin el-haletu-hazihi gümrükçülük kemâ-
kan (eskiden olduğu gibi) hâlâ gümrükçü olan Hasan Ağa kulları üzerinde karargir 
olmağla Süleyman Ağa’nın götürdüğü berât-ı şerifin kaydı terkip olunmak içün Ordu-yu 
hümâyûna irsal olundu şimdi Gümrükçü Hasan Ağa da kaldığı bilinmek içün muma-
ileyhiye Hasan Ağa’ya ibkasını müşir tekrar hil’at ilbas olunmak iktiza itdiği muhat-ı ilm-
i âlileri buyuruldukda ferman şevketlü, kerametlü, mehametli, kudretlü, veliyyü’n-
nimetim efendim padişahım hazretlerinindir.  

EK-5 

Arşiv Fon Kodu: AE. III. SELİM, Dosya No: 339, Gömlek No: 19581, Tarihi: 1210 Z 29 
(5 Temmuz 1796), Konu Özeti: Silahşor-ı Şehriyari Hasan'ın Arslan Mehmed Paşa 
Kethüdasının Selanik Kıbtiyan cizyesinden mahiyesi hakkında arzuhali. a.g.tt 

Sahh152  

Telhisi153mucebince tezkiresi verilmek buyuruldu. Fi Şaban (1)210 

Arz-ı hâl-i kullarıdır ki; 

                                                            
151 http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/09/gumruk-emini-hasan-aganin-gorev-
suresinin-uzatilmasi/ 

 
152 Sahh: eskiden resmi yazılara konulan ve "doğrudur, yanlışsızdır" mânasına gelen bir işâretti) 
153 Telhis: Sadrazam tarafından Padişaha sunulan yazılı kâğıt anlamındadır. Telhis, Arapça 
“hülasa” anlamında olup, Sadrazam kendisine gelen konuyu özetleyip sonuna da kendi rey ve 
mütalaasını yazarak Padişaha arz etmesidir. Eğer mesele önemli olup Sadrazam Divanında 
görüşülmüş ise, neticeyi özetleyip arz eder ki bunlara telhis denir. Bazen Sadrazam’ın Padişaha 
sunduğu tebrik taziye gibi yazılara da telhis dendiği görüşlür.  



 
 

İnebahtı’da mukim merfû’ Elavzâde Arslan Mehmed Paşa’ya Selânik kıbtiyan cizyesi 
malından medar-ı maaş olarak şehriye beşyüz guruş ta’yin olunduğu mukayyed (bağlı) 
olmakla mebaliğ-i mezbûrun işbu mah-ı Şa’ban’a mahsuben dahi i’tası ricasıyla arz-ı 
hâldir. Malûm-ı devletleri buyuruldukda der-kenar olunan sabıkı ve hesab ettiridiği üzere 
mebaliğ-i mezbûrun cizye-i mezkûre malından mahsubu içün başmuhasebeye kayd ve 
irad ve masraf tezkeresi i’ta olunmak babında ferman devletlü sultanım hazretlerinindir. 
Fi 28 Şaban sene (1)210 (8 Mart 1796) 

Devletlü, inâyetlü, efendim sultanım hazretleri sağ olsun. 

Kapu kethüdalık hizmetinde olduğum merfu’u’l vezare İnebahtı’da merkûm mukim 
devletlü Arslan Mehmet Paşa hazretlerine ba-ferman-ı âli Selânik kıptiyanı cizyesi 
maktû’atından ta’yin buyurulan mahiye (aylık) beşyüz guruş maaşın işbu binikiyüzon 
senesi Şaban-ı Şerif aylığına mahsuben iktiza eden tezkeresi i’ta buyurulmak babında 
ferman devletlü efendimindir. 
Bende Hasan Silahşoran-ı Hassa Şehriyâri (yetkili, iktidar sahibi).154 

EK-6 

Arşiv Fon Kodu: HAT Dosya No: 1502, Gömlek No: 83, Tarihi: 29 Z 1222 (27 Şubat 
1808), Konu Özeti: İstanbul’da bulunan Hacı Hasan Ağa Cami hitabetinin Hafız Osman 
Halifeye tevcihi.  

İzni hümâyunum olmuştur Padişâhım, 

Arz-ı bende-i bi-mikdar oldur ki; şevketlü, kerametlü, muhabbetlü, kudretlü veli-nimetim 
efendim. 

İstanbul’da Yeni Odalar nezdinde vaki müteveffa Hacı Hasan Ağa 
Cami’nin hitâbeti mahlûl olmakla erbab-ı istihkakdan Hafız Osman Halife’ye sadaka 
buyurulmak ricasına vakf-ı mezbur mütevellisi arz itmekle balâsı izni hümâyunum 
olmuştur deyû hatt-ı hümayun inâyet-makrunlarıyla tezyin buyurulmak babında emr ü 
ferman şevketlü, mehâbetlü, kudretlü, veliü’n-nimetim efendim padişlahımındır. 155 

 

 
                                                            
154 http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/09/silahsoran-i-hassa-hasan-aganin-1796-
tarihli-yazisi/ 
155 http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/01/istanbul-haci-hasan-aga-camiine-imam-
hatip-atanmasi/ 

 



 
 

EK-7 

Arşiv Fon Kodu: CEV. DAH. Cevdet Dâhiliye, Dosya No:5, Gömlek No: 211, Tarihi: 17 
N (Ramazan) 1224 (26 Ekim 1809), Konu Özeti: Karahisar-i Şarki hanedanından 
Çeçenzâde’ye Dergâh-ı Âli kapıcıbaşılığı tevcihi hakkında tahrir.  

Fi 17 N (Ramazan) sene (1)224 (26 Ekim 1809)   

İzzetlû Reisü’l küttâb ve Divân-ı Hümâyûn Kisedârı Vekilleri Efendiler; 

Karahisar-i Şarki Kazası hanedanından ve hassa (saray) silahşörlerinden olub 
kıdvetü’l emâcid ve’l-ekârim Çeçenzâde es-Seyyid el-Hac Hasan Ağa zide mecdihû 
(azameti çoğalsın)  akl-ı evvel (İlk akıl, hılkî ve cibilli olan akıl) ve asil zâde ve kâr-
güzâr ve şeci‘ ve umûr-ı cesîmelerin idaresine muktedir ve hîn-i lüzumda uğur-ı 
din’ü devleti âliye-i şâhânede istihdam olunmağa şayeste olduğundan bu defa 
maiyetimizde kethüdâlk hidmetinde istihdam olunub terf’i kâdr ü i’tibatını müstelzim 
olur esbabıyla namdar olması şân-ı şevket nişân-ı devlet-i aliyye-i ebed müddetten 
olmağla bu defa tarafımıza buyurulan sipehsâlarlık ile istiklâl-i tamm ve ruhsat-ı kâmile-i 
seniyye-i şahâneye mebni kethüdamız muma-ileyh El-Hac Hasan Ağa zide mecdihuya 
muayyen olan yevmiyesini tanzim eylemek üzere avatıf-ı aliyye-i mülükaneden 
müceddeden dergâh-ı âli (saray kapısı) kapucıbaşılık tevcih olunmağla iktiza iden ruus-ı 
hümâyûnu tahrire mübaderet eyleyesiz deyû. 

Fi 17 N (Ramazan) sene (1)224 (26 Ekim 1809)   

EK-8 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 1001, Gömlek No: 42034 C, Tarihi: 27 S (Safer) 1225 
(3 Nisan 1810), Konu Özeti: Trabzon mütesellimi Osman Ağa’dan gelen ariza olub, 
Hazinedarzade Süleyman Ağa’ya ve Çeçenzade Hasan Ağa’ya biner nefer asker ve 
kendi başbuğlukları ile Trabzon’a gelmeleri hakkında ferman gönderilmesi. 

 
Benim inâyet-kârım efendim, 

Bu def’a Canik Muhassılı Hazinedarzâde Saadetlü Süleyman Ağa’ya hitaben bir kıt’a 
emr-i âli ısdar ve Canik’den bin nefer güzide olarak tüfenglü tertib ve tanzim ve yeğni 
askere başbuğ nasb ile irsâl eylemeleri hususuna mezid-i ihtimam ve dikkat ittirüb 
üzerine dâhi der-âliyeden ferman-ı âli ile mübaşir ta’yin itdiresiz. Ve bir kıt’a ferman dâhi 
hazinedarzâde tarafından askerin ta’yin buyurulduğundan ve kendileri başbuğ nasb 
olunduğunu tarafımıza hitab sadır itdirülüb irsâline mezûniyet buyurasız. Bizler dâhi bu 
tarafdan hazinezâde tarafına tahrir ve askerleri ile kendilerini matlub idilmesi ve 
tarafımıza sadır buyurulan ferman-ı âli mantuk-ı vech üzere Hazinedarzâde tarafında 
kendileriyle askerini matlub idilmesi bu vechile tanzim buyurulmasına mezir-i 
himmetleri. Fi 27 S (Safer) (1) 225 
Mürüvvetkârım hazretleri, 



 
 

Ordu ve Karahisar-i Şarki Sancağından dâhi bin nefer güzide asakir tertib ve 
tanzim ve Çeçenzâde Saadetlü el-Hacc Hasan Ağa asakire başbuğ nasb ve ta’yin 
buyurulub bu vechile bir kıt’a emr-i âli ısdar ve irsâl ve der-âliyeden ihracına mahsus 
mübaşir ta’yin itdirüb tarafımıza ihbaren bir kıt’a ferman-ı cellüş şân bizlere hitab olarak 
irsal buyurasız. Bizler dahi emr-i âli mantukınca muma-ileyh el-Hacc Hasan Ağa’ya 
adam gönderüb bin nefer ile Ordu ve Karahisar Sancağından matlub 
idelim herhalde bu hususlara dâhi bu vechile rabıta (bağ, bağlantı) ve temşiyet (meydana 
gelmesini kolaylaştırma) virüb bir kadem evvel gerek hazinedarzâde tarafına ve gerek 
Çeçenzâde tarafına ferman âlişanları ısdar (göndermek) ve mübaşiri ile irsâl itdirüb 
tarafımıza dâhi ihbaren bir kıt’a emr-i âli sadır itdirüb mantuk-ı emr-i âli üzere 
tarafımızdan dâhi tahrir ve me’mur olduklarını beyan iderek matlub idelim. İnşa-Allahû 
Teâlâ madde-i mezkûrun husûle gelmesine sebeb olacağı malum-ı re’fetleri (merhamet) 
buyuruldukda bu hususlara dahi böylece rabıta ve birmekân-ı ma’mul-ı hülasamızdır. Fi 
27 S (Safer) sene (1)225 
İnâyetkârım hazretleri, 

Ordu ve Karahisar-i Şarki Sancağından tertib olacak asakiri hazinedarzâde tarafına ihale 
ve marifetleriyle tanzim Çeçen fedai başbuğ nasb ve ta’yin idüb irsâl buyurmaları her 
vechile münasibdir sultanım. Fi 27 S (Safer) sene (1) 225 Mehmed Şakir-Osman156 
 
EK-9 

Arşiv Fon Kodu: C..AS.. Dosya No: 1185 Gömlek No: 52855, Tarihi: 1225 L (Şevval) 11 
(9 Kasım 1810), Konu Özeti: Canik muhassılının askeriyle Karahisar-i Şarki'de 
bulunması fukara ahaliye yük olduğu, askerler arasında serkeşlik ve geçimsizlik baş 
gösterdiği, Pulathane'ye 24 Moskov gemisi taarruz ve çıkardığı askeri de münhezim 
edildiğine dair, Silahşor Ahmed imzasıyla sadrazama yazılan yazı. 
Devletlü, inayetlü, atufetlü, ubbehetlü, merhametlü, veliyyün-nimet bi-minnetim efendim 
sultanım hazretleri, 

Hemişe-i (daima, her zaman) devlet-i ikbal-i ebedi ve serveti iclal sermedi (sürekli) ile 
sağ ve var olsun.  Arzuhâl-i kullarıdır ki; bundan mukaddem Canik Muhassılı Saadetlü 
Süleyman Ağa kullarının asakir-i külliye ile Karahisar-i Şarki’de bila muceb dörd mah 
mikdaru meks (durma) ikâmetleri hasebiyle kaza-i mezkûr fukaraları rahnedâr (zarara 
uğramış) ve masarif-i kesireye düçar olduklarından maada Ovalı Hasan Beğ ve 
Abdulbâki Beğ ve Alucralı Mahmut Ağa me’muriyetleri olan sefer-i hümâyûna 
azimet etmişler iken Şiran kazasından avd ü (dönme) ri’cat (geri gelme) ve Karahisar’a 
ve tahassun (korunaklı bir yere sığınmak) ikâmet birle muhassıl muma-ileyh kullarına 
âdem-i itaat ve ba’zı adâvet (düşmanlık) sevdasında olduklarını Karahisar’da voyvoda 

                                                            
156 http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/03/cecenzade-hasan-pasanin-trabzona-ilk-
gelisi/ 

 



 
 

muhassıl muma-ileyh tarafına bi’t-tahrirat ifade etmekle muhassıl muma-ileyh tarafından 
derhal asakir-i külliye ta’yin ve irsâl buyurmuşlar olub mir-i merkumunlar dahi külliyetlü 
asakir cem’ edüb iki tarafla on bin kadar asakiri kaza-i mezkûra duhûl (içeri girme, dâhil 
oluş) ve fukara ve zuafa hanelerine nuzûl tarafeyn muhabereye muntazır (gözleyen, 
bekleyen) mahya-i enval fukarayı nehbet ü garat etmeğe fırsa(n)t görünmekde olmakla 
ekser kura ahalileri terk evtan-ı diyâr-ı (doğduğu yerleri terk etmek) ahara (başka diğer) 
nakil ve iskân eder olduğu havali mezkûr agavatlarının (ağalar) fikr-i fasidesini 
(bozguncu fikirlerini) cem’-i mal ve tevsi’ (genişletme, bollaştırma) kaza bu ana kadar 
devlet-i âliyye tarafından zuhûr eden ayat-ı kerime ve ehadis-i nebeviye ile memlu (dolu) 
sadır olan evamir-i âliye ve hatta hümâyûn-ı suretleri vürud etmekde ise de münkir-i 
ahiret gibi yine karlarına revaç vermekde olub hatta bu avanda (zamanda) civar-ı 
Karahisar olan Trabzon gibi bir hısn-ı hasin belde-i azime bir saat karib olan Pulathane 
(Akçabat) nam mahalle yirmi dörd adet Moskovlu sefinesi vürud u bay (mir) nuhust (ilk, 
birinci) endaz-ı (atan)  ikâmet birle der-akab (derhal, akabinde) dışarısına asakir-i 
menhusesini (uğursuz askerini) ihrac-ı tob endahtasıyla tazayyuk (sıkışma) ve teshir-i 
fikr-i fasidesinde olmakla bi-Tevfiki’llahi Teâlâ asker-i İslâma şecaat (yiğitlik, cesaret) ve 
gayret düşüb fevz (zafer) ve nusrat-ı İslâmiyyatın tarafına mukadder ve futûhat-ı celile 
müyesser olmakla Bi-hamdihi Subhane ve Teâlâ küffar hâk-sar (perişan) ve sefine-i 
magrukası (gemileri batmış) firar etmişler oldukları musaddık-ı azimesi cümleye i’lân ve 
işaa (bir haberi yaymak, duyurmak) oldu ise de havali-i mezkûr agavatları (ağalar) 
elyevm (bugün, hâlâ) din-i mübiyn uğruna ne gazaya azimet etmemek tedarikleri 
olmadığı Cenab-ı Hak din-i Muhammediyeye ve devlet-i Ahmediyyeye Resul-i Ekremi 
hürmetine imdâd inâyet ve ihsan eyleye âmin. İki tarafdan cem’ olunan asakir-i külliye 
hasebiyle fukara ve zuafanın hal-i pür-melalleri diğer gün ve sonradan olduğundan başka 
umur-ı maden ve umur-ı acizânemin ibtâli ve ba hususu altı mahdan berû masarif-i kesire 
düçâr olduğum belde-i mezkûr her ne kadar muhtell (intizamsız, bozuk) ise de yine 
emânetu’llah olan fukara ve zuafanın emin-i ıstırahatları ve muhafazalarında sa’y ü 
mağdur etmekde kusur-ı (noksanlık) küsurum olmadığı hali fukara ve keyfiyyet-i 
acizanem arz ve beyana ictisar kılındı bi-mennihi Teâla muhat-ı ilm veliyyü’n-
niamaneleri buyuruldukda eşedde (daha şiddetli) ihtiyaç ile muhtaç ve her halde ümid var 
olduğum mahas-ı teveccühat inzar-ı kerimaneleri hakk-ı acizânemde mebzûl (çok) ve 
şâyan buyurulmak babında emr ü ferman lütf ihsan devletlü inayetlü atufetlü ubbehetlü 
merhametlü veliyyü’n-nimet biminnetim efendim sultanım hazretlerinindir. Fi 11 L 
(Şevval) sene (12)25 Bende Silahşor Ahmed   

EK-10 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 994, Gömlek No: 41855 F, Tarihi: 1225 Za 21 (18 
Aralık 1810), Konu Özeti: Ordu ve Karahisar’daki matlubundan kalan bakaya ile 
yirmialtı senesi ilk taksidinin gönderilmesi hakkındaki emrini almış ise de tahsile imkân 
bulamadığından gaile bertaraf edilince tedarik ve takdim edeceğine dair Hazinedarzade 
Süleyman Ağa’dan Sadrazam Yusuf Paşa’ya yazılan ariza.  

Veli-nimet bi-minnet efendim hazretleri bundan çend ruz akdemce şeref-rîz ve inâyet-
bahş irsal buyurulan emr u inâyet name-i aliyye-i veliyyü’n-niamileri mersul ve merhun-ı 



 
 

merhamet-makrunlarında sene-i maziye Ordu ve Karahisar bakaya-yi veliyyü’n-niameleri 
merhameten i’zar afv ve tenzil yüzbin guruşun tahsil ve irsali ve yirmialtı senesine 
mahsuben taksit olunan Karahisar-i Şarki isali emr u ferman buyurulmağla sem’an (sekiz) 
ve tâaten (itaat etmek) merâsimi bade’l eda-i mal ve canımı efendimiz uğruna feda eder 
kuluyum bundan akdemlerde (daha önce) Karahisar sancağının tavrından taşra (dış taraf) 
hareketleri cümle ma’lûm-ı veliyyü’n-niamî mevâdd (hususlar, kaideler) olub akdemce 
Karahisar’a azimete kullarınız halkını imtizac (muvafık olmak, uyuşmak) ve birbirleriyle 
muvazenet (denklik) ettirmekle birkaç gün geçüp bir işe bakamayarak akdemlerde evveli 
Hasan Beğ ve Sa’id Beğ ve Baki Beğ ve Mahmud ve avaneleriyle şu bahane bu bahane 
Karahisar’daki mal tekasit (taksitler) ve mübayaa (satın almak) ve saireyi bin kise akçe 
kadar akçe ve sair ettikleri raygan (parasız, bedava) ve bunlar ba-fermân-ı âli şifre 
me’muru gitsünler ve neticesi bir suret olur ve fukarada takat kalmadığından yine 
fukaradan bir şey aldık ve ne mir-i merkumların ahz ve devr-i zimmet ettikerini işittiğin 
ve hatta Suşarı kati külli vurub harab etmişler iken Suşar malından dahi bir akçe 
istemedik hâh-nâ-hâh mir-i mezburla şifre irsâl ve Kelkid’e vardıklarında ve bu kolun 
dahi avdet ve anlar farz-ı ganimet bilüb Karahisar’a gelüb ettiği hasaratları kalmamışdır 
ve icraları ve kâffe-i halde ( her durumda)  fermân efendimizindir. Ne vechile sebebler 
içün bir şey alınamadı ve Hüda bilür ki fukarada takat kalmayub fakirler ve kulunuz 
efendimindir. Ve inâyet ve ihsan merhamet-nişân yine efendimindir. Şu gaile bertaraf ve 
fukara dahi şu abd mezburlarından halas oldukda kendülerini bulsun İnşa-Allahû Teâlâ 
efendimizin matlub-ı bakayası tahsil olunacağı Karahisar-i Şarki yirmialtı senesi takasiti 
evveli tedarikine dikkat ve vakt dahi tesadüf etmekde der-âliyeye irsal ve teslim ettirilür 
veliyyü’n-ni’metim efendim pek çaresiz teng (sıkıntılı) vakitdir, merhamet efendimindir. 
Ve bezl-i hicab-ı çakerâmden tefeyyüz (bollaşmak) niyazım ubbehetlü (adaletlü?), 
nezaketlü Abdüssettar efendi kullarına takdim olundu. Emr ü fermân ve ihsan veli-ni’met 
bi-minnet efendim hazretlerinindir. Fi 21 Za sene (1)225 (18 Aralık 1810) Seyyid 
Süleyman Ağa157 

EK-11 

Arşiv Fon Kodu: HAT Dosya No: 966, Gömlek No: 41305, Tarihi: 29 Z (Zilhicce) 1226 
(14 Ocak 1812), Konu Özeti: Hazinedarzâde Süleyman Ağa’nın tayin olunduğu Faş 
kalesine girmek üzere Trabzon’dan hareket ettiği ve müdafaa için Çeçenzâde Hasan 
Ağa’nın Trabzon’da kaldığı.  

Devletlü, inayetlü, merhametlü, re’fetlü, atûfetlü, veliyyü’n-niam vüfuru-r-rahm kesirü’l-
kerem efendim hazretleri ba-devlet ikbâl ve inâyet-i iclâl ile sağ olsun. Hâk Subhane ve 
Teâlâ Hazretlerü devletlü veliyyü’n-niam efendimin mübârek vücûd-ı âlemûd merhamed-
nemûd veliyyü’n-niamelerini kâffe-i ilam ve ihtar-ı günyeden mahsun itmek da’vat-ı bi’l 
kuduvv-i ve’l asâl te’diye ve ikmal kıldığı siyakında arz-ı hal-i dara’at-meal çaker-i 
şakire’l-ihsanlarıdır ki; Ez-kadim bâb-ı inâyet me’ab daverilerinin abd-ı memalüki ve 

                                                            
157 http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/26/1810-ve-1815-yillarinda-karahisar-i-
sarkinin-durum-ve-ahvali/ 



 
 

daire-i mekârim-fahire-i asafilerinin çaker-i sadakat-mesluku olduğum şerefe mebni leyl 
nehar ele’d-devam beka-yı ömr ü devlet ve ikbal ve istidâme-i eyyam-ı mecd u menkabet 
ve iclalleri ed’iyesi tekrarına müvazib ve iştigal idiğüm cenâb-ı vakıfü’s-sera’ir ve’l-
âllam hazretlerine ayan beyan olub işbu sal-i zafer-i iştimalde Hazinedarzade Süleyman 
Ağa kulları Faş Kal’ası istihlasıçün (kurtarmak içün) ba emr-i âli tayin ve me’mur 
kılınmış olduğu mülasebesi bu kemter-i dirineleri dahi Ağa-yı muma-ileyh kullarıyla işbu 
emr ü bende-i müsavatda bulunduğum ve ikimiz devlet-i aliyye-i ebedü’d-devam dame 
nusretuhu ila yevmi’l-kıyam efendimizin tahsil-i rıza-yi meyamin-i irtiza-yı 
daveranelerinde sarf-ı can ve ma-melek ider abd-i ahkarları olduğumuz hasebiyle Ağa-yı 
muma-ileyh kulları ba-idare-i aliye işbu mah Cemaziyelahirinin yirmibeşinci günü 
mübarek yevmil hams bu tarafdan kıyam ve hareket ve müsta’inen Billahi Teâlâ semt-i 
gaza ve cihada bad-ban küşâ-yı azimet itmiş olub ve bu bende-i dirine-i kem-kadrleri dahi 
levazımat-ı seferiye ve hususât-ı saire ve ba-husus leb-i a’dade olan tegavvür (bir şeyin 
esasını arama) ve serhadan-ı (sınırların) hâkâniyenin emr ü muhafazasıçün 
Trabzon’da meks (durma) ve ikâmet kulları olmuş olduğu ve bu kulları öteden berü 
veli-nimet-bi-minnet efendimin kulu ve kölesi ve fermanber ve rıza-küster-i çaker-i 
ni’am perveri olduğuma bina’en umur-ı din-i devlet-i aliyede âlâ-kadr-i vüs’i eltâfa bezl-i 
makdur (Allah’ın takdiri, güç, kuvvet) kalacağımız ifadesiyle hassaten arz-ı hal dara’at-
meal-i çakeranem terkimine ihtisar kılınmıştır. İnşa-Allahû Teâlâ muhat-ı ilm-i âlem 
kâinat-ı veliyyü’n-niamileri buyuruldukda ez-kadim ma’luf ve ümiddvar olduğum ekber 
tevcihat-ı rahimeneleri ve taltifat seniyye-i hidivaneleri hakk-ı kemteranemde derkâr ve 
tesviğ buyurulmak babında emr ü ferman ve lutf ve inâyet ihsan ve merhamet firavan 
(çok merhametli) devletlü, inâetlü, merhametlü, re’fetlü, atufetlü veliyyü’n-niam vüfuru-
r-rahm kesirü’l-cud ve’l-kerem efendim sultanım hazretlerinindir. 

Bende Ser-bevvâbîn-i âlî (Kapıcıbaşı) Çeçenzade Hasan Kulları 

EK-12 

Arşiv Fon Kodu: Hat, Dosya No: 1227, Gömlek No: 47911, Tarihi: 22 C (Cemaziyelahir 
1230 ( 1 Haziran 1815) Konu Özeti: Trabzon Valisi Süleyman Paşa’dan gelen müteddid 
evrakın hülasası olup, Selim Paşa, Hacı Salihoğulları, Tuzcuoğlu Hacı Memiş, Rize, 
Canik, Karahisar-i Şarki ahvali ve Amasya Müftüsü hakkındadır.  

Hâlâ Trabzon Valisi ve Canik muhassılı Vezir-i Mükerrem Saadetlü Süleyman Paşa 
hazretleri tarafından varid olan tahriratın hülâsasıdır. Fi 22 Ca sene (12)30 (1 Haziran 
1815) 

Manzûrum olmuşdur. 

Meclisde bu vechile karar bulmuş olduğu serhadde beyan olunmuş ol-vechile iktiza-yı 
nizamına mübaderet edilmesi. 

Karahisar-i Şarki Sancağı Erzurum Eyaleti tevabi’inden olub vülat-ı i’zam 
hazaratına mahsus kılınan imdad-ı hazariyye ve sefer vukuunda seferiyye ve lede’l-iktiza 



 
 

mubayaa matlubatından dahi hassa-i mübayaalarını liva-i mezkûr ahalisi vakt u 
zamanıyla idare kusurları olmayub ancak eyalet-i Erzurum’dan ağnam akçesi olarak ba-
emr-i âli beher sene eda etmek üzere mütalebe ve eyalet-i merkumenin havi olduğu 
kazalardan tahsil olunmak babında sudur eden emr-i âli mucebince mebaliğ-i matlubeden 
liva-i mezkûra ikibindörtyüzyirmibeşer guruş hisse-i tarh ve tahsil olunmak içün sudur 
eden evamir-i aliye muceblerince hâlâ Erzurum Valisi Saadetlü Pehlivan Paşa Hazretleri 
tarafından buyuruldu. Mübaşirler vüruduyla tazyik ve ibramdan (ısrar etmek, zorlamak) 
hali olmadıkları beyanıyla liva-i mezkûr kazaları eyalet-i Erzurum matlubatından ziyade 
olarak tersane-i amire teklifatı hidmeti ve gerek kalyoncu bedeliyesi ve til(tel) mübayaası 
beher sene viregelüb işbu ağnam bedeliyesi verilmek lazım gelse liva-i mezkûr ahalisi 
perişan olacakları cihetden liva-i mezkûrdan matlub ağnam bedeliyesi afv olunub eyalet-i 
Erzurum’un havi olduğu diğer kazalarına tarh ve tahmil veyahut liva-i mezkûrdan ziyade 
viregeldiği teklifatına anlar dahi müşterek olarak mukaddema sudur eden emr-i alinin 
kaydı ref’ ve terkin ve iki şıkdan birine müsaade-i seniyye erzanıyla ol-babda bir kıt’a 
emr-i âli ısdar buyurulmak Karahisar-i Şarki Naibi bir kıt’a i’lamında ve ahalisi birer kıt’a 
mahzarlarında tahrir ederler. 

İfade-i hâl kabilinden olmağla iktizasına göre cevab-nâme yazılması. 

Müşarün ileyhin Faş’dan hareket ve Batum tarafına azimeti irade ve iş’ar olunmuş ise de 
şiddet-i şita ve muhalefet-i hava cihetiyle Faş boğazı mesdud (kapalı) ve Trabzon’dan 
Faş’a bir kayık müruru gayr-i mümkün olduğu ecilden şimdiye kadar meks ve ikâmeti 
iktiza etmiş ise de mâh-ı Cemaziyelevvelin altıncı günü müşarün-ileyh Faş’dan hareket ve 
Batum tarafına azimet ile Canik ve Trabzon ve Karahisar-i Şarki ve Gönye ve Lazistan 
havalisinden onbeşbinden mütecaviz asker celb ederek (toplayarak) mağdub-i Padişâhi 
olan Selim Paşa üzerine sevk ve irsal ve i’zam ve izalesi emrine say’-ı behemahal etmiş 
ve Erzurum Valisi ve Şark canib-i Ser-askeri Saadetlü Pehlivan Paşa hazretleriyle dahi 
muhabere ve mukatebede kusur eylememiş olduğu beyanıyla paşa-yı muma-ileyhin 
keyfiyeti yine müncer olur ise Der-saadet’e tahrir ve iş’ar olunacağı.  

Müşarün-ileyhin ber-vech malikâne-i uhdesinde olan Karahisar-i Şarki Sancağı Eyalet-
i Erzurum’un dâhilinde ise de bâ-emr-i âli eyalet-i merkûmeye varid olan teklifat 
devlet-i aliyyede sekiz sehmde bir sehm (pay) hisse ve imdad-ı hazariyye ve tekalifat-ı 
sairede beş sehmde bir sehm verilmek babında şeref-efzâ-yı sudur olan hatt-ı hümâyun 
şevket-makrun mucebince canib-i Erzurum’dan liva-i merkum hassasına aid ve raci’ olan 
hassalarının arasında ber-vechile kusurları yoğuken yirmi dokuz senesine mahsuben 
eyalet-i merkûmeden bâ-emr-i âli matlub olan altı bin kile İstanbulî hınta (buğday) ve 
yüzbin kile İstanbulî şair (arpa) mubayaasından mugâyir hatt-ı şerif sülüs ü sülüsan (üçte 
birinin üçte ikisi) i’tibarıyla liva-i mezbur kazalarına onaltıbin altıyüzatmışaltıbucuk kile 
İstanbulî hıntanın beher kileyi dörd guruşdan ve otzübinüçyüzotuzüç kile şairin beher 
kileyi ikişer guruşdan olmak üzere hisse tarh ve tahmil ve Erzurum anbarına nakil ve 
tavsil (ulaştırmak) olunmak babında müşarün-ileyh ve saire hitaben sadır olan bir kıt’a 
emr-i âli varid olub ancak öteden berû eyalet-i merkûmeden liva-i mezbûre sekiz sehmde 
bir sehm verilegeldiğinden salis ü salisan hisse verilmek babında vürud eden emr-i âli 
mucebince mübayaa-i mezkûre fukara tarafından verilmek lazım gelse perişanlıklarını 
mucib olacağına binaen sene-i merkûmeye mahsuben sâdır olan emr-i şerif-i mezkûrun 



 
 

kaydı ref’ ve terkin ve otuz senesine mahsuben ber-muceb-i hatt-ı şerif sekiz sehmde bir 
sehm i’tibarıyla hisse verilmesini müsted’i liva-i mezbûr ahalisinin mahzar ve i’lâmları 
takdim olunmağla öteden berû sekiz sehmde bir sehm hisseleri liva-i mezkûr fukarası 
tarafından tediye ve teslim olunmak babında bir kıt’a emr-i âli ısdar ve tesyâr 
buyurulmasına müşarün-ileyh dörd kıt’a kaime ve dokuz kıt’a şukkasında tahrir eder.  

Sekiz sehmde bir sehm hisse verilmesi babında liva-i mezkûr ahalisinin yedlerinde olan 
hatt-ı şerif ile müveşşah salifü’z-zikr emr-i âlinin mumza sureti kıt’a 1       

EK-13 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 282, Gömlek No: 16794, Tarihi: 1232 Z 29 (9 Kasım 
1817), Konu Özeti: Sadrazamdan gelen tahriratda, Trabzon Valisi Sabık Hazinedarzade 
Süleyman Paşa’nın ahar mansıba (diğer devlet hizmetine) tayini ve Trabzon’a bila-
müdahale Canik’de kendi maslahatıyla ikâmeti mümkün ise, Trabzon eyaletinin Anapa 
Muhafızına ilhakı yazılmakta, kedhüdasıyla (kâhya) bilmüzakere alınan neticenin arz-ı 
atabe edildiğine dair.  

Ber-muceb takrir-i takrirat varidesiyle sadr-ı azama tahrir ve isal eyleyesin  

Şevketlü, kerametlü, mehabetlü, kudretlü, veliyyü’n-ni’metim efendim padişahım, 

Sadr-ı Azamları kulları tarafından varid olan bir kıt’a ka’imede Trabzon Valisi sabık 
(önceki) Hazinedarzade Süleyman Paşa’nın aher mansıba (diğer devlet görevine) gider 
sureti hâsıl veyahut Trabzon’a bila-müdahale Canik’de kendü maslahatıyla ikâmeti 
mümkün olacak ise Trabzon eyaletinin Anapa Muhafızına ilhakı mülahaza olunan 
faideden hali olmayacağı işbu iki suretden biri kabil olmaz ise Anapa Muhafızı Trabzon’u 
layıkıyla zabt ve lede’l-hace (ihtiyaç görüldüğü zaman) Trabzon'dan Anapa'ya asker celb 
edemeyeceği münderiç ve mezkûr ve bila-sene tersane-i amirelerinin til (tel) maddesini 
ber-vech-i matlub tanzim ve isâl edeceğini ve Trabzon’a müdahale etmeyeceğini ve 
rızada olacağını kapıkethüdâsı tarafından tahrir taahhüd ettirilüb kendisü dahi kefil olur 
ise vezaretiye Canik muhassıllığı kemâ-kâne (eskiden olduğu gibi) üzerinde ika olunacağı 
tahrir ve işrab (maksadını anlatmak) olunmak mealinde hatt-ı hümâyun-ı şevket-makrun 
mülükaneleri şeref-yafta-i sürur olmağla müşarün-ileyhin kullarının kapıkethüdası celb 
ile suret-i irade-i seniyye ve bu hususa kendü dahi taahhüt etmesi tefhim ve tezkir 
olundukda müşarün-ileyhin ser-mu rızadan inhiraf etmeyeceğine ve kâffe-i emr ü ferman 
devlet-i aliyyeye ve matlubat-ı seniyyenin ber-vefk-i (uygun) dil-hah (gönül arzusu) 
tesviyesine i’tina edeceğine taahhüd ve tekeffül (birine kefil olmak) ettiğinden başka bu 
günlerde müşarün-ileyhden bir kıt’a kaime ve bir kıt’a şukka vürûd edüb mazmununda 
mürettebat-ı mezkûrenin te’diyesini taahhüd ve gayretini ve hilaf u rıza-yi âli hareketden 
ittika (sakınmak) edeceğini ve Trabzon eyaletinin uhdesinden fekkine izhar teslimiyet ile 
hakkında başka güne inâyet-i seniyye zuhuruna muntazır ediğünü iş’ar etmeğin manzur-ı 
mekârim mevhûr-ı tac-dârileri buyurulmak içün maruz-ı hâk-i pây-i şahâneleri kılındığı 
ve müşarün-ileyhin suret-i taahhüd ve ita’atını Sadr-ı Azamları kullarına iş’ar etmek 
lazım geldiğine binaen tahrirat-ı varide taraf-ı çakeranemdenordu-yu hümayun canibine 
tahrir ve tesyir olunacağı muhat-ı ilm-i âlileri buyuruldukda bu babda ve her halde ne 



 
 

vechile irade-i keramet ifade-i zullullahları şeref-efza-yi sünûh olur ise emr ü ferman 
şevketlü, kerametlü, mehabetlü, kudretlü, veliyyü’n-ni’metim efendim padişahım 
hazretlerinindir. 158 

EK-14 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 1103, Gömlek No: 44579, Tarihi: 1235 L (Şevval) 21 
(1 Ağustos 1820), Konu Özeti: Anapa Muhafızı Ahmet Paşa’dan gelen kaimede iki sene 
evvel Kefe’de karaya düşen geminin tahsis olunan eşyasını almak için gönderdiği 
mirahoru Hasan Ağa eşyayı alıp gelmiş ve Rusya ahvaline dair öğrendiklerini ifade etmek 
için Der-saadet’e gönderdiği hakkında.   

Devletlü, inayetlü, atufetlü, ubbehetlü, veliyyü’n-nimetim kesirü’l-eltaf ve’l-kerem 
efendim sultanım hazretleri, 

Bundan iki sene mukaddem tüccar hamulesiyle Anadolu sevahilinden hareket ve Anapa 
iskelesine gelmek üzere iken muhalif hava-yı deryâ ile Kırım sevahili Kefe iskelesine 
karib Daklı limanı nam mahalde karaya düş Yasef Vartan nam reisin zemin-i suvar 
olduğu bir kıt’a tüccar sefinesi derunundan Rusyalunun selâmete ihraç ve Kefe 
gümrüğüne vaz’ eyledikleri emvalin ashabına istirdâdı hususu mukaddemâ bâb-ı âliye 
tahrir ve inhâ-yı bendekâneme mebni keyfiyet Rusyalunun Der-saadet’de mukim rağbetlü 
orta elçisi tarafına bâb-ı âliden ifade buyuruldukda mersum elçi tarafından gümrük 
mezkûrda muhfuz emvalin bir kıt’a defteri ve emval-i mezkûru i’ta eylemeleriçün Kefe 
ceneraline hitab bir kıt’a kâğıdını bâb-ı âli takdim eylediğinde defter ve kâğıt-ı mezbûr 
ceneral mersum tarafına irsal ve emval-i mezkûr isticlab olunmak babında sudur iden bir 
kıt’a emr-name-i sâmi geçen sene şeref-vürud yed-i bendegi olduğu anda reis-i mesfure 
mirahorumuz Hasan Ağa kulları Terfik ve Kefe tarafına irsal ve emval-i mezkûru 
istid’adası ber-kemal kemteranem derkâr ise de mahza (halis, saf, yalnız) himem 
(himmet) u âlâ-nehem-i (bir şeye karşı aşırı hıslı olan) aliyyeleri asarından (hediye) 
olarak sekizinci mahda emval-i mezkûr ber mucib-i defter merkûm kullarıyla reis-i 
mesfure teslim ve emvar-i mezkûru denizden çıkarılmasıçün meskûli tarafından dokuzbin 
şu kadar guruş vaki olan masarifi taraf-ı bendegiden Ceneral mersum canibine tamamen 
ve kâmilen edâ ve teslim ve emval-i mezkûr işbu mah Ramazan’ı Şerifinin gurresinde 
Anapa iskelesine vusul ve sahipleri olan taife-i taciran kullarına marifet-i şer-i ile tevzi’-i 
guremâ (alacaklı olan, borç veren) ve taksim olundukda cem’-i taciran kulları istidame-i  
(bir halin devamını isteme) eyyam-ı ömr ve şevket hazret-i şehinşâhi da’avâtına muvâzib 
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(devamlı bir işle uğraşan) oldukları ve emval-i mezkûrun mecmu’u yüz elli bin guruşdan 
mütecaviz ise de bakiyye-i emval-i sefine kazazede olduktan telef olmuş haberi virilüb 
vürûd eden emval ancak elli bin guruşa baliğ olacağını karar eyledikleri ve mirahor 
merkum kulları yedi sekiz mah Kefe’de ikâmeti hasebiyle Rusyalunun Pereburg’da olan 
kübra-yı ümerasıyla krallarının beyinlerinde Nevima Birudef ve krallarına hayatları 
zuhuruyla içlerinde ihtilalleri vaki olduğu tevatür bulunmuş ve bu esnada memalik 
Rusuyyadan Hasyun nam şehrinde büyük bir cemiyeti olduğu mütevatir olmuş idiğünden 
tafsilini bâb-ı âliye takrir eylemek zemininde bu def’a merkûm kulları Der-saadet’e irsal 
kılındığı ifade ve inhasıyla ariza-i çakeri tahrir ve takdim-i hak-pâyi devlet-masirleri 
kılınmıştır. Bi-mennihi keremihi teâlâ keyfiyet-i hâl merkum kulları takririnden dahi 
muhat-ı ilm-i merahim-i istimâli asafâneleri buyuruldukda ol-babda ve her halde emr ü 
ferman lütf ve ihsan devletlü, inayetlü, atufetlü, ubbehetlü, merhametlü, veliyyü’n-niam 
kesirü’l-eltaf ve’l-kerem efendim sultanım hazretlerinindir. Fi 28 L sene (12)35   

EK-15 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 1103, Gömlek No: 44578, Tarihi: 21 L (Şevval) 1235 
(1 Ağustos 1820), Konusu: Anapa Muhafızı Hasan Paşa'dan kapı kethüdasına gelen 
şukkada Kefe'de karaya düşen geminin eşyasını almak için gönderdiği Hasan Ağa eşyayı 
alıp geldiğinden Rusya ahvalini anlamak için Der-saadet'e gönderdiği ve saireye dair.  

Saadetlü, devletlü, atufetlü, ferzend-i meal-i kadrim sultanım hazretleri (kadri yüce 
sultanım) 

Bundan iki sene mukaddem Kırım sevahilinde karaya düşen bir kıt’a tüccar sefinesinden 
Rusyalunun selamete çıkarub Kefe gümrüğünde mahfuz emvali isticlab eylemek içün ba-
irade-i seniyye Kefe canibine irsal olunan mir-ahurumuz Hasan Ağa bendeleri emval-i 
mezkûru Kefe’den ahz işbu mah Ramazanın gurresinde Anapa’ya vürud eylediği ve 
merkum bendeleri ol tarafda vafir-i (çok) ikâmet ettirilmesi mülasebesiyle Rusyalunun 
bazı ahvalinden iştirak etmiş idiğü havadisatı Bâb-ı Âliye takrir ettirilmek içün bu def’a 
ded-i âliyeye sevk ve ibsal (yollamak) kılındığı beyanıyla tahrir kılınan bir kıt’a arizamız 
işbu nemika-i hulus-veriye melfufen ve merkum bendelerine teslimen irsal olunmuş 
olmağın bi-mennihi Teâlâ vusullerinde ariza-i bendeği takdimi ve rağbet-i âli elyak (daha 
münasip) buyurulur ise takririni dahi ifade tefhim kılınması hususuna himmet-i âlileri 
der-kâr buyurulmak ümniyesiyle zeri’a-i ibraz-ı hususumuz olduğu İnşa-Allahû Teâlâ 
karin-i ilm-i saadetleri buyuruldukda ol-vechile himem-i seniyyeleri bi-diriğ (elinden 
gelenin yapılması) buyurulması vabeste-i şime-i lutf-i mekarim-mu’tadlarıdır. 

Merkûm bendelerinin Rusya ahvaline dair edeceği takriri bu ana kadar sa’ir mahalden 
dahi ihbar-ı bâb-ı âlî kılınacağı der-kâr ise de salifü’z-zikr Rusyalu keyfiyyatının sıhhate 



 
 

müşabehetini muhlisiniz şundan hissediyorum ki bundan mukaddemleri bu havali-i 
hudud başlarında bulunan muteberan-ı ser-gerderan ve zabitan Rusyanın ekserisi Moskov 
içerisine celb olundular. El-haletû-hazihi mahallerine geldikleri yokdur. Bu suretle de 
Rusyalunun bu esnada cemiyet-i kübra ile beyinlerinde olan ihlali sahih olmak ihtimali 
bedidâr idiğü malûm-ı âli buyurulmak içün işaret kılındı. 

Bu havali hudud başlarının idaresine me’mur Hocabeğ’de olan Lanacron nam ceneral 
dahi Moskov içerisine gitmişidi. Bugünlerde Hocabeğ kumandarı tarafından vürud eden 
varakasında ceneral-i mersumun azlini ve bu havaliye Gürcistan havalisi Ser-askeri olan 
Bermakof nam cenerale ihale olunduğunu ve resmen tahrir olunacak maslahat olur ise ol-
tarafa tahrir etmemizi iş’ar eylemiş ve ma’zul ceneral-i mersum zatı Françeli olduğundan 
ve bu günlerde azli iktiza eylediğinden dahi takrir-i merkumu tasdik eylediği. Fi 21 
Şevval Sene (12)35 159 

EK-16 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 815, Gömlek No: 37287, Tarihi: 01 R (Rebiülahir) 
1237 (26 Aralık 1821), Konu özeti: Beyazıd ve havalisinin Kürtler sonra Abbas Mirza 
kuvvetlerince zabtı üzerine Beyazıd Kulesi’nde iki ay mukavemetten sonra mecburen 
teslim olunduğuna ve Erzurum’a geldiğine dair Beyazıd Mutasarrıfı Çeçenzâde Hasan 
Paşa’nın arizası. 

 
Paşa-yı muma-ileyh iş bu mektubuyla kaimesi manzûr u hümâyunum olmuşdur. Serhadde 
iş’arın vechile mumaileyh Ser-asker Paşa maiyetine me’mur olduğunu havi emr-i âli ısdar 
ve Ser-asker Paşa’ya dahi keyfiyeti tahrir ve iş’ar eyleyesin 

Bayezid Sancağı Mutasarrıfı Mir-mirandan Çeçenzâde Hasan Paşa kullarının taraf- 
çakeriye varid olan mektubu olmakla diğer bir kıt’a kaimesiyle beraber haki-pâyi 
hümâyun-ı mülükânelerine arz ve takdim kılındı. Paşa-yı muma-ileyh kulları el-hâletü 
hâzihi (şimdi halen) Bayezid’den çıkub Erzurum’a gelmiş ise de suret-i hâle nazaran 
Bayezid’den çıkması ihdirarî bir keyfiyet olub İnşa-Allahu Teâlâ saye-i nusret vâye-i 
şâhânelerinde gerek Bayezid’in gerek sair İranlu tasallutuna düçar olan mahallerin ahd-ı 
karibde (yakın zamanda) nez’-i (ifsad, bozgun) ve istihlâsı (kurtarma) eltaf-ı ilâhiyeden 
(ilâhi lütuf ile) ma’mûl olduğundan ve şimdiki ricalde Şark Canîbi Ser-askeri maiyetinde 
iktizâsına göre istihdam içün Paşa-yı muma-ileyh misillü me’murların vüdud u teksiri 
lazım geldiğinden şimdi Paşa’yı muma-ileyh kulları dahi Ser-asker müşarun-ileyh 
maiyetine me’mur kılınarak her halde emr u ra’y-i üzere hareket ve teveccühle istihdam 
ider ise evvelce ifa-yı lâzıme-i sevk u istikamete sa’y u gayret eylemeyun me’muriyetini 
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havi kendisüne hitâben iktizasına göre bir kıt’a ferman-ı âli isdâr ve taraf-ı çakeriye dahi 
Ser-asker müşarun-ileyh’e mektub tahrir ve tesyâr kılınması sureti hatır-güzâr olmakla ol-
babda ne-vechile irade-i seniye-i mülükâneleri müteallik olur ise emr ü ferman hazret-i 
veliyyü’l emr efendimindir. 

Dâme mâ dâme’l-âlem (dünya devam ettiği sürece daim olsun) 

Cenâb-ı âferînende-i kevn u mekân tenezzehet zâtuhû ani’ş şebîhi ve’n noksân 
Devletlü inâyetlü âtufetlü merhametlü ubbehetlü veliyyü’n ni’am deryâ himem celîlü’l 
ihsânü ve’l kerem efendim sultânım 

Vücud-ı kerimânelerin hatalardan masun ve ömr ü devlet ve ikbal-i celadetlerin ruz-i ruz 
efzun (çok fazla) ve saye-i felek-paye-i merhametleri fark-ı abidânemde reh-nümûn 
(kılavuz, rehber)eylemek ve iddet-i ba’d’el edâ melce-i hâcet-mendân (ihtiyaç 
sahiplerinin sığınacağı yer) bendegân olan haki-pâyi hacet revâyı kerimâne ve kimya-sâ-
yı emel vefâyı rahimânelerine arz-ı hal-i abd-i müstedimleridir ki; bu abd-ı mirayaları 
(riya) devlet-i âliye-i eda-yı ekradın ebediyyi’l kararda ednâ (pek aşağı) ve ahkâr-ı 
(değersiz) ni’âm perveri (iyilikseverlik) ve zât-ı merhamet simât-ı âlilerinin bende-i 
kemteri (bağlısı, kölesi) olduğum hasebiyle hak na müstehak acizânemde avatıf-ı âliye-i 
şâhâne avarif-i behiyye-i hazret-i padişâhane sezâvar buyurulub bundan akdem Bayezid
Sancağı rütbe-i mir miran-ı ile uhde-i çakerâneme tevcih ve inâyet ve ihsân-ı hümâyun 
buyurulub ol-babda şeref-bahş-ı sudur olan tesyarı havi mektub-ı sâmi veliü’n-niamileri 
ve müteakiben mansıb-ı me’muriyeti şâmil evamir-i celile savb-ı abidaneme vürud ve 
leb-i tebcil (hürmetle ağırlamak) ile merasim-i tevfir (artırma) ve ihtiram (hürmet 
olunmak) olunub mazmun-ı (meal, ince söz) mutavaat-nümûn (daima itaat eden) imtisal 
(uyma) olunarak şevketlü, kudretlü, kerametlü, muhabbetlü azimetlü veliü’n-nimetimiz 
ve veliü’n-niam-ı âlem efendimiz hazretlerinin tahtı bahtı mülükâne ve devam-ı ömr-i 
şevket ve ikbal-i şâhânelerinde ber karar ve zat-ı veli niamtaneleri beka-yı mesned-i valâ-
yı saltanat ve celâdetlerinde pâyidar olmak ve de’evât-ı hayriyesiyle iştigal olunmağın 
işbu ihsan-ı celile-i âliyenin merasim-i teşekkürü ve vakti halde ale’l-takib ifade olunmak 
fariza-i zimmet-i çakeri ise de İranlu ekradı ve Acem askeri Bayezid sancağını dairen 
mâdar-ı (sebep) istila ve karyelerini zabt ve tariklerini sedd (tıkamak, kapamak) etmiş
olub bu gailede iki İran şehzadesi Abbas Mirza ordu-yu mevfuresiyle (bütün ordusuyla) 
Bayezıd sahrasına gelüb ol taraflaru cemiyet-i İran kesret-i vücud bulmağla Bayezıd 
kal’asında bu kullarını hasr u (sıkıştırma) tazyik eyleyüb iki mah kadar harb-i cidale 
(cenk) mübaderet ve sarf-ı var-kudret olundu ise de naçarın hasebiyle bi-takdiri’llahi terk-
i zaruri ihtiyar olunarak Erzurum’a vusul-i çakeranem mukadder olmağın İnşa-Allahu 
Teâlâ taife-i revafızdan (rafizi, terk edici) ahz-ı şâd içün nakd-i cânı nisâr (saçmak, 
dağıtmak) iderler hidemat-i seniye-i hazret-i padişâhide ifna-yı (tüketmek, yok etmek) 
vücut etmeği üzerime farz-ı ayn bilür abd-i kemter devlet-i aliyeden olduğum ind-i 
subhanide bedidar olmakla efendimin mübarek ser-devletleri tasdi’den (baş ağrıtma, 
sıkma) ihtirazen (sakınma) macerayı maalûmenin tafsili (açıklamak) kethüdayı hazret-i 
sadr-ı penâhileri atufetlü Ağa bendeleriyle kethüdayı bab-ı çakeri Saadetlü Süleyman 



 
 

Efendi kullarına arz ve ifade olunmağın tahkik kerde (yapılmış) rahimaneleri
buyuruldukda enzâr-ı merhamet-asâr-ı kerimâne ve müsafaa-i atıfet nisâr-ı veliü’niamileri 
hakk-ı muhtacânemde sezâvâr (münasip, uygun) buyurulmak niyâzıyla arz-ı hâl-i dzarâat-
meâlime ibtidar ve ref’-i hâki-pâyi merhametlerine ictisar (cüret etmek) kılınmışdır İnşa-
Allahu Teâlâ muhat-ı ilm âlem efzâ-yı seniyye ve şayan-ı enzâr (bakış, görüş) ve 
merâhim-i ihtida’-yı (tevazu, alçak gönüllülük) behiyyeleri buyuruldukda ol-babda ve her 
halde baki emr ü ferman devletlü inayetlü atufetlü merhametlü ubbehetlü veliü’niam
deryahimem celilü’l-ihsan ve’l-kerem efendim sultanım dâme mâdamü’l âlem (âlemin
varlığı devam ettiği sürece sürsün) hazretlerinindir fi Gurre-i (ayın ilk on günü) 
Rebiü’lahir sene (1)237 
Bende el-Hac Hasan An Mirmiran Mutasarrıf-ı Bayezıd 160 

EK-17 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 796, Gömlek No: 36936, Tarihi: 29 Z (Zilhicce) 1238
(6 Eylül 1823), Konu Özeti: Kars muhafazası için gönderilen askerin yersizlik ve 
açlıktan perişan kaldıkları ve bu hale muhafız Osman Paşa’nın uygunsuzluğu sebep
olduğu anlaşıldığından muma ileyhin azliyle Şark seraskerliği maiyyetine memur
edilmesine ve yerine rütbe-i vezaretle Beyazıt Mutasarrıfı Çeçenzade Hasan Paşa’nın 
tayiniyle Darphane’den yüz elli bin kuruş atiyye verilmesine ve Kars ahalisine askere
icab eden zahirenin tedariki için ferman yazılmasına dair. a.g.y.tt 

 
Benim vezirim padişahım, 

İş bu takririn manzur-u hümâyunum olmuşdur. Meclisde müzakere ve tensib olunduğu 
üzere Bayezid Mutasarrıfı Hasan Paşa’ya Kars muhafızlığıyla vezâret tevcih olunub 
beher hali ikdar u ianeye muhtaç olmağla darbhaneden yüz elli bin guruş âtiyye (lütuf, 
ihsan) irsal oluna. Hâk Teâlâ her hâlde muvaffak eyleye âmin. Selefi Osman Paşa’nın 
bundan sonra dâhi gayreti meşhud (görünen) olmaz ise hakkında aher (diğer) muamele 
olunacağı meczumen (kat’i kararı) bildirilüb sair hususlar takririn vechile icra oluna.. 

Şevketlü, kerametlü, muhabbetlü, kudretlü, velî-nimetim efendim, 

Malum-ı hümâyun-ı mülükâneleri buyurulduğu üzere geçende Şark canibi ser-askeri 
Ra’uf Paşa kulları tarafından varid olan tahriratın sürh (kırmızı mürekkeb) işaretiyle 
meşmul (şumul) nazar-ı meali eser-i mülükâneleri buyurulan bend-i bend hülâsasında 
mukaddemâ Kars muhafazası içün götürdüğü tavaif-i (bölükler) askeriyeye Kars 
Muhafızı Osman Paşa ve gerek ahali-i Kars tarafından asla bakılmayarak asakir-i 
mezkûre yersizlikden ve açlıkdan perişan olduklarından bi’z-zarur ol esnâda Van ve 
Kağızman tarafları misillü asker iktiza eden mahallere nakil olub bâde ol taraflarda 
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askerin lüzumu kalmayarak tekrar Kars’a iade olunmuşlar ise de yine evvelki gice ber 
mahal (ve meskukiyece vüzad-ı zahire) i’ta etmediklerinden asakir-i (asker) merkûmenin 
birazı Erzurum’a gelüb küsuru dahi Erzurum’a gelmek içün ruhsat iltimas etmekde 
oldukları ve mukezây irade-i seniyye üzere Şark defterdarı efendi tarafından Kars’a 
zahire cem’i içün yüz elli bin guruş gönderilmiş iken Kars ahalisi zahiremiz yokdur deyu 
cevab verüb Kars’a iktizâ iden zahire ise beher hal Kars havalisinden tedarik olunmağa 
muhtaç idüğünden ve Kars Muhafızı Osman Paşa’ya dairesini teksir itmek içün bu 
tarafdan bi’t-def’ât tenbihnâme gönderilmiş ise dahi henüz tenfiz-i (infazı için) irade asarı 
meşhud olmayarak hâlâ dairesi öteki hey’et üzere gayet hafif ve asakirden nehiy 
olduğundan ser-asker-i müşarunileyh gerek zahire ve gerek teksir-i daire hususunu 
muhafız müşarileyh yazmış ise de bu tarafdan dahi tekrar tenbihnâme ile te’kid olunması 
ve Kars muhafazası içün ba emr-i âli Canik Sancağından müretteb bin nefer asakirin beş 
yüz neferi vürud ile Kars’a gönderilmiş olub küsur beş yüz neferinin afvı ahali tarafından 
ba i’lâm ve mahzar istid’a olunmakda olduğundan bu babda dahi teveccühle irade 
buyurulur ise tarafına iş’âr kılınması ve hâlâ Bayezid Sancağı mutasarrıfı mir-i 
mirandan (Beylerbeyi) Çeçenzâde Hasan Paşa kullarının yararlığı ve haline göre 
dairesi rabıtalı olub zarûreti dahi ber-kemal olduğundan Paşa-yı mumaileyh kullarına 
giçen sene misillü elli bin guruş atiye-i seniye ihsan buyurulması hususları inha olunmuş 
ve hülâsa-i mezkûre bâlâsına şeref efza-yı (şerefini artıran) sudur (ortaya çıkma) olan 
hatt-ı hümâyun şevket-makrun-ı şâhâneleri meal-i münifinde hususat-ı mezkûrenin 
meclisde müzakeresi emr ü ferman buyurulmuş olmakla mucibince dünki isneyn 
(Pazartesi) günü Bâb-ı Âlilerinde akd olunan ancak şurada hülasa-i mezkûre kıra’t ve 
müzekkeresine mübaderet olundukda Kars ahalisinin kendü memleketlerini muhafaza 
içün kullanılan askere yiyecek içecek vermemeleri ve akçesi verilir iken zahiremiz bu 
kadar deyu cevab vermeleri bayağı habaset (kötülük) ve yine münafi-i (mugayir) şi’ar 
İslâmiyet olduğundan şimdi ahali-i merkûmeye hitaben şiddetlice bir ferman tasdiriyle 
mealinde kendü beldenizin muhafazasında istihdam olunan askere zad (azık) ve zahire 
vermemeniz mugayirü’l hakdır şöyledir, böyledir denilerek beher hal iktiza eden zahireyi 
tedarik ve ita idesiz deyu iktizasına göre tenbihat-ı akide derc ve tastir ve bu babda 
Yeniçeri Ağası kulları tarafından dahi Kars ocaklusuna bir kıt’a mektub yazılub devlet-i 
aliye sizleri İranlunun şer ü mazarratından hıfz içün aylıklarını vererek asker götürüyor 
siz gelen askere oturacak yer ve yiyecek ekmek vermiyorsunuz sizde iman ve gayret yok 
mudur bu teveccühle harekettir yollu bazı tabirat-ı müessire terkim ve tezbir olunması 
sureti tezkir ve tensib ve meclisde Yeniçeri ağası kullarına ol-vechile sipariş ve tenbiye 
olundukdan sonra Kars muhafızı müşarileyh hakkında sevk-i kelam olunarak bazı kulları 
tarafından vakıa Kars ahalisi öteden beru uygunsuz kavim iseler de şimdiki halde bu 
makûle uygunsuzlukların çoğu muhafız olan Osman Paşa’nın uygunsuzluğundan yani 
dairesi halkı yirmi otuz âdemden ibaret olarak ve kendüsü dahi şan-ı vezârete münafi 
(aykırı) suretle davranarak ahaliye tenfiz (hükmünü yürütmek) emr ü nehy 
idememesinden iktiza eylediği bir bedihi (belli) ve aşikâr ve halbuki müşarileyhin saye-i 
şâhânede ashab-ı servet ve iktidardan olduğu cümleye malûm olarak şurut haline göre 
dairesini teksir ve böyle hareket gayret eylemesi bi’t-def’at tahrir ve tenbiye olunmuş ve 
mukaddem gelen cevabında akçesizliğinden Der-saadet’de sarraf ve müdir-i umumi 
tarafından akçe gönderilmediğinden bahis iderek bunlara tenbih ile akçe irsal ettirilmesini 
yazub Bâb-ı Âli’den dahi iktizasını vechile tenbih ve te’kid olunarak bu maksudu dahi 



 
 

icra itdirilmiş ise de yine eski tavır ve ahvalini bırakmayub hâsılı şu vesileleriyle 
kendüsini Kars muhafızlığından kurtarmak içün midir nedir her ne sebeb mebni ise alâ 
olan söz değiştirilmek mümkün olamamış olduğuna nazaran bu kere dahi tekrar tenbih 
te’kid olunmak mı iktiza ider yohsa (yoksa) tebdili mi münasibdir mülâhâza olunması 
irad olundukda diğer bendeleri canibinden Kars kal’ası sair mahalle makis (benzetme, 
kıyas) olmayarak ser haddat-ı (sınır başları, iki devler arasındaki sınır boyları) 
hâkâniyenin mu’tenasından (dikkatinden) ve İranlunun matmah (tamah olunan şey) nazarı 
olan kıla’dan (kal’a) olması cihetiyle emr-i muhafazasına layıkıyla takayyüd (çalışmak, 
dikkatli davranmak) ve ihtimam olunmak ve icabatdan iken muhafız Osman Paşa’nın 
böyle davranması ve şimdiye kadar tenbih ve te’kidin semeresi müşâhade olunamaması 
kaziyyelerine (hüküm eylemek) nazaran muhafızlıkdan azliyle yerine işe yarar bir 
muhafız konulmak icab-ı halden görünüb fakat Kars kal’ası serhâd-ı cesim ve İranluya 
gayet karib olduğundan böyle vakidde yani şimdi İranlu ayakda ve suikasde feraset 
gözetmekde olduğu halde muhafız tebdiliyle uzak yerlerden aher (diğer, gayri) bir 
muhafızın tayin ve irsâli vakde muhtaç ve mahzûrdur. Gayr-i sâlim olmak cihetiyle 
nihayet Osman Paşa’nın tebdili icab itdiği takdirde yerine konacak muhafız yakın 
mahalde bulunmak ve çar çabuk teslim ve tesellüm olunmak lâzımeden olduğuna ve mir-
i mirandan (Beylerbeyi) Bayezid mutasarrıfı mumaileyh Çeçenzâde Hasan 
Paşa elyevm derûn-ı Kars’da bulunduğuna nazaran Paşa-yı mumaileyh Kars 
muhafızlığına elverir ise anın nasbı (rütbe alma) hatıra geldiği lede’l-ityan (vasıl olmak) 
Paşa-yı mumaileyhin hal ve keyfiyeti beyne’l-hazâr vukufu olanlardan su’al olundukda 
meclis-i sâbıkada dahi söylemiş olduğu vechile Paşa-yı mumaileyh zatında yarar ve 
kargüzâr (becerikli, iş yapan) ve o havâlide şöhretli ve zî nüfuz (nüfuz sahibi) ve 
sahib-i i’tibar ve etraf û eknaf’ın (canibler, nahiyeler, etraf) ahvaline vakıf ve sini 
kemalde dirayetkâr ve sıdk u istikamet cihetleriyle dahi mücerrebü’l-etvar (tavırları 
denenmiş, tecrübeli) adam olduğu ekser huzzâr (hazırda olanlar) taraflarından 
beyan ve tezkir olunarak Paşa-yı mumaileyh rütbe-i vezâret ihsanıyla Kars muhafızı 
tensib olunduğu halde etrafından asker tedarikine ve emr i muhafazaya ve lede’l-iktiza 
İranlu ile söyleşmeğe velhasıl hervechile iş görmekliğe muktedir görünüb fakat zükûret 
(erkek) adam olduğundan ekrad ve ianete muhtaç olacağı iş’ar olunmağın bazı kulları 
tarafından na’mani Paşa-yı mumaileyh bu derece işe yarar âdem olubda rütbe-i vezâretle 
Kars muhafazasına ta’yini irade buyurulduğu suretde saye-i şâhânede ekrad ve ianetine 
bakılmak lazum gelür ise de şimdiki halde hazine-i umera ve darbhanenin hali dahi 
malûm olmakla güçlük oluyor Osman Paşa bu kadar zi-kudretli (kudret sahibi) adam iken 
ve bi’t-def’at  kendisüne tenbih olunmuş iken müsamaha suretinde davranması cihetiyle 
şimdi halkına lazım gelecek iane andan olunub verilmek dahi olabiliyor denilerek def’i 
zarûretiyle müsaderesi veyahud uhdesinde bila-berat bulunan mukatanın def’i ve furuhatı 
suretleri tezkir olunmuş ise de diğer bendeleri canibinden vakıa Osman Paşa’nın mukteza 
ihracı üzere batalet (cesaret, bahadırlık) güne hareketi vuku bulmuş ve Kars 
muhafızlığından tebdili münasib görülmüş ise de bu kararca kabahat ile ref’i vezaret ve 
müsadere muameleleri pek de münasib olmadığından başka şimdi halefine olunacak 
ianenin andan alunub verilmesi sureti dahi şân u şevket-i devlet-i aliyeye muvafık 
düşmeyeceğimden şimdi avatıf-ı aliye-i şâhâneden halefi olacak muhafız Paşaya münâsib 
mikdar atiye-i seniye ihsan buyurularak Osman Paşa dahi şimdilik yine vezareti 
uhdesinde olmak üzere Şark ser-askeri maaşına me’mur kılınub ol-babda me’muriyetini 



 
 

havi ısdar (vaz geçirmek, ger döndürmek) olunacak ferman-ı aliyeden başka kendüsüne 
bir sıkıca tenbihnâme tahririyle mealinde Kars’da vaki olan betaiti gayet uygunsuz olmuş 
ise de bu def’alık yalnız azliyle iktifa ve Şark ser-askeri maaşına dahi me’mur kılınmış 
olmakla heman kendü dairesiyle Kars’dan çıkub ve askeriye dair bir nefer adam 
çıkarmayub öylece Erzurum’a azimet ve orada dairesini teksir ve tanzime mübaderet birle 
maiyet müşarileyhde bulunarak kendisinü her ne vechile kullanur ise öylece hareket 
etmesi ve eğer ba’dezin dahi uygunsuz davranubda Ser-asker müşarun ileyh tarafından 
hakkında bir gûne inha vaki olacak olur ise işte ol vakit vehâmet-i muamelesine 
uğrayacağını muhakkak söylemesi zeminlerinde tenbih ve tehdid ile bu def’alık iktifa 
olunmak münasib olacağı ittibâk (tabi olma uyma) olunarak bu hususlarda bazı mer’iyete 
(uyulan, geçerli) icas (gönlüne korku düşürmek) cereyanından sonra bilahare Bayezid 
mutasarrıfı mumaileyh Çeçenzâde Hasan Paşa kullarına dahi şimdilik Bayezid 
sancağı yine uhdesinde kalmak üzere rütbe-i vezâret ihsanıyla Kars eyaleti 
muhafızlığı tevcih ve kendisünün ekrad içün darbhâne-i umeralarından yüz elli bin guruş 
mikdar atiyye-i seniye ihsan buyurulması ve selefi Osman Paşa şimdilik yine vezâreti 
uhdesinde olarak Şark ser-askeri maaşına ta’yin virile iktiza idem me’muriyeti emr ü 
şerifinden başka taraf-ı çakeriye dahi ber-vech-i meşruh tenbihnâme tahrir ve Ser-asker 
müşârun-ileyh (kendisine işaret olunan) dahi suret-i hâli mübeyyin mektub tasdir (yazma) 
ve tasyir (bir şekle koyma) kılınması ve Kars muhâfızı içün Canik Sancağından müretteb 
olan bin nefer asker giçen kış içün meştâ (yer, kışı geçirecek mekân/mahal-i meştâ-yı 
kemteri) tertibi olub muvahharen muhafız-ı mezkûreye Ser-asker Paşa marufetüyle bin 
nefer ayluklu asker tertibi idare buyrulmuş ve bu sene-i mübâreke içün Canik 
Sancağından dahi Trabzon Valisi maiyetine iki bin beş yüz nefer tertib kılınmış 
olduğundan şimdi Kars içün küsur beş yüz neferin irsâli isti’cal olunsa dahi 
viremeyecekleri nümûd (açık) olub şukadar ki afv nâmıyla ferman verilmek lazım gelse 
sair mahallere dahi sirâyet mahzûru derkâr olmak mülâsebesiyle şimdilik sükût ile 
muamele olunarak fakat kaydı bâlâsına böylece şerh virilmesi suretleri beyne’l-huzzâr 
(orada hazır bulunanlar arasında) tezekkür ve istihsan (uygun bulunmuş) olunmuş ise de 
hususat-ı merkûmede teveccühle irade-i seniyye-i cihanbânileri sünûh ve südûr buyurulur 
ise mukteza-yı münîfi icrasına ibtidar olunacağı muhat-ı ilm-i aliyeleri buyuruldukda emr 
ü ferman şevketlü, kerametlü, muhabbetlü, kudretlü, veliü’n-nimetim efendim padişâhım 
hazretlerinindir. 161 
 
EK-18 

Arşiv Fon Kodu: HAT Dosya No: 1563, Gömlek No: 50, Tarihi:1239 Ca 26 (28 Ocak 
1824), Konu Özeti: Trabzon Eyaletinin Çeçenzâde Vezir Hasan Paşa’ya, Kars 
Eyaletinin Vezir Seyyid Ahmet Paşa’ya ve Çıldır Eyaletinin Hacı Salih Paşa’ya tevcihi. 
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Buyuruldu 

Şeref-yafte-i südûr olan Hassa-i Hümâyûn şeref-makrûn-i şahânem mucebince Trabzon 
Eyâleti, Kars Valisi ve Beyazıd Sancağı Mutasarrıfı Sabık Çeçenzâde vezir-i 
mükerrem saadetlü Hasan Paşa Hazretlerine, Faş Kalesi muhafazası şartı ve Gönye 
Sancağı ilhakı ve Canik Sancağı muhassallığı ile Kars Eyâleti dahi sabıkan (evelce) Çıldır 
Vilâyeti vezir-i mükerrem saadetlü es-Seyyid (beyefendi) Ahmet Paşa Hazretlerine kal’ay 
muhafazası şartıyla ve Çıldır Eyâleti dâhi sabıkan Trabzon Eyâleti ve Gönye Sancağı 
Mutasarrıfı ve Faş Kal’ası muhafızı olub Tokat’da ikâmete memur olan saadetlü el-Hac 
(Hacı) Salih Paşa Hazretlerine mertebe-i vâlâ-yı vezâreti … avatıf-ı âliye-i mülükâneden 
tevcih ve Divân-ı Hümâyûndan evâmir-i şâhânesi ısdâr (sadır olmak, divândan padişah 
onaylı emir çıkması) olunur. Fi 26 Ca (Cemaziyelevvel) sene (1)239 (28 Ocak 1824)  

EK-19 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 781, Gömlek No: 36559, Tarihi: 29 Z (Zilhicce) 1239 
(25 Ağustos 1824), Konu Özeti: Esir bulunduğu Rusya’dan firar ederek Trabzon Valisi 
Çeçenzâde Hasan Paşa’ya dehalet ettiğine Paşa-yı muma-ileyhin tahrirartıyla İstanbul’a 
gönderildiğine Haccı ifa ile avdette Arap eşkiyası tarafından soyulduğuna, kendisine 
atiyye ihsanıyla memleketine dönmesine müsaade istediğine dair Çeçen ümerasından 
Caferhanzâde İbrahim Bey’den Sadaret’e. 

Manzurum olmuşdur. 



 
 

Devlet-i âliyyemizin bu kadar masârıfât-ı lâ yuhsası olduğunda bu makûle şeylere akçe 
sarfının sırası değil ise de artık muma-ileyh bu tarafa gelüb Hacc-ı Şerife gitmiş ve 
avdetinde garatzede olmuş olduğundan şân-ı merhamet görünür onbin guruşluk altun 
gönderdim atiyye olmak üzere muma-ileyhe. İta ve iktiza iden fermânı dâhi ısdar ve ita 
olunmuş. 

Der-saadetlerinde müsafereten mukim olan Çeçen Umerasından Cafer Hanzâde 
İbrahim Beğ’in takriridir. Mâlûm-ı hümâyûn-ı mülükâneleri buyrulduğu üzere mir-i 
muma-ileyh bir müddetdür Rusyalu yedinde esir olmuş ve mukaddem ber takrib halâs ile 
bihar (bahr’in çoğulu; denizler etrafından) etrafında Trabzon Valisi kullarının yanına 
gelmiş be müşarün-ileyh kullarının bir kı’a mektubuyla geçen sene Der-saadetlerine 
vürud idüb Hacc-ı şerife gitmek arzusunda olduğunu ifade itmiş ve hâki-pâyi hümâyun-ı 
şâhânelerinden bi’l-istizan kendisüne merhameten.  

Takrir-i kullarıdır ki; 

Bu kulları Çeçen Hanlarından Cafer Han’ın oğlu olub vilayetimiz Rusya memleketine 
mülâsık olduğundan yirmibeşsene kadar harb ve kıtal (öldüresiye muharebe etme) ile 
iştigal olunmuş ise de nihâyetü’l-emr kulunuzu dek ve hile ile davet ve kayd-ı esre (esaret 
kelepcesi) girifdâr iderek alt sene Sibir’de (Sibirya) tevkif itmiş ve bir aralık fursat-yâb 
olarak (fırsat bularak) leylen (bir gece) karar ve dokuz nefer etbaim ile Buhara tarafından 
hâlâ Trabzon Valisi Çeçenzâde Hasan Paşa Hazretlerine gelüb indi dâhi tahrirat 
(resmi mektup) ile Asitâne-i şevket aşiyaneye ru-mal (yer süren) ve Hamdullâhi Teâla 
sâye-i hazret-i tacidâride edâ-yı farîze-i Hacc iderek nail-i emniye ve emal olmuş isem de 
bade’l-Hacc (Hacdan sonra) Cedide Boğazı’nda Urban (Arap) eşkiyası zuhûruyla üç 
nefer adamlarımı telef ve i’dam ve külliyen malımı gasb u garat (yağma) ve çakerlerini 
dâhi kurşun ile darb ve sağ kolumdan mecruh idüb bu suretle düçar ü sefâlet olarak ne hal 
ise ber takrib deryad übbehet karara dâhil olmuş ve bu esnâda ikafat (iyileşme) bulunmuş 
isem de devlet-i âliyye-i ebedüd devamın kulluğu ve sadâkatkârlığı iddiasında 
olduğumdan civarımızda olan Dağıstan askeri ve biladımız (beldeler) halkıyla bi’l-ittihad 
(birleşmek) İnşa-Allahu’l-Rahmân din-ü devlet-i âliyye ibrâz-ı hüsn-i hidmet ve izhar-ı 
müesser-i gayret ve sadakat itmek üzere vilayetim tarafına azimet arzusunda olduğum 
malûm-ı âliyeleri buyuruldukda ne vechile irade-i seniyyeleri taalluk ider ise ol-babda 
emr ü ferman hazret-i men-leh’ül emrindir.   

Bende Mir el-Hacc İbrahim Caferhanzade Hakkı 

On bin guruş atiyye-i seniyye-i şâhâne inâyet ve ihsan buyurularak Hacc-ı Şerife i’zâm ve 
irsâl kılınmış olmakla saye-i hümâ-vâye-i şâhânelerinde edâ-yı farize-i Hacc-ı Şerif 
iderek altı nefer bekasıyla yine Asîtâne-i saadetlerine avdet ve şimdiye kadar misafir 
virilen mahalde ikâmet ile bu def’a işbu takriri takdim ile mealinde ve gerek şifahen vaki 
olan ifadesinde elyevm memleketinde olan babası Cafer Han ve kendüsi ve bi’l-cümle 
kavm ve kabileleri ahâlisi ez kadim devlet-i âliyye-i ebediyyü’d-devâmın hizmetkârlığı 
iddiasında olduğundan bahisle civarlarında olan Dağıstan askeri ve vilâyeti halkıyla bi’l-
ittihad (birleşme) din-ü devlet-i âliyyeye hizmet ve izhâr-ı meâsir-i gayret etmek üzere bu 
def’a vilâyeti canibîne azimet arzusunda olub ancak eli boş gitmemek içün hiç olmaz ise 



 
 

babası ve kabilelerinin vücuh ve ahalisine hitâben iktizasına göre hizmet-i din ü âliyyeye 
teşvik ve isti’mâlat havi bir kıt’a ferman-ı âlî ısdar ve ita buyurularak kendüsi Trabzon 
canibinden vilâyetine i’zam olunmasını ifade ve istirham etmiş olmakla manzûr-ı 
şâhâneleri buyurulmak içün arz ve takdim kılındı. Mir-i muma-ileyh ulemâ ve salihâdan 
bir dâileri olub Hacc-ı Şerifden avdetinde dâhi Urbân (Arab) eşkiyasına bi’t-tesadüf 
garatzede ve….olarak düçâr-ı sefâlet olmuş olduğuna terahhümen mücerred (tek başına) 
isticlâb (celb etme) davât-ı hayriyyesi zımmında bu def’a dâhi harcırah olarak bir mikdar 
atiyye-i seniyye-i şâhâneleri ihsanıyla bi’t-taltif ol vechile avdeti ve istid’a eylediği 
fermân-ı âli dâhi sabklarına tatbikan iktizâsına göre tasdir ve ita kılınması hususlarında ne 
vechile irâde-i seniyye-i mülükâneleri şeref-südûr buyurulur ise muktezâyı münifi 
icrasına ibtidar olunacağı muhat-ı ilm-i âliyeleri buyuruldukda emr ü ferman hazret-i 
veliyyü’l emrindir. 162 

EK-20 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 876, Gömlek No: 38806, Tarihi: 1240 M (Muharrem) 
25 (19 Eylül 1824), Konu Özeti: Trabzon Valisi Hasan Pasa memleketi olan Şarki 
Karahisar’ı ziyaret ve bir kaç gün ikametten sonra hükümetinin merkezi olan Trabzon'a 
muvasalat ettiği (ulaştığı) halkı hüsn-i idare ile padişaha hayır dualar celp eylemekte 
olduğu. 
 
Trabzon Valisi Hasan Paşa kullarının varid olan kaimesidir. 

Devletlü, inayetlü, atufetlü, re’fetlü (kumandan ünvanı), übbehetlü (ululuk, büyüklük), 
veliyyü’n-niam deryâ-yı himem ve fi’i ihsâ ve’l Kerem Hatem-Siyem (Arap 
kabilelerinden TAY isimli kabileye mensup olup çok cömert olan Abdullah ibn-i Saad'ın 
ismine izafeten lisanımızda bu şekilde kullanılır ) efendim sultanım hazretleri zat-ı 
übbehet-simât-ı veliyyü’n-niamileri mesned-ârâ-yı sadr-ı bedr-i melceü’l enâmide payidâr 
ve revnâk-efzâ-yı âtufet-i ikbâl devam-ı ömr-i devlet ve iclâl ile merkez sâmilere ber-
karar ve teveccühat müteyemminü’l-vecihât-ı (müteyemmin: bereketli, kuvvetli) 
samilerinde Tevfik-i hazreti perverdigar rehnümâ diyar olmak ed’iyesi vakıa icâbetgâh-ı 
kadir-i bi-zevâl kılındığı hilalinde arz-ı hal-i abd-ı sadâkat iştimâldir ki; Mehâsin-i 
teveccühât-ı hazret-i cihandâri ve himem-i felak-bicâl veliü’n naime keremkârileri 
berekatı menasıb-ı çakeri olan Trabzon’a vüsûl-ı kemterinin ilm-i haberi hak-i pâyı 
râhimanelerine arz u ifade kılınması idâre-i kerâmet istifâdesine şâmil emrnâme-i 
rahimânelerine imtisâlen akdimce rahmet ve inâyet veliyyü’n-niamileriyle belde-i çakeri 
(kul, köle) olan Karahisar-i Şarki’de sıla-i râhim olunmak Trabzon’a azimet olunduğu 
ve bi-mennihi Teâlâ savb-ı mezbûra varıldıkda dahi nezd-i mekârim-vefd-i 
kerimânelerine ifade ve beyan olunacağı Karahisar-i Şarki’den azimet olundukda ba-arz-ı 
hal ifade ve takdim olunmuşdu. Berdeka-i (rehber, kılavuz) tevfik-i niami’d-dakîk-i 
hazreti-i subhâni ve himem-i meâli-şehâmet-i kerimâneleriyle işbu Muharrem-i ihramın 
yirmi ikinci hamîs (Perşembe) günü makarr-ı hükümet-i kemteri olan Trabzon’a vürud u 

                                                            
162 http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/03/31/cecen-umerasindan-caferhanzade-ibrahim-
beyin-sadarete-mektubu/ 



 
 

nüzulümüz mecid-gerde-i mülkü’l vedud olarak velinimetimiz veliyyü’n-niam-i âlem 
şevketlü, kudretlü muhabbetlü, kerametlü, azimetlü padişâhımız padişâh cihânpenah ve 
şehinşâh İskender Sipah (asker, ordu) Efendimiz Hazretlerinin devam-ı ömr ü şevket ve 
ikbâl-ı şâhane ve kıyâm-ı ferr ü saltanat-ı iclâl-i mülükâneleri ve cenâb-ı velini’metim 
efendim’in istidâme-i câh u celâdet ve istizade-i ömr ü devletleri davât-ı hayriyesine 
meşgul ve devam-ı asâyiş-i ahvâl-i fukara hususuna cüs’i (cusu’) ve ikdâm ve aceze-i 
re’iyyetden canib-i şevketcevânib zilliyetpenâhi ve cenâb-ı efendim isticâleb du’a-yı 
müstecâyaya sarf-ı i’tina ve ihtimam olunduğu ve çakeri bimeraları devlet-i âliye-i 
ebdiü’d devâm azadsız kulu ve kölesi olduğum hasebiyle ber-muktezâyı fariza-i zimmet 
tahsil-i rızâ ve edâ-yı hayır dûa olunarak umûr- mühimme-i lâzımenin tanzim ve tensikine 
mübâderet ve her bir emr de ve su-i çakerânem sarf ve izâl olunmakda olduğunun 
ifadesiyle isticlâb-ı teveccühat samî-i simat ve rahimâneleri siyâk-ı arz-ı hal-i ubûdiyet-
mealim terkimine ibtidâr ve pişgâh-ı di’l-agâh-ı kerimânelerine takdime-i ictisâr (cesaret 
etmek) kılınmıştır. İnşâallâhu Teâla muhât-ı ilm-i kâinat-ara-yı veliyyü’n-niamileri 
buyuruldukda ötedenberü ma’luf ve ma’nus olduğum taltifat-ı âliye ve tattûfat 
behiyyeleriyle hakkı çakeride ifzâd-ı muhasere aşâreleri işâd ve şâyan buyurulmak 
babında ve herhalde emr u ferman devletlü inâyetlü atufetlü re’fetlü ubbehetlü veliyyü’n-
niam derya-yı himem ve fi’i ihsan ve’l kerem hatem-siyem efendim sultanım 
hazretlerinindir.     

 Fi 25 Muharrem sene (1)240 / (19 Eylül 1824) Bende Vali-i Trabzon (Çeçen) Hasan 
(Paşa)163 

EK-21 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 703, Gömlek No: 33803, Tarihi: 1240 R (Rebiülahir) 
22 (14 Aralık 1824), Konu Özeti: Anapa Muhafızlığının uhdesine tevcihine mebni bin 
beşyüz nefer ile dairesinden birini kaymakam naspederek oraya gönderdiğine ve Trabzon 
Kalesiyle Pulathane Limanına top gönderilmesine ve Fatsa madeninden fazla istifade için 
bazı tedabire ve mukataat hisabatına ve saireye dair Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı 
Hasan Paşa’nın tahriratı. 

 

                                                            
163 http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/03/31/trabzon-valisi-cecen-zade-hasan-pasanin-
memleketi-olan-sarki-karahisari-ziyareti/ 
 



 
 

164 

Hala Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı vezir-i mükerrem Saadetlü Hasan Paşa Hazretleri 
tarafından varid olan tahriratın hülasasıdır. Fi 22 R sene (12)40 

Trabzon Valisi müşarün-ileyh tarafından varid olan tahriratın işbu bend bend hülasasıyla 
müşarün-ileyhin selefi ifaya muhafız-ı sabıkın tahriraten hülasası ve katarında kaleme 
aldırılan takriri manzûr-ı malum-ı hümayunum olmuşdur. Bend-i hâmisde muharrer 
ma’dene dair mali serhad (mali sınır) (madde-i sürhde (kırmızı mürekkeble yazılan 
yazıda) beyan olunduğu üzere darphane nazırına havale olunarak taraf-ı hümâyûndan bil-
istizan iktizasına bakılur. Bend-i ahirde niyazı üzere mahdumunun tarik-i tedrise 
duhûlçün efendi dâ’ilerimize ifade olunsun. Kusur bendler sürhde iş’ar olunduğu vechle 
tanzim ve icra olunacağı Anapa muhafızı sabık, Rusyalunun kabaile tasalluttan hali 
olmadığını yazub Der-saadet’de olan Rusya elçisi tarafından ol-tarafda olan Rusya 
memurlarına teblihname gönderilmesini iş’ar ideyor bu yüzden bir şey anlayamadı acaba 
ol-taraflarda Rusya elçisinin Der-saadet’e gelmiş diye bir havadisi mi şuyû bulmuş bu 
husus başkaca olarak muhafız lahıkdan istilâm olsun bakalım ne tevcihle cevabı gelür.   

Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa kulları tarafındanbu def’a tevarüd iden 
tahriratın hülâsası olub nüzul ve rabi’ (dördüncü) ifade-i hal kabilinden ise de icra etmiş 
olan hususatı li-ecl-it tahsin (sağlamlaştırma, muhafaza altına almak için) taraf-ı 
çakeriden iktizasına göre cevabname tahrir ve Trabzon kal’asıyla Pulathane limanına vaz’ 
içün iltimas eylediği onbirer ……sekiz kıt’a topların tophane-i amirelerinden tertib ve bi-
minneti Teâlâ evvel bahara irsal ve tesyir olunması bend-i sanî ve salisde inha ve istid’a 
eylediği o emr-i âliye müşarün-ileyh kullarının tıbk-ı inhası veçhile tasvîr ve irsal 
kılınmasını ve bend-i hâmisda inha olunan husus-ı masûne dokunur mevaddan olmağla 

                                                            
164 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C-4  



 
 

darbhane-i amireleri nazırı efendi kullarına havale olunarak bade hâk-i pâyi hümayun 
şahânelerinden bila istizan iktizasına ifa-yı bend-i sadis ve sâbi’ ve tâsi’de muharrer 
hususat defterdar efendi kullarına havale birle müşarün-ileyhin kullarının tıbk-ı iş’arı 
vechile tanzim kılınması bend-i ahirde Edirne’li? Rüşdü Beğ kullarının tarik-i tedrise 
duhule müsaade-i seniyye-i şahâneleri erzan buyurulur ise keyfiyet semahatlu Şeyhü’l 
İslam Efendi dailerine ifade ve ihbaratı hususlarına tevcihle irade-i seniyye-i 
mülükâneleri buyurulur ise muktezâ-yı münifinin icrasına ibtidar olunacağı ve Anapa 
Muhafızı Sabık Ahmed Paşa kullarının varid olan tahriratı hülasası müşarun-ileyh Hasan 
Paşa kullarının tahriratını götüren tatarın kaleme alınan takririni mücerred manzur –ı 
şahâneleri buyurulmak içün arz ve takdim kılındığı rehin-i ilm-i âlileri buyuruldukda emr 
ü ferman hazret-i men-lehü’l emrindir.  

Trabzon, Anapa, Canik ve Karahisar Sancaklarına ilhaken Anapa Muhafızlığı müşarün-
ileyhin uhdesine tevcih buyurulmuş ve mevsim-i şitanın hulûlü cihetiyle bazı müsalâhâtı 
rü’yet ve Trabzon eyaleti maslahatını dahi hüsn-i surete rabt eylemek üzere evvel bahara 
kadar kendisünün tevkifiyle şimdilik binbeşyüz nefer ile dairesinden birinin kaimmakam 
ta’yiniyle irsal olunmasına ruhsat-ı seniyye erzan buyurulmuş olduğu beyanıyla tamamı 
binbeşyüz nefer ile dairesinden münasebeti Anapa’ya me’mur ve ta’yin ederek icra-i 
luzume-i me’muriyete i’timan (emniyet etme, emin bulma) eylemesini şâmîl gönderilen 
emr-i âli ve tahrirat-ı saminin vüsûlünden bahisle Anapa’ya dairesi taifesinden 
kapucubaşısı Abdullah Ağayı muhafız kaimmakamı nasb ve vesâya-yı mukteziye-yı 
telkin ve selefi Saadetlü Ahmed Paşayı Sinop’a irsal eylemesini tenbih iderek müşarün-
ileyh bi’n-nefs Pulathane Limanına azimet ve ictisâr ve tehiyye eylediği dört kıt’a 
sefinenin üç kıt’asına kaimmakam muma-ileyh tanzim olunan mükemmel dairesinden 
başka Trabzon Sancağından tertib olunan beşyüz nefer güzide askeri erkab ve mabeynden 
müretteb sekizyüz neferi dahi ta’yin eylediği sefinelere bi’t-ta’dad (saymak) silahdarı 
mübaşiriyetle vaz’ birle cümlesi  kaimmakamın dairesinden başka binüçyüz nefer olmak 
üzere işbu mah-ı Rebîu’s-sânî’nin ikinci Çehârşenbe (Çarşamba) günü savb-ı 
me’muriyete i’zâm eylemiş olduğunu ve baki ikiyüz neferi Karahisar-i Şarkinin kaza-yı 
hamsesinden (beş kazasından) tertib olunub mesâfe olunduğuntan erişememiş ise de çend 
ruza kadar vürud ideceği ve geldiği anda liman-ı mezbûrda müheyyâ olan (hazır olan) 
sefineye irkab ile anların dahi igram eyleyeceği ve bi-mennihi Teâlâ vusülleri haberi ve 
teslim tesellüm senedatı vürud eyledikde derekab takdim ideceği beyanıyla bunların 
musaddıkı (onaylanmış) olan yüzonbin guruşu saye-i şehanede virmiş olduğunu.. 

Henüz otuzdokuz mali hali üzere kalmış ve bu madde kaza-i âhara dahi sirayet iderek her 
bir husus muattal ve şiraze-i maslahat külliyen muhtel olacağı ve maden emini Ahmed 
Ağa mücerred kesb-i nüfuz ve teferrüd-i (yalnız başına kalma) daimesiyle müşarün-
ileyhin nüfusunun kesrini ve tersane-i âmire maslahatının ta’tilini mûcib harekâte ictisâr 
eylediğinden bu suretle şiraze-i nizam-ı eyâlete külliyen kesr geleceği ve Lazistan’a 
sirayetle istedikleri serbestliği ele alacakları ve müşarün-ileyh hizmet ve sadakatde kusur 
etmeyeceği ve murad-ı maden-i mezkûrdan kermiyet üzere i’mâli ise hala maden emini 
ağa-yı muma-ileyhin itdiği hizmetin iki katı hazine-i darbhane-i âmireye irad ve menfaate 
ve emval-i mukataa ve umûr-ı mühimme ve tersane-i âmire mesalihinin tensik (nizama 
koymak) ve tesviyesine müteahhid olduğu ve Anapa muhafazasına me’muriyeti bu 



 
 

maddeye halel vermeyüb şiraze-i eyâlet yerinde olacağından muvafık-ı irade-i seniyye ise 
maden-i mezkûrun idaresinin uhdesine ihalesi hususuna müsaade-i seniyye erzân 
buyurularak Trabzon eyaletinin halelden vikâye (koruma, arka çıkma) kılınması ve suret 
muvâfık maslahat olmaz ise matlub olan nizâm-ı eyaletin bozulmayub nüfusunun cari 
olması emrinde âhar bir re’y-i âli irade-i seniyyenin ibzâli lazım geleceğinden maden 
emininin fakat umûr-ı madene karışıb mehâmm-ı seniyye ve müşarun-ileyhin uhdesine 
muhavvel mukataata ve kazalara müdahaleden dest-keş-i (bir işten vaz geçen) ferağ 
olması suretine müsaade buyurulmak. 

İkiyüz otuz sekiz ve dokuz seneleriyle kırk senesi Muharrem’i evahirinde Canik 
Sancağında vukuu bulan tevziatdan emval-i mukataa ve tel-i miri (götürü) imaliyesiyle 
navl-ı sefayin ve vülat-ı i’zâm ikramiyesi ve Sivas valileri tarafına mu’tad olan emvar-ı 
hazıriye ve ba-evamir-i aliyye vürud iden mübaşirat hizmeti kaide-i belde üzere marifet-i 
şer-i veçhile ittifakıyla tevzi ve tefsim olunarak Fatsa ve Serkeş ve Keşderesi ve Meydan 
kazaları maden-i mezbura merbut olmak hasebiyle hisselerine isabet iden mebaliğin bu 
hal-i şer’iyyesi maden-i mezbûr emini tarafına irsal olunarak matlub olunmuş ise de orada 
muhallefat itmiş olduğundan başka otuz dokuz ve kırk senelerine mahsuben maden-i 
mezbûre merbut reaya cizyesinden bir mikdar teslim idüb mâadasını te’diyede mümanâat 
(mani olma) eylediği ve zikr olunan kazalardan vülat-ı i’zâma (Valilere) tahsis kılınan 
müslüman maktu’ bedel-i iktiramını dahi ve ber-muceb emval-i merkûme matlubat-ı 
miriyeden olduğundan âhar kazalardan istizan olunarak mucebince verilmiş ve mucebince 
verilmekde olduğu ve emval-i merkumeden maden emini muma-ileyh zamanında yirmi 
yedi bin sekiz yüz atmış guruş terkim (yazma, rakamlama) etmiş idiğü beyanıyla 
mebaliğ-i mezbûrun emin-i muma-ileyhden tahsil etdirilmesini müsted’i (dilekçe veren) 
Canik Muhassılı vekilinin kâğıdıyla liva-i mezbûr naiblerinin balası defter-i köhne bi’l-
istizan i’lâmı kıt’a 2   

Anapa Kal’asıçün şimdilik bin beş yüz nefer tertib ve irsal (gönderilmiş) olunmuş ise de 
sonra bir hal-i surete rabt olunarak lazım gelen evamir istid’a olunacağı ve Faş kal’asıçün 
Trabzon Sancağında vaki Rize kazasından yüz yirmi ve Hemşin kazasından seksen ve 
Karahisar-i Şarki Sancağında Ordu ve tevabii on kazadan ikiyüz ve Gönye Sancağından 
ikiyüz nefer ki dörd mah münavebe ile altıyüz nefer tertib olunub her bir kazanın nevbeti 
(nöbeti) duhulünde ikiyüz neferi muktedir başbuğlarıyla Faş kal’ası muhafazasına irsal 
idilüb muhafız vekili maietinde tamamçe isbat-ı vücud eylemek ve dörd mah ikâmet 
etmek ve neferat-ı güzide olmak ve nevbetlerinde (nöbetlerinde) tahlit (bozulma) ve 
rehavet itmemek ve rehavetleri ihsas olunur (hissedilir) ise haklarında müntiç-i vehamet 
olacağını bilmek te’kidatı ricasıyla Rize ve Hemşin ve Karahisar-i Şarki’ye hitaben iktiza 
iden dört kıt’a emr i âli ısdar ve faş kal’asının askerden havi caiz olmayacağından serian 
irsal-i lazımeden olduğun. 

Saray Muhafızı Mehmed Paşa Hazretlerine atiyye-i şahâne olarak Trabzon ve Karahisar-i 
Şarki Sancaklarından Şark Ordusu tertibatından elli bin guruş havale buyurulmuş ve 
tahsili babında lazım gelen emr-i şerifi tesyar olunmuş olduğu beyanıyla mebaliğ-i 
mezburun sürat-i tahsiliyle müşarün-ileyhin tarafına irsal olunması hususuna dair 
gönderilen ferman-ı âli ve emr-nâme-i sâminin vusûlünden bahisle tertibat-ı mezkûrenin 
tahsiline dergâh-ı âli köklülerinden (gönüllülerinden) Şakir Beğ ba-emr-i âli me’mur 



 
 

olmuş ve Kars Nezil (konak) eminine dahi yetmiş iki bin bu kadar guruş havale ile 
olunmuş ise de bir akçesi tahsil olunamamış olduğu ve müşarün-ileyh Mehmed Paşa’ya 
havale olunan mebaliğ-i mezburun taraf-ı müşarün-ileyhiden tedarik olunarak tamamen 
elli bin guruş müşarün-ileyhden kapukethüdası Ata Beğ’in ademisine teslim ve bir nefer 
tatar dahi terfik ile irsal olunmuş olduğun.    

Müşarün-ileyhin selefi Hafız Ali Paşa Hazretleri vaktinde Çürüksu bina emaneti Faş 
kal’ası muhafızı vekili olan Hacı Şahinzade Mehmed Beğ’e ihale olunarak maarifine 
mahsuben otuz bin guruş havale olunmuş ise de mebaliğ-i mezbûrun bir akçesinin 
tahsiline bakılmayarak kal’a-i merkûme ebniyesi hali üzere kalmış ve Faş kal’ası dahi 
müteveffa hazinedarzade Süleyman Paşa marifetiyle mukaddema inşa olunmuş ise de 
binasına dikkat olunmayarak harab olub binadan binadan eser kalmama derecesini kesb 
etmiş olub bu kal’aların ağyâra karşu bu vechen harab olub kalması münâfi-i gayret ve 
hamiyet olacağından ve muma-ileyh Mehmed Beğ gayretli adam ise de tenkisat olub 
yalnızca bu maslahatın uhdesinden gelemeyeceğinden ve kal’ateyn-i merkûmeteynin 
inşâsı lâzımeden ve külliyetlü akçeye tevakkuf edeceği vâzıhâtdan olub lakin devlet-i 
âliyyenin emvac-ı bahr (deniz dalgası) gibi masarifi meydanda durur iken işbu kal’aların 
maarifile dahi uğraşılmayarak bir hüsn-i suretine bakılmak icab-ı halden ve cümlenin 
iktisabı sâye-i devlet-i âliyyede olarak hizmet ve sadâkat vacibe-i zimmet olan mevaddân 
olmağın el-hâlet-u hâzihî Kuruçay Ayanı Doğanlı-zade Hüseyin Ağa ve Sabık Osman 
Paşa kethüdası olub hâlâ Erzincan a’yânı dergâh-ı âli kapucubaşılarından İbrahim Beğ 
ashab-ı sevetden olduklarından vaktiyle hesâbları ru’yet olunmak üzere Çürüksu binâ 
emâneti muma-ileyh Doğanlı-zâde Hüseyin Ağaya ihâle ve mumâ-ileyh Mehmed Beğ 
dahi ol-havâliye vukufu cihetle müştereken me’mur olub muma-ileyh Hüseyin Ağa’nın 
me’muriyetini şâmil emr-i âli ısdârıyle tahriki zımmında mübâşir ta’yin ve muma-ileyh 
Mehmed Beğ’in dahi me’muriyeti emr-i şerifi canib-i müşarün-ileyh tesyir olunub 
şimdilik havale olunan otuz bin guruşun mahallerinden ahz ve tahsiliyle kendülerine i’ta 
olunmak babında müşarün-ileyh başka ve Faş kal’ası ebniyesi inşa ve tamiratı dahi 
muma-ileyh İbrahim Beğ’in bina emini nasb olunub muma-ileyh Hüseyin Ağa ile beraber 
inşa etmek üzere me’muriyetlerini havi başka evâmir-i şerife ısdârıyla kezalik mübaşir ile 
tesyârı ve taraf-ı müşarün-ileyden dahi nezâret ü dikkat olunarak kal’ateyn-i 
merkumeteynin ta’mir ve inşası muvafık-ı irâde-i seniyye ise Çürüksu ve Faş kal’aları bir 
vefk-i (uygun gelme) merâm-ı hitam-ı reside (erişmiş, ulaşmış)  olacağın.  

Müteveffa Hazinedarzâde Süleyman Paşa’nın165tersane-i âmire hazinesine olan 
deynine mahsuben havale olunan mebaliğden Karahisar-i Şarki şaphanesi madencileri 
zimmetlerinde sinin-i atikikadan şap bakayası olan kırk yedi bin iki yüz elli guruş fi’attan 
(fiyattan) icab eden mebaliğin tahsili babında mübaşir ile gönderilen emr-i âlinin 
vusulünden bahisle mebaliğ-i mezbûrun bi’t-tazyik (zorla) tahsiline imtina itmiş 
(kaçınmış) ise de Trabzon Valisi Sabık Hacı Salih Paşa Hazretlerinin Karahisar’da 
mütesellimi bulunan Ali Ağa mebaliğ-i mezbûrdan on bir bin guruş ve Saadetlü Kapudan 
Paşa Hazretlerinin Trabzon valiliği hengâmında mütesellimi olan Hacı Mustafa Ağa on 
beş bin dört yüz ve diğer mütesellimi Derviş Ali Ağa dokuz bin guruşki cem’an üç kalem 
                                                            
165 14 Aralık 1824 tarihli bu belgeden Hazinedarzade Süleyman Paşa’nın daha önce vefat etmiş 
olduğunu anlıyoruz.  



 
 

otuz beş bin dört yüz guruş tahsil etmiş ve madenci yedlerine makbuz senedi verilmiş 
olduğundan geri kalan on bir bin sekiz yüz elli guruş dahi bu def’a tahsil ve irsal ve 
mukaddema verilmiş olan makbuz senetlerinin mumza (imzalı) birer kıt’a suretleri tesyar 
kılınmış ve bu cihetle madenciler zimmetlerinde bir akçe kalmamış olduklarından 
mebâliğ-i mezbûrun dahi iktiza eden senedinin gönderilmek. 

Husus-ı mezbûru mübeyyin Karahisar-i Şarki Naibinin i’lâmı kıt’a 1 

Senedat-ı mezkûre kıt’a 2 

Müteveffa-yı müşarün-ileyh Süleyman Paşa’nın Canik, Karahisar-i Şarki mukataalarının 
otuz iki ve otuz üç seneleri bedel-i iltizamlarından ve iki yüz otuz bir ve otuz iki seneleri 
kalyoncu bedellerinden dolayı Karahisar-i Şarki kazasında olan üç bin üç yüz otuz altı 
guruş bekâyânın tahsili babında gönderilen emr-i âlinin mübaşiriyle vusûlünden bahisle 
mebaliğ-i mezbur tamamen tahsil ve irsal olunmuş olduğundan iktiza eden senedinin irsal 
kılınmak. 

Mebaliğ-i mezbûrun tahsil olunduğunu natık Karahisar-i Şarki Naibinin i’lâmı Kıt’a 1 

Müşarün-ileyh henüz bir gûne hidmetde bulunmamış iken devlet-i âliyyeyi tasdi’a ibtidârı 
(işe başlama) münafi-i (mugayir, zıt) meslek-i edeb ve ubûdiyyet ise de atıfet ve ihsan-ı 
saltanat-ı seniyye cümle bende-gân (hizmet eden) haklarında mebzul ve şâyan 
buyurulmakda olduğun iğtiraren (güvenilen) mahdumu Rüşdü Beğ bendeleri sigar-i 
sinniden berû (çocukluk yıllarından beri) tahsil-i ilm u marifete sa’y (çalışan) 
idiğünden bahisle muma-ileyh bendelerinin İstanbul mürselliği ihsanıyla cerağ 
buyurulmasına müsaade-i seniyye erzân buyurulmak. Müşarün-ileyh yedi kıt’a kaime ve 
iki kıt’a şukkasında tahrir ider.  

Trabzon’a üç saat mesafe, Pulathane Limanı şöhretli bir liman ve vacibü’l-hafız mahal ise 
de liman-ı mezburda olan toplar açıkda ve yağmur ve çamurda kaldığından ve liman-ı 
mezbûrun iktiza iden mahallerine tabya inşası lede’l-iktiza muhafazasını muceb olarak 
elzem idiğünü müşarün-ileyh re’y-ül ayn (kendi güzüyle görerek) müşahadeyle erbab-ı 
istihkamiyesinin istihsali lazım geldiğine binaen Çürüksu’ya me’muren ol- tarafda ikâmet 
üzere olan Mühendis Hafız Salih Efendi marifetiyle keşf ettirerek Kavak ve Hat ve 
Sarganaburnu ve Kireçhane nam mahallerin havalesi liman-ı mezkûru muhit olduğundan 
her birine sâye-i şâhânede neferât olmalarıyla mutabık birer tabya inşa olunmuş ve bi-
avn-i bârî’  rehin-i hitam olmuş (Allah’ın yardımıyla rehinliği sona ermiş) ve derunlarına 
mevcut olan toplardan vaz’ ve tahkim birle resimleri gönderilmiş idiğü ve Trabzon kal’ası 
ve Pulathane lazımu’l-hirase mahal olduğundan ve el-yevm Pulathane Limanı’nda 
mevcut olan toplar ikibuçuk ve üç dörd ve beş ve altıbuçuk kıyyelik olarak on iki topdan 
ibaret olduğu beyanıyla onbirer ve onbeşer kıyyelik dörd kıt’a tob Trabzon kal’asına dörd 
kıt’a tob dahi Pulathane Limanı’na vaz’ olunmak üzere tophane-i âmireden edavat-ı 
lazımesiyle tertib ve evvel baharda irsal buyurulmak.     

Zikr olunan tabya resmleri kıt’a 4 



 
 

Müşarün-ileyh hakkında zuhur eden inâyet u merhamet-i seniyyeye mukabil ibraz- hâk 
hizmet etmekden gayri emeli olmayub eyâlet ve bende cümlesi zât-ı şevket simat-ı 
şâhânenin olarak nüfûz ve i’tibarı dahi sâye-i şâhânede olacağı ve Trabzon eyâleti ve 
Lazistan uygunsuz kavim olarak bir müddedden berû Trabzon tarafında hali cihetiyle 
mutaleb devlet-i âliyye ve icrâ-yı irâde-i seniyye kesb-i nüfûza muhtaç idiğü aşikâr olub 
müşarün-ileyh Kars tarafından avdetle Trabzon’a vusulünde şiraze-i eyâletin nizâmına 
i’tina ederek lillahil-hamd sâye-i devlet-i âliyyede icrasına ikdam itmekde ise de dâhil-i 
hükümetde olan Faş madenine dörd kazadan mâada Karahisar-i Şarki Sancağında Ordu 
ve tevâbî-i on kaza dahi ilhak olunmuş olduğundan tersane-i âmire hazinesine dair emvâl-
i mukataa ve til ve kendir ve umur mühimme-i devlet-i âliyyeye mütedâir matlûbat-ı 
miriye ve mühim-i seniyye ru’yet olunamayub hali üzere kaldığı ifadesine dair Canik 
muhassılı vekili tarafından tevarüd iden i’lâm ve evrak takdim kılındığını ve Karahisar-i 
Şarki Sancağının olarak Ordu ve tevâbî-i on kazaya otuz dokuz senesine mahsuben tevzi’ 
olunan taksidat-ı evvel ve sânî (ikinci) ve Şark canibi tertibatından ağnam ve şair ve arpa 
bedelleri ve emvâl-i miriye ve mâl mukataasından maden emini Ahmed Ağa bir akçe 
virmeyüb fakat Trabzon’a vürudunda emvâl-i mukataa taksidatlarından beş bin guruş 
göndermiş ve kırk senesi hulûl iden mal taksidat-ı evveli tevzi’ ve hassaları malûm ise de. 

EK-22 

Arşiv Fon Kodu: Fon Kodu: C.AS.. Dosya No: 15, Gömlek No: 639, Tarihi: 1240 Ca 
(Cemaziyelevvel) 12 (2 Ocak 1825), Konu Özeti: Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı 
Hasan Paşa tarafından gelen tahrirat. 

Hala Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Vezir-i Mükerrem Saadetlü Hasan Paşa 
Hazretleri tarafından varid olan tahriratdan bir maddenin hülâsasıdır. Fi 12 C 
(Cemaziye’l-âhir) sene (12)40  

Faş kal’asıçün yerlüden topçu neferatı istihdamı mukaddema irade olunarak tedarikine 
her ne kadar sa’y olunmuş ise de kimesne talib olmayub kurbiyet-i ağyar cihetiyle kal’a-i 
merkume topçu muhtaç olduğundan nısfı altı ayda ve diğer nısfı altı ayda tebdil olunmak 
üzere Der-saadetten bir orta topçu neferatı ta’yin kılınmasını müsted’i kal’a-i merkûme 
muhafız vekilinin kağıdıyla Faş Naibinin i’lâmı takdim olunduğu ve kal’a-i merkume 
serhâdât-ı hakâniyeden ağyara karib mahalde vakı olarak muhafazası lazımeden ve 
adavat-ı mukteziyenin ikmali farıza-i halden olduğu beyanıyla bu hususa müsaade-i 
seniyye erzân buyurulması müşarün-ileyh tahrir eder. 

Husus-ı mezkûru mübeyyin ve müsted’i muhafız vekili muma-ileyhin kâğıdıyla Faş 
Naibinin i’lâmı kıt’a 2  

Faş Kal’asıçün sene-i sabıkada Der-saadet’den irsal olunan dört kıt’a çarha ve dörd kıt’a  
obüs topları Trabzon’da tevkif olunarak ……kal’a-i merkumeye gönderildiğinden bahisle 
hareket olunmak….. 

Topların Trabzon’dan gönderilmesi Der-saadet’den …………………müsaade 
kılınmasını Faş Naibi bir kıt’a …..tahrir ve inhaları oldur ki her halde  



 
 

 

Maruz-ı bendeleridir ki; 

Tophane-i Amire Nazırı Atufetlü Efendi Hazretlerinin i’lamında tahrir ve beyan olunduğu 
üzere Faş Kal’asıçün maa zâbıtân yüz nefer topçu neferatının hesab olunduğu vecihle 
senevi mevacibleri (maaşlar) yedibindörtyünondokuz guruş yirmisekiz akçeye baliğ 
olmağla bu makule kılâ-ı hâkâniyede topçu neferatının tertib ve tahriri irade buyurulduğu 
halde senevi icab eden mevacibleri (maaşları) makabelesinde darbhaneyi amireye ol-
mikdar faizlü mukataat taksisi ile tanzim olunageldiğine binaen neferat-ı merkûmenin 
dahi nizamı veçhile lazım gelen mevacibleri (maaşlar) mukabelesinde cânib-i darbhâne-i 
âmireye ol-mikdar faizlü mukataa tahsis kılınarak müceddeden tertib ve tahririyle tanzimi 
veyahut müşarün-ileyh Hasan Paşa Hazretlerinin inhası veçhile evvel baharda bir aded 
topçu ortasının irsali menut-ı re’y-i sâmileri idüğü malum-ı devletleri buyuruldukda emr ü 
ferman devletlü, marifetlü sultanım hazretlerinindir.  

EK-23 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 1062, Gömlek No: 43615, Tarihi: 1240 Ca 
(Cemaziyelevvel) 14 (4 Ocak 1825), Konu Özeti: Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı 
Hasan Paşa’dan gelen evrakın hülasası olup, kale tamiratına Sohumlu Arslan Bey’in 
ahvaline ve Anapa Muhafızı Abdullah Ağa’ya mirmiranlık ve Trabzon eşrafından 
Kalcızade Osman Bey’e kapıcıbaşılık verilmesi hakkındadır. 

Hâlâ Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Vezir-i Mükerrem Saadetlü Hasan Paşa 
Hazretleri tarafından mukaddema varid olan tahriratın hülasasıdır. Fi 14 Cemaziye’l-
evvel sene (12)40 

Trabzon Valisi müşarün-ileyhin tarafından vürud eden tahriratın işbu bend bend hülâsası 
manzur u malum-ı hümâyunum olmuşdur. Anapa’nın takviyesi ve kabailin celb ve te’lif-i 
ve derûn-ı eyâletin nizam ve rabıtası kendisünden kat’i matlub olduğundan iyâb u zihâb 
(gidip-gelmek) ve derûn-ı eyâlette dolaşmak kendinün zâ’tına ihale olunmak münasibdir. 
Anapa’da muhafız kaimmakamı olan Abdullah Ağa’ya müşarün-ileyhin iltiması üzere 
mirmiranlık virilsün. Diğer iltimas eylediği Osman Beğ’e kapıcıbaşılık tevcihi 



 
 

münasib olmağla münasibi vechile cevab tahrir oluna (yazıla) ve mevadd-ı sâire 
tafsil ve beyan olunduğu üzere tanzim ve ol-vechile icraatına ibtidar olunsun.  

İşbu hülasa evvelki Penç-şenbe (Perşembe) günü bâb-ı âlilerinde akd olunan encümen-i 
şûrada lede’l kıraa(t) bend-i evvelde muharrer Faş kal’ası vakıa lâzzü’l muhafaza mahal 
olub evvel bahara kadar idare edecek zahiresini Trabzon Valisi müşarün-ileyh uyarmış ise 
de andan sonrasıçün iktiza eden zahire (yiyecek, içecek) tertibi lazımeden olmağla 
sabıkına müracaat ve iktizayı ifade etmek üzere bu husus başkaca ihraç ve defterdar 
efendi kullarına havale olunmuş ve Faş muhafızlarını …..Faş gümrüğü hasılatıyla 
kendilerini idare ederler iken boğaz-ı mezkûrun mesdudiyyeti (kapalı oluşu) ve girmek 
…………….. cihetiyle muhafız vekili muma-ileyh fi’l-hakika geçirmeyeceği gibi 
nümudar (görünen) ise de muhafızlık-ı mezkûr vali-i müşarün-ileyh mahvil-i muvaddan 
olduğuna binaen vekil-i muma-ileyhin muma-ileyhin ikdar ve ianeyi dahi müşarün-
ileyhin bileceği şey olub mesela muhafız vekilini müşarün-ileyhin behresine tecdit ile 
muktedirce âdemlerini tayin eder yohusa iktizasına göre bi’l-ikdar istihdam eyler re’yine 
muhavvel idüğünü mutazammın öylece cevab yazısı ve bend-i sanide (ikincide) mezkûr 
Rusyalunun Faş Boğazını kapayub ticaret ve taayyüşü muattal etmesi kendü toprağına 
kal’a yapmasından iktiza etmiş denildigine göre ahden ve şarten devletçe ……olmayarak 
olsa olsa müşarün-ileyh tarafından hem-civarlık usulünce Rusya memurlarıyla bi’l-
muhabere bir hüsn-i suret verebilir ise isabet ve belki hüsn-i hürmet kabilinden 
olacağından tıbk-ı istizanı (izin istemek) vechile Tiflis’de olan Rusya Ceneraline 
tarafından münasibi vechile mektub yazmasında be’is olunmadığı kendüne tahrir ve iş’ar 
olunması ve bend-i salisde müşarün-ileyh Trabzon eyaletinde bazı görülecek mesalih 
beyanıyla Anapa’ya azimeti bunları rü’yetden evvel veyahud sonra olmasını istizan etmiş 
olmağla eğerce mukaddema Trabzon eyaletinin müşarün-ileyh tevcihi Anapa 
muhafazasına bi’n-nefs gitmesi kaziyyesine mebni ise de mesalih eyaleti dahi yüzü üstü 
bırakmak içün hakkından başka müşarün-ileyhin..   

Min-el kadim (çok eskiden beri) Faş Kal’ası muhafazasıçün beruce münavebe Canik 
tarafından ve Gönye Sancaklarıyla Ordu tevabii kazalarından berüce münavebe üç yüz 
nefer müretteb olarak sakir-i merkûme nöbetçileri geldikde mevcud bulunarak ve Faş 
İskelesine Gürcü ve Mekri’den (Mingrelia) zahire ve esir ve emtia gelerek ve tüccarı ahz 
ve ita ile kal’a-i merkûmenin derun ve birûni şenlenmiş gerek hasılatıyla tayinat-ı 
askeriye idare olunub Faş muhafızı vekili dahi temettu’ edegelmiş iken üç seneden beru 
Rusyalu Faş suyunun yukarı boğazında Faş’a bir saatten eksik Galuca nam mahalde kal’a 
inşaasıyla Faş yolunu ve boğazını kapadub Faş’da olan bazarı kem-hâlde icar etmiş ve bu 
çihetle Faş ahali ve tüccarı taayyüşden mahrum olarak her bir terk-i vatan ederek ve 
gümrük dahi muattal kalarak kal’a-i merkûme muhafız vekili ve maiyetinde mevcud 
neferaddan ibaret Faş ve şark canibi gailesi cihetiyle asker tertibine halel gelerek gâh 
neferat gâh bedelat ile adare etmiş ve otuz sekiz senesi Samsun mübaayasından altı bin 
kile İstanbuli hınta (buğday) ve iki bin kile İstanbuli şair (arpa) gönderilmiş ise de 
havanın vehameti cihetiyle çürüyeceğinden zikr olunan hınta ve şairi beher kile 
İstanbulisi yirmi ikişer kıyye itibariyle Trabzon’da Lazute166 tebdil ve dakik (un) ettirilüb 

                                                            
166 Lazute: 18.yüzyıl boyunca Trabzon Vilayetinde Mısır yiyeceğine Lazut denilmekteydi. 



 
 

ol-vechile vaz’-ı anbar olunmuş ise de Faş Muhafızı Vekili’nin ta’katı kalmadığından 
zaruri dakik-i mezkûr (zikredilen un) ta’yinat askeriyeye verilmiş olduğu ve bundan böyle 
evvel bahara kadar vefa eder ise de evvel bahardan sonra vefa etmeyeceğini ve idare-i 
ta’yinat Muhafız Vekili iane ve himem-i devlet-i âliyeye muhtaç olduğu keyfiyatını 
mübeyyin vekil muma-ileyhin balası ve defter güna varid olan takririyle Faş Nâibinin 
i’lamı takdim kılındığı ve Faş Muhafızı Vekili celb-i muhafazaya dair vesaya-yı muktezâ-
yı tefhim ve sâye-i hümâvâye-i şâhânede şimdilik memha ekmen (mümkün olduğu kadar) 
ikdarına i’tina olunarak iade olunmuş olduğu beyanıyla iktizasınn icrasına himem-i 
seniyye erzan buyurulmuş. Müşarün-ileyh bir kıt’a kaimesinde tahrir eder. Husus-ı 
mezkûru mübeyyin vekil muma-ileyhin marru’l-zikr takririyle Faş Naibinin i’lamı Kıt’a 2 

Müşarün-ileyh tarafından Faş canibinin istiknah-ı ahvali (bir şeyin durumunu araştırma) 
zımmında müntehab (seçilmiş, güzide) âdem (adam) gönderilerek Rusyalunun Faş 
boğazını kapatub ticarat ve ta’ayyüşü muattal etmesi cihetiyle Faş hali kalub hudanegerde 
(Allah göstermesin) fırsat bulsa her dürlü tasallut edeceği ve Faş’da olan dükkân ve 
haneler müteheddim (yıkılıp) ve harab olduğu tebeyyün edüb bu keyfiyet münafi-i 
(uymaz, zıt) ahd u şart olduğundan Tiflis’de olan Ceneraline taraf-ı müşarün-ileyhden 
iş’ar olunması iltimas olunmuş ve devlet-i âliyyeden istizân etmeksizin yazmağa cesaret 
edememiş ve bu keyfiyetin inhası lazım gelmiş olub Faş iskelesi böyle muattal idiğü 
suretde ol-havaliye kimesne rağbet etmeyerek her hususda suubet (zorluk)?olacağı 
beyanıyla bu husus teveccühle olmak iktiza eder ise menut-ı irâde-i âliyye idiğün.     

Hâlâ Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Veziri Mükerrem Saadetlü Hasan Paşa 
Hazretleri tarafından muahharan varid olan tahriratın hülasasıdır. Fi 28 Cemaziye’l-âhir 
sene (12)40 (17 Şubat 1825)  

Çürüksu ve Faş kal’alarına taraf-ı devlet-i âliyyeden binâ eminleri ta’yin ve nezareti 
müşarün-ileyhe havale buyurulmuş olduğuna binaen Anapa’nın muhafazazı ve kabailin 
celbi hususunda Anapa maslahatı müntazam olub elyevm bin beş yüz nefer asker ile 
ikâmet eden kimmakamı muhafazaya muktedir olduğu ve beyane’l-cemerat götürmek 
üzere mehebba olan sefine (yelkenli) ile kaimmakam muma-ileyhin ikdarına i’tina ve 
malzeme-i zarûriye-i mukteziyesi tanzim ve esra’ (süratle) ile celb-i kabail husuna dahi 
dikkat kılındığı ve Trabzon ve Gönye ve Canik Sancakları birkaç seneden beru şiraze-i 
nizamından çıkmış ve bu kadar matlubat-ı seniyye muattal kalmış olduğundan bir müddet 
dahi bakılmasa elviye-i merkûmede yer almış görülemeyeceği ecilden bi-mennihi Teâlâ 
nizam eyaleti tanzim ve tetmim (tamamlama, bitirme) etmek ve uhdesine muhavvel 
(havale edilmiş) ma’dene fenninde mahir ma’denciler tedarikiyle mevcud ma’denleri ber-
vech germiyet idare ve i’mal ve cevher ma’mul olan mahalleri bi’t-tahri zahire ihraç 
ederek bu babda bir humat (korumak) ibrazına muvaffak olmak ve ta’mir ve inşası idare 
olunan kal’aların mahalline varub bi’t-tadatesbâb-ı istihkâmatını ikmal etmek üzere ibtida 
Canik’e ve andan dahi dâhil-i hükümeti olan mahallerin rabıtasını vererek dolaşub avdeti 
ve ve avdetine kadar mevsim güzeran itmez ise Anapa’ya azimet etmek ve yine 
Kasım’dan mukaddemce Trabzon’a avdet ve bu suretle mehamm-ı (mühim şeyler) 
seniyyenin icrasına mübaderet etmeği ve Anapa’ya azimetine vaktin tahammülü olmadığı 
suretde Anapa’nın askeri Kasım’dan Kasım’a müretteb olduğundan cedid (yeni) asker 
tesyiriyle (göndermek) atîki celb olunarak Anapa maslahatına bir-vechle halel gelmemek 



 
 

üzere tanzimini müşarün-ileyh tasvib etmiş ve bu suret nezd-i âlide karin-i müsaade 
olduğu halde bâ-avn-i bârî ifa-yı me’muriyete i’tina yahud ibtida Anapa’ya azimeti irâde 
buyurulur ise heman sefineler tedarik ve tanzim-i levâzımât ile bilâ-tevakkuf Anapa’ya 
azimete müsâra’at edeceği beyanıyla terhis yahud Anapa’ya azimeti şıklarında irâde-i 
seniyye ne-vechile (ne gerekiyorsa) ise iş’ar buyurulması.      

Sohumlu Keleş Beğzade Arslan Beğ Trabzon’da ikâmet-i irâresine mebni çend mâh 
ikâmet ederek müşarün-ileyhin Trabzon’a vürudundan mukaddem ibraz-ı hüsn-i himmet 
ve sadakat daiyesiyle Sohum ve Abaza canibine gitmiş ve celb-i havadis zımmında ela 
geçer mülahazasıyla kâğıt yazılmayub taraf-ı müşarün-ileyhiden mahsus âdem irsaliyle 
istidlâ-i ahvale ibtidar olunmuş olduğundan Rusyalu ile kabail beyinlerinde (aralarında) 
vukuu bulan münakasaya mebni  mir-i muma-ileyh kabaili celb ile tevellüt ve İznagoriyle 
yekden ve yekcihet olarak Rusya ile vaki olan muhaberelerde Rusyaluya galib 
olduklarından el-yevm Rusyalunun kabaile husumeti derkâr olub fırsat gözettikleri ve 
kabail tarafı bi’l-umum mukabeleye niyet ve ittifak üzere iseler de tob ve cebhane ve 
asker ile ianeye muhtaç ıztıraba düçar oldukları feryadıyla kabail-i merkûme nüvat 
Vaznagori ve muma-ileyh Arslen Beğ’den gelen ma’rûzat takdim kılındığı ve keyfiyet bu 
veçhile olduğunu müşarün-ileyhin göndermiş olduğu adamlar avdet ile takrir etmiş 
olduğu ve Rusyalu fırsat bulduğu halde dakika fevt etmeyerek Abaza kavmini daire-i 
medar (sebeb, vesile) zabt ve istila edeceği beyanıyla bu babda sünüh edecek irâde-i 
seniyye ne veçhile ise ol-vechile harekete ibtidar edeceğin. 

Marûzayat-ı mezkûre kıt’a 3    

Müşarün-ileyhin Anapa’da muhafız kaimmakamı olan dergâh-ı âli kapıçı başılarından 
Abdullah Ağa müddet-i vefireden beri ve müşarün-ileyh hidmetinde müstahdem olub 
zatında mu’temed (güvenilir) ve mehammşinâs (işinin ehli) ve şayan-ı lütuf ve atufeti 
bendegân saltanat-ı seniyyeden olduğundan başka el-haletu-hazihi Anapa’ya 
mütesellimlik ünvanıyla gönderilmiş olub me’mur olduğu hidmetde muma-ileyhin gayret 
ve ibraz-ı hüsn-i hidmet edeceği meczûmu (kesin karar verilmiş) olduğundan esna-yi 
me’muriyetinde inayet ve ihsan-ı devlet-i âliyyeye iğtiraren rütbe-i mirmiran istid’a 
edeceğini müşarün-ileyh vadetmiş olduğu beyanıyla ağa-yı muma-ileyh rütbe-i mirmiranı 
tevcih ve ihsanına müsaade-i seniyye şayan buyurulması. 

Silahşoran-ı Hassadan ve Trabzon’un eşref-i vücûh u hanedanından (Trabzon 
hanedanından şerefli, izzetli şahsiyetli) Kalcızâde Osman Beğ erbâb-ı sıdk u 
istikametden (doğru sözlü) olub bu makuleler haklarında lütuf ve atufet-i seniyye erzân 
buyurulacağı meczumu Olduğundan ve muma-ileyh ferman-ber ve gayretlü bendegân-ı 
devlet-i âliyeden olarak şâyeste-i inâyet ve atûfet idiğünden bahisle ba’de ezin (bundan 
sonra) dahi hüsn-i hidmete teşvik zımmında muma-ileyh kapucıbaşılık rütbesi ihsanına 
müsaade-i seniyye erzan buyurulması müşarün-ileyh dört kıt’a kaime ve dört kıt’a 
şukkasında tahrir eder.  

Ber muktezâ-yı ruhsat-ı seniyye tarafından muhafız kaimmakamlığıyla Anapa’ya 
gönderdiği Abdullah Ağa’ya bin beş yüz askeriyle kudretlice göndermiş ve vakıa güzel 
gayret eylemiş olub lakin eğer kaimmakam göndermeyübde kendüsi bin-nefs (kendisi) 



 
 

gidecek ve yerine Trabzon’a mütesellim birağacak (bırakacak) olsa bu mikdar asker 
gönderemeyeceği be-didâr (kendini göstermek) yani kendüsi Trabzon’da kalubda 
Anapa’ya kaimmakam göndermeğin ile bilakis kendüsi Anapa’ya gidüb Trabzon 
mütesellimi bırakmalığında fark-ı azim olarak kendüsi Anapa’ya gitdükden sonra 
Trabzon’da kalacak mütesellimi gerüden bir iş göremeyeceği nümûdar (açık seçik 
görünen) olmak cihetiyle müşarün-ileyhin bütün bütün Anapa’ya gidüb ikâmeti münasib 
olduğu ilm olub ancak hiç gitmemekten ise bir kere dahi şöyle gidüb Anapa’nın 
mesalihine dahi bin-nefs rabıta vererek yine Trabzon’a avdeti suretinde dahi muhsenat 
derkâr olduğundan ve her ne ise şimdi iktiza-yı hali ve maslahatı müşarün-ileyhin kendi 
re’y ve uhdesine bırakılması (akl-ı selim)? olacağından kendüsine yazılacak cevabname 
mealinde şu cihetle inha ve istizan etmişsiz vakıa dahil hükümetiniz olan sancakların 
mesalihini hüsn-i rabıta ve nizama idhâliniz lazımeden olduğu misillü Anapa Kal’asının 
istihsali esbâb-ı takviye ve tahkimi dahi her halde sizden matlub olarak iş’arınız veçhile 
ru’yet-i mesalih eyalet içün bir kere dolaşınız ve gerek bir kere dahi bin-nefs Anapa’ya 
gidüb oranın mesalih-i muktezâyâsını dahi hüsn-i suret ve takviyyet verdikden sonra yine 
Trabzon’a vadet etmeniz şıklarından ikisi dahi lazım ve münasib olmakla artık 
k(h)angisinin takdimi münasib görülür ve ne veçhile icab eder ise öylece icra-yı uhdenize 
muhevveldir yollu cevab yazılması ve bend-i rabi’de mestur Keleş Beğzâde Arslan 
Bey’in Abaza kabailile bi’l-ittifak ve Rusyaluya mühâcemaları isâbet add olunur ise de 
istid’aları vechile canibi devlet-i âliden top ve cebhane asker ile ısdar-ı kaziyyesi ve 
devlet-i âliyyenin Rusyalu ile olan mesalihasına münafi (aykırı) ve hasbe’l-vakit gayr-i 
caiz olarak bu suret mukaddemleri dahi bi’d-def’aat kal u kaleme alınmış ve uymamış 
olduğundan şimdi bu husus içün müşarün-ileyhe yazılacak cevabda eğer kabail başlı 
başlarına Rusyalu ile mukavemet edemeyecekler ise bunun iyisi maslahatın önünü 
kapatmak ve münazaayı bir hüsn-i suretle bastırmakdan ibaret olacağına binaen evvel 
takrirce müşarün-ileyh kendi tarafından ve kendisinden ol-taraflara olan Rusya 
kumandanına mektub tahririyle bir tarafın Rusya hududuna tecavüzü mücerred öte 
tarafdan kendilerine münafi-i mesâlihe vâki olan tecavüz ve taaddiyatdan iktiza etmiş ise 
de beynettarafeyn bu makule evzâ-ı nâ munâsebenin vukuu gayr-i caiz veyahut da niza-i 
muceb olduğundan kumandan mersum Rusya halkını taaddi ve tecavüzden men’ etmek 
üzere müşarün-ileyh dahi Anapa kabalini tecavüzden men’ edeceği zeminlerini best 
ederek yazub def’-i kîl u kâl (dedikoduyu men etmek) suretine istihsâle mübâdete etmesi 
tavsiye kılınması ve bend-i hamisde muharrer olduğu üzere Anapa’da Muhafız 
Kaimmakamı olan müşarün-ileyh Abdullah Ağa’nın fi’l-vakî erbâb-ı dirâyet ve 
liyâkatdenolduğu meclisde bazı erbâb-ı vukuf bendeleri taraflarından dahi ifade ve 
şâhâdet olunmuş ve el-yevm Anapa muhafazasında bulunmuş olması cihetiyle dahi 
tazayüd (artma, çoğalma) vaki nüfuzunu muceb olacak suretin icrası münasib görünmüş 
olacağından müşarün-ileyhin intihayı (nihayet) vechile muma-ileyh kullarına rabıta-i mir 
miranı tevcih ve ihsan buyurulması menut-ı irâde-i seniyye-i mülükâneleri olan 
mevaddan idiğü ve bend-i sadisde (altıncı) muma-ileyh Kalcızâde Osman Beğ’e 
kapucubaşılık tevcihi ittihaz olunmuş ise de Trabzon vücuhundan kapucubaşılarının 
ekseri (çoğunluğu) pekde münasib olmayacağı cihetiyle bundan sarf-ı nazar olunarak 
bunun içün dahi müşarün-ileyhe münasibi vechile cevab-ı rafi’ (yücelten cevap) 
yazılması hususları beyne’l-huzar (hazırda olanlar, hazirun) tezekkür (zikretmek) ve 
tensib olunmuş (uygun bulunmuş) olduğu muhat-ı ilm-i âlileri buyurulmuş olmakla 



 
 

hususat-ı mezkurede ne veçhile irâde-i seniyye-i cihandârileri müteallik olur ise emr ü 
ferman hazret-i veliyyü’l emrindir.    

EK-24 

Arşiv Fon Kodu: C..AS.. Dosya No: 574, Gömlek No: 24159, Tarihi: 29 Ca 1240 (19 
Ocak 1825), Konusu: Faş Muhafızı Çeçenzade Vezir Hasan Paşa Anapa Kalesi 
muhafazasına dahi tayin olunduğundan Faş Kalesi'ne vekil tayini ve asker tertibi.  

Mefâhiru’l-kudât ve’lhükkâm meâdinu’l-fezâili ve’l-kiram Karahisar-i Şarki Sancağı’nda 
vâki Ordu ve tevâbi-i on aded kazaların kuzât ve nüvvâbı zîde fazluhum ve mefâhiru’l-
emâsil ve’l-akrân a’yân ve zâbitan ve vucûh-ı memleket ve bi’l-cümle iş erleri zîde 
kadruhum tevki-i refi-i hümâyûn vâsıl olıcak ma’lum ola ki hâlen Trabzon valisi ve Faş 
Kalesi muhafazası şartıyla ilhaken Gönye Sancağı Mutasarrıfı olan Çeçenzade düstûr-ı 
ekrem-i müşir-i müfahham nizamü’l-âlem vezirim Hasan Paşa edamallahû Teâlâ iclâlehu 
Anapa Kalesi muhafazasına memur ve tayin kılınmışolmakdan naşi müşarün-ileyh 
mukteza-yı seniyyeden veçhile ol-baharda muhafaza-i merkumeye azimet eylemek üzere 
Faş Kalesi muhafazasına şimdiden ….tarafından vekil tayin etmiş ise de kale-i merkume 
lazımü’l-harasete sedd-i halatdan olub istihsal-i esbab muhafazası zımnında mikdar-ı vaki 
asker tertib ve ikamesi dahi lazımeden olduğuna mebni tayin eylediği vekili maiyetinde 
ikişer yüz neferden ibaret olan her bir takımı dört mah ikâmet olunmak üzere münavebe 
veçhile Trabzon Sancağı’nda vaki’ Rize kazasından yüz yirmi ve Hemşin kazasından 
seksen nefer ki bu iki kazadan bir takım olarak iki yüz ve Karahisar-i Şarki Sancağında 
vaki; Ordu ve tevabi’i on adet kazalar……iki yüz ve Gönye Sancağı’ndan dahi iki yüz 
nefer cem’an üç takım olarak altı yüz nefer asker tertib olunmuş olduğu beyanıyla her bir 
takımdan dört mahta bir kere gelenin muktedir başbuğla kale-i merkumeye irsal ve tecsil 
kılınmak üzere evamir-i şerifem ısdar ve nıyazı hususunu müşarun-ileyh bu defa der-bar-ı 
şevket-karar-ı mülükaneme tahrir ve iş’ar edip ….müşarun-ileyhin bu vecihle tertibi kaza 
ve asker haklarında suhuleti muceb olarak hemen her bir  takımın nöbeti hulül ettikçe 
mahallerinden tamamca ihraç ve irsaliyle kale-i merkumenin istihsal-i esbab-ı muhafaza 
ve müharesesine ikdam ve dikkat icab-ı halden olmağla sizki kadı ve nüvvab ve sair 
muma-ileyhim südde-i müşarun-ileyhin liva-i mezburdan tertib etmiş olduğu marrü’z-zikr 
iki yüz yerli askeri nöbeti geldiği gibi gayet güzide ve ….ve tam olarak muktedir 
başbuğla Faş Kalesi muhafazasına eriştirip muhafaza vekili maiyetinde dört mah ikâmet 
ve ….hidemat-ı muhafazada sadıkane hareket eylemeleri hususunu gönderecellerinden 
başbuğa tenbih ve ekide-i mübaderet ve nöbet hususunda tahallus ve rehavet vukua 
geldiği ihsas olunur ise bu keyfiyet hakkınızda müntec-i vehamet olacağını bilip ona göre 
icra-yı lazıme-i memuriyet bi’l-ittifak ihtimam ve bezl-i mukadderet eylemeniz fermanım 
olmağın sadık-yafta sudur olan hatt-ı hümâyûn şevket-makrun-ı şâhânem mucebince 
tekiden ve ikdamen işbu emr-i celilü’l-kararım ısdar ve ……ile tesyar olunmuştur. İmdi 
kale-i merkume muhafazası için liva-i mezburun mürettep olan iki yüz nefer yerlü askeri 
nöbeti geldiği anda tehir ve emrar-ı vakti tecviz olunmayub derhal güzide ve…olarak ve 
bir neferi noksan olmayarak muktedir başbuğla muhafız vekili maiyetine irsale bi’l-ittifak 
ikdam ve sadaat eylemeniz irade-i seniyyem muktezasından idiğü ve bu bada kusur ve 
rehavetle asker-i merkum noksan ve …..gönderildiği tahkik olunur ise de icra-yı 
tedibatınıza ibtidar kılınacağı malumumuz oldukda ber-minval-i muharrer amel ve 



 
 

hareketle ibraz-ı hisle hidmete bi’l-idhal-i kemal say ve dikkat ve hususundan ziyade hazr 
ve meccaniyet eylemeniz babında ferman-ı alişânın sadır olunmuştur, buyruldu. 

Vusul buldukda bu babda vech-i meşruh üzere…..sudur olan ferman-ı vacibü’l-itba ve 
lazım…. 

EK-25 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 1063, Gömlek No: 43654G, Tarihi: 1240 C 15 (4 
Şubat 1825), Konu Özeti: Trabzon Valisi Hasan Paşa’dan kapıkethüdasına gelen 
şukka olup, Trabzon eyaletinin asayiş temin edildikten sonra Canik, Fatsa ve Ordu’daki 
madenler meselesiyle uğraşması.  

İnayetlü, mürüvvetlü, re’fetlü, ferzan u (ilim, hikmet sahibi) celili’l-kaderim seniyye’l-
himem sultanım hazretleri, 

Anapa muhafazası uhde-i halisâneme muhavvel olarak evvel baharda Anapa’ya azimetim 
muktezâ-yı irade-i seniyyeden olduğundan tıbk-ı me’muriyetim vechile hazırlanmağa 
mübaşeret ederek bi-mennihi teâlâ vakitle Anapa’ya azimet ideceğim derkâr ise de 
Trabzon eyâletinin hâli mâlum ve Anapa’nın idâresi esbâb-ı layıkanın icrasıyla 
olacağı emr-i gayri mevhum olduğundan yaz mevsimi iktizasına göre bir iki mah 
Anapa’ya gidüb kabailin celb ü te’lifi (kabileleri toplatıp, barıştırmak) mevsim-i şita 
takarribinde yine Trabzon’a gelerek Trabzon eyâletinin şiraze-i nizâmından 
çıkmaması ahvâline i’tina olunması muvafık-ı irade-i seniyye ise de Anapa’ya gidüb 
gelmekde ve trabzon’da ikâmetim hususunda terhisâd ile ol-babda hassa-i seniyye erzân 
buyurulmak hususu der-bar şevket-karar-ı mülükâneye arzı ve takaddim kılınmak 
mütealaasında iken hakk-ı abidânemde şâyan buyurulan tevcihat bi-gayat-ı şâhâne iktiza-
yı Fatsa ve tevabi’i madenleri uhde-i çakeriye ihâle ve bir vakitden beru civar-ı ağyar 
başlanub ikmaline muvafık olunamamış Çürüksu Kal’ası ve maada tamire muhtaç olan 
Faş kal’ası ebniyesiçün taraf-ı devlet-i aliyeden bina eminleri ta’yin ve nezâret-i 
muhlislerine ihale buyurulmuş ve iktizasının icrasına bezl-i makrut olunmak lazım gelmiş 
olduğuna binaen Anapa’nın tıbk-ı irade-i âliye üzere muhafaza-yı ve kabailin celb-i 
hususlarında Anapa müsellihatı manzum olub elyevm binbeşyüz nefer ile ikâmet eden 
kaimmakam bendeleri muhafazaya mukatder ve idare-i muhafazanın uhdesinden gelür ve 
imtizâç-ı âra ve celb-i kulûb- âşnâ (aşina) olduğu (görüşleri birbirine uyumlu hale getirme 
ve yakın (görülen) kalpleri çekme) ve beyne’l-hucurât Anapa’ya gönderilmek üzere 
mahya kılınmış sefine ile muma-ileyhin ikdârına müsaade ve malzeme-i zaruriye-i 
mukteziyesi tanzim …..ve yine varılacağı iş’ar olunarak celb-i kabail hususu ta’lim ve 
vesâya kılınacağı ve hulûs-verleri (hürmetli- hüner sahibi) Trabzon eyâletine şirâze-i 
nizamına rabt ile Canik’de ve Fatsa ve Ordu’da kain madenlere binnefs kendimüz gidüb 
erbâb-ı maharetden madenciler tedariki mevcud olan madenleri bervech-i germiyet 
idarenin usûlüne bırakmak ve bi-avnillah kuvve-i tâli-i hümayun ile cevher ma’lul olan 
mahalleri yokladub bir hizmet-i celileye izharen muvaffak olmak ve bade imaret ve inşası 
matlub-ı cihandâri buyurulub nezaretine me’mur olduğum kıla’-i (kale) hakaniye 
mahallerine varulub kudret ve mehabet şâhâne-i teşhir ve i’lan iderek matlub-ı devlet-i 
âliye üzere esbâb-ı ikmalini istihsal birle avdet olunub mevsimde Mart kalursa yine 



 
 

Anapa’ya dahi varılub muhafaza-i lâzımesine lazımesine takviye ve celb-i kabaile murat 
virilüb kaimmakamımız muma-ileyh ibka olunarak rûz-ı Kasım’dan mukaddemce yine 
Trabzon’a gelüb mühim-i lazım ihtimamın icrasna bakılmak ve Anapa’ya azimete vaktin 
tahammülü kalmadığı suretde Anapa’nın asakiri Kasım’dan Kasım’a tertib olunacağı 
üzere cedid asker gönderilüb atiki (cabuk davranan, atik) celb olunmak mütalaası zihn-i 
halisaneme tulu’ (doğma, doğuş) ve bu suret kaffe-i me’muriyet ve şiraze-i manzûmeye 
takviye olacağı indimizde emr-i sevab görülmüş ise de bu mahlasları devlet-i aliyenin 
azadsız kulu ve kölesi olduğum hasebiyle bila istizân bir gûna harekete cesaret 
olunamayacağı ve mülahazâ-i halisanem tab-ı kerâmet bina-i aliye muvafık olmayarak 
ibtida Anapa’ya gidilek irade buyurulur ise heman sefineler tedarik ve cihaz-ı lazıme 
(gerekli techizat) tanzim olunarak bila tevkif Anapa’ya azimet ve fermude-i seniye üzere 
amel ve hareket olunmak içün emr ü ferman-ı celileye müterakkib olduğum bu def’a bab-
ı adaletmâye baariz ifade (geniş olarak) olunmağın bir vakit neşat-ı hazret veliyyü’n-
niamide takdim buyurularak ne gûna irade-i âli taalluk iderse hakk-ı acizanemde nimet 
mahza bilerek (tek nimet bilerek) imtisal olunmak içün bir an akdemce taraf-ı haliseye 
ifadeye himmet buyurmaları ve maksud-ı sâdıkanem mücerred (yalnız, tek) ve tahsil-i 
rıza-yı devlet-i âliyeden ibaret olduğu malum-ı âliyeleri buyurulmak içün iş’ârım 
olmuşdur efendim. Fi 15 C Sene (1)240 (4 Şubat 1825) 

Hâlâ Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Veziri Mükerrem Saadetlü Hasan Paşa 
Hazretleri tarafından muahharan varid olan tahriratın hülasasıdır. Fi 28 Cemaziyelâhir 
sene (12)40 (17 Şubat 1825)  

Çürüksu ve Faş kal’alarına taraf-ı devlet-i âliyyeden binâ eminleri ta’yin ve nezareti 
müşarün-ileyhe havale buyurulmuş olduğuna binaen Anapa’nın muhafazazı ve kabailin 
celbi hususunda Anapa maslahatı müntazam olub elyevm bin beş yüz nefer asker ile 
ikâmet eden kimmakamı muhafazaya muktedir olduğu ve beyane’l-cemerat götürmek 
üzere mehebba olan sefine (yelkenli) ile kaimmakam muma-ileyhin ikdarına i’tina ve 
malzeme-i zarûriye-i mukteziyesi tanzim ve esra’ (süratle) ile celb-i kabail husuna dahi 
dikkat kılındığı ve Trabzon ve Gönye ve Canik Sancakları birkaç seneden beru 
şiraze-i nizamından çıkmış ve bu kadar matlubat-ı seniyye muattal kalmış olduğundan 
bir müddet dahi bakılmasa elviye-i merkûmede yer almış görülemeyeceği ecilden bi-
mennihi Teâlâ nizam eyaleti tanzim ve tetmim (tamamlama, bitirme) etmek ve uhdesine 
muhavvel (havale edilmiş) ma’dene fenninde mahir ma’denciler tedarikiyle mevcud 
ma’denleri ber-vech germiyet idare ve i’mal ve cevher ma’mul olan mahalleri bi’t-tahri 
zahire ihraç ederek bu babda bir humat (korumak) ibrazına muvaffak olmak ve ta’mir ve 
inşası idare olunan kal’aların mahalline varub bi’t-tadatesbâb-ı istihkâmatını ikmal etmek 
üzere ibtida Canik’e ve andan dahi dâhil-i hükümeti olan mahallerin rabıtasını vererek 
dolaşub avdeti ve ve avdetine kadar mevsim güzeran itmez ise Anapa’ya azimet etmek ve 
yine Kasım’dan mukaddemce Trabzon’a avdet ve bu suretle mehamm-ı (mühim şeyler) 
seniyyenin icrasına mübaderet etmeği ve Anapa’ya azimetine vaktin tahammülü olmadığı 
suretde Anapa’nın askeri Kasım’dan Kasım’a müretteb olduğundan cedid (yeni) asker 
tesyiriyle (göndermek) atîki celb olunarak Anapa maslahatına bir-vechle halel gelmemek 
üzere tanzimini müşarün-ileyh tasvib etmiş ve bu suret nezd-i âlide karin-i müsaade 
olduğu halde bâ-avn-i bârî ifa-yı me’muriyete i’tina yahud ibtida Anapa’ya azimeti irâde 



 
 

buyurulur ise heman sefineler tedarik ve tanzim-i levâzımât ile bilâ-tevakkuf Anapa’ya 
azimete müsâra’at edeceği beyanıyla terhis yahud Anapa’ya azimeti şıklarında irâde-i 
seniyye ne-vechile (ne gerekiyorsa) ise iş’ar buyurulması.     

EK-26 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 1103, Gömlek No: 44581 B, Tarihi: 1240 C 29 (18 
Şubat 1825), Konu Özeti: Kırım Guvernatörü General Graf Vorogof tarafından 
Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa’ya gelen mektub olub Anapa’ya 
muhafız tayin olunduğunu tebrik ile kabail meyanında ticaret umurunu tanzime memur 
edilen İskas nam müsteşarın yazdıklarına itimadı nefsetmesi hakkında kaime.  

Devletlü saadetlü, ubbehetlü, hem-civâr vefâ-şi’ar Paşa-yı celili’l-i’tibâr sultanım 
hazretleri 

Bu def’a Anapa kal’ası muhafazası ve eyaleti uhde-i liyakatlarına tefviz (birisine 
bırakma) ve ihale buyurulduğunun haber-i meserretleri bu muhibbilerinin mesmu’ı 
(işitilen) oldukda kemal-i mertebe mahzuz (sevinçli, memnun) ve memnun olub öteden 
beru cenab-ı devlet meâblarının mevsûf (vasıflı) oldukları ahlak-ı hamide-i âlem-i 
pesedide ve gerek Şevketlü Âlî Osman Padişahi Hazretleri izinde mazhar (nail olma, 
şereflenme) oldukları teveccüh ve i’tibar hasebiyle taht-ı idarelerinde bulunan eyaletin 
ahalisi ile hem-civarları beyninde (arasında) hüsn-i muaşeret ve zindegâni me’mul-i 
dostanem olduğundan başka Çerkes ve Abaza taifeleriyle ticaret ve dostluk muamelatının 
temşit ve icrası şevketlü imparatorumuz hazretleri tarafından Rusya devletinin mu’teber 
ve müteayyin mu’murlarından asaletlü Kuvaliraskasi nam müsteşara havale 
buyurulmağın me’mur muma-ileyhin mevadd-ı merkumeye dair taraf-ı bahrü’ş-şeriflerine 
vaki olan irâdâta i’tmad-ı tamm ve muavenet ve devleteyn-i fahameteyn (büyüklük) 
beyninde (arasında) derkâr olan hüsn-ü vifak (barış) ve dostluk iktizası üzere cenâb-ı 
devlet meabları dahi niyyât-ı musallihânelerini (işlerini) izhardan (açığa vurma) hali 
olmayarak hudud tarafında asayiş ve rahatın ibka ve vikayet ve serhad tavâifine sulh ve 
dostluğa şayan olduğu vech üzere amel ve hareket eylemelerini isrâb ve ima ederek rusya 
devletine hayırhâhlıkları âşikâr olan umera ve kabail sergerdeleriyle bi’l-ittifak teb’a-i 
tarafeyn ticaretin bedhâh düşmanların taaddilerinden himâyeti emrinde muma ileyh 
asaletlü Eskasi ile bi’l-muhâbere bezl-i himmet ve ianet (yardım) buyurmaları 
me’muluyla tarafımızdan dahi devleteyn tebası beyninde dostluk ve alışveriş 
muamelatının teshiliyle (kolaylaştırma) ve yevmen fe-yevmen tevsi-i hususunda imkânı 
mertebe sa’y (çalışma, çabalama) ve ikdam (gayret) olunacağının inhası kaime-i (ferman) 
vedad (dostuk, muhabbed) daima tahririne nime’z-zeria ittihaz kılındığı İnşa-Allahû 
Teâlâ malûm-ı devlet mersûmu dusturâneleri buyuruldukda balada mezkûr iltimasat-ı 
dostanemizde müsaade birle gâh (yer) ve bi-gâh (zamansız) sıhhat ve afiyetlerini 
mübeşşer (müjde verilmiş) mülattıfelerine (gönül alan) yâd ve dil-şâd (sevindirilmiş) 
buyurmaları etemm-i (tam, mükemmel) metâlib (istek, arzu) ve ikdam-i (gayret) meârib-i 
(ihtiyaçlar, istekler) muhibbânemizdir (dostluğa yakışır bir şekilde). 

Fi C sene (1)240    



 
 

EK-27 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 1041, Gömlek No: 43066 A, Tarihi: 09 N 1240 (27 
Nisan 1825), Konu:  Trabzon, Canik ve Karahisar’a ilhakan Anapa Muhafızlığını’nın da 
kendisine verilmesi üzerine kış münasebetiyle şimdilik kethüdası Abdullah Ağa’yı 
kaymakam nasbederek bir mikdar asker ile gemilere bindirdiği selefini Sinob’a irsal ettiği 
hakkında Trabzon Valisi Hasan Paşa’dan Sadaret’e tahrirat.  

Devletlü, inayetlü, atûfetlü, Re’fetlü, veliyyü’n-niam ve fi’l cûd ve’l kerem hatmi sitem 
efendim sultanım hazretleri, 

Mukaddemce şeref sünuh olan irâde-i inâyet âde-i mülükâne iktizası üzere Trabzon ve 
Canik ve Karahisar’a ilhaken Anapa muhafızlığı uhde-i çakeriye ihale ve ihsaniyle ol-
babda me’muriyet abidânemi natık-ı ısdar ve tesyar buyurulan emr-i âli ve emr-nâme-i 
sâmi veliyyü’n-niamileri müfâdına imtisâl olunmak üzere mevsim-i şitanın hulûlü 
cihetiyle bazı elzem olan hususatı görmek ve Trabzon eyâleti mesâlihini dâhi hüsn-i 
surete zabt itmek içün zarûri evvel-bahara kadar tevakkuf-ı (durma) çakeri icab-ı halden 
göründüğü ve şimdilik binbeşyüz nefer ile ve esre-i kemterânemden birinin kaimmakam 
ta’yiniyle irsâli hâki-pâyi âmel-i fâyi râhimânelerinden istizân olunduğuna binâen istid’a-
yı çakerâneme müsaade-i devlet-i âliye şâyân buyurulub iş’ar-ı abidânem üzere birkaç 
mah zarfında tedarikât-ı mukteziye ve liva zaman saireye tanzim ve tekmil ederek bi-
mennihi Teâlâ ol-babda doğru yalnız Anapa’ya azimet etmek içün şimdilik muhafız 
kaimmakamlığı ve mütesellimlik ünvânıyla dairemizde müntehab-gerdemizden (seçilmiş, 
güzidelerden) mezun birini güzide ve tamamca binbeşyüz nefer ile me’mur ve ta’yin ve 
vusülümüze kadar muhafaza-i kıla’ ve enhâya (kale ve çevresine) dikkat eylemesini 
tefhim (anlatmak, bildirmek) ve telkiniyle (fikir aşılamak) irsâl olunmak hususuna 
müsaade-i seniyye buyurulmuş ve bu hasenece muhâfız kaimmakamlığı ve mütesellimlik 
içün iktizasına göre ismi açık olarak bir kıt’a emr-i âli dahi ısdâr ve selefimiz atufetlü es-
Seyyid Ahmed Paşa Hazretleri bendelerine dâhi mukaddemce sunuh eden irâde-i âliyye 
iktizâsı üzere taraf-ı çakeriden gönderilecek muhâfız kaimmakamıyla teslim ve tesellüm 
kaidesini bi’l-icra doğru Sinob’a gelüb ketfiyyeti bab-ı devlet-meâba(dönülecek yer, 
sığınılacak yer) iş’ar buyurmaları tahrir ve tezkâr buyrulduğu beyânıyla bir kı’a irade-i 
âliye tasvib olunmuş kaimmakamımızı tamam binbeşyüz nefer asker ile Anapa’ya irsâl ve 
tesyâra ve bi-mennihi Teâlâ evvel baharda bi’z-zât mükemmelen ve mücehhezen azimet 
etmek üzere şimdilik esbâb-ı seferiye ve malzeme-i sâirenin tedarik ve istihfarına ibtidar 
olunmak idâresini şâmil şeref-sudur olan emr-nâme-i sâmi rahimâneleri reside-i dest-i 
ta’zim ve hâl-i vacibü’l imtisâline muhat- ilm-i abd-ı müsted’ileri olmağın ol-vechile 
hakk-ı kemteride sezâvar buyurulan müsaade-i eltaf-ı inâyet ve müsafaa-i i’taf-i 
merhametlerinin edâ-yı şükranların âcizi olarak şevketlü, kudretlü, muhabbetlü, 
kerametlü atufetlü, veliyyü’n-nimetim âlem-i hazret-i padişâhi cihân-penâh ve şehinşâh 
İskender Sipahi Efendimizin devam-ı ömr ü saltanatı ve eyyâmi cihandârane ve nusret-i 
ikbâl ve şevket-i hengâm tacidârâne ve zât-ı mülki’l-simat veliyyü’n-niam ekremlerinin 
izdiyad (çoğalmak, artmak) ömr ü devlet ve imtidâr-ı mesned vâlâ-yı meâli menkıbet 
yeliyyü’n-niamileri da’vât-ı hayriyesine müdâvemet olunmuşdur. Çaker-i bi-mer’âları 
devlet-i âliyye-i ebedü’d-devamın niam-ı perveri ve her an fermanbir yerinde-i ihkârı ve 
cenâb-ı âlî-cenâb efendimin abd-ı kemteri olub istar (yazı yazma) ve istizân-ı abidânem 



 
 

vechile şâyed evvel bahara tevkifimize müsaade buyurulmayacağı mülahazasıyla hatta 
mehma-emken (olabildiği kadar, mümkün mertebe) tedarik üzere olub neferat-ı mezbûre 
tertib olunmakda iken bu güna irade-i keramet ifadeleri vürudunda bir tıbk-ı irade-i 
seniyye emr ü muhafaza-i merkûmeye daire-i çakeri müte’ayyinâtından dergâh-ı âlî 
kapucubaşılarından sabık kethüdamız Abdullah Ağa kulları kaimmakam nasb olunub 
savb-ı mezbûra vusülümüze kadar muhafaza-i kılâ’ ve inhâba dikkat ve teslim ve 
tesellüm hususu ve vesâya-yi saire tenbih ve telkin ve selefimiz hazretlerinin bi’l-ihtirâm 
irsâli ve hizmet-i müşirilerinde sermü taksiratı itmâmı tefhim olunarak hil’at ilbası ve 
emr-i âlî ismine doldurulub cihaz-ı mukteziye (gerekli techizat) ve malzeme-i seferiyesi 
ba’de’t-tanzim binnefsi çakerileri Puluthane167 limanına azimet ve askeri irkâbı (gemilere 
bindirilmesi, yüklenmesi) içün kulları virmeyüb levazımatları müstefar’iyetle icâr 
olunmuş dört kıt’a sefainden üç kıt’a sefinelere kaymakamımız kullarının mükemmel 
tanzim olumuş dairesinden başka Trabzon Sancağından tertib ve celb olunmuş beşyüz 
nefer güzide askeri bölükbaşıları ve başbuğlarıyla ferd ferd yoklayarak vaz’ ve irkab ve 
işbu mah Rebiu’s saninin (son bahar) ikinci Çaharşanba günü mütevekkilen ala’llah savb-
ı me’murelerine ba’s u ısra- çakerime müretteb (tertib edilmiş) sekizyüz nefer güzide 
asker ve sefineleri dahi limanında müheyya olduğundan anları dahi kezalik yoklayarak 
bölükbaşıları ve başbuğları safinelere vaz’ ve ihraçlarına me’mur kalınarak seyr-i seri’ ile 
silahdarım kulları me’mur kılınmış ve bu vechile kaimmakamımız kullarının dairesinden 
başka maiyetiyle binüçyüz nefer güzide asker gönderilmiş ve baki ikiyüz nefer Karahisar-
i Şarki’nin kaza-yı hassasından (bir şeye mahsus kuvvet) tertib olunub birazca mesafe 
olduğundan erişememiş ise de çend ruz’a kadar vürud edeceği ve zuhuru anda maru’z-
zikr Pulathane Limanında (Akçaabad) müheyya olan (hazırlanmış olan) bir kıt’a sefineye 
(gemi) irsâliyle çakerileri bir tarafdan evvel bahara kadar lazımu’t-tanzim olan 
tedarikâtımızla iştigal ve umur-ı mühimme saire ve eser-i mesâlih-i (işler) lâzımenin 
itmamına (tamamlamak, ikmal etmek) sây-i (çalışma) ikdâr-ı (güç katma) acizânem ibzal 
(esirgemeyib bol sarfetme) kılınub avn-i inâyet-i rabbâni teveccühat cihanbâki ve muhat-ı 
himem-i kerimâne-i veliyyü’n-niamileriyle dikkat-i merhûnunun (bir şeye bağlı olan) 
irade-i seniyyeye imtisal olunacağı beyan ve hidemat-ı vakıa-i seniyyede bezl-i 
(esirgemeden vermek) var-ı iktidar ve sarf-ı nakdine-i hayatımla (hayatın kıymeti) iftihar 
eder çakeriye imtinan-ı (minnet etmek) abd-ı şükre’l-ihsanları olduğum menşûr-ı 
(ferman) uburiyetime kılındığı İnşa-Allahû Teâlâ muhat-ı ilm kâinat-ı adâ-yı rahimâneleri 
buyruldukda ol-babda ve her halde emr ü ferman devletlü, inâyetlü atûfetlü, re’fetlü 
ubbehetlü, veliyyü’n-niam ve fi’l cûd ve’l-kerem hatem-siyam efendim sultanım 
hazretlerinindir. Fi 9….(1)240  

İmza: Anapa Muhafızı ve Vali-i Trabzon el-Hacc Hasan      

EK-28 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 1103, Gömlek No: 44581 D, Tarihi: 1240 N Ramazan 
27 (15 Mayıs 1825), Konu Özeti: Anapa Muhafızı Kaymakam Abdullah Paşa’ya 

                                                            
 Osmanlı dönemine ait kaynaklarda şehir merkezi “puluthane”, ilçe geneli ise Akçaabâd olarak 

geçmektedir. 



 
 

gelen arizada Rus Tüccar Nazırı İskas’dan gelen mektubu gönderdiği ve evvel 
baharda Kuban Nehri boğazında mülakat etmeği rica ettiği hakkında. 

Devletlü veli-nimet bi-minnetim efendim, 

Bundan akdemce Kırım gayur (hamiyetli, çalışkan) nazırı ve gerçile? ikad 
(kuvvetlendirme) üzere tüccar nazırı Eskasi taraflarından taraf-ı abidaneme irsal ettikleri 
iki kıt’a zebira (mektub) bu def’a’ taraf-ı devletlerine irsal olunmağın elçi hususu malûm-
ı devletleri buyurulacağı ve Rusya müdüri mesfur (yazılmış, adı geçmiş) Eskasi 
tarafımıza kâğıdını gönderdiği üç takririyle şöyle ifade etmişdir ki bade’l-ıyd Kuban 
Nehri boğazına kadar varub ve kendilerü dahi boğaza teşrif buyurub bir mülakat olunalım 
deyu haber göndermiş olmağla mesfur boğaza gelüb tarafımıza bir davetçileri ve kâğıdı 
zuhur eder ise azimet edelim mi? Bu husus re’y-i âlilerine menut olmağla ol-babda ne-
vechile irade-i velinimet mütaallik buyurulur ise iş’ara inâyet buyurmaları rica-i 
abidanemdir. 

Fi 27 N (Ramazan) sene (1)240 (15 Mayıs 1825) Abdullah   

EK-29 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 460, Gömlek No: 22616, Tarihi: 1240 L (Şevval) 12 
(30 Mayıs 1825), Konu Özeti: Trabzon Ayanı Şatıroğlu Osman Ağa’nın mezalim ve 
ifsadından bahisle bir memlekete tayinine, Tuzcuoğlu ile Rize ve Sürmene’deki eşkıyanın 
tenkiline hududdaki Ruslarla Çerkeslerin birbirine vukuu bulan tecavüzatına Anapa’da 
bulunan Vezir Ahmed Paşa’nın sebep olduğu hakkında Trabzon Valisi Hac Hasan ve 
Anapa Muhafızı Kaymakam Abdullah Paşa’nın ilamları. 

 
Hala Trabzon valisi vezir-i mükerrem saadetlü el-Hac Hasan Paşa Hazretleri tarafından 
varid olan tahriratın hülasasıdır. Fi 12 Şevval (12)40 

Trabzon valisi tarafından vürud eden tahriratın işbu bend bend hülasası manzur u meali 
malum-ı hümayunum olmuşdur. 

Havâss (seçkinler) beyninde (arasında) bi’l-müzakere sürhde (kırmızıyla yazılmış yazı) 
beyan olunduğu üzere muma-ileyh Osman Ağa’nın Erzurum mübayacılığı ile eyaletden 
ihracı ve vakıan münasib mütalaa olunmuş olmakla ol-vechile icra olunmasından kaldı ki 
müşarün-ileyhin inhasına nazaran nüfuzu biraz gevşemiş gösterir her halde takviye-i 
nüfuzuna dair tedbirin serian icrası elzem olduğu gibi mizaç-ı vakt-i hali gözeterek 
hâkimane hareket ile bi’t-tedric istihmal-i hüsn-i nazar-ı dikkat ü ihtimam ve bu aralık bir 
gûna gaile çıkarmamağa gayret ve ikdam eylemesi dahi etrafıyla (ayrıntılı) yazılsun. 

İşbu hülasa dünkü Cuma-irtesi günü …… ve iktizâ-yi hallin müzakeresine mübaderet 
olundukda bend-i evvelde muharrer olunduğu cihetle Trabzon eyaletinin bazı kazalarında 
vukuu olan ihtilal Trabzon eyaleti Şatırzade kapucıbaşı Osman Ağadan bais altından 
olarak muma-ileyhin açıkdan bir tarafa memuriyeti suretiyle Trabzon’dan ihraç ve bir 



 
 

mahale nefy olunmasını Trabzon valisi müşarün-ileyh Hasan Paşa inha etmiş olub 
vakıa…..dahi Ağayı muma-ileyh biraz uygunsuzca ise de bazı…..olunduğuna göre 
müşarün-ileyh dahi bu esnada bazı muamele-i ….ile muma-ileyh tevhiş (korkutmak) 
etmiş mübayenetleri bundan iktiza eylemiş olduğu mesmu’ (işitilmiş) olduğundan maada 
muma-ileyh Trabzon eyaletinde kavm u kabile ve taallukat-ı kesire sahibi olmak 
hasebiyle şayet nefy (sürgün) suretinden hakkında ahir muamele ve her ne ….bir şemâtat 
(şamata) çıkması melhuz ve hatta müşarün-ileyh dahi muma-ileyhin nefy (sürgün, 
uzaklaştırma) suretinden kendisüne serir-i seniyye virilmemesini yazması şayet dahi 
Anapa’da uygunsuz irad vukuuna sebeb olması mülasebesine mebni idiğüne dair şimdiki 
halde nefyinden sarf-ı nazar olunarak açıkdan bir memuriyet ile …..Trabzon’a çıkarılması 
münasib olacağı inbâsı ol-havalide münasib bir memuriyet tedariki lede’l-mülahaza el-
haletû hazihi Erzurum taraflarınında müceddeden defâtir tertibine dair derdest-i evrakı 
olduğundan defterdar efendi kulları işbu zahire tertibi maddesini ba-takrir bâb-ı âli inha 
eyledikde takririnin zeylinde zikr olunan zahire mesalihine ol-mevatından zi-nüfuz 
(nüfuzdan) muktedir birinin mübayaacılığa me’muriyeti muktezası ve Trabzon 
vücuhundan şatırzade Osman Ağa’nın me’muriyeti münasibdir. Bunu inha ederek anın 
inhası vechile muma-ileyhin memuriyetini havi iktizasına göre emr-i âli ısdarı ve söz 
anlar bir Çukadar tayin ve tesyar olunub müşarün-ileyhin dahi açıkdan bir mektub 
tahririyle Şatırzade Osman Ağa Erzurum mübayaacılığına ba-ferman-ı âli memur ve tayin 
kılınmış olmakla bir an akdem kalkub Erzurum’a azimet ve ifa-yi memuriyeti gayret 
eylemesini siz dahi te’kid eylersiz yazılması ve mahfiyyen (gizlice) yazılacak 
cevabnamede gerçi muma-ieyhin nefyini yazmışsınız iken yazışınıza göre bunun 
Trabzon’dan dahi suhulet ile olmak iktiza eylediğünden ve nefy suretinde şayet vehme 
zehâb (girmek)  ile bir nev’ şemâtete badi olmuş melhuz idiğünden şimdiki halde ba-
temin ihracından Erzurum mübayacılığına memuriyeti münasib görülerek bu veçhile emr-
i âli ısdâr ve irsâl olundu iktiza ider ise bu husus içün tarafınıza eskiden yazılan mektubu 
dahi aynen kendüye gönderüb ta’yin ve suhulet ile me’muriyetin üzerine göndermeğe 
bakasız bunlar vesâyâ-yı lazıme iş’ar olunması ve bend-i rabi’de muharrer olunduğu 
veçhile vali-i müşarün-ileyhin Anapa kal’ası muhafazasıçün Trabzon ve Canik ve 
Karahisar-i Şarki kazalarından münavebe terkible tertib ideceği binbeşyüz nefer 
askerin .. 

Trabzon’da âyanlık dâiyesinde olan Şatıroğlu Osman Ağa otuz kırk seneden berü devlet-i 
aliyye sayesinde âyan-ı belde bulunub mukaddemâ mirahor-ı evvel payesiyle kadr-i terfi’ 
olunarak kapucubaşılık ihsan buyurulmuş ve rütbesi hasebiyle gerek müşarün-ileyh ve 
gerek selefleri tarafından muma-ileyh hakkında riayet ve hürmet kılınmış olduğundan 
hakkında zuhur eden işbu inâyetin şükrünü bi’l-ifa tediye-i umur-ı mühimmede 
temeyyüzün (benzerlerinden farklı olma) vâridât-ı (hatıra gelmek) sadakat eylemek 
feriza-i zimmeti iken hakkında derkar olan nimet ü lütfu bilmeyüb icra-yı firak (hicret, 
ayrılık) zımmında isal-i saire-i fesada ibtidar ile Of ve Rize ve Sürmene eşkıyalarından 
bir alay şekavetleri taraf ve Rizeli Tuzcuoğulları Abdulkadir ve Abdulaziz nam 
şakiler….bulunduğundan işleri dahi teshib ederek vüzera-yı izamın kesr-i nüfuzuna sa’y 
(çalışma) ve emval-i fukarayı ekile (yenmiş) ve katl-i nüfus ile ülfet….mefasidine (fesad, 
bozgunculuk) revaç içün hileler icadıyla Trabzon’u ihlal ve ifsad ve Trabzon’a vali olan 
vezirin vüruduna kadar mesalih (işler) olduğu vüzerâya ibtida (başlangıç) birkaç mah 



 
 

muvafakat gösterüb hakkında hüsn-i şöhret tahsil ettikden sonra mecbul olduğu fi’lini 
işleyüp valilere ihanet ile umur-ı mühimmenin tatili zımmında bir takım eşkıyayı tahrih 
ve ihtilalden hali olmayub me’lufu (alışılmış, ünsiyet edilmiş) olduğu maksadını 
müşarün-ileyh zımmında dahi icra edeceği müşarün-ileyhin meczumu oldukda işbu sanat-
ı keriheden (nefret edilecek iş) feragat etmesini müşarun-ileyh tenbih eyledikçe yine 
suret-ı Hâk’dan görünerek istikamet-i suretlerini ifade etmiş ise de yine hakikaten ifâ-yı 
fesaddan hali olmadığını müşarün-ileyh her tarafdan tahkik etmiş olub müşarün-ileyh elli 
atmış günden berü vaki olan mezacsızlığın dahi fırsat ad ederek bakaya ve kalyoncu 
neferatı hususunu tatil kasdıyla Sürmene ve Rize taraflarını tahrik ve cemiyet ettirüb 
müşarün-ileyh sureti Hâk’dan görünerek defleriçün gitmediği müşarün-ileyhten iltimas 
etmiş olduğundan müşarün-ileyh dahi muma-ileyhi göndermekde eşkıyanın içerüsüne 
varub fesadlarına tefrit virerek nefs-i kaleye hücum dâiyesinde olduklarını müşarün-ileyh 
cezim eyledikde müşarün-ileyh biraz asker gönderüb birkaç def’a vaki olan muharebede 
başa çıkamayacaklarını cezm ederek kendü kendülerine muma-ileyhin tahrik ve hilesiyle 
nedamet ve itaati taahhüd misillü dehalet suretini gösterdüklerinden ber-muktez-yî vakt u 
hâl gaileden sarf-ı nazar ile müşarün-ileyhin canibinin ve Anapa’ya azimet ve avdetinde 
taraf-ı devlet-i aliyyeye bi’l-inha bir hüsn-i surete rabt olunca kadar …….ihtiyar etmiş ise 
de merkum Şatırzade elyevm derun-ı şehre gelmeyüb birkaç saat mesafe Yomra’da 
konağında ikâmet ile bir tarafdan Sürmene ve Rize kazalarıyla Gönye (Sancağında) 
tahrike ibtidar (bir işe başlamak) edeceği ve merkum te’dib (haddini bildirme) 
olunmadıkça Trabzon sancağı fesaddan kurtulamayacağı beyanıyla liva-i mezbûru 
fesad u ihlalden ve fukarayı …mezalim ….tahlis (kurtarmak) içün merkumun diyar-ı 
baide nefy u iclası (sürgün edilmesi) babında bir kıt’a emr-i âli ısdar ve müşarün-ileyhin 
tarafından hareket etmezden evvel mübaşeretle (bir işe başlama) tesyar (gönderme) 
buyurulsun. 

Merkum Şatıroğlunun harekât-ı rediyyesinden (kötü hareket) bahisle bir mahalle nefy ve 
iclâs (sürgün edilmesi) babında emr-i âli suduriyetini müsted’i (dilekçe) buyurulan i’lam 
ve mahzar takdim olunmuş olmakla iktizasının icrasına mübaderet buyurulduğu suretde 
sudur edecek emr-i âli mübaşirine mektûmen (saklı, gizli)  i’ta ve vesâyâ-yı lazıme 
tebeyyün olunub merkume dahi açıkdan bir tarafa bir me’muriyet virilüb me’muriyeti 
suretiyle Trabzon’dan ihraç olunduktan sonra menfasına (sürgün, sürgün yeri) irsâl etmek 
veyahut ol-tarafdan bir-rişte verilmeyerek çıkarılması hususnda başka gûna suret-i 
hasenesi teveccühle ise iktizasının icrasına himmet buyurulmak ve mübâşir-i merkûma 
dahi bakâyâların (geride kalanlar) isti’câline (acele olmasını istemek) dair bir me’muriyet 
virilse usule muvafık olacağının. 

Müddet-i medideden beri (uzun müddedden beri) Trabzon’da ayan olan Şatıroğlu Osman 
Ağa mayesinde (iktidar) merkuz (harekete geçirilmiş) olan şekaveti ibraz derebeyilik 
tavrıyla kesr-i nüfuz ve valiyi mücib harekâta ibtidarıyla Rize ayanı olan Tuzcuoğlu 
Tahir karındaşı Abdulkadir nam şakiler ile muhabere etraf u enhayı (taraflar, cihetler) 
bi’l-iğfal Sürmene kazasından bir alay müfsidin tahrik ve enva’-ı eracif (uydurma, yalan 
söz) peyda ve ika’-ı (meydana getirmek) fesad üzerine tecemmu’ (toplanma) ve tahaşşüd 
(yığılma, toplanma) ile nefs-i Trabzon’a hücum etmeleriyle müşarun-ileyh dahi itfa-i 



 
 

sa’ire-i fesad mülahazasıyla nush u pend (nasihat, öğüt) etmiş ise de fesadlarında ısrar 
etmiş olduklarından müşarün-ileyhin dahi asker tayiniyle tenkillerine ikdam eyledikde 
eşkıya-yı merkûme mukabele ve birkaç gün muhabere etmişler ise de tabaver (güçlü, 
dayanıklı) olamayub haklarında fena olacağını tekayyun eylediklerinde dehalet (aman 
dilemek) suretiyle edaya âdem tavsit-ı (aracı) vazıhalerini (apaçık, belli) i’tirâf ve o 
sebeble istihsâl-i emniyet dâiyesinde olduklarından müşarün-ileyhin emr-i terbiyede 
kudreti derkâr ise de hasta ve sahib-i firaş olub Ramazan-ı şerife dahi takarrüb etmiş 
olduğundan te’dibleri icrası vaktine talik olunarak haklarında muamele-i emniyet ile def’-
i gâile olunarak Ramazan-ı şerif duhül ve herkes hanelerinde istirahat emelinde iken 
eşkıya-yi merkûme fursat-ı ganimet add ederek gün be gün tesis-i nebeyan-ı mefsedetden 
(fenalık) gerû durmayub Gönye sancağını dahi tahrik ve müceddeden bir takım ihtilal 
bida’ (meydana çıkan) etmişler ise de müşarün-ileyhin hastalıktan ifakat bulub eşkıya-yi 
merkûmenin lüzumu veçhile terbiyelerine ibtidar edecek ise de merkum osman Ağa’nın 
kâffe-i etvâr (hal, davranış) ve evzâ’-i muğayyir rızâ-yı bâri sai bi’l-fesad olmakla 
merkumun nefy ve iclası babında bir kıt’a ve Rize ayanı merkumlar ve avanelerinin ve 
Sürmene kazasında derebeyinin zoruyla fesada mütecasir olan eşkıyanın layıkı 
veçhile tedib ve terbiyeleri babında diğer bir kıt’a emr-i âli ısdâr ve tesyâr kılınmasını 
müsted’î Trabzon naibinin i’lam ve ahalisinin mahzarları kıt’a 2 

Trabzon sancağı bir vakitden berû validen hali olarak şiraze-i usülüne halel-dâri olmuş 
olduğundan müşarün-ileyh şimdilik Anapa’ya azimet etmeyerek Trabzon’da ikâmet ve 
mensib-i havalisini dolaşmağa tahsil-i ruhsat etmiş olduğundan müşarün-ileyhin 
mukaddemâ Anapa’ya azimet edeceğini erbab-ı fesad sermaye-i şekavet ittihaz etmiş ve 
muahharan ikameti irâde buyuruldukda esas-ı ihtilale vesile olarak Kalyoncu neferatını 
illet-i müşarün-ileyhin mizacsızlığını fırsat addederek Sürmene ve Rize taraflarını tahrik 
ve ifsâd ile cemiyet etmişler ise de müşarün-ileyh icra-yi te’diblerine bakarak mazhar-ı 
vehâmet olacaklarını bi’l-idrak şekâvetten feragat ve dehalet etmiş olduklarından 
emniyet-i caiz değil ise de müşarün-ileyh katına talikan haklarında afv muamelesini icra 
etmiş olub müşarün-ileyh Anapa’ya azimet avdet edeceğine mebni avdetinde bâri’-i fesad 
oldukları bu tarafa tahrir ederek ruhsat-ı aliye-i celiliyle bir hüsn-i nizama rabt edeceği ve 
Şark canibi tertibatı bedeliyesinden ve Rize’ye isabet eden mebaliğden ianeleri Trabzon’a 
geldikde birer mikdarı tahsil olunub müeddası bu fesad sebebiyle tahsil olunamadığı ve 
vakt ü hale nazaran gaile…etmeyüb vakt-i merhûnuna kadar def-i gaile muamele 
olunmakda olduğu beyanıyla tedriciyle usûl-ı nizamına rabt olunacağın. 

Anapa kal’ası muhafazasıçün müşarüniley kaim-makamı Abdullah Paşa maiyetine 
binbeşyüz nefer asker göndermş ise de asker-i merkûme müretteb (tertib edilmiş) 
olmayub bundan böyle münavebe vechile tertib olunmak üzere emr-i âli ısdârı istid’â 
olunacağı müşarünileh tarafından mukaddemâ iş’ar olunmuş olub el-haletû-hazihi asker-i 
merkûmenin tertibi mesmu’ gelmiş ve müşarünileyh bundan sonra Trabzon’dan hareket 
ve madenlere ve canibine varub atik neferatı icra ve cedidini ik’ad ve idhâl (dâhil etmek) 
ile celb-i kabaile dair ve sair emr-i muhafazaya mütedair (alakalı) mesalihi riayet ile avdet 
ve Trabzon’dan usul-i nizam ve temşiyetine (meydana gelmesini kolaylaştırma) 



 
 

mübâderet eylemiş iktiza etmiş olduğundan Trabzon sancağından gayri ez kaza-i Rize ve 
Hemşin Beşikdüz ve Canik sancağından sekizyüz 

Karahisar-i Şarki kaza-i hamsesinden ikiyüz nefer ki her yerinden ihtiyad olunan 
mu’tena ağavatı başbuğluğuyla cem’an binbeşyüz nefer tertib ve rûz-ı Kasım’dan ve rûz-ı 
Kasım’a kadar ikamet cedidi varub atiki gelmek şartıyla bir sene-i kamile kal’a-i 
merkûme muhafazasında icra-yı memuriyet eylemeleriçün zikr olunan Trabzon ve Canik 
sancakları ……kaza-i hamsesi naiblerine ve saire müşarünileyhe hitaben başka başka o 
emr-i âliye ısdârı lazım geldiği ve mukaddem muhafaza-i merkûmeye gönderilen 
binbeşyüz neferin ………..layıkıyla hayr-hahları herbirinin kazalarından tanzim olunmuş 
ise de neferat-ı merkûme birer sene ikamet etmek üzere tertib olunacağından beher hal 
ikişeryüz guruş vefa etmeyeceği beyanıyla bu babda tevcihle irâde-i seniyye sünuh eder 
ise sudur edecek o emr-i şerifede tasrih ve beyan buyurulmasun. 

Abaza ve Çerakise akvam ve kabaile Rusyalu beyninde nifak ve şikak peyda olub 
mukaddemâ Anapa muhafızı sabık Ahmed Paşa Rusyalu tobrağına tecavüz olunmamak 
üzere kabailden rehin almış ise de azilden sonra mahallerine iade etmiş olduğunu 
müteakiben kabail-i merkûmeden üçbin kadar süvari Rusyalu tarafına geçüb biraz esir ve 
ikibinden ziyade bargir çapul eylemiş oldukları haber verilmiş olub kabail-i merkûme her 
ne kadar böyle aralık buldukça tek durmayub öte tarafa tecavüz etmekde iseler de Anapa 
kal’asında dörtbin nefer asker olduğu halde ez vakitde gereği gibi dafi’-i itaate 
alınacakları me’mul olduğun. 

Satub kereste kat’ etmek bahanesiyle bundan akdem onbeşbin kadar Rusyalu Kuban 
Nehrini geçüb devlet-i âliyye arazisinden olub Çerakise akvamı tavattun etmiş 
(yerleşmiş) olan Bezaduğ nam iskeleye gelüb tob ve cebehane ve mühimmat dahi 
nakl etmiş olub elan bir Bezaduğ dağında odun kırmak bahanesiyle uğraşmakda ise de 
gün bugün saltanat cem’ ederek kendülere takviyet vermekde ve kabail-i merkûme biraz 
muhabere eylemişler ise dahi Rusyaluya galebe edemeyüb şer ve mazarratlarından hafv 
(men etmek) üzere oldukları ve kabail ve akvam azlk olduklarından Rusyalu gözlerine 
kesdirmiş olub kabaile sahib çıkılmadığı halde mazallahû Teâlâ Rusyalu Bezaduğ 
dağına tarik iliştirerek sonra oradan def’-i ..….olacağından bunlara tesahub (sahip 
çıkmak) olunmak lazımeden olduğu beyanıyla müşarünileyh Ahmed Paşanın kabaile 
virmiş olduğu toblar alınub bazı istihkâmı lazım olan mahallere polinkalar inşa ve toplar 
vaz’ ve laykıyla asker ikame olunmak müşarünileyhe iki kıt’a kaime vürudun kıt’a 
şukkasında tahrir eder. 

Harçlıkları kazaları tarafından tanzim olunmak üzere o emr-i âliye ısdârını inha etmiş ise 
de inhası veçhile akçe lakırdısın (laf, söz) mikdarı tesri’ olunarak o emr-i âliyeye derç 
olunmuş sureti sair mahallere dahi sirâyeti mahzûriyete mebni münasib görünmediğinden 
fakat ol mikdar askerin tertibiçün iktizasına göre ferman-ı âli ısdâr ve tarafına irsal 
birle kendisü Trabzon ve Canik ve Karahisar-i Şarki’nin vali ve mutasarrıfı 
bulunduğundan asakir-i mezkûrenin harçlıkları ne mikdar olmak ve tevcihle 



 
 

uydurulmak münasib ve muktezası ise anı kendüsi kazaları tarafından öylece tanzim 
olması lazım geleceği ve bend-i hamisde (5. Bend) mestur olduğu üzere selefi Ahmed 
Paşa’nın mukaddemâ kabailden aldığı rehinleri hin-i azlinde kabaile red etmesi yolsuz bir 
şey olub her ne ise Rusyalu daima kabailin zabtına bahanecü olarak kabail halkı dahi her 
bar Rusyalunu tasallutundan feryad etmekde iken bir tarafdan dahi tek durmayub Rusyalu 
tarafına tecavüz etmeleri uygunsuz olduğundan kabail-i mezkûre ahalisinin Rusyaludan 
oldukları esir ve bargir her ne ise mümkün olduğu mertebe bunların istirdadı ve 
mukaddem olduğu misillü kabail ile Rusyalu beyninden niza’ ve şikakolmamak üzere 
kabailden rehin celb ile mukaddemce dahi kendisüne tevcih kılındığı veçhile akvam ve 
kabail Rusya tarafına tecavüz ve tedibden men’ ve zecr ederek Rusyalu memurlarına dahi 
akvam ve kabail tecavüzden bizi men’ ve zabt idüz sizler dahi Rusyaluya beru tarafa 
tacavüzden men’ ve zabt eylemeniz lazumdur yollu tahriri ile indifa (def olma) münazaya 
müstelzem olacak vechile bir hüsn-i suretinin istihsali ve bend-i ahirde iş’ar edildiği 
mahallere kendisünün tensibi üzere balinkalar inşasıyla tekayyüt ve istihkâmı hususlarına 
mübaderet eylemiş ve inhası vechile Anapa tarafına azimet ve avdeti hususu dahi re’yine 
(görüş) muhavvel (havale edilmiş) idüğü terkim ve tasdir kılınmış ve el-haletü-hazihi 
Trabzon eyaletinde vukuu bulmuş olan ihtilal eğerci mündefi olmuş ise de müşarün-
ileyhin bu maddeden dolayı şayet nüfuzuna bir gevşeklik gelmemek içün tevcihat ifasında 
mu’tad (alışılmış uygulama) üzere ihdar olunacak memuriyet emr-i şerifinde kendisinün 
takviye-i nüfuzunu mucib olacak bazı tedabirin münasibe derc ve tezbir (yazı yazma) 
olunması hususları tensib ve tezkâr olunduğu muhat-ı ilm-i âlileri buyuruldukda emr u 
ferman hazret-i veliy’ül emr efendimizindir. 

EK-30 

Arşiv Fon Kodu: C.ML. Dosya No: 517, Gömlek No: 21134, Tarihi: 1240 L 29 (16 
Haziran 1825), Konu Özeti: Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa’ya zecriye 
sandığından muhassas altı bin iki yüz elli kuruş maaşın itası. 



 
 

 

Arz- bendeleridir ki;  

Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Saadetlü el-Hac Hasan Paşa Hazretlerine zecriye 
rüsumu malından mahiye altbinikiyüzelli guruş maaş ta’yin olunmuş olduğu mukayyed 
olmakla işbu kırk senesi mâh-ı Şevvaline mahsuben dahi i’tası ricasıyla takrirden malum-
ı devletleri buyuruldukda derkenar olunan sabık-ı mucebince mâh-ı merkuma mahsuben 
mebâliğ-i mezbûrun virilmesiçün Paşa muma-ileyhiye kayd ve sureti i’ta olunmak 
babında emr ü ferman devletlü, saadetlü, sultanım hazretlerinindir.  

EK-31 

Arşiv Fon Kodu: C..DH.. Dosya No: 48, Gömlek No: 2359, Tarihi: 29 Z 1240 (14 
Ağustos 1825), Konusu: Giresun ve Keşap kazalarında ayanlık dairesinde bulunan 
Laçinoğlu Arif hakkında vaki olan şikâyetin tahkiki ile lazım gelen muamelenin ifasına 
dair Trabzon Valisi Çeçenzade Hacı Hüseyin Paşa'ya hüküm.  

Hâlâ Trabzon valisi ve Faş Kal’ası muhafazası şartıyla olarak Gönye sancağı mutasarrıfı 
ve Canik muhassılı ve Anapa Muhafızı ve Soğucak Kal’aları Gelincik Burnu Hasan Paşa 
iclalehuya ve Trabzon eyaletinde vaki’ Giresun ve Keşâb kazâlarında birkaç seneden beri 
a’yânlık dâiyesinde olan Laçinoğlu Arif kendi halinde olmayıp katl-i nüfus ve gasb-ı 



 
 

emvâl suretine cesaret ve şark tertibatı bedeliyesini birkaç def’a fukaradan tahsil ile 
mahalline teslim etmeyip kendisi ekl ve bey (yemiş, satmış) misillü hilaf-ı rıza hareket 
eylediği ahali nezdinde inha olunduğuna binaen merkum celb-i birle hesabı lede’r-rü’ye 
vafir zimmeti zuhur idüb (ederek) zimmetinde olan hukuk-ı fukarayı te’diyeye taahhüd 
ederek tahsili zımnında bir müddet habs olunduktan sonra sebili tahliye kılınmışken ber 
takrib (bir ara) ıyal ve evlad ve avanesiyle ol-tarafdan firar etmiş olduğu beyanıyla Der-
sa’adetime gelmiş ise buldurulup ol-tarafa iade ve irsal olunması hususu senki vezir 
müşarün-ileyhisin bu defa tarafından tahrir ve iş’ar ve ol-babda canib-i şer’den verilen 
i’lâm dahi takdim ve tesyar kılınmış olub merkum bu tarafda bi’t-taharri ele geçirilip 
mübaşir ta’yin olunan zide kadrihuya terfikan li-ecli’t ol-tarafa gönderilmiş olmakla 
iddia-yı hukuk ve ta’yin-i madde eden…………. 

(belge çok bozuk olduğundan devamı okunmadı) 

EK-32 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 478, Gömlek No: 23388, Tarihi: 1241 S (Safer) 7 (21 
Eylül 1825), Konu Özeti: Trabzon Ayanı Şatırzâde Osman Ağa’nın Erzurum 
mübayacılığı memuriyetinden affı hakkında Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan 
Paşa’dan Sadaret’e 
 
Trabzon valisi müşarün-ileyh işbu kaimesiyle diğer şukkası manzûr-ı hümâyûnum 
olmuşdur. Ayan muma-ileyhin derun-ı memleketden tard ve def’ini bundan akdem 
tahriratıyla inha etmiş olduğuna mebni bazı mülahazaya binaen nefy (sürgün edilme, 
uzaklaştırma) suretiyle olmayarak Erzurum mübayacılığına me’muren emr-i ısdar 
olunmuşdu. Müşarün-ileyh yine muma-ileyhin me’muriyet-i mezkûreden serhadde beyan 
ederek tahrir ediyor sürhde (kırmızı mürekeble) beyan olunduğu üzere iktiza iden emr-i 
ısdar ve tarafınızdan iktizasına göre cevab tahrir ve irsâl oluna ve mübayacılık içün dahi 
ahir (sonraki) münasibi tedarük (hazırlamak) ve takrirle arz olunmak üzere defterdara 
havale olunsun. 

Devletlü, inâyetlü, refetlü, atufetlü seniyyü’l-himem kerimü’ş-şiyem efendim sultanım 
hazretleri, 

Dergâh-ı âli kapıcıbaşılarından Trabzon ayanı Şatırzade Osman Ağa bendelerinin bundan 
akdem ihtilal-i beldeye dair vesair harekât-ı nevâdası (zararlı hareketleri) taraf-ı halisiden 
bâb-ı adâlet-meâba inhâ ve muma-ileyhin mahla-i ahara (başka birine) iclâ olunması 
istid’a kılınmış tervici nüfuz-ı acizâneme müsaade-i devlet-i âliyye buyurularak muma-
ileyh suret-i su-i muamele serrişte (vesile) olmayarak Erzurum mübayacılığına me’mur 
ve memuriyetini şamil evamiri celile ile mübaşiri vürud etmiş ise de ağa-yı muma-ileyh 
harekât-ı malumesinden nadim (pişman) olarak savb-ı senâveriye dehalet (sığınma) edüb 
fi-maba’d (bundan böyle) hidemat-ı seniyye-i ve tahsil-i rıza-i haliside olmağı taahhüd ve 
iltizam ve me’muriyet-i mezkûrenin edasına kadr olamayacağını ve sebatında da’im 



 
 

olmak şartıyla memuriyeti merkûmeden afvı hususunu istirham itmiş olduğu bundan 
akdem kapıcıbaşımız olan Arif Beğ bendelerine tahrir olunmuş ve mir-i muma-ileyhin 
kapıkethüdâlığımızda bulunduğu o anda varid olan cevabnamesinde ağa-yı muma-ileyhin 
mübayacılığına memuriyetini mücedded nüfuz-ı acizânemin tervicinden olmak üzere 
orada buyurulub ol-babda dahi iktizasının icrasına müsaade-i seniyye buyurulacağını 
ifade buyurmalarıyla muhlis-i bemiraları (sonsuz dosluk) ve devlet-i âliyyenin kemter-i 
sadıkı ve azadsız kulu ve kölesi ve devletlü ve inâyetlü sadrazam ve serdar-ı ekrem veli-
nimetim efendimizin bende-i ihsan-didesi olduğum hasebiyle mamur ve muhatab 
olduğum hidemat-ı celilenin tensik (nizama koymak) ve tesviyesinde vakıa ve hali 
gözeterek hüsn-i tahaşşütü irâde-i seniyye iktizasından olub ağa-yı muma-ileyh bendeleri 
sâye-i devlet-i aliyye kuvve-i mehâbet hazret-i padişâhi berâkatı muhlislerine dehâlet 
(sığınmak, aman dilemek) ve tahsin (muhafaza altına almak) olunmamış hâlât-i rûyeden 
nedâmet (pişmanlık)  tahsil ederek rızâ-cûyâne gösterdiği ve senaverileri ise bu esnada 
meadin-i şahânenin nezareti ve Anapa’ya asker-i cedid tertib ve irsal olub Canik tarafına 
azimetimiz lazımesi ve muma-ileyhin me’murin-i merkûmeden afvıyla fi-
maba’dhidemat-ı aliyye ve rızâ-yı acizânemde istikameti meşdut buyurulmak vakt ve hale 
muvafık olarak hakk-ı halisanemde mevc-rîz olan teveccühât-ı seniyeye iğtiraren niyaz-ı 
hale ibtidar olunmak lazım gelmekle istid’a-yı halisânem bir vakt neşat hazret-i asafide 
takdim ve tebliğ buyurularak muma-ileyh Osman Ağa bendelerinin me’muriyet-i 
mezbûreden afvı hususuna isticlâb-ı müsaade-i aliyye-i birle husus-ı hali mübeyyin ve 
ba’de ezin hidemat-ı seniyye ve tahsil-i rızâ-yı senâveriye muvâfakati mündericatla bir 
kıt’a ferman-ı celile-i âlişân ısdâr ve ihsanıyla müsafaa-i behiyye-i hazret-i cihanbâni 
şâyan buyurulak hususunu himem-i meali-nihem-i kerimileri ibzal buyurulmak 
temennasıyla kaime-i hulûsrasimemiz tenmikine ibtidar ve feristada-i (elçi) nadi-i 
mekârim-kârileri kılındığı inşa-Allahû Teâlâ karin-i ilm-i devletleri buyuruldukda ol-
vechile ifâ-yı lazıme-i mürüvveti icra ve senaver-i adim’ur riyaları tevaccuhat-ı sâmi 
simat-i atûfilerinde ibka buyurmaları etemm-i ‘amâl hilm-i su didâr (hulus veridir?) 
efendim. Fi 7 Safer Sene (1)241 

Anapa Muhafızı Vali-i Trabzon el-Hac Hasan 

İnâyetlü seniyyü’l-himem efendim, 

Senâver-i be-mîrâları rûz-ı leyâl hidemat-ı seniyye ve mühimmat-ı (gerekliler) âlîyenin 
nesak (tarz, uslub) ve temşiyeti (meydana gelmesini kolaylaştrma) hususlarında vaki ü hal 
gözetmek ve her bir sa’bın suhuletini istihsal ederek sâye-i şahânede gayret ve sadakat ve 
edâ-yı hüsn-i hidmet daiyesindeyim bu husus dahi mücerred icab-ı vakt ve halden 
olmağın her halde kerâmet âde olan irâde-i devlet-i âliyyeye menut ederek tahşiye-i 
(derkenar yazı) senâveri olmuşdur efendim. 

Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa kullarının varid olan kaimesidir. Malum-ı 
hümâyun-ı mülükâneleri buyurulduğu üzere bundan akdem Trabzon eyaletinin bazı 
kazalarında zuhur edüb mündefi (def olunmuş) olmuş olan ihtilalde Trabzon ayanı 



 
 

Şatırzade Kapıcıbaşı Osman Ağanın mehdali olduğu beyanıyla muma-ileyhin açıkdan bir 
tarafa memuriyeti suretiyle Trabzon’dan ihraç ve ba’de bir mahalle nefy olunmasını 
müşarün-ileyh bendeleri mukaddem inha etmiş ol vakit keyfiyet Ağa-yı muma-ileyh biraz 
uygunsuz ise de işidildiğine göre müşarün-ileyh dahi bazı muamele-i barid (hoş olmayan 
muamele) idiğünden bağış eylemiş (bağışlamış) bulunduğundan ve muma-ileyh Trabzon 
eyaletinde kavim u kabile ve taallukat-ı kesire sahibi olmak hasebiyle nefyi suretine şayet 
bir şemâtat çıkarmasıçün nefyinden sarf-ı nazar olunarak cebren bir me’muriyet ile 
Trabzon’dan bi’t-temin çıkarılması münasib görünerek muma-ileyha da evvel esnade 
Erzurum tarafından müceddeden tertib olunan zahire mübayacılığına me’muriyeti 
tensinin olvechile me’muriyetini havi emr-i âli ısdarı müşarün-ileyh tarafına açıkdan 
mektub ile tesyâr olunub mahfiyyen (gizli olarak) yazılan mektubda dahi muma-ileyh 
te’min ve tatmin ederek suhuletle memuriyetinin üzerine gönderilmesi iş’ar olunmuşdu 
el-haletû hazihi müşarün-ileyhin kulları işbu kaimederdesi mealinde ağa-yı muma-ileyh 
kendüye vekâlet ve iltica ederek fi-maba’d (bundan böyle) rıza-cu (Allah’ın rızasını 
arayan)  yane harekât eylemeyeceğine taahhüd-ı me’muriyet-i mezkûrenin edâsına âdem-i 
iktidarını beyan etmiş olduğundan ve kendisü dahi bu esnada tanzim-i mesalih-i lazıme 
zımmında Canik tarafına azimet edeceğinden bahisle ağa-yı muma-ileyhin me’muriyet-i 
mezkûreden azli babında bir kıt’a emr-i şerif ısdârını inha ve iltimas etmiş ve Anapa 
kapıkethüdası tarafına meb’us (gönderilen) bir kıt’a şukkasında dahi ağa-yı muma-ileyhin 
Trabzon’dan ihracını mukaddem kendisü inha etmişken şimdi bu veçhile iltimas etmesi 
ağa-yı muma-ileyhe istikametle hareket eylediği halde mehamm-ı seniyyenin ru’yetinde 
suhulet olacağından Trabzon eyaleti ihtilalli bir mahal olduğundan kendüsinin Şiran’da 
me’muriyeti halelden vikâye (koruyuculuk), garezinden ibaret idiğünü iş’ar etmiş 
olmakla şukka-i mezkûre dahi manzûr-ı hümâyun-ı mülükâneleri buyurulmak içün arz ve 
takdim kılındı. İnhası veçhile iktizasına göre emr-i şerif ısdârıyla müşarün-ileyhe 
münasibi veçhile cevabname tahrir ve bu suretde mübayacılık-ı mezkûr içün dahi aher bir 
münasibi bi’l-istihab ba-takrir inha ve istizan eylemesi defterdar efendi bendelerine 
havale olunması hususlarında her ne vechile irade-i seniyye-i mülükâneleri müteallik olur 
ise emr ü ferman hazret-i men-leh’ül emrindir. 168 

EK-33 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 1104, Gömlek No: 44592, Tarihi: 07 Safer 1241 (21 
Eylül 1825), Konusu: Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa'dan Sadaret'e 
yazılan kaime olup Abaza ve Çerkes kabileleri Ruslardan fazla zulüm ve hasar 
gördüklerinden vaziyetlerini anlatmak için bunların İstanbul'a hareket edecekleri ve 
getirmiş oldukları mahzar ve ilam ile zayiatlarını gösteren defterlerin ve Anapa'daki 
vekilinin Kuban tarafında bulunan Rus memuruna yazdığı cevabları tatar ile gönderdiğine 
dair. 

Bâ’is-i ahd-nâme oldur ki, 

                                                            
168 http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/03/13/trabzon-valisi-haci-hasan-pasa-ve-
satiroglu-olayi/    



 
 

Kabilemiz ahâlisiyle mine’l-kadîm Devlet-i Âliye-i Osmaniye-i Ebeddiyeye kulluk ve 
sadakat daiyyesinde olub ancak içerimizde fenalar zuhûr iderek sarîklerimiz (hırsızlar) 
Rusyalu tarafına mürûr ile ızrâr (zarar vermek) ve fesaddan hali olmadıkları hasebiyle 
Rusyalu tarafından dâhi mürûr ile hasar ve taaddiyelerinden (hasar, saldırma) vareste 
(kurtulmuş) olmadıklarımız ve derun-ı kabilemizde şeriat-ı Muhammediyye icra 
olunmadığı ve beher hal bir hüsn-i usûle rabt olunmamız hususu matlubumuz ise de 
bundan akdem muhafız bulunan vüzerâ-yi ‘izâm hazeratı taraflarından sıhhat-i 
keyfiyyetimizin der-i devlet medâra ifâdesini iltizâm itmeyüb mu’ahharen (sonradan) 
müsâ’ade-i âliyye-i iltimâs olunarak cümle Abaza ve Çerâkise kabaili (kabileleri) 
tarafından ahvâl-i keyfiyetimiz der-bâr-ı şevket-karâr-ı mülükâneye inha ve keyfiyet 
elçiler tertib olunub Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Vezir-i Celâdet-Semir (yiğit 
arkadaş) Devletlü el-Hac Hasan Paşa Hazretlerine ve andan Der-saadet’e irsâli ve 
kıbel-i (tarafından) saltanat-ı seniyyeden merhamet ve şefkat-i şahâne ibzal (esirgemeyip 
bol sarfetme) buyurularak niyazlarımıza bi’l-müsaade müşarün-ileyh hazretleri bi’n-nefs 
(bizzat) Anapa’ya teşfif ve her bir hususa nizam ve süret vermeleri irâde-i seniyyesini 
mebni müşarün-ileyh hazretleri asakir-i külliye...bi’s-savle ve’l-celâle Anapa’ya 
vüsûllerinde cümle kabaili (kabileler) ü akvamı (kavimler, toplumlar) bervech taltif-i 
davet buyurub herkes semi’na ve ata’na ( işittik ve itaat ettik) merasimine tabiiyyet ile 
icabet ve sahra-yı Anapa’da hayme-nişin (çadırda) ikâmet ve haklarında lütf ve ikram ve 
eslafını (geçmişler, evvelkiler) sabık atiyyat-ı vezirileriyle alâ meratibihim (dereceler) 
riayet buyurub tafsil-i keyfiyetimiz ifade olundukda bundan sonra Şeriat-ı 
Muhammediyeye imtisal ve muvafakat ve rızayı devlet-i âliyeye itaat ve muhafız 
bulunan vüzerâ-yı azâm  hazeratına hizmet itmek ve bundan evvelde ahkâm-ı şer’-i 
münife menâh-ı nâss-ı cebriyye olan bid’at-ı rediyyeden ‘udûl ü ahkâm-ı şer-i’ ilâhiyeye 
rucu’ olunarak her bir hususumuz bir nech-i şer’i (şeriatın doğru yolu)  ru’yet ve irade-i  
hazret-i padişâhiye kulluk ve itaat ve rızâ-yi aliyeye münâfi (zıt, uymaz) ve Şeriat-ı 
Ahmediyenin hallakı (hamalı) olur halatdan müba’adet ve her hususumuzda muhafız 
bulunan vüzâra-yı i’zam hazerâtına müracaat ve devlet-i âliyye ebediyeye ile Rusyalu 
devleti meyanesinde vukuu bulan sulh ve safvet-i taaddüt-ü devam bulundukça bizlerden 
hududu tecavüz ü etmâmın ve seraklarımıza (hırsızlar) ve fenalarımıza takayyüd (bağlı) 
olub bu hale cesaret ve sair gûna muhalif olanlar teeddübüne (edebli olma) bakılmak ve 
def’ine muktedir olmadığımız eşhâsın te’diblerinde (edeplendirilmesinde) muhafız 
müşarün-ileyh hazretlerine haber verilüb teveccühle emr ü re’y buyururlar ise olvechile 
amel u hareket olunmak ve kabilemiz beyninde bi’l-ittifak te’dibleri hususunda 
muvafakat (uyguluk) ve mümâselet (benzerlik) olunmak ve Rusya tarafından hilaf-ı 
şututa hudud tecavüz idenleri olur ise mukabele-i bi’l misl lazım gelür ise de …. 
müşarün-ileyh hazretlerine ifade eyleyüb ne vechile emr ü re’y buyururlar ise olvechile 
amel ve hareket olunmak ve kabilemiz beyninde emniyeti tahsil idüb iman ve islamımız 
teşhir ve takviyetini muceb talim ve ta’allüm olunub zikr olunan taahhüdatımızda sabit ve 
daim olmalarımız husus-ı hayriye ve nesâyîh-i şer’iyyesini müşarün-ileyh hazretleri 
cümlemize eda ve tekâlif buyurduklarında bizler dahi huzur-u devletlerinde müctemî olan 
ulema ve süleha ve cümle ümmet-i Muhammed mahzarında (huzurunda) teslim ve 
taahhüd olunub ervâh-ı âlemiyân ve padişah-ı zemin ü zaman olan şevketlü kudretlü 
mehabetlü, kerametlü, adaletlü, azametlü padişahımız efendimiz hazretlerinin devam-ı 
ömr ü saltanat ve şevket-i ikbâl ve devletleri de’avât-ı hayriyyesi (hayır duaları) yâd u 



 
 

teşekkür olunarak ba’de-zin devlet-i âliye ebed-gariyye (güzellik) ve nusret (zafer) ve 
azimet rahinin hayr-hâhına (hayırlı işler işlemeyi seven) mihman (misafir) ve bedhâhına 
(fenalık isteyen) düşman olmak ve şer’-iat-ı Muhammediyeden ayrılmamak ve şaş-ı 
bid’atı bir dâha işlememek ve Rusyalu hududua geçmemek ve zikr olunan maddelerde 
valimizin emrine muhalif iş tutulmamak ve emin-i tarik hususunda ruz-ı leyal-i dikkat ve 
basirette kusûr itmemek üzere Kasem billah (yemin) kasdıyla Kur’an-ı Kerim ve Furkan-ı 
Hâkim-i vâcib et’ta’zim üzerine her birlerimiz ferden ferden rabt-ı dest eyleyerek ahd-ı 
metin ve edâ-yı yemin olundukdan başka şurutumuzu tasdik ve ahûdımızı (ahdin çoğulu) 
tahkik içün her bir kabileden cünd-i nefer ve rehinelerimiz nezd-i müşarün-ileyhde tevdi’ 
ifa ve kendü kabilemiz olan şakirdan halkımızdan bir aded nefer rehinelerimiz teslim 
olunduğu müşir ikrar ve imanımızı mübeyyin senedimiz der-i devlet medara takdim 
olunmak içün haftzen lil makal işbu tahd u tasdiknâmemiz terkim ve müşarün-ileyh 
hazretlerine ita ve takdim olundu.  

EK-34 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 1104, Gömlek No: 44586, Tarihi: 1243 Ra 21 (3 
Kasım 1825), Konu Özeti: Anapa Muhafızı Hasan Paşa’nın kaimesinde bilumum kabail 
itaat ettikden maada dağ içinde ve sarp bir yerde bulunan Medami namındaki kabile de 
İslâmı kabul edip hatip ve imam gönderildiği ve sadakat yemini ettikleri ve lisanları 
hiçbir kabile lisanına benzemediği hakkında. 

Anapa Muhafızı kullarının diğer kaimesidir. 

Devletlü, inayetlü (yardım eden) , atûfetlü (şevkatli, merhametli), merhametlü übbehetlü 
(ululuk, büyüklük, azamet), veliyy’un-niam derya-himem ve fiyyu’l cûd-i ve’l-rahim 
(merhametli) ve’l-kerem (ahlak ve fazilet sahibi) efendim sultanım hazretleri, 

Kabail ve akdam-ı bi-hidayet-i tevfiki’l-mülkü’l allâm şer’iyat-ı Muhammediye ve itaat-i 
devlet-i âliyyeye bend (rabt: bağlamak) olub kûh-ı (kûh=dağ) elbrûzdan (İran’da bulunan 
dağlar) gayet kabail dairen (derhal, hemen) madar (çepeçevre) üçyüz saate baliğ olur 
kabilelerinden hiçbir kabile kalmayub Mentukaç ve Şabisuğ ve Abazun ve Yalıboyunun 
Andemiz Abazalarından maâda cümlesi tarafımıza vürud ve şeriat indine rabt ve taltife’l-
kerem olunarak sâye-i devlet-i âliyye memnunen ve müştereken avdet ettirilmiş fakat 
intihayı (dayanmak) kabailde bir salabetlü cebel (sağlam bir dağ) piş-gehinde Medazi 
tabir olunan üç tohumdan (kök) ibaret bin üç yüz bin dört yüz haneye müntehi (bir şeyi 
tamamlayan) oldur kabile ki içerisinde şeriat ve tarikat ve itaat nedir anı (onu) bilmezler 
ve ebâ ve ecdatlarından berû etraf-ı kabailden mal ve esir sirkat (çalmak) etmek ve kutta’-
i tariklik (yol kesicilik) ve kendileri de şekavet-i mecusiyetden başka bir kâr bulunmamış 
ve nice kabail tetavül (zulüm etme) ü cerait? ve mazarratlarından aciz olmuş ve lisanları 
sair kabailin lisanına muhalif böyle bir başka millet olub bunların beya’ti derkâr 
şekavetten feragatı adîm-ül-imkân (imkânsız) olduğunu haber vermişler ise de keramet 
kudsiyye-i hazret-i pahişâh-i velinimetimize istinad olunarak (dayanarak, güç alarak) 
kabile-i merkûmeye buyurları yazılub lisanlarından bilur bir müntehab ile irsal olundukda 
ba hidayet-i delâlet tevfik-i semâdâni vesâyâ-yı çakeranem dimâr-ı kasiyyelerine (ileride 



 
 

helaklarına) te’sir ederek davetimize icabet birle mirza ve uzunları ve ihtiyarları şedd-ü 
vasıl ederek cemm-i gafir ile tarih-i arizamdan çend rûz mukaddem tarafımıza gelüb sair 
kabail misillü şer’iyat-ı indine devlet-i âliyye kulluğuna duhul ve itaat-ı iltizam ve bade’t-
taahhüd bu güne gelinceye kadar bir âlem-i cehaletde mahbus bulunub bu günde 
elhamdülillâhi Teâlâ şeref-i İslam ile müşerref olduk devlet-i aliyye kulluğunu taahhüd 
etdik ve bu güne gelinceye kadar etmedik hiç bir kusurumuz kalmadı bizlerin şeriğle 
(şeriatla) dava olunmak lazım gelse takatımız yetmeyecek bu kusurlarımızdan sarf-ı nazar 
olunub bundan böyle her birimiz şer-i şerif üzere ru’yet olunmak ve hilaf-ı şer-i hareket 
etmemek şartıyla macerâ-yı sabıkamıza i’tibar olunmak üzere bir kıt’a buyuruldu niyaz 
ederiz deyû ağazlarına*müsaade olunarak bir kıt’a buyuruldu verilub ve istid’alarıyla bir 
kazayı nasb ve bir imam ve hatib ta’yin ve içlerinden ihtiyarlarıyla ve talibleriyle iki 
mütesellim nasb ve usul u zabıt ve rabt ve kavaid-i hükümeti bade’t-telkin müteahhid 
oldukları hususatı mübeyyin taraf-ı acizaneme mesned-i takdim ve bi-haza’l-minvâl amel 
ve hareketleriçün taraf-ı çakeriden talimnâme virilüb ve geride kalınan kabaillerini şeriat 
indine bezlçün bir mübaşir dahi olub ve kendülere kabail saireden ziyade külliyetlü hil’at 
ve atiyat (hediyeler) ve ikram ile sâye-i hazret-i zilliyet-penahide taltif olunarak avdet 
ettirilmiş ve verdikleri sened-i mezkûre takdim-i hâk-i pâ-yi veliyyu’n-niamileri kılınmış 
olmağın İnşa-Allahû Teâlâ bu kaziyye (iş, husus) dahi kabail ve ikdamın sebat-ı 
İslâmiyesi devamına delil olduğu ve bunların ekseri halkında hasebe’l cehalet (cehalet 
dolayısıyla) hitan vaki olmayub bu sene-i mübârekede birkaç bin gerek lıhyesi (sakalı) 
salıvirdirilmiş ve onbeş yaşından yetmiş seksen yaşına kadar nice kimesneler hitan 
(sünnet) ettirilmiş ve mahallerine üstadlar gönderilmiş olmağın böyle alâmet-i İslâmiye 
Elhamdülillâhi Teâlâ temadi (devam etmek) tekessür (çoğalmak, kesret) etmekde olduğu 
mücerred (halis, saf, tek başına) ifade zımmında mensur-ı (zafer) ubudiyete zeria (vesile) 
kalındığı İnşa-Allahû Teâlâ muhat-ı ilm-i mû-şikafte-i (kılı kırk yaran) felâtûnî (Eflatun 
gibi) rahimâneleri buyuruldukda emr u ferman devletlü, inayetlü atufetlü, merhametlü, 
übbehetlü, veliyy’un-niam derya-himem ve fiyy’ul cûd-i ve’l-rahim ve’l-kerem efendim 
sultanım hazretlerinindir. 

Fi 21 sene Ra (Rebiü’l-evvel (1)243 Anapa Muhafızı Vali-i Trabzon Hasan (Paşa) Bende 

EK-35 

Arşiv Fon Kodu: C.DH.. Dosya No: 103, Gömlek No: 5129, Tarih: 1241 L 24 (1 Haziran 
1826), Konu Özeti: Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hacı Hasan Paşa’ya zecriye 
sandığından tahsis olunan 6250 kuruş maaşın verilmesi. 

Hala Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Devletlü el-Hac Hasan Paşa Hazretlerine zecriye 
sandığından mahiyye vechile senevi ta’yin buyurulan maaşının ikiyüzkırkbir senesi 
Şevval-i şerifi mahiyyesi olan altıbinikiyüzelli guruşun zecriye sandığından i’tasıçün 
iktiza eden senedinin ısdarı babında emr ü ferman hazret-i veliyyü’l emrindir. 



 
 

 

Hala Trabzon Valisi ve Anapa Muhafısı Saadetlü el-Hac Hasan Paşa Hazretlerine zecriye 
sanduğundan ma’hiyye altıbinikiyüzelli guruş maaş ta’yin olunmuş olduğu mukayyed 
olmağla işbu sene-i mübâreke mâh-ı Şevval-i şerifine mahsuben dahi mebâliğ-i mezbûrun 
i’tası hususunu müşarün-ileyhin kapu kethüdası efendi kulları işbu mühür takririyle 
istid’a eder malum-ı devletleri buyuruldukda sabıkı mucebince mâh-ı merkûme mahsuben 
mebâliğ-i mezbûrun zecriye sanduğundan virilmesiçün başmuhasebeye kayd ve sureti i’ta 
olunmak babında emr ü ferman devletlü, saadetlü, sultanım hazretlerinindir.  

EK-36 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 292, Gömlek No: 17425, Tarihi: 1241 Za 25 (1 
Temmuz 1826), Konu Özeti: Anapa Muhafızı ve Trabzon Valisi Hasan Paşa’nın 
Yeniçeriliğin ilgasına dair gelen emri memnuniyetle karşıladığına ve Trabzon’a 
müteselliminin yazdığı mektubu gönderdiğine dair Hatt-ı Hümâyun’u havidir.  

Trabzon valisinin işbu teşekküri havi kaimesiyle mütesellim muma-ileyhin mektubu 
manzuru malum-ı hümayunum olmuşdur. 

Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa kullarının varid olan kaimesidir. Ocağı 
sabıkada mahv u ilgâsı ve ol-babda şeref-südûr olan emr-i âli kendüsinin Anapa tarafına 
azimeti mülahazasına mebni Trabzon mutemete gönderildiği tafsilâtına dair yazılan 



 
 

mektub-ı çakeride cevabını ve bi İnâyetillahi Teâlâ cilveger (tecelli eden) mücella-yı 
(parlak) teyessür (muvaffakiyet ve başarıyla bitirme) olan vukuat-ı hayriyeden izhar-ı 
kemal-i mesruriyyet ve teşekküri mutazammın olmağla Canik muhassılı Kapucubaşı 
Osman Beğ kullarının kezalik cevabı havi bir kıt’a mektubuyla beraber manzur-ı 
hümâyûn-ı mülükâneleri buyurulmak içün arz ve takdim kılındığı muhat-ı ilm-i âlileri 
buyuruldukda emr ü ferman hazret-i men-leh’ül emrindir. 

Devletlü, inayetlü, atufetlü, refetlü, ubbehetlü, veliyyü’n-nimetim derya-himem ve fi’l-
cûd ve’l-kerem efendim sultanım hazretleri, 

Şeriat-i mutahhara-i (temiz) Ahmediye ile seyf-i cihat (cihadın kılıcı) sayesinde olan 
din-i mübîn ve devlet-i Muhammediye’nin nusret-i muzaffere-i İslâmiye’de sebat ve 
istikrarı asakir-i Müslimin (Müslüman askeri) ve güzâd-ı muhayyidin vücudundan 
iktiza ederek Devlet-i Âliyye sayesinde ihya olunmuş Yeniçeri Ocağı islâkda (yola 
koyma) düşmana göğüs vererek sebat ve metanet ve ulu’l-emre itaatları sebebiyle fütuhat-
ı kesire vukua gelmişken sınuf-ı merkumede gitdikce erâcif (uydurma yalan sözler) ve 
fürû-mâye (sütü bozuk) hulûliyle (içine girmesiyle) din-i devlet-i ebed-rehine hıyânet 
ederek a’dâ-yı din olan kefere-i fecere bu kadar memalik-i İslâmiyeyi zabt ve istilâ etmiş 
ve bunlardan gayret ve sadakat meslûb (giderilmiş) olduğundan yine zatına i’tibaren 
haklarında bab-ı merhamet küşad olarak hin-i cihadda (savaş zamanı) düşman-i din-i (din 
düşmanı) mübiyn ile mukabil olmak içün mikdar-ı kifâye muallim asakir (eğitimli asker) 
tertibi idare ve şüru’ (başlamak) buyuruldukda sınuf-ı merkûme küfran-ı nimetin suretini 
izhar (açığa vurma) ve şekavet ve delaletlerini aşikâr ederek huruç ale’s-sultan fehizasına 
ictisâr (cüret etmek) ettiklerinde gayret-i ilâhiyye zuhûruyle kahr suhulet hazret-i padişâhi 
galib olarak bâ-rehber Tevfik-i ilâhi ve saye-i livâ-i sa’âdet ihtivâ-yı Cenâb-ı Rasûlullahi 
erbab-ı delâlet şeriat-ı muhattara kılıcına uğrayub ashâb-ı salabet ü gürûh-ı ümmet-i 
Muhammed livâ-i sa’âdete dehâlet ederek (girip) ittifak-ı İslâm fetevâ-yı şeri’at-i garrâ 
mucebince salah-ı hal âlem içün ocağın isim ve resmi terkin (bozmak) ve Kâffe-i kanun-ı 
kadimi âhir hey’etle tecdid ve fi-mâba’d (bundan sonra) Yeniçerilik namı külliyen 
ortadan kalkub anın yerine muallem talim-i asakir-i mansureyi Muhammediye unvanıyla 
gaza ve cihad içün mikdar-ı kifaye asker tertibi buyurulu iktizalarının icrasına şuru’ ve 
mübaşered ve bu keyfiyet memalik-i mahruseye o emr i aliye ısdarıyla neşr-ü ilân 
buyurulmağın çakerileri Anapa’ya mukaddemce azimetim iş’arına nazaran Trabzon’da 
bulunmayacağımızcezimiyle (kesin karar)  iş’arına saadet misillü Trabzon ve havalisinde 
dahi yeniçerilik namının kâmilen mahv ve ılgası ve tenbihat-ı vesâyenin icrası babında 
ruhsat olan emr-i âli Trabzon mütesellimine ve sâire hitaben sudur etmiş ve mahsus 
kapucu başı ağa mübaşiretiyle irsal buyurulmuş olduğu keyfiyetin mine’l-bidaye ile’n 
nihaye tafsil ve beyanını müştemil şeref-efzâ-yı (şeref artıran) sudur olan emr-name-i 
sami-i hümâyunları Ünye limanında lenger-endaz-ı (deir atmış gemi) ikâmet olduğum 
halde vusul-ı dest-i tazim ve mal-ı vacibül-imtinana karin-i zihn abd-ı kadimleri mevsul 
(ulaşma, vasıl olma) olmağın işbu mevhibe-i (ihsan sevgi) kübranın tesyar gerde-i 
rabbü’l-fevt olması mücerred (tek başına) kuvve-i İslâmiye-i şeriat-ı garra ve şeref-i ikbal 
hazret-i padişâh adalet pira olduğu bi-iştibah (şüphe etmek) ve’l-edyan(dinler) olmakla 
Cenâb-ı hayy-ü vedûd nüsha-i a’zam ve cihan-ı aliyana mas’ud-u nefise-i muazzam olan 



 
 

vücud-u bahir-is su’ud ve keramet-nümud (keramet gösteren) şahâne-i şevket saltanat-ı 
adaletlerinde ebed memdud ve inzâr (tehir etme) bed a’sardan ma’bud eyleyüb her anda 
himem-i hazret-i Peygamberi yaver ü yar ve her demde huzur-ı nebi muhterem-i rehnimâ-
yı kafile sâlâr (kabile reisi) seyf-ü şeriat-i Muhammedi muavenetiyle (yardımıyla) 
düşman-ı din-i mübinin ahz-ı sar (öç alma) ve saye-i lutf ve merhamet padişâhânede 
cümle ehl-i iman râhat-i selametde berkarar ve ağdâ-yı din olan küffar-ı hâk-sar 
(düşmanın perişan hali) ve erbab-ı bed-hah keç-reftâri (bozuk, eğri gidiş, kötü davranan) 
eyne (zaman, an) mâ-kâne (o iş oldu) makhur (bozguna uğramış) ve idmâr (perişan 
olmuş) eyleye emin-i bi hürmetihi seyyidülmuhtar teb’a-i saltanat-ı seniyyeden olanlar bu 
gûne (bu türlü) usûl-i hayriyyenin husûlünü istid’a ve infaz-ı kahire-i devlet-i âliyyenin 
icrasını daima cenâb-ı hüdâyı mütealdan niyaz ve temenna eyledikleri misillü eş-şükrü 
lillahi’l vahidü’l-kahhar kabul-u hacat müyesser olmuşdur. Hâzâ minhü fazl-u nebi 
İnşaallahû Teâlâ Maşallâhû Teâlâ hulûs-u kudsiyye-i cenâb-ı memalik-perveri efrad-ı 
feyz-i.subhaniyye ile muvaffak olarak kâffe-i memalik-i mahrusa-i hakaniye çirkâb 
(çirkef) şekâvetden ve levs-i habasetten pak ve tathir ve teveccühât-ı kaahire-i 
mülükânelerinde mazhar-ı fevz ü nusret ile her bir metalib-i Hayriye hılll (helal) ü teshir 
(ele geçirme) olacağı vazıhasına (apaçık, ortada) delâlet eder. Bürhan-ı hayrul bünyan 
olmuşdur. Hâk Teâlâ Hazretleri Cenâb-ı efendimi dahi sa’y-i âlilerinde meşkûr (şükre 
layık olan) ve kimya-yı ömr ü ikbal ve mesned-i celadet ve iclâl ile ma’mur ve cümle 
bendegâne ve bi’t-tahsis bu abd şükre’l-ihsanların neçe neçe nusret ve futuhatı şahâne ve 
heman ve inâyet-i veliyyü’n-niameleriyle mesrur eyleye âmin. İş’ar u ifade-i kerimâneleri 
üzere Trabzon ve havalisinden sınuf-ı merkûmenin def’ ve ilgası ve tenbihat-ı 
vesayanın (vasiyetler) tenfiz (infaz etmek, hükmünü yürütmek) ve icrası ve icabe-i 
zimmet-i abidanem olub Trabzon halkının me’luf (alışmış) oldukları fesad ve betaet 
(tembellik) ve birazlarının şifa ü fi cihadıyla gerçi ferman-ı âli vürudunda çakerileri 
Trabzon’da bulunamaz mütalaaya müvafık ve bir kere der-i devlet asırdan âle’t-
tavr istizân olunduk ol-vechile hareket olunmak der-hatır (hatırda) olunur ise de 
tedarikât-ı mürettebe ile yol üzerinde bulunub Anapa’ya azimetimiz beyne’l-kabail 
şâyi olmuş olduğundan bir gün akdemce varılub idâreye intizar olunmak ve Anapa 
muhafazasına ve kabail (kabileler) maddesine layıkıyla bir suret virilüb bunda ne 
veçhile emr ü ferman buyurulur ise ol-vechile imtisal (uymak, muvafakat etme) 
olunmak üzere tez elden Trabzon kaimmakamımız kullarına vesaire hitaben 
buyuruldu tahrir ve ber-vech hakimâne suretine ibtidar ve irâde-i keramet ifade-i 
hazret-i padişahi ve zât-ı ubbehet simat veliiyü’n-niamilerinin tenfiz (infaz) ve 
icrasına bezl-i iktidâr itmelerini iktiza idenlere tenbih-i vesâye (vasiyetler) ve bi’l-
etraf te’kid ve teşdid (kuvvetlendirmek) olunub bir kullarıyla Trabzon’a 
gönderilmesi ve mufassıl vekilimiz Osman Beğ kullarına dahi böylece ifade ve 
Karahisar-i Şarki vesair mahvil uhde-i çakeri olan mahallere iş’ar ve te’kid 
olunmuş olmağın bi-mennihi Teâlâ Anapa’ya vusul-i çakeri müyesser oldukda dahi 
Trabzon’a iade olunacak sefine ile herbirlerine tekrar te’kid-i vesayede (vasiyet) taksirat 
olunmayarak adl ve inâyet-i subhâni hüsn-i tevcihat-i cihanbâki berakâti icra-yı infaz-ı 
şahane hususunda sarf nakdiye-i hayat olunacağı beyanıyla arz-ı hâl-i haber-i i’timalim 
terkimine ibtidar ve def’-i hâk-pâ-yı emel revâ-yı merhamet asarları kılındığı İnşaallahû 
Teâlâ muhat-ı ilm-i kâinat erâ-yı rahimâneleri buyuruldukda ol-babda ve herhalde emr ü 



 
 

ferman devletlü, inâyetlü, atufetlü, re’fetlü, ubbehetlü veliyyü’n-niam derya-himem ve 
fi’l-cûd ve’l-kerem efendim sultanım hazretlerinindir. 

Fi 25 Zilkade 1241 (1 Temmuz 1826) 

İmza: Anapa Muhafızı ve Vali-i Trabzon el-Hacc Hasan 

Mühür/Mâ reâhul-mü’minûne hasenen fe hüve indallahî hasen (Müminlerin hoş ve güzel 
gördükleri Allah katında da hoş ve güzeldir)169 

EK-37 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 291, Gömlek No: 17409, Tarihi: 1242 S 17 (20 Eylül 
1826), Konu Özeti: Erzurum’da olduğu gibi, Trabzon’da da ilga olunan ocak ağalarından 
bazılarına kapıcıbaşılık ve silahşorlük tevcihine dair, Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı 
Hüseyin Paşa’nın oğlu ve Trabzon’da mütesellimi olan Bektaş(i) Bey tarafından 
yazılmıştır. 
 

 
Bektaş Bey’in yazısındaki tarih ve mühür 

 
Manzurum olmuşdur. 

Erzurum başı serhad (sınır) olmağla Trabzon hattı bunlara göre kıyas olamaz. Serahadde 
gösterildiği vechile mir-i muma-ileyhe cevab yazılsın. Ancak hafî (gizli) olarak münasib 
ise şimdiden müşarün-ileyha Hasan Paşa’ya keyfiyet bildirilsin ki şayet iderse bu vechile 
inha idersen cümlesine müsaiddir. 

                                                            
169http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/01/08/yeniceri-ocaginin-kaldirilmasinin-trabzon-
vilayetindeki-yansimasi/ 

 



 
 

Bala Trabzon Valisi ve Anapa muhafızı Hasan Paşa bendelerinin Trabzon’da mutasarrıfı 
olan oğlu Bektaş Bey tarafından varid olan şukkasıdır. Erzurum’da olduğu misillü oçağ 
mülga itdiğünden Trabzon’da olan bazı kisanın dahi kapucubaşılık ve silahşörlük 
rabıtalarıyla taltifleri hususuna müsaade-i seniyye iltimasını mutazammın olmağla 
manzur-ı hümâyun-ı şâhâneleri buyurulmak içün arz ve takdim kılındı. Trabzon agavatı 
öteden berü uygunsuz adamlar olub bunlar pek taltife müstehak olmadıklarından mir-i 
muma-ileyh vakıa iş’arınız vechile bu makule mültesimat (torpil yapan, iltimastan) vülât 
(valiler) ve mutasarrıfın inha ve iltimasına mevkuf olmadığından bi-mennihi Teâlâ 
bundan böyle …..Hüseyin (Hasan olacak zira Bektaş Bey onun oğludur) Paşa’nın 
Anapa’dan Trabzon’a avdetiyle bunlar içün inha ve iltimas vukuu bulur ise ol-vakit 
iktizasına bakılmak lazım gelir böyle cevab tahrir olunması muvafık-ı irade-i seniyye-i 
mülükâneleri buyurulur ise emr ü ferman hazret-i men-leh’ül emrindir. 

Veliyyü’n-niama seniyyü’l-himema devletlü, inâyetlü, atufetlü efendim sultanım 
hazretleri, 

Bundan mukaddem Der-saadet’de Yeniçeri Ocağı’nın lağv ve imhası ve yerlerine 
muallem (eğitimli) Asakir-i Mansûre-i Muhammediye’nin tertib ve bekası icma-i ümmet-
i ittifak aralarıyla karar bulmuş ve taşra memalikde dahi yeniçerilik namı ve yoldaşlık-ı 
abdani külliyen lağv ve imha olunmak babında mehabet efzâ-yı sahife-sudûr buyurulan 
fermân-ı celilü’ş-şan sâti-i burhân hazret-i padişâhi dergâh-ı âli kapucu başılarından 
saadetlü Hasan Beğ senâverileri mübaşiriyetiyle vürûd ve mazmun-ı itâat-nümûni 
Trabzon’un havi olduğu kazalarına neşr ve i’lân olundukda bu tarike nâmzed olarak pâye 
ve dirliğe malik olanların cümlesi tev’ (kendi iradeleriyle) ve rızâlarıyla yeniçerilik ve 
yoldaşlık daiyyesinden bi’l-vücûh kifayet ve irade-i kâtıa-i cenâbı mülükâne üzere semt-i 
rıza-yı şâhâneye niyet-i halise ile azimet ve hidemât mucibu’l-mübâhât-ı devlet (devletin 
iftihat etmesine sebep olan hizmetler) ve devlet-i aliyyede bezl-i makderet (bol güç, 
kuvvet) eylemek hahişiyle cümle ehl-i imana bais vüfûr-ı meserret olarak devam-ı bekayı 
ömr devlet-i saltanat-ı seniyye daavat-ı hayriyesine muvâzabat (müdâvemet: devam etme) 
üzere oldukları aşikâr iken medine-i Erzurum’da ocağ-ı mülga tarafından pâye ve dirlik 
ile memur olanlar haklarında mezid-i inâyet-i padişâhi ve atıfet-i behiyye-i na-mütenahi 
(sonsuz) zuhura gelerek dergâh âli kapucubaşılığı ve hassa silahşorlüğü ihsanıyle her 
birlerinin kadr ve i’tibarları terfi’ ve hademe-i pâdişâhi silkine (yoluna) dahil olarak 
müşar-ı bi’l-benan oldukarı şâyi’ası velvele-i ara-yı cihan ve civâriyyet hesebiyle bu 
taraf-ı agavatının dahi guş-ı (işitmek) itâat-ı mengûşlarına erzân olmağla Erzurum agavatı 
haklarında temevvüc eden kulzüm-i atıfet-i (deniz gibi kuşatma, koruma) şâhâne hâlen 
valisi vezir merahim-semir devletlü, merhametlü, veliyyü’n-ni’am efendimiz hazretlerinin 
veşme-i kalem-i feyz-i tev’emleri asarından olduğu bedidar (açık) olub bizim dahi 
valimiz devletlü efendimiz hazretleri bu hilâlde memuriyetde bulunmamış olsalar idi 
bizler dahi saye-i kamvaye-i hazret-i cihandarânede mazhar-ı taattufat-ı aliye olarak silk-i 
hademe-i devlet-i âliyeyde münselik (bir yola girip orada giden, meslek tutmuş) olmamız 
aşikâr idi diyerek su-yi çakerâneme iltica ve izhar-ı hüzün itmişler iseler de bu misillü 
mevaddın (madde, husus, iş) arz ve istid’âsı mücerred vüzerâ-yı izam efendilerimiz 
hazretinin inhalarına menut bir ma’na olub ancak bu tarafda bazı erbab-ı istihkakın 



 
 

kimesneler haklarında dahi bu misillü atayâ-yı behiyye-i tâcıdârânenin bezl ü ihsanım 
eltaf-ı şâhâneden katre nev’inden olmağla bu hususun vakt-i münâsebede huzur-ı faizü’n-
nur hazret-i vekâletpenâhi veliyyü’n-niam efendimiz hazretlerine arz ve ifadesi muvafık-ı 
re’y-i âliyeleri ise iktizâsı üzere hareket-i çakeri teveccühle tasvib buyurulur ise irâe iş’âr 
ve münasiblerinden üç dört kimesnenin isim ve şöhretleri bir kıt’a ariza-i bendekânemle 
inha ve cerağ-efruhte zümresine ilhak buyurulması menut-şiyme-i bende-i nüvâzîleri 
idüğü ifade ve niyazıyla zeria-i ibraz-ı sıdk tutum olacağı İnşa-Allahû Teâlâ muhat-ı ilm-i 
devletleri buyuruldukda husus-ı mezbûra hüsn-i müsaade-i behiyyeleri derkâr-ı sezâ-vâr 
(uygun, münasip, yaraşır) buyurulmak babında lütf ve inâyet veliyyü’n-nimama 
seniyyü’n-himema devletlü, inâyetlü, atufetlü efendim sultanım hazretlerinindir. 

Fi 17 Safer sene (1)242 Mühür: Bektaş Rüşdü 170 

EK-38 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 1103, Gömlek No: 44569 N, Tarihi: 1242 R 29 (3 
Kasım 1826), Konu Özeti: Taraf-ı devletten müftü ve naib gönderilmesi iktiza eden 
Abaza ve Çerkes kabilelerinin isimlerini havi Anapa Muhafızı Hasan Paşa’nın mührüyle 
pusula.    

Anapa kal’asında ikâmet ve kabail ve ikdamat-ı ikna (ikna çalışması) içün ulemadan hal-i 
müşkilata kadar Anapa ve kabail müftüsü efendi  

Abazadan Nezkaç kabilesine naib 1/ Abazadan Şabisdağ kabilesine naib 2 /Nefsi Abazan 
kabilesine naib 2 /   Çerakiseden Biraduğ Kabilesine naib 1 / Çerakiseden Gerkini 
kabilesine naib 1 / Çerakiseden Satukay kabilesine naib 1 / Çerakiseden Temdikuy 
kabilesine naib 3 / Nukuvi kabailine naib 2 / Çerakiseden Besni kabilesine naib 1 / 
Çerakiseden Karasay Kabilesine naib 1 / Çerakiseden Balbay kabilesine naib 1 / 
Çerakiseden Alnıkesek kabilesine naib 1 

Mürüvvet-şiyam dâver-i emcedim sultanım hazretleri 

Bâlâda mestur ve müfredâtında beyan olunmuş kabilelere kabl-i saltanat-ı âliyyeden tertib 
ve tasvib olunmağın üzere Anapa kal’asından maada onaltı naib efendi ve bir müfti efendi 
irsâline müsaade buyurulmağla kabail tarafından dahi istid’a olunmağla iktizası irade-i 
seniyyeye menutdur. Fi 29 R (Rebiülahir) sene (1)242 

 

                                                            
170 http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/02/trabzon-mutesellimi-cecenzade-bektas-
beyin-sadarete-yazisi/ 

 



 
 

EK-39 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 1104, Gömlek No: 44590 Ü, Tarihi: 1242 R (Rebiü’l-
âhir) 17 (18 Kasım 1826), Konu Özeti: Anapa’ya davet edilen Çerkes ve Abaza 
kabilelerine Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa tarafından Muharrem’in on 
beşinden Rebiü’l-âhir’in on beşine kadar verilen tayinat mikdarını gösteren Anapa Kadısı 
Ali Efendi Mührüyle.  

Müşârün ileyh hazretleri Anapa kal‘asını teşrîf ve kabâ’il-i muteferrika-i savb-ı 
muşîrîlerine celb ve sahare hıyâm-ı (deri çadırlar) mevzû‘aya inzâl ve merkûmûn dahi bî-
şumâr ittifâk-ı kesîre ile vurûdları şöyle ki derûn-ı kabâ’ilde kâ’in nezdîk ve dûr selâtîn ve 
kabâ’il begleri ( …)  ve ulemâ-i ve ihtiyârân ve sâ’ir ahâli ki lâ-tu’add ve lâ-tuhsâ vezir-i 
celâdet-semir hazretlerinin hayme-gâhları (çadır kurulan yer) piş-gahınde (önünde) 
dâmen-bûs (etek öpen) du’â-i cenâb-ı hazret-i zıllullahîye agaz-ı ve derûnları İslam üzre 
sâlim ve ile’l-ân mubtelâ oldukları kâffe-i ef’âl-i mekruheden külliyen keff-i yed ve fi-
mâ-ba’d (bundan böyle) şirâit-i İslamiyeye ri’âyet ve rızâ-yı hazret-i tac-dâriye mugâyir-i 
âmel ve hareketden münkâti oldukları müdde’âlarını (iddialarnı) takdim ve sebâtlarını 
imân-ı gılâz (koyuluk) ile te’yid ve rızâ-cuyâne (rıza arayan) harekâtda bulunacaklarını 
her kabileden mer’i ve mu’teber rehineler i’tasıyla temhid (arz etme, yapma, hazırlama, 
düzeltme, iskân etme) bu vecihle irâd-ı hulusları (temizlik, saflık) İnşa-Allahû Teâlâ sahih 
ve sâlimdir ümidiyle taltif ve te’lif ve canib-i  saltanat-ı seniyyeye teshir (itaat ettirme) 
mülahazası......murâ’aten merkûmûna beherinin lâyık-ı istihkakına nazar olunduğu bu 
gaile üç mah mumtedd olmağın defter-i mumzânın nâtık olduğu vech üzre verdikleri 
ecnâs-ı zehâ’ir ve hayevânât-ı ma’dûdeye Anapa kal’ası ulemâ ve vucûh ve zâbitân ve 
ağâvât bi’l-cümlesinin ma’lûm ve meşâhidleri olduğundan başka fi’l-hakika kaziyye ber-
vech muharrer olduğuna bu fakirin dahi ilmi muhit olmağile imza ve temhir olundu. Fi 17 
Rebiü’l-âhir Sene (1)242  

Hurrire hâze’d-defter bi-ma’rifeti 

Nemekahu’l-fakîr ileyhi azze şânuhu Ali el-müvellâ-hilâfehu bi-mahrûseti Amasya 

EK-40 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 1104, Gömlek No: 44590 B, Tarihi: 1242 R 21 (22 
Kasım 1826), Konu Özeti: Hükümete sadık kalacaklarına dair Şekivay kabilesinin takdim 
ettikleri ahidname Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa’dan gelen şukka olup 
Trabzon, Canik ve Karahisar’a emr-i âlinin mübaşirler vasıtasıyla göndererek tertib 
olunacak askerin ilkbaharda Anapa muhafazasında bulunmalarının temin edilmesi 
hakkında.  

İnâyetlü, mürüvvetlü, re’fetlü seniyyü’l himem-i dâver-i emcedim Sultanım Hazretleri, 

Bu isnâ’ (övme, övgü) Devlet-i Âliye-i Ebediyye ile Rusya devleti musalih (sulh) ise de 
Anapa’da ikâmet üzere olan muhafız ile maiyetinde yine vafirce (çok) asker olmağla 
muhtaçdır. Çünki kabaile (kabileler, soylar) böyle suret verildi gelenleri ve gidenleri 



 
 

noksan değildir. Kabaile dahi muhâfizin olan hiffetlü (hafiflik, akılsızlık) görünmek 
olmaz. Rusya’lunun amed-şod idenleri noksan olmayun diğer şukkamızla iş’âr defterinde 
tezkâr olunduğu üzere Trabzon agavâtına bir eşya?berad  mübaşir ve bir mübaşir dahi sia 
(bolluk) münakazasıyla (iki lafı birbirine uymayan) me’mur olan iki ağaya ve bir mübaşir 
Canik Sancağına irsâl buyurulması muktezası olacağı içün Karahisar ferman-ber (emri 
yerine getiren, emre uyan) olduğu hasebiyle emr-i âliye bir tatar ile Aziz Beğ oğlumuz 
bendelerine gönderirse ve taraflara ….keyd (hile, düzen) olunarak kâfir işde bu vechile 
hususu mezkûreye şimdiden himmet ve emrleri mübaşirleriyle mahallerine erişerek ol-
babda nezâret-i mezkûrenin savb-ı  me’mureleri olan Anapa’da isbat-ı vücud itmeleriçün 
iktiza-yı icraya mürüvvetleri mercûdur (umulan).    

Fi 21 C (Cemaziyelahir) sene (1)241 

EK-41 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 1103, Gömlek No:  44569 C, Tarihi: 1242 R 25 (26 
Kasım 1826), Konu Özeti: Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa’dan kapı 
kethudasına gelen sukkada gelen Çerkes ulemâ ve beylerine götürdüğü hediyeler kifayet 
etmediğinden Anapa tüccarından daha bir takım eşya alarak tevzi ettiği ve gönderdiği 
kabile isimleri pusulasına tevfikan her kabileye bir ferman gönderilmesi hakkında. 

 
İnâyetlü, refetlü, mürüvvetlü, daver-i emcedim sultanım hazretleri, 

Kabail (kabileler) ve akvamın (kabileler, topluluklar) bend (bağlanmış) ve idhal (dahil) 
olunmuş şurut u taahhüdü ve keyfiyet tafsil-i hâki-pâyi hazret-i vekâletpenâhi veliyyü’n-
niame takdim olunmak üzere tahrir olunan arz-ı hâlimizde izâh ve beyan olunmuş olub 
Abaza kabilesinin şekâveti ve Çerakise kabilesinin izhar etmekde olduğu (açığa çıkardığı) 
sadakat ve Rusyaludan ve gerek Abaza halifesinin manzuru(bakılan, görünen) perişan 
olarak bi’z-zarur Rusyalu tarafına rehin virerek iltifata şâyan müsaade-i aliyye 
olunduklarının keyfiyeti ve bu def’a kabail u ikdamdan (gayret) istid’alarıyla sadakat 
me’mun ve müstehak olanlarına maaş ihsanı niyazına va’d olunub bundan sonra istid’a 
olunacağı saltanat-ı seniyyeden kabail u ikdamın taltiflerini ifade ve vesaya-yı (vasiyet, 
öğüt) lazıme derciyle her bir kabileye birer kıt’a fermân-ı âli ısdarı icab-ı halden idiğü 
muvafık-ı irade-i seniyye ise iktizası icabı buyurulmak içün her bir kabilenin ve 
muhatablarının esâmileri beyan olunarak bir kıt’a defteri balâya takdim olunmak üzere 
savb-ı şeriflerine irsal olunduğu beyanıyla bir kıt’a  arizamız tobraya (torbaya) vaz’ 
(koyma, yerleştirme) ve defter-i mezkûre şukkamıza leffen nezd-i mürüvvetlerine irsal 
olunmağın bade’n-nazar vakt-ı neşât-ı alilerinde arizamız ile defteri bade’t-takdim tanzim 
ve isâline himmet ve mürüvvet buyurmaları maaş-ı mezbûrun bu defalık sebeb-i te’hiri 
Anapa’ya vusülümüzden ile’l ân (şu ana kadar) tatarlarımız Hafız Ağa ve Süleyman Ağa 
bendeleleriyle yazılmış hususan ve müstediyatımıza dair bir güna irade-i seniyye zuhûr 



 
 

etmediği gayetü’l gaye ….derun-ı acizânem olduğundan iktizâ etmekle kabail-i 
merkûmeye ol-vechile va’d olunub atiyyeleri virilerek mahtumen (mühürlenerek) iade 
olunduğu Ve Anapa’ya me’muriyetimiz esnada kabail içün ihsan-ı şahâne buyurulmuş 
hil’at ve esliha ve eclas-ı eşyadan maada vâfir (çok) eşya misillü malzemeler tedarik ve 
bi’l-istishab Anapa’ya getürülmüş ve kabailin atiyyesi hususu eslâfda (öncekilerde) ne 
vechile virildiği Trabzon’da malumumuz olarak kifayet ider muma-ileyh Anapa’ya 
vüsûlümüz (varmak, ulaşmak) müyesser (nasip) olmuşdu. Bu def’a ise kabailin vürudu 
seniyye-i saire ve vakt-i sabıka kıyas olmayarak enfas-ı kahire-i(solukları kesen) hazret-i 
padişâhi berkatı alelumum her bir kabilesi cemiyet-i kesire ile varid olduklarında 
mevcudumuz vefa etmeyüb der-aliyemiz vesairden celbe dahi vakt olmadığından 
Anapa’da bulunan asitane ve Amasya ve Ladik ve Trabzon tüccarlarından fiyatı Anapa 
hesabıyla olarak ecnas-ı emtia ve eşya mübâyaa ve tedarik olunarak saye-i felekpaye-i 
hazret-i tâcdâride eslâfını (selefler) sabık olarak her bir kabailin atiyyeleri i’ta ve 
taltiflerine bir def’a dilhavah-ı mübaderet olunarak şevketlü, kudretlü, kerametlü, 
veliyyü’n-nimetimiz padişahımız efendimiz hazretlerinin devam-ı ömr ü saltanatı ve 
ikbal-i mülükâneleri içün du’âyi hayriye tezkâr ve teşekkür iderek avdet itdilmiş olmağın 
Cenâb-ı Hayy-ı Müteâl Hazretlerinin bildiği misillü dâr-ı menâlim ve nakdine-i hayatım 
uğur-ı şahane ve hürmet hazret-i padişahanede sarf ve ibzal ile fahr u mübâhât eder 
(güzellikle övünmek) çaker-i sevlet-i aliyye olduğum nezd-i mürüvvetlerinde dahi ruşenâ 
(aydınlık) olmağla mücerred malum-ı mürüvvetleri olmağ içün iş’ar olundu. Fi 25 
Rebiülahir sene (1)242 

Efendim yalı boyun (sahil boyunca) gelüb seyarti (keskin) oldukda tarafımıza gelmeyüb 
fakat tatarımızı erkab ittirdiğimiz bu sefine reisi gelüb maaş firar edenlerin pusulası 
şukkamıza vaz’ olundu. 

EK-42 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 1103, Gömlek No: 44569 H, Tarihi: 1242 R (Rebiü’l-
âhir) 25 (26 Kasım 1826), Konu Özeti: Anapa Muhafızı Hasan Paşa’dan gelen kaimede 
bilimum kabailin bey ve özdenleri davet olunup Anapa haricinde çadırlar kurularak ve 
iaşe edilerek üç ay müddetle müzakere ve müşavere olunub bazı hanelerden maada 
ekserisi Devlet-i Âliyyeye sadakata söz verdikleri hakkında.  
 
Devletlü, inayetlü, atufetlü, re’fetlü, übbehetlü, veliyy’un-niam derya-himem ve fiyy-cûd 
ve’l-kerem efendim sultanım hazretleri, 



 
 

Ba-irâde-i seniyye me’mur muhafazası olduğum Anapa kal’asına vusulümüz ilm-i 
haberiyle lazıme’l-inha olan hususat-ı müteferri ve kabail ve akvamı taltif ve hidemat-ı 
behiyye-i devlet-i aliyyeye teşvik ve teşvik Rusyalu hududuna mürur etmemeleri 
Rusyalunun berû tarafa mürûra (geçmek, gitmek) vesilesini kat’ (geçme, kesme) 
hususlarının tezkir-i nizamıçün mecmu’ savb-ı çakeriye davet olunduğu vürudlarında ne 
surete rabt olunur ise vukuu üzere der-i devlet müdara inha olunacağı ve füruatı (sonradan 
ortaya çıkan meseleler bundan akdem hâki-pâ-yi emel-vefa-yi kerimânelerine arz ve 
takdim kılındığı vechile Yalıboyu’ndan intiha-yı hudud olan nehr-i Kuban taraflarına 
gelince cümle kabail ve akvam davet ve matlub olunub  teveccühat-ı behiyye-i tâc-dâri ve 
himmet-i vef’iyye-i veliyy’un-niamileri bir kat dâire-i i’tâata imtisal ederek fakat kabail-i 
merkûmeden Yalıboyu’ndan ma’lûm’ul-eşhâs hainler cünhaları (suçluları) sebebiyle 
vürûd etmeyüb mâ’da her bir kabilenin efendileri ve beğleri ve özdenleri ve mirzâları 
cem’iyet-i kesire ve gürûh-ı vefîre ile fevc fevc (dalga dalga) gelüb kal’a haricinde 
çadırlar kurdurulub her bir kabilenin istedikleri kadar ecnâs-ı ta’yinatları bilâ-kusur 
verilüb üç mah kadar ikâmat ve şûrâ-yı mukameleye mübâderet birle adâb-ı saltanat-ı 
âliyye ve erkân-ı devlet ebediyyeye dair ve erbâb-ı inkıyad ve itaate inâyet ve ihsan-ı tâc-
dâri ve ashâb-ı bugat ve fesada gazab-ı ateş-bâr cihandâri derkâr olacağı kaziyyeleri idare 
ve takrir olunarak her birlerine layıkıyla pend (vasiyet, öğüt) vesaya (vasiyet) olundukda 
birbirleriyle olan münafese (çekişme, rekabet) mübayenetlerinden (uyuşmazlık) ve 
içlerinde olan fenalarından hikâyet ve şikâyet ve Rusyalulardan gördükleri hasadet ve 
vukuadiyeden rivayet ederek günâgûn ve gaye-i nihayetden birun (dışarı) makalat 
(makaleler, sözler) güftüğûdan (sözler) ibaret mükâleme (karşılıklı konuşma) ile bu kadar 
eyyam (devir, nüfuz) uğraşılub nihayet bundan böyle ayd (zor, kuvve-i şiddet) olanları 
itaat-ı devlet-i âliyyeye bend olub muhafız bulunan veziri â’zam hazretine muvafakat 
olundukça bi’l-ittifak fenâlarını daire-i itaata duhul ettirmek ve kabil-i vesaya olmayanları 
te’dib ve terbit etmek ve Rusyalunun beru tarafa müruru ibtida bunların kusurundan neşet 
etmiş olduğunu ve min-ba’d (bundan sonra) kendülerden karşuya mürur etmedikçe 
Rusyaludan dahi beru tarafa geçmeyecekleri ifade olundukda bu cevaba dahi mukabele 
edemeyerek devlet-i âliyye-i ebediyyeden niyaz ve maksadları beyne’l kabail hüsn-i 
surete karar verilüb fi-mâba’d (bundan böyle) usûlüne riayet ve itaata müteahhid 
olduklarında evvelâ beyinlerinde mecusi adeti olan şazz (umumi nizamdan ayrılmış olan) 
bid’atını terk edüb hazret-i Allah’ın vahdaniyetini ikrar ve resul u kibriyanın risâlet ve 
ruhaiyetini tasdik ederek şeriat-ı mutahharanın icrasına dikkat ve her bir hususda emr-i 
ilâhi ve şeriat-ı risâletpenâhiye müracaat ve imtisal olunmuş ve sâniyen ervah-ı 
âlemyân  ziyâ bahş endad-ı cihan olan veliyy’ün-nimetimiz padişahımız efendimizin emr 
ü irade-i mülükâneye mutavaat (itaat etme) ve muhafız bulunan vüzerâyı â’zam hazretine 
muvaffakat ve itaat edüb hilâf-ı hareket etmemek ve Rusyalu hududuna geçmemek ve 
sadaklaruna tenbih ve takyid (şart koşma, şarta bağlama) tahzir (sakındırma, önleme) 
olunub eğer geçerler ise o makuleleri tutub mal-ı mağsube (çalıntı mallar) yedlerinden 



 
 

(ellerinden) alınarak derhal mahallerine virilüb sadaklaru ukubat-ı şedid (ağır cezalar) ile 
te’diblerinde (terbiye vermek) kusur etmemek şurutuna bend ve elzem oldukları halde 
Kur’an-ı Âzim ve icab’el nizâm ve Kelâm-ı Kâdim lazıme’t-takdim üzerine herbirleri 
ferden ferden elle basub kısm-ı bast (geniş kısmı ile) ile îmân ettiklerinden başka tahsil-i 
i’timad-ı zahire içün her bir kabileden tohum i’tibarıyla rehinler alınub ve şurut-u 
mezkûru müeyyid (teyid eden, güç veren, doğrulayan) der-i devlet müdâra takdim 
olunmak içün yedlerinden başka başka senedler alındıkdan sonra esnâ-yı avdedlerinde 
Çarekise kabilesinden her bir kabileye beğlerinden mütesellim şeklinde zabıta nasb ve 
efendilerinden kadılar ta’yin olunarak yedlerine buyuruldu i’ta olunmuş ve şurut u 
mezkûrun dercinden ibaret mucebiyle amel etmeleriçün bir kıt’a dahi talimatnâme misillü 
buyurulu verilüb geride kalan kabail halkının mecmuuna dahi bu siyak yemin ettirilüb 
ahd u şuruta idhal etmeleriçün iltimaslarıyla daire-i çakeri agavaddan birer kolları beraber 
koşulub bu cihetle yerlü yerine azimetlerine ruhsat virildükde her bir kabilenin 
efendilerine ve beğlerine ve özdenlerine ve mirzâlarına ve sairelerine ve kabailde bulunan 
selâtine islâfını sabık hil’ât ve atiyyât i’ta ve her birleri müstevfa (kâfi derecede) taltif 
olunub saye-i hazret-i padişâhide mükerremen ve muhteremen avdet ettirilmeğin alınan 
rehinlerin bir kaçı tahsil-i ilm içün sahiblerinin istid’asıyla Canik tarafına gönderilüb 
maâdası ind-i çakeride tevkif ve muhafaza olundukda ve mesnedleri aynen takdim-i hâki-
pâ-yi rahimâneleri kılınmak içün kapı kethüdamız sadetlü efendi bendelerine gönderilmiş 
ve kabail-i akvamın müddet-i ikâmetlerinde sarf olunan masarif-i ta’yinat vesaireyle 
avdetlerinde verilen hil’at ve icnas-ı atiyyâtın (pahada ağır gelen hediyeler) cümlesi zât-ı 
şevket-simat velî-ni’metimiz efendimizin olub bu çakerileri devlet-i aliyye-i ebed-
müddetin abd-ı kemteri ve canib-i saltanat-ı seniyyeden müstağrak olduğum inâyet ve 
ihsan-ı celilenin edâ-yı şükründen aciz bende-i niam perverdesi ve sadakat-didesi ise de 
Anapa’ya me’muriyetimde şeref-sudûr olan emr-nâme-i sâmi rahimânelerinde kabail 
akvamın taltifine bila-kusur riayet olunması izâh ve irâresine imtisalen mücerred malum-ı 
âlileri buyurulmak içün masarifat-ı vakıanın mahalleri tesri’ (süratlendirme) ve beyan 
olunarak müfredatıyla bir kıt’a defteri efendi muma-ileyh bendelerine irsal olunmağla 
Hâk Teâlâ Hazretleri şevketlü, kudretlü, mehâbetlü, kerâmetlü, adâletlü, azâmetlü velî-
ni’metimiz şeref-i hayatımız padişâhımız efendimiz hazretlerinin mübârek vücud-ı 
hümâyunları ekdar-ı dehrden (uzun zaman) masun (korunmuş) ve ömr ü saltanatı ve 
ikbal-i mülükanelerin dembedem (arasıra) müterakki (terakki etmiş, ilerlemiş) ve efzûn 
(çok fazla) ve bed-hâh-ı (kötülük isteyen) şahanelerin eynemâ-kâne (nerede olursa olsun) 
makhûr (bozguna uğramış) ve sernigün (bahtsız) eyleyüb zât-ı asâf-simat veliyy’un-
niamileri mesned-i ülyâyı saadet ihtivada ber-karar ve tevkifat-ı ilâhiyesine makrun 
eyleye âmin. Bu çâker-i ahkarları devlet-i celile-i ebediyye’d-devamın azadsız kulu kölesi 
ve efendimin bende-i müsted’ileri olub min gayr-i istihkan (şüphesiz ve zansız olarak) 
hakkımda şayan buyurulan teveccühat-ı şâhâne-i indimde sermaye-i hayat addederek dâr-
ı menâle ve nakdine-i vüs’ u cânımı uğur-ı şahânede sarf ve ibzal ile iftihar eder kulları 



 
 

olduğum hazret-i Hûda-yı mütealin malumudur. Ve bu def’a kabail hususunda Anapa 
Kal’asını ebedi görmemiş kabileleri dahi davet-i çakeriye icabet mücered asar-ı keramet 
ve hulûs-ı hümâyun mülükane bir katı şurut-ı mezkûre bend ve elzem olmuşdur ancak 
bunların kulları fiillerine mutabık olmayub ekserleri evladlarını satmak ve birbirlerini 
çalub satmak ile ülfet etmiş muhalat-ı (mümkün olmayan batıl şey) bahayim (dört ayaklı 
hayvan) kabilinden olmalarıyla böyle kârger-i beheme (toptan kâr etme) ihtiyar eden 
akvam-ı mecus uyarak rehinleri ve senedleriyle i’timad caiz değil ise de böyle umumeyle 
uhûda (yeminler, sözleşmeler) dâhil oldukları mesbuk olmayub mahza şer’iat-ı 
Muhammediye ve hulûs-i kaviyye-i devlet-i ebediyeye istinad olunarak bu veçhile nizam 
ve şuruta rabt olunub avdet ettirilmiş ve şimdilik kendü kabileleri ulemasından birer nâib 
ta’yin olunmuş ise de anlar dahi kabailin tabiatıyla tabiatlanmış ve dalâletlerine muavin 
oldukları nâ-hâyâ-i hallerinden müsteban ve ekserleri cüheladan olmağla hayr-i 
nef’leriçün bunların fesadına revaç verdikleri nümayender bu suretçe münasib olan kabail 
derununda icra-yı ahkâm-ı şer’iye ve hall-i müşkilat içün ashâb-ı diyanetden 
müteşerri’inden (şeriat işleriyle uğraşan) kabail içün nefs-i Anapa Kal’asında ikâmet ve 
ihta ve ifta etmek üzere bir müftü ve kadı erbâb-ı olarak on altı nefer efendilerin der-i 
âliyeden tertib ve irsali muvafık-ı irâde-i seniyye olur ise de müftü ve ulemâ efendileri 
evvel baharda tacilen irsale himmet ve tarafımızdan i’ta ve vesâya olunarak münasib 
kabilelere gönderilmek içün taraf-ı sadr-ı Anadolu semâhatlü efendi hazretleri dailerinden 
olmikdar meftuhu’l (ele geçirilmiş, fethedilmiş) isim ve’l kabile mürasile-i (gönderen, 
yollayan) şer’iyyeleri ahz ve savb-ı çakeriye ib’âs buyurulmak kabail-i merkûmenin dahi 
iktizayı temannasından idiğü ve Rusyalu tarafından bu ana kadar beru tarafa mürur ve 
müdahale ideri olmakdan başka Kuban Nehrinde bulunan komandarlarıyla dostane 
muamele olunub hesabe’l-maslahat ifadatımız oldukça ifâ-yı icbet ve hahiş-i ülfet 
suretinde oldukları beyanı ve kabail ve akvamın şimdilik sureti verilmiş taahhüdat 
senedat-ı mersule (gönderilmiş senet) de biheze’l-minval münderiç olub bundan böyle 
me’mur kılınan kulları avdetlerinde geride kalan kabail de dâhil taahhüd ve tabi mecus 
olanlar bade’t-tebeyyün keyfiyeti inha olunmak üzere senedat-ı mezkûre bade’n-nazar 
tevcihle emr ü irâde-i seniyye buyurulur ise imtisâl-i çakeri (muvafakat, mutabakat) 
olunmak içün  intizâr-ı fermude-i (emir, komuta) âliyyeleri olduğum ifadesiyle arz-ı hâl-i 
rıkkiyyet-maalim (kulluk nişanem) terkimine ibtidar ve hâki-pâ-yi merâm-revâ-yı 
veliyy’ün-niamilerine takdime ihtisâr kılındığı İnşâ-Allahû Teâlâ muhat-ı ilm-i kâinat erâ-
yı rahimaneleri buyuruldukda ol-babda ve her halde emr ü ferman devletlü, inâyetlü, 
atufetlü, refetlü, übbehetlü velî-ni’metim deryâ-himem ve Fi’l-cûd ve’l-kerem efendim 
sultanım hazretlerinindir. 
Fi 25 Rebiü’l-âhir sene (1)242 Anapa Muhafızı Vali-i Trabzon El-Hac Hasan Bende171 
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EK-43 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 1104, Gömlek No: 44590 Z, Tarihi:  1242 R 25 (26 
Kasım 1826), Konu Özeti: Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa'nın şukkası 
olup Çerkes ve Abaza kabileleri verdikleri söze sadık kalırlarsa devletin yüz elli binden 
fazla hassa askeri olacağı ve sadakat göstereceklerine söz verdikleri ve kendisinin de 
onların hediyelerini ve hükümet tarafından beylerine maaş bağlanacağına dair söz verdiği 
hakkında ariza. 
 
İnâyetlü, mürüvvetlü, rafetlü dâver-i emcedim seniyy-i kadrim sultanım hazretleri 

Kabail ve akvamın her bir keyfiyetiyle işe yararları ve sadık olanları ve her bir hususarı 
devletlü, inâyetlü, veliyyün-niam sadrazam hüdâvara-kerim efendimiz hazretlerine ve 
cenâbı mürüvvetlerine bi’t-tafsil tahrir ve iş’ar olundu. Bu kabail (kabile) kemaliyle ele 
alub uhûd ve şurûtlarına (ahd ve şartın çoğulu) devam itdikleri suretde devlet-i aliyyenin 
yüzellibin’den ziyade ihya askeridir. Diğer arizamızla Şapşuğ (Şapsığ: Çerkes 
taifesinden) ve Tutugaç ve Abaz’dan kabilelerinin fena halleri ve Çerakise kabilesinin 
gayret ve sadakatleri ve bunlara her ne kadar taltif olundu ise de taraf-ı sultan-ı 
seniyyeden taltif zımmında her birine evamir-i aliyye ısdarı niyaz ve cümlesine dahi layık 
olanlarına der-i devlet-müdârdan münasibi vechile taraf-ı saltanat-ı seniyyeden maaş 
iltimas olunacağına bi’d-def’at söz verilüb va’d olundu bu zikr olunan üç kabileden dahi 
işe yarar olanlar ve söz sahibleri ve sadık adamlar çokdur ancak fenaları bunlara galibdir. 
Böyle ise dahi Abaza ve gerek Çerakise cümlesi tarafımıza gelüb bunlar böyle sadakat 
edüb hilâf-ı rızâ hareketde olmayacaklarına söz virirler ve biz dahi ikramda kusur 
etmiyerek eslâfını (geçmişler, yerlerine geçilen adamlar) sabık hediye ve atiyye virilmesi 
Rusyalu tarafının bu kabailin (kabileler) daima celbi peşinde külliyetlü akçe ve eşya 
vadetmekde ve akıllarını çelmeğe ikdam üzere oldukları derkâr ise de şimdilik sûret-i 
zahir der-âliyesin devlet-i aliyyeye taalluk ve sadakat itmeğe müteahhid oldular 
tahassulleri (hâsıl olmak) dahi atiyyelerini müstevfa (tam, mükemmel) virüb bundan 
sonra taraf-ı saltanat-ı aliyyeden herbirlerine maaş tanzim olunmasını kendülere kavi söz 
verdiğimiz malum-ı devletleri buyuruldukda bu vechile vakı nişad (yemin vermek) 
veliyyü’n-niamda ifade ve tefhim (anlatmak) buyurulmak içün iş’ar-ı halisânem olmasına 
fi 25 Muharrem sene (1)242 evvel bahara kadar hergün gayret ve sadakati zahir olarak 
sadakat ve diyanetleri lede’t-tebyin malum olarak herkesin halini ve va’d olunan maaş 
hususu kad ve sadakatine göre der-i devlet-medâra ve savb-ı mürüvvetleriyle ifade ve 
tahrir olunacakdır efendim. 

EK-44 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 1103, Gömlek No: 44569 G, Tarihi: 1242 R (Rebiü’l-
âhir) 25 (26 Kasım 1826), Konu Özeti: Anapa Muhafızı Hasan Paşa’dan Sadaret’e 
gelen kaimede Rus hududunda kaleler inşasını kabail iltimas etmişler ise de kendisi 
yerleri gezip yapılacak kaleler külli masraf ve muhafıza muhtaç olacağı fakat Soğucak ve 
Gelincik Limanlarını muhafaza için iki ufak kale yapılması muvafık olacağı hakkında. 



 
 

Devletlü, inâyetlü, atûfetlü, re’fetlü, übbehetlü, veliyy’ün-niam derya-himem ve fiyy’ul 
cûd-i ve’l-kerem efendin sultanım hazretleri, 

Bundan akdem kabail tarafından tertib ve der-i devlet medara tesrib (asker yollama) ile 
Trabzon’dan Der-saadet’e gönderilmiş elçilerinin kabail derununda Kuban Nehri’nin beru 
tarafında Bezaduğ ve Laba? varub iskeleleriyle Çarköşe (dört köşe) nam mahalde ve 
Soğucak ve Gelincik Limanı iskelelerinde birer kal’a inşa olunmasını istid’a ettiklerine 
binaen husus-ı mezbûrun keşf ve muayenesi içün iktiza ederse maiyet-i çakeriye bir 
mühendis halifesi bir ta’yin buyurulacağı emr-nâme-i ve irâde-i veliyy’un-niamilerine 
cevab-ı çakeri olarak merkumların istid’aları ve kıbel-i saltanat-ı âliyyeden rehin-i 
müsaade-i seniyye derkâr ise de çakerileri bir def’a Anapa’ya varub maslahatı müşahâde 
edinceye kadar mühendisin lüzumu olmayub sonra lede-l-hâce (ihtiyaç görüldüğü zaman) 
iktiza ederse matlub olunacağı iş’ar-ı kemterânem tasvib buyurulub kabaile ye’s suretiyle 
şevklerine fütur vermeyerek iktizasına göre amel olunmak hususu muharreren sadır olan 
emr-nâme-i sâmi-i rahimânelerinde ifade ve irâde buyurulmuşdu Anapa’ya vusul-ı 
abidânem müyesser (kolaylıkla) olarak cümle kabail akdam tarafımıza celb ve taltif ve 
şerâ’etiyle devlet-i âliyye-i ebediyyeye kulluk ve sadakat ve Rusyalu tarafına bakmayarak 
irâde-i seniyye-i celileye kemerbend-kıyam etmelerini taahhüt ve iltizam ettiklerinden 
sonra husus-ı mezkûri yine istid’aya mübaderet ettiklerinde bu kal’aların inşaasıyla kabail 
ve akvamın muhafazasına müsaade-i âliyye-i devlet-i celile-i veliyy’ün-nimetim derkâr 
ise de ibtida (öncelikle) sizlerin uhdenizde rasih-dem ve istihdam ve din-i devlet-i 
âliyyeye hulûsü ve sadakat ve istikametde sabit-kadem olmadığınız bade’t-tecrübe bu 
emrin husulüne devlet-i âliyye-i ebediyyenin inâyeti ve sizlerin ittifakata muvafakatıyla 
dikkat olunur diyerek şimdilik dikkat merhununa talik ve suret-i def’ hasebiyle te’kid 
olunacağı marru’l-zikr Bezaduğ ve Laba? ve Arub? ve Çarköşe (Çerakise) ve bu kulları 
mahallerde bu ana kadar böyle ebniye vaki olmamış ve karşısunda Anapa’ya altı saat 
mesafe Kızıltaş boğazından Kuban nihayeti Elbrûz eteğine varınca Rusyalu tarafından 
kal’alar ve karantina ve Karakolhaneler ile tahkim ve metanet virüb yerlerine göre cezal? 
ve Kinyaz (Rusça knyaz: prens kelimesinden) ve mayor (mülki amir) Vilakd Beğ’in 
misillü kumandarlığın ve ikad (sağlamlaştırma) ile istihkâm vermişler 
(kuvvetlendirmişler) anların mukabili bu zikr olunan mahallerse alenen ve mücedda 
kal’alar inşa olunması lazım gelse ibtida (önce) kat’i (mutlaka, şüphesiz) vafir (çok) 
masarifden ve mükemmel muhimmatdan başka her birinin muhafazası muhafızlarıyla 
biner adama muhtaç olacak ve icrasına kudret-i kahire-i devlet ta’alluk etse dahi Rusyalu 
ile nakz-ı ahd (anlaşmanın bozulması) vukuunda kabailden bu kal’alara muhafızlarına 
ihanetden maâda zerre kadar i’ânetleri olamayacağı ve ez cümle nefs-i Anapa kal’ası 
vasiü’l cirm (geniş, büyük) bir kal’a olub esna-yı muharebede muhafazası la-akıl 
onbeşbin askere muhtaçtır öyle vakitlerde ahali kal’adan ve kabailden bir gûna istimdad 
ve iane ma’mul olmayacağına delil olarak mukaddema Anapa kal’asını Rusyalu istila 
itdikde kabail halkı gelüb kal’a-i ibtida-gadat (ilk olarak) idüb ahalisini dağa irsal iderek 
kal’a-i merkûmenin tahliyesine ve iyadı ağyâra griftar olmasına sebeb olmuşlardır. Şimdi 
bu kal’alar içün niyaza ibram (israrla rica) etmekde iseler de bu suretçe o kal’alara Anapa 
kal’asından dahi muavenet (yardım) olunamayacağı ve gaye-i nihayetinde kesb edecek 
masarifat-ı zahir mütalaa olunduğuna binaen akl-ı kasir (aklımca) kemterânemce tecvize 
(izin) cerait olunmayub hakikati iafede etmek vecibe-i zimmet olmağın iktizası menut-ı 



 
 

irâde-i seniyye idiğü ancak Soğucak kal’asıyla Gelincik Limanı gayet güzide limanlar 
olub lede’l-hâce limanlarında haylice sefayin (gemi) tahaffuz ider (barınır) ve bu 
limanlarda da bulunduğu suretde mekayid-i a’da (düşman hilesi) hulûl idemez  (zuhur 
edemez) vebali bunların amed-şüd (gidiş-geliş) eden sefain (gemiler) rahat ve 
selametinde şüphe olunamaz bu limanlar elde olmadığı suretde maâda liman yokdur. Ne 
Anapa Limanı sefine hakkında emniyet olunur liman olmadığı her taraf kazaları hezar 
(çok büyük) işbu karar ve işbu limanların elde bulunub muhafazasıçün birer kal’a inşa ve 
mühimmat-ı mükemmelesiyle muhafazaları maiyyetinde beşer yüz nefer ikad 
(kuvvetlendirme) olunması hulul-ı a’dadan (dümandan) limanları masun olurlar ancak 
olduğu masarif-i külliye ve himmet-i devlet-i âliyyeye muhtaç olmağla beher hâl irade-i 
seniyeye menut idiğü ifadesiyle arz-ı hâl haraitmalim (haritalar) terkimine ibtidar (bir işe 
başlama) ve hakipay-i kimya-sây-i rahimânelerine takdime ihtisar kılındığı inşa-Allahû 
Teâlâ muhat-ı ilm-i mu-şikafane (inceden inceye) kerimâneleri buyuruldukda emr u 
fermân devletlü, inâyetlü, atufetlü, re’fetlü, ubbehetlü, veliyy’un-niam, deryâ-himem ve 
vefiyy’ul-cûd-i ve’l-kerem efendim sultanım hazretlerinindir. 

Fi 25 Rebiü’l-âhir sene (1)242 (26 Kasım 1826) 

Anapa Muhafızı ve Trabzon Valisi Hasan (Paşa) 

EK-45 

Arşiv Fon Kodu: HAT Dosya No: 1103, Gömlek No: 44569 K, Tarihi: 1242 R 
(Rebiülahir) 25 (26 Kasım 1826), Anapa'da yapılan ebniyenin masraf defteri Der-
saadet'ten talep edilmiş ise de ebniyenin bir kısmının ikmali evvel bahara kalmış 
olduğundan yapılan ve yapılacak ebniyenin resmi gönderildiği hakkında Anapa 
Muhafızı Hasan Paşa'dan kapı kethudasına şukka. 
 
İnâyetlü, mürüvvetlü, rafetlü, daver-i seniyy-i emcedim sultanım hazretleri, 
Anapa’da mübaşeret olunan ebniyenin bir kıt’a defter-i masarifatı der-i devlet-müdâra 
takdim olunmak bundan akdem şeref-südûr olan emirnâme-i sâmi-i hazret-i sadâretpenâhi 
muktezâsından ise de bazı ikmâle reside olmayarak tekmil-i evvel bahara tevkif olunmak 
kusur-ı ebniye olmadığndan hususu mezbûrun tafsil ve ifadesini havi devletlü inâyetlu, 
veliyy’in-ni’metim sadrazam ve serdar-ı ekrem efendimiz hazretlerine bir kıt’a arizamız 
terkim ve torbaya mevzû-i irsâl olunmağın müceddeden inşa olunarak saye-i şahânede 
ikmaline muvafık olduğumuz tobhanenin tertib ve tasmim olunmuş kışlaları 
erişemediğinden evvel bahara kalmış ise de bi tevfikillah teâlâ inşası kurulduğu vech 
üzere bir kıt’a resmi dahi şukkamız mevzû’ savb-ı vâlâlarına irsal olunmağın arizamızla 
bade’l-nazâr dikkat neşat hazret-i veliyy’ün-niamilere takdime himmet ve mürüvvet 
buyurulmak içün şukkamız tahriren ibtida (evvel, başlangıç) kılındığı bimennihi teâlâ 
malum-ı mürüvvetleri buyuruldukda arizamızda istid’a olunmuş malum-ı halisanem 
vechile iktizasının ifa-yı lâzımesini icraya himmet buyurmaları muktezayı şeyma-i 
mürüvvetleridir efendim. Ve bina olunan sarayın dahi bir kıt’a resmi ….tanzim  olunarak 
tasyiri savb-ı mürüvvetleri olmağın malum-ı âliyyeleri olmak içün iş’ar olundu. Fi 25 R 
sene (1)242  



 
 

EK-46 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 1103, Gömlek No: 44569 İ, Tarihi: 1242 R 25 (26 
Kasım 1826), Konu Özeti: Anapa Topçu Başısı Vekili Ali bin Hüseyin Ağa’nın üç yüz 
kuruş mevacibinin (maaş) bin kuruşa iblağı ve kendisi sadık ve işe yarar adam olduğu 
hakkında Anapa Muhafızı Hasan Paşa’dan kapı kethüdasına şukka. 

İnayetlü, mürüvvetlü, re’fetlü daver-i emcedim seniyyü’l-kadim sultanım hazretleri, 

Halen Anapa kal’ası topçu başı vekili Ali bin Hüseyin bendeleri gayet işe yarar ve sâdık 
ve reviyyet-i sadakatda nadirü’l-cücûd bir kimesne olub beher sene bir üçyüz guruş 
mevacibden başka medâr-ı maaşı olmayub Anapa misillü ser-hadd-ı hakâniyede dahi hem 
handan ve hem hizmet-i malumede zahire’l-sadakat istikamet ve gayreti nümayan ve 
nâdirü’l-akrân olan kimesne hakkında müsaade-i seniyye şayan buyurulmak niyazıyla bu 
def’a mevacib (maaş) malumesi bin guruş iblâğa inâyet iltimasıyla der-i devlet medara bir 
kıt’a arz ve Tophane-i Âmire Nâzırı Atufetlü Efendi Karındaşımız Hazretlerine ba-
tahrirat istid’a olunarak ma’rûzatım savb-ı mürüvvetlerine ib’as olunmağla bade’n-nazâr 
mahallerine takdim buyurulub istihlab-ı müsaadesiyle tanzimi hususunda himem-i 
mürüvvetleri inzal buyurulmak ifadesi şukka-i hulusuma ibtidar ve savb-ı mürüvvetlerine 
tesyâr olunmuştur. İnşa-Allahû Teâlâ malum-ı mürüvvetleri buyuruldukda bu def’a 
müsted’a (istenen, arzu edilen) himmet-i rafi’leri (yükseltici, kaldıran) ifa buyurulmak 
müsted’adır (istenen, arzu edilen) sultanım. Fi 25 N (Ramazan) sene (1)242   (22 Nisan 
1827) 

EK-47 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 1103, Gömlek No: 44569 D, Tarihi: 1242 R 25 (26 
Kasım 1826), Konu Özeti: Anapa’ya vürudunda kalede bulunan ağa vekili ile üç nefer 
yeniçeri ustasını tevkif edip ağa vekili fakir ve kabahatsiz olduğundan afv ile ustaları 
idam ettiği hakkında Anapa Muhafızı Hasan Paşa’dan Sadâret kethüdasına kâime. 

172 
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Devletlü, inâyetlü, atufetlü, re’fetlü seniyyü’l-himem mekarim-şiyem efendim sultanım 
hazretleri 

Anapa’ya vusul-ı senâveride kal’asında bulunan bir nefer ağa vekili ve üç nefer ustaları 
ahz olunub ağa vekili olan kendü halinde fakir ve bi-cürm (suçsuz) kimesne olduğundan 
bir şey demeyüb ustalarından emanetleri olub kendüleri kayd-ı zincir ile habse ilka 
olundukları inhasıyla eşya-yı mev’cuda ve emanet-i malûmelerinin defteri bundan akdem 
takdim ve keyfiyet iktizası der-ma’delet’i eserden isti’zan olunmuşdu. Arizamızın 
cevabnamesi zuhur etmeyüb merkûmların tahliyesine dahi kabailden bazıları rica ve 
şefaat ettiler ise de merkum ustaların sabıkalı olub izâleye şayaniyetleri nahiye-i hal-i 
etvarlarından numayan olduğuna binaen ve bu makulelerin izalesi irâde-i seniyyeye 
muvafık olacağı cezmiyle (kararıyla) üçünün dahi cezaları tertibi olmağın suret-i hal 
huzur-ı mekarım-mevhur-ı hazret-i vekâletpenâhiye ifade ve takrir buyurulmak müsted’a-
yı iş’arı husus ve hususiyetime zeria kılındığı İnşa-Allahû Teâlâ karin-i ilm-i devletleri 
buyuruldukda tevcihat-ı seniyye-i kerimileridir. Meşmul (şümul) buyurulmak menut-ı 
şeyme-i lütf ve inayetleridir efendim. Fi 25 Recep sene (1)242 

İmza / el-Hac Hasan Vali-i Trabzon ve Anapa Muhafızı 

EK-48 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 1103, Gömlek No: 44569 L, Tarihi: 1242 R 25 (26 
Kasım 1826), Konu Özeti: Trabzon eşrafından Hacı Salihzade Ali Ağa hükümete sadık 
ve kaviyyül-iktidar bir kimse olup, Trabzon’da bulunan kaymakamına pek çok yardım 
etmekte olduğundan taltif için bir mektup-ı sâmi gönderilmesi hakkında Anapa Muhafızı 
ve Trabzon Valisi Hasan Paşa’dan şukka.  

 



 
 

İnayetlü, necâbetlü, mürüvvetlü dâver-i seniyy-i emcedim Sultanım Hazretleri,  

Trabzon’un sûriş-i ifsad ve ihtilali dağılan ve ahalisinin ifsad ve hali cümle malum olduğu 
veçhile bu esnâda bazı umur-ı mühimmenin ta’tili ve şiraze-i vilâyetin tebtîli (boşa 
çıkarılması, batıl ve geçersiz kılınması) hususlarına sâ’i bi’l fesâd oldukları halde 
Trabzon’dan çıktığımız ahvalin şirazesine haller târî (birden bire ortaya çıkan, mechul) 
olduğu mesmu’a ve tevarüd edenlerden malumemiz olmağın bu tarafda husus-ı mezbûr 
insilabını badi olmuş Trabzon sancağında bundan akdem itlafı istid’asıyla müsaade-i 
seniyye-i itlak-ı ferman-ı âlisi inâyet ve ihsan buyurulmuş Hacı Salihzade Ali Ağa öteden 
berû sancakda mu’teber ve kaviyyü’l-iktidar kendisü metin ve kelamında sadık ve 
hizmet-i devlet-i aliyye vüzerâ-yı azamda doğru hûluskâr (samimi) kimesne olub elyevm 
kaim-makamımız bendeleri ağa-yı muma-ileyhin sadakat ve ve muvaffakatında olduğu ve 
muma-ileyh olmasa Trabzon sancağı dâhilen ve haricen fesad ile mala-mal olacağı 
bedihiyyatdan (isbata gerek olmayacak kadar açık) olmağın muma-ileyh hakkında 
olanşükr ü senâmız mukaddimesiyle nezd-i devlet-i aiyyede mu’teber teveccühat-ı 
seniyyeye mazhariyeti imasıyla kaim-makamımızın muvafaktında sadakat ve gayret 
eylemesiçün muma-ileyh Ali Ağa bendelerine mahsusan ve müekkeden bir kıt’a mektub-ı 
sâmi hazret-i vekâletpenâhi ısdâr ve tesyâr ettirilmesi hususuna sa’y-i i’tina ve himmet 
buyurmaları hasta müsted’i idiğü iş’arım olmuşdur. Fi 25 Cemaziyelahir sene (1)242 173 

EK-49 

Arşiv Fon Kodu: C.AS. Dosya No: 773, Gömlek No: 32715, Tarihi 1243 Ra 21 (12 Ekim 
1827), Konu Özeti: Anapa Kalesi muhafazasına memur yüzyirmi nefer topçunun 
mevacipleri (maaşları) hakkında Anapa Muhafızı ve Trabzon Valisi Hasan Paşa 
tarafından tahrirat. 

Devletlü, inâyetlü, atufetlü, re’fetlü, seniyyü’l-himem kerimü’ş-şimem efendim sultanım 
hazretleri  

Anapa Kal’ası muhafazasına me’mur üçbinyüzseksen akçe yevmiye ile mikdarı yüzyirmi 
nefer dergâh-ı mualla topçularının ikiyüzkırk senesine mahsuben müstehak oldukları maa 
harç-ı akdem dokuzbinüçyüz seksenbir guruş müddeilerin (iddi edenlerin) ber-muceb 
nizam-ı mukataat hazinesinden nakden ifraz ve tophane-i amire………..olunduğu 
meblağ-ı mezburu huzur-ı senâveride birle icmal ve icmal defteri mucebince mevcud olan 
neferatın mevacibleri (maaşlar, aylıklar) ita ve na-mevcud olan neferatın fazla 
mevacibleri defteriyle Der-saadete irsal-i Hazine-i Amireye teslim olunmak üzere ifade-i 
hali mutazammın senaveri bi mirâlerine ve Anapa kadısıyla topçu başı vekiline hitaben 
şeref sudur olan ferman-ı celil-i asan Ve mebaliğ-i mezbura varid olub mezmun-ı ita’at-ı 
makrun-ı üzere huzurumuzda silk-i ferisiyle ber-muceb defter-i icmal esmanına tevzi’ ve 
taatim olunmuş kal’a-i merkume neferatı yerlü mürettebatından olduğu hasebiyle birisi 
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aganin-taltifi/ 

 



 
 

fevt veya nakısa zuhur etse topçu başı vekili marifetiyle mülazım-ı aharına anın memhurı 
verilerek verilerek yüzyirmi neferin na-mevcud bulunduğundan fazla iktiza etmediği ve 
ol-vechile neferat-ı merkume mâru’z-zikr mevaciblerini tamamen olub devam- eyyam 
ömr ü devlet hazret-i padişahi daavat-ı hayriyyesine hidmet-i me’murelerine müdavim 
oldukları beyanıyla bir kıt’a i’lamı takdim olunduğu arz-ı hulûs-ı hususiyetime vedia 
kılınmıştır. İnşa-Allahû Teâlâ karin-i ilm-i atufileri buyuruldukda iktizasını icraya 
himmet ve ikbâl hâh bi mirâleri sahâyif-i teveccühat-ı sayelerinden ademiyetleri menut-ı 
saye-i lutf-u inayetleridir.    

EK-50 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 734, Gömlek No: 34824 F, Tarihi: 1243 R 
(Rebiülahir) 15 (5 Kasım 1827), Konu Özeti: Harb ihtimaline binaen müteyakkizane 
davranıldığına kalelere zahire ve mühimmat tedarikine çalışıldığına dair Trabzon 
Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa tarafından Sadaret’e tahrirat.   

Anapa Muhafızı Hasan Paşa kullarının kaimesidir. 

Devletlü, inâyetlü, atufetlü, merhametlü, ubbehetlü, veliyyü’n-ni’am derya-himem ve fi’l-
cud ve’l-kerem efendim sultanım hazretleri  

Bu esnada düvel-i efrenciyenin (Avrupalı) nakz-ı ahde delil olur harekât-ı fesadelerinin 
tefsir ve tafsili şerh ve beyan buyurularak şimdilik harb emaresi yoğusada külliyat-ı 
fesadlarıyla siyak sibaklarına nazaran hadia-i mekrleri mülâhâza kılınarak lâibâli 
bulunmayub hazm ve ihtiyata riayet ve muharebeyi meydanda gibi bilüb kal’a-i 
hâkaniyenin istihkâm ve muhafazasına dikkat ve daima mütebassırane (dikkatle bakan, 
ilerisini gören) bulunub lede’l-hâce (ihtiyaç görüldüğü zaman) bir şeyleri zuhur ederse 
men’ ve def’leriyle mukabele bi’l-misil olunmak üzere kal’a-i hâkâniyenin zehabir ve 
mühimmat ve asakirini tanzim ve tedariklü bulunmak hususlarını ihtar ve iş’ar-ı 
devletlerine cevabnâme-i çakeri terkimine ictisar olunmuşdur. Uhde-i çakeride olan 
Trabzon ve Faş ve Samsun Kal’aları dahi lazımü’l-hirase serhadat-ı mu’tenadan olduğu 
hasebiyle Trabzon’da mütesellimimiz ve Canik’de muhassıl vekilimiz kullarına taraf-ı 
abidanemden hafice ihtar ve iş’ar olunmuş ve Anapa’da her an basiret ve ikdama dikkat 
ve gayret-i çakerânem der-kâr olub ancak Anapa kal’ası vüsatlı ve cesametli bir kal’a 
olub giçen sene cevanib-i erbaa’sına (dört bir tarafına) dikkat olunarak ta’mire muhtaç 
olan tabya ve şarapnol ve siperleri ve noksan olan tobları ve her bir hususu defter-i 
müfredatıyla der-i devlet-medara takdim ve bir bina emini ta’yin buyurulması arz ve 
takdim olunmuşdu.  

El-haletû-hazihi maiyet-i çakeride malumu’l-mikdar münavebe askeriyle daire-i 
abidanem halkından ibârettir. Lede’l-iktizâ vus’i çakerânemi sarf etsem dahi asker ve 
daire-i mevcudumuz öyle vakitte aşr-ı mi’şarını (onda bir) muhafazaya vefa etmez 
düşman-ı din ise biran Anapa Kal’asına yedi sekiz saat mesafe ve bahren tersaneleri olan 
Sivastopoli muvafık-ı heva ile bir yelkenlik mahaldir nakz-ı ahd (anlaşmayı bozmak) 
olmak lazım gelse olduğu gün ahşama (akşama) kalmayarak kal’a-yı merkûmeye berran 
ve bahren hasr (kuşatma) ve tazyik ederler Anapa’ya ise bir tarafdan imdad gelür mahal 



 
 

bu kadar içerisünde olan zahire-i mevcude ve neferatı malumdur bu misillü kal’a-i 
cesimenin öyle vakitde muhafaza ve mukabele olunması la-‘an ekall onbeşbin askere 
muhtaç ve zehair ve mühimmat ve edevat-ı harbiye-i lazımesi ana göre de mevcud olmak 
iktiza eder çakerileri devlet-i aliyenin azadsız kulu ve kölesi ve zât-ı veliyyü’n-
ni’amilerinin bende-i abd-i kadimlerı olub nefs-i acizâneme kalınca mevcud 
ma’iyetimizle bi-kadri’l vüs’a ve’t-takat nakd-i hayat-ı din-i mübiyn ve padişah-ı 
cihanpenâhi nusret-karin uğrunda sarf edeceğim hüdây-ı müte’âla ayân ve keyfiyeti 
ilerüce arz ve beyan etmek fariza-i zimmetim olmağla Anapa derununda bulunan ahalisi 
aceze gürühundan olub bunlardan i’anet ve imdad me’mûl (ümit edilen) değilse kabail ve 
akvam ise hiç emniyet ve istimdad (meded, yardım istemek) olsun makule değildirler. Fe 
emma (kaldı ki) bu kadarşerat-i Muhammediyeye emn ettiler ve i’taat-ı devlet-i aliyeyi 
müteahhid oldular öyle vakitde niçün emniyet olmayacağına su’al varid olunduğu halde 
evâilde Rusyalu Anapa kal’asını istila ve zabt ettikde önlerine delil olarak kal’a üzerine 
götürün ve kal’a-i garat eden anlardır böyle halleri mesbuk (geçmişte) olduğu vezirim 
tarafımızda galibiyeti görülmedikçe anlardan haber olmayacağı siyak sibakları iktizası 
birden bire anlara inanmak uyamayacağı der-kâr ve ahvâl-i âlemine suret kesb edeceği 
nezd-i saltanat-ı seniyye de bedidâr olmağın beher hal merasim-i ihtiyat gözedilerek 
metanetlü bulunmak lazım geldiği suretde marru’z-zikr onbeşbin olmadığı halde edna (en 
az) onbin asker ve ana göre zehair ve mühimmat ve beksimet ve sairin erişmesi ve taraf-ı 
çakeriden metanete istihkâm verilerek mütevekkilen alallah ve müstainen (Allah’ın 
yardım ettiği) billâhi müheyya bulunub lede’l-hâce düşman ne tarafdan zuhur ederse 
zuhur ederse avn u Nusret cenâb-ı  Rabbi’l-âlemin ve kuvvee-i kudsiye-i hazret-i padişâhi 
şevket-karîn berekatı müdafaalarına bezl-i iktidâr olunacağı mukadder olmağın müsted’a-
yı çakerânem mübalağa olmayarak suret-i halden ibaret olmağla iktizası menut-ı irâde-i 
aliyye idiğü ifadesiyle arz-ı hâl-i daraat-mealim terkimine ibtidar ve hâk-i pâ-yi kerem-
bahşa-yı kerimanelerine takdime ictisar olunduğu İnşa-Allahû Teâlâ muhat-ı ilm-i ara-yı 
kerimaneleri buyuruldukda emr u ferman-ı devletleri inâyetlü, atufetlü, merhametlü, 
ubbehetlü, veliyyü’n-ni’am derya himem ve fi’l-cûd ve’l-kerem efendim sultanım 
hazretlerinindir. Fi 15 Zilhicce sene (1)1243  

Anapa Muhafızı Vali-i Trabzon Hasan 

EK-51 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 1087, Gömlek No: 44255 Ç, Tarihi: 09 Ca 
(Cemaziyelevvel) 1243 (28 Kasım 1827), Konu Özeti: Silahşoran-ı Hassa’dan Trabzon 
ayanı ve damadı olan Kalcızâde Osman Bey’e kapıcıbaşılık rütbesi verilmesi 
hakkında Anapa Muhafızı Hasan Paşa’dan kethüdâsına yazılan şukka. 

Manzûrum olmuştur. 

Müşarün-ileyhin iltiması üzere damadı muma-ileyh Osman Beğ kapucubaşılık ruusu 
verilüb tarafına irsal oluna  

Anapa Muhafızı Hasan Paşa kullarının kapu kedhüdâsına me’bus şukkasıdır. 
Maiyetinde müstahdem silahşöran-ı hassadan damadı Trabzon âyânı Kalcızâde 



 
 

Osman Beğ kullarının yararlığından bahisle kapucubaşılık rütbesi inâyet ve ihsanı 
hümâyun-ı mülükâneleri buyurulması hususunu inha ve iltimas itmiş olmakla. 

İnâyetlü, mürüvvetlü, re’fetlü, daver-i ecell-i ve emcedim sânı kadrim Sultanım Hazreteri, 

Silahşoran-ı Hassadan Trabzon Ayânı Kalcızâde Osman Beğ bendeleriçün geçen 
sene hâki-pâyı mekârim maye-i haret-i vekâletpenâhiden dergâh-ı âli kapucubaşılığı 
ihsan-ı hümayûn buyurulması istid’a olunmuş ise de hasbe’l-takdir vakt-i 
merhununa ta’lik (bağlamak) buyurularak cevabnâmeyi âli südur itmiş idi mir-i 
muma-ileyh bendelerine taraf-ı halasiden vaad olunmuş ve elyevm maiyet-i 
halisanemde müstahdem ve ma’mur oldukdan başka damadım bulunub sâye-i 
saltanat-ı seniyyede bu cihetle mesdud olması amir-i güzâr-ı halisânem idiğü malûm-ı 
mürüvvetleri buyuruldukda vakt-i neşat hazret-i veliü’n-niamide bi’l-münasebe ifade 
buyurulub istid’â-yı senaveranem muvafık-ı irade-i âliye ve şayân-ı müsaade-i seniyye 
olur ise mesbuk olan arz ve niyaz-ı acizanem kariniül-is’af buyurularak rikku eltaf la 
yuhsa-yı kerimanelerinden mir-i muma-ileyh bendelerinin mesdud ve cerağ 
buyurulmasına himem-i mekârim-i sâmileri izâl buyurulmak menut-ı sâmiye-i zât-ı 
mekârim-i hasalleridir efendim. Fi 9 Ca (Cemaiyelevvel) sene 243     

-Mir-i muma-ileyh bendeleri lede’l-hace hizmet-i saltanat-ı seniyye yarar ve daima 
himetimizde istihdam olunmakda olmakla bu makûle bendelerini hidemat-ı seniyyeye 
teşvike amâde ihsan buyurulması istid’a olunan rütbe ve itibar ile olduğu övülmeden 
müstağni olmağla iktizası menut-ı himmetleridir efendim.  

-Manzur-ı meali-mevhur-ı şahâneleri buyurmak içün arz ve takdim kılındı müşarün-ileh 
bendelerinin is’af-ı (birisinin isteğini kabul etmek) iltimas-ı (tavsiye) müvafık-ı (uygun) 
irâde-i seniyye-i mülükâneleri buyurulur ise emr ü ferman hazret-i men-leh’ül emrindir. 

EK-52 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 1103, Gömlek No: 44571, Tarihi: 1242 Z 29 (24 
Temmuz 1827), Konu Özeti: Anapa Muhafızı ve Trabzon Valisi Hasan Paşa’nın 
Dersaadet’te olan Hazinedarı Hurşit Ağa’nın ifadesine göre Anapa’da Kabail 
rüesasına tevzi ettiği eşya ve Anapa’ya götürdüğü asker ve sancaklara gönderdiği 
mütesellimler hakkında takrir.  

Hala Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Vezir-i Mükerrem Saadetlü Hasan Paşa 
Hazretleri tarafından bu def’a Dersaadet’e gelmiş olan hazinedârı Hurşit Ağa kullarının 
takriridir. 

Muma-ileyhin kaleme aldırılan işbu bend bend takriri manzur ve malum-ı hümâyûnum 
olmuşdur. Yine tahrire iş’arı vechile iktiza edenlere hitaben iktizasına göre evamir-i ısdar 
ve irsali muma-ileyhin avdetine dahi ruhsat verilsün. 

Bu def’a müşarün-ileyh tarafından getirmüş olduğum tahrirat me’alinde ol-havali ahval 
ve keyfiyeti ber-vech tafsil-i mündemiç ve mezkûr olduğundan tekrardan sarf-ı nazar ile 



 
 

vaki olan irade-i seniyye-i mebni bu veçhile ifade-i malumat bendekâneme ibtidar olunur 
ki müşarün-ileyh kabail ve akvamın rüesa (reisler) ve esaretden herbirini hil’atler şâl ve 
sair cihetler ile i’taben (hoşlandırmak) ve haraba itasıyla celb ve taltif ederek saye-i tûyi 
vaye-i şâhanede daire-i İslamiye’ye duhûlleri esbabının istihsaline muvafık olarak 
şimdiye kadar Çerakise kabilesinin cümlesi şeref-i İslam ile müşerref olmuş ve Abaza 
taifesinden Netokaç kabilesinin nısfı (yarısı) kabul u iman etmişler ise de Şabsuğ kabilesi 
şimdilik yanaşmamış oldukları ve bir tarafdan yine zikr olunan Nekotaç kabilesinden 
imana gelmekde idüklerinden İnşa-Allahû Teâlâ refte refte cümlesi şeref-i İslam ile 
müşerref olacakları ve teveccühat-ı kudsiyye cenâb-ı padişâhi ile ez vakitde bu kadar bin 
halayık zümre-i mükerreme-i ümmet-i Muhammediyeye mülhak olacakları füyuzât-ı 
sem’aniyeden (manevi tecelli) me’mul idiğü.. 

Müşarün-ileyhin mukaddema bi’l-istishab (birlikte) Anapa’ya götürmüş olduğu ve 
muahharen Canik sancağından celb ettiği asker ve dairesi halkı üçbinden mütecaviz olub 
Anapa kal’asi dahi ber-vech-i metanet tamir ve termim (sağlam olarak tamir, bakım 
onarım) ve müceddeden tophane ve asker iskâniçün kışla inşa edüp kal’a-i merkûmede 
kal’a topu olmak üzere almış üç kıt’a top mevcut olarak her ne kadar topçu ve arabacı 
neferatı var ise de lede’l-hâce (ihtiyaç görüldüğü zaman) müstevfa (tam eksiksiz) 
olmadıklarından iktiza eden mühimmat tophane ve cebhanenin bu tarafdan irsali 
lazımeden olduğu.. 

Trabzon’a üç saat mesafede vaki Pulat(ha)ne Direkleri limanı gayet-ül-gaye (son derece) 
lazimü’l-muhafaza bir mahal olduğuna ve hatta sefer-i sabıkda mahal-i mezkûrda küffar 
tarafından asker dökülmüş idiğüne müşarün-ileyhin vukuf u malûmâtı olmak cihetiyle 
müşarün-ileyhin Anapa’ya azimeti o anda mahal-i mezkûra tabyalar inşa ve toplar vaz’ ve 
topçu neferatı ikamesiyle emr-i muhafazasına kemaliyle dikkat ve ihtimam eylemiş ve 
neferat-ı merkûme el-yevm zikr olunan tabyalarda emr-i muhafazaya kıyam etmekde 
oldukları.. 

Müşarün-ileyhin elhâk uhdesinde olan Gönye Sancağı ve Rize ve Sürmene ahalisinin 
öteden berû huşunet-i (sert, haşin) mizaçları der-kâr ve iktiza eylediği halde asker ve sair 
şey matlub olundukda vermeyüb muhalefete ibtidar etmekde oldukları aşikâr olub, her ne 
kadar zikr olunan mahallerde müşarün-ileyh tarafından mütesellimler var ise de müşarün-
ileyhin Anapa’da bulunması takribiyle güya Paşa’nın ba’de-ezin Trabzon’a geleceği bu 
kadar şayiasıyla derunlarında izale-i havf (korku, korkutmak) etmiş gibi hareket etmekde 
olduklarından bunların terbiyeleri mücerred müşarün-ileyhin Anapa’dan Trabzon’a 
avdetine muhtaç ise de el-haletû-hazihi Kasım duhul etmiş olduğundan bi’l-faraza şimdi 
ruhsat-ı seniyye erzân buyurulmuş olsa bile yine müşarün-ileyh ol-bahar duhul etmedikçe 
beru yakaya geçemeyeceği misillü Trabzon semtinin dahi suret-i muhafazasına 
bakılmasının lüzmu takririnde ol-havalide olan mütesellimlerden zi-nüfuz dirayetlü 
birinün bağbuğ suretiyle me’mur ta’yiniyle sevahil ve sair iktiza eden mahallerin 
istihkâmı lazımeden ise de el-haletü hazihi Karahisar-i Şarki mütesellimi mişarün-ileyhin 
oğlu ve Trabzon kaimmakamıyla Canik Muhassılı Vekili Halid Beğ ve Osman Beğ dahi 
akreb-i akrabasından almak cihetiyle şimdi içlerinden biri ol-suretle emr almak lazım 
gelse şayed hâkimiyet ve mahkümiyet iddiasıyla birbirleri beyninde münakabe tekviniyle 
bir uygunsuzluk zuhuru akreb (en yakın) melhuzu (düşünülen, akla gelen) olduğuna 



 
 

binaen böyle olmakdan ise her birine başka bakşa evamir-i aliye ısdar ve tesyarıyla 
oldukları mahalleri kemâ hiye hakkuhâ (gereği gibi) muhafaza (koruma) ve muhadese 
(karşılıklı konuşma) ve lede’l-iktiza birbiriyle muhabere (haberleşme) ve mükâtebe 
(yazışma) ederek bi’l-ittifak ol-sevahilin emr-i muhafazasına ibtidar eylemeleri tenbih ve 
te’kid kılınması münasib-i mütalaa olunduğu malum-ı devletleri buyuruldukda her halde 
emr ü ferman hazret-i veliyyü’l-ihsan efendimindir.  

Ol-vechile gönderilmesi Trabzon havalisinin ve kabail halkının keyfiyetleri muma-
ileyhden mahremane su’al ve takriri kaleme aldırılarak hâk-i pây-i hümâyun 
mülükânelerine arz ve takdim olunması emr ü ferman buyurulmuş olduğundan mucebince 
muma-ileyh kulları celb ile gerek Trabzon havalisinin ve gerek kabailin keyfiyetleri 
kendisinden lede’s-su’al vukuf ve malumatını mübeyyin kaleme aldırılan takriri olmağla 
manzur-ı meali-mevfur cihanbanileri buyurulmak içün arz ve takdim kılındı bend-i evvel 
ve sâlis (üçüncü) ifade-i hal kabilinden olub bend-i sanide inha olunan mühimmat-ı 
tophane ve cebhane bundan mukaddem iki kıt’a sefine ile irsal olunarak tophane 
mühimmatı mahmul (yüklenilmiş) olan sefine Sinop açığında kaza-zede ve cebhane 
mahmul sefine Anapa’ya vasıl olmamış olduğundan salifü’z-zikr bu tarafdan 
gönderilecek üçyüz sandık fişeng ve üçyüz varil barut ile zayii olan tophane 
mühimmatının yerine dahi bir aynı tertib olunmuş ve mühimmat-ı mezkûrenin hazinedar 
muma-ileyh ile irsali sureti kendisiyle müzakere kılınmış ise de..   

……..sefine bir mikdar zedelenmiş olduğundan kalafat edilmekde olarak tamiratı on 
onbeş güne kadar ancak nakil olacağına mebni kendisinin avdetine tevkif olunmadığı bir 
an evvel gönderilmesini ifade etmiş olduğundan mühimmat-ı mezkûre Sinop’a ve andan 
ayanı Havizade marifetiyle Anapa’ya irsal olunmak üzere bu def’a başka sefineye 
mevkiine göndermiş ve Sinop’a varıldığında derhal karşu Anapa’ya irsal etmek ve hava 
muvafık olmadığı takdirde bir….mahale ……hava müsaid olduğu anda imrârı (geçirmek, 
mürur ettirmek) hususuna dikkat eylemek üzere iktiza edenlere hitaben mahsus ferman-ı 
âli ısdar edilmiş idiğü. Ve bend-i ahirle muharrer olduğu veçhile Karahisar-i Şarki 
Mütesellimi ve Trabzon Kaim-makamı ve Canik Muhassılı kullarına başka başka evamir-
i âliye ısdârı vakıa münasib olacağından muvafık-ı irâde-i seniyye-i cihandârileri 
buyurulmak ise ol-vechile lazıme’s-sudur olan o emr-i âliye dahi tasrir ve tesyâr 
kılınacağı ve hazinedar muma-ileyh kullarının ba’de-ezin meksini (durma, bekleme) 
muceb bir halet kalmayub kendisü dahi avdetine ruhsat etmiş olduğundan olduğu iade 
olunacağı muhat-ı ilm-i âlileri buyuruldukda emr ü ferman hazret-i men-leh’ül emrindir. 

EK-53 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 1573, Gömlek No: 31, Tarihi: 1243 Ca 11 (30 Kasım 
1827), Konu Özeti: İslamı kabul eden ve Devlet-i aliyye itaatini kabul edeceğini belirten 
Selâtin-i Cengiziyye'den Anapa'da sakin sultanlar ile Sabsuğ, Netokac, Abazik, Mahos, 
Bezaduğ, Hamsi, Kabartay, Temerkoy, Nogay, Besti, Hatukay, Çerkes, Gerkeni 
kabilelerinin ileri gelenlerine Anapa Gümrüğü malından tayinat tevcihi ile Netokac 
Kabilesi'nden Disenek oğlu Temrek'e maaş tahsisi konusunda Trabzon Valisi ve Anapa 
Muhafızı Hasan Paşa'nın tahriratı. (Kesik Hatt-ı Hümayun.) 



 
 

 
Defterdar Efendi kullarının takriridir. Bend-i evvelde inha edildiği senevi on sekiz bin 
yirmi beş guruş maaşın Anapa gümrüğü malından tevcih (döndürmek, yönetmek) ve bir 
bervat-ı âliye (nişân ve rütbe verildiğini bildiren ferman) i’tası ve bend-i sanide muharrer 
Der-saadet’e gelmiş olan Temrek nam kimesneye dahi gündelik gümrük-ı mezkûr 
malından müceddeden tanzimi inha ve arzı ısrâ olunan. 

Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Saadetlü el-Hac Hasan Paşa Hazretleri tarafından 
varid olan tahriratın hülasası mefhumunda (anlaşılan) bi-gayata (sonsuz) İnşa-Allahû 
Teâlâ sâye-i mekarım-vaye-i cenâb-ı cihândâri de kabail ve akvam dâire-i İslamiyete 
duhul ve devlet-i aliye ita’atini kabul etmiş olduklarından bunlardan sadakat-kâr ve işe 
yararlarının sâye-i devlet-i aliyye de bekam olmaları zımmında müşarün-ileyh tarafından 
olunan va’d iktizası üzere selâtin-i Cengiziyeden kabail derununda ve Anapa’da sakin 
malume’l-esâmi sultanlar ile Şabsuğ ve Nekotaç ve Abazik ve Mahoşni ve Pezaduğ ve 
Hamşi ve Kabartay ve Temerköy ve Nogay ve Besti ve Hatukay ve Çerkes ve Kerkeni 
kabilelerinin irsal eylediği atmış iki kıt’a arzı mucebince ma’lumu’l-esâmi iki nefer 
ümerâ ve mirzâ ve özden (uzun) ve ihtiyarlarına Anapa gümrüğü malından verilmek 
üzere senevi tahsis olunan malumu’l-mikdar maaş tevcih olunarak iktiza eden beratlarının 
ısdar ve irsal buyurulması ve kabile-i merkumundan Şabsuğ kabilesinden evlad u 
ıyalleriyle Anapa Kal’asında tavattun ve ikâmet etmekte olan Hacı İbrahim Efendi dâileri 
kalilü’l maaş olub kendüye idarede aciz kalarak bilad-ı ahire gitmek dâiyesinde olub 
ancak muma-ileyh kabail lisanına aşina olduğundan gayri ulema ve sulehâdan olarak 
Anapa’da vücudu elzem idiğünden müşarün-ileyh tarafından gönderilmekde ise de 
Anapa’da talim-i umum olarak ikâmete vesile olmak içün diğer irsal eylediği bir kıt’a arz 
mucibince gümrük-i mezkûr malından muma-ileyhe senevi üç yüz guruş maaş tahsisiyle 
iktiza eden beratın ısdar ve irsal kılınması hususuna müsaade-i seniyye erzân 
buyurulmasını tahrir ve inha eder sadır olan ferman-ı âlileri mucebince kayuda müraca’at 
olundukda Anapa gümrüğü mukâta’asının hâsılatını mübeyyin ikiyüzotuzyedi senesine 
mahsusan varid olan hasılat defterinde yirmialtıbindokuzyüzseksenbeş guruş vezâifi 
olduğu mukayyed idiğü İstanbul emti’a ve duhân (tütün) gümrükleri ve rusûm-i kahve 
mukâta’aları ve taşra mukâta’at ve hayriyeleri külliyetlü mâl ile mukayyed olduğundan 
başka biraz vakitden beru tevcih olunan vezaif kati vafir olmak hasebiyle vaktiyle ve 
vezaif ve esham (nasipler, hisseler) verilemediği ecilden fi maba’d kimesneye bila hatt-ı 
hümayun-ı şevket-makrun müceddeden maaş ve vezayife tayin olunmamak nizamından 
olmadığı ve cizye ve ve mukâta’at emvaline zamm ile vazife tevcihi memnu’ (men 
edilmiş) idiğü kuyuddan müsteban ve bend-i sanide muharrer tevcihi inha olunan maaş ile 
maa (beraber) zikr olunan maaşların cümesini hesab ettirdiği üzere onsekizbinyirmibeş 
guruşa baliğ olmağla bu surette ber mucib inha ol-mikdar maaşın gümrük-ı mezkûr 
malından tevcihi ve umum tevcihi mutlaka irâde-i şahâneye menut-ı (bağlı) mevaddan 
(kanunlar, kısımlar) idiğü baş muhabebeden (defterdar) derkenar olmuş olduğu.  

(2.belge) 
Arz-ı bendeleridir ki;  
İşbu iki bend takrir-i çakeride tafsil ve beyan olunduğu ve balasına şeref-bahş sahife-i 
(mana) südûr olan hatt-ı hümâyun-ı şevket-makrun-ı şâhâne mantuk-ı münifi ve sâdır 



 
 

olan ferman-ı âlileri mucebince teveccühü inha olunan ile Temrun nam kimesneye ikiyüz 
guruş zamm olunarak cem’an senevî onsekizbinyirmibeş guruş maaşın gümrük-ı mezkûr 
malından ita olunmak üzere tevcihi olunarak ba-ruus-ı hümâyun başmuhasebeden 
beratları ita olunmak babında emr ü ferman devletlü, saadetlü sultanım hazretlerinindir.  
İmza: Ali Himmet 
 
Derkenar: Olan Temraki nâm kimesneye Anapa gümrüğünden ikiyüz guruş ilâvesiyle icrâ 
oluna deyû hatt-ı hümâyûn şevket-makrûn-ı mülûkânem şeref-bahş-ı sahife-i südûr 
olmağla mantûk-ı münifini icrâya mübaderet eylesin deyû buyuruldu. 
 
9 Cemaziyelevvel sene (12)43 
(3.belge) 

Hala Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Saadetlü El-Hac Hasan Paşa Hazretleri 
tarafından varid olan üç maddenin hülasasıdır. Fi 15 Ca sene (12)43 (4 Aralık 1827) 

Saye-i mekârim-vâye-i cenâb-ı cihandaride kabail ve akvam daire-i İslamiyete duhul 
devlet-i aliyye itaatini kabul etmiş olduklarından bunlardan sadakatkâr 

Ve işe yararlarının saye-i devlet-i aliyyede bekam (meramına ulaşmış) olmaları zımnında 
müşarun ileyh tarafından olunan va’d iktizası üzere selatin-i Cengiziyeden kabail 
derununda ve Anapa’da sakin malûmül esami Sultanlar ile Şabsuğ ve Nekotaç ve Abazik 
ve Mahveş ve Bezaduğ, Hamşi ve Kabartay ve Temriköy ve Nogay ve Mesbini ve 
Hatukay ve Çerkes ve Gerkini kabilelerinin malûm İslam umera ve mirza ve uzun ve 
ihtiyarlarına Anapa gümrüğü malından verilmek üzere senevi tahsis olunan malumu’l-
miktar maaş tevcih olunarak iktiza eden beratlarının isdarını müsted’i müşarün-ileyh 
tarafından tahrir olunan atmış iki kıt’a arz bu def’a Der-saadet’e takdim olunduğu 
beyanıyla muceblerince zikr olunan maaşların muma-ileyhiye tevcih ve ihsanıyla iktiza 
eden berat-ı şerifesinin ısdar ve irsaline müsaade-i seniyye erzan buyurulması. 

Salifü’z-zikr arzlar kıt’a 62  

Şabsuğ kabilesinden evlad u ıyalleriyle Anapa kal’asında tevattun ve ikâmet etmekde 
olan Hacı İbrahim Efendi kalilü’l-maaş (az maaşı) olub kendüyi idarede aciz kalarak 
bilad-ı ahire gitmek daiyesinde ise de muma-ileyh kabail kabail lisanına aşina olduğundan 
gayri ulema ve sülahadan olarak Anapa’da vücudu elzem (Anapa’da bulunması gerekli) 
olduğundan müşarün-ileyh tarafından gözedilmekde ise de Anapa’da talim-i ilüm ederek 
ikametine vesile olmak içün Anapa gümrüğünden senevi üçyüz guruş maaş tahsisiyle 
iktiza eden beratının isdarını müsted’i takdim olunan arz mucebince maaş-ı mezkûrun 
muma-ileyhe tevcihiyle berat-ı şerifinin ısdar ve irsaline müsaade-i seniyye erzan 
buyurulması. 

Salifü’z-zikr arz kıt’a 1  

Netokaç kabilesinden ihtiyar ve ilbaş olurundan ve beşinin oğlu Temrek nam kimesne 
kabilesi beyninde marru’l-hatr ve Anapa kal’ası civarında bulunub müşarün-ileyhin 



 
 

islâfına hizmet ve sadakati sebkat etmiş ve Anapa kal’ası istilasında hayli yüz aklığı 
ederek bir nice şehid verüb kendüsü dahi mecruh olmuş (yaralanmış) ve bu def’a kabailin 
İslamiyeten ve itaati maddelerinde dahi say’ ve gayreti zuhura gelmiş olduğundan muma-
ileyh Anapa gümrüğü malından senevi sekizyüz guruş maaş teveccühü zımnında 
müşarün-ileyh tarafından tahrir olunan bir kıt’a arz Der-saadet’e gönderilmiş ve kendüsü 
dahi Der-saadeti görmek hâhişiyle (arzusuyla) azimet etmiş ve merkum İstanbul 
gümrüğünden senevi ikiyüz guruş maaş kılınmasını istid’a etmiş idiğü beyanıyla mümkün 
olduğu halde istid’ası vechile tanzimine ve İstanbul gümrüğünden maaş tevcihi mümkün 
olamadığı halde zikr olunan sekizyüz guruşa ikiyüz guruş zamm ile bin guruşa iblağ 
olunarak Anapa gümrüğünden i’ta olunmak üzere tevcih ve berat-ı şerifinin muma-ileyhe 
i’tasına müsaade-i aliyye erzan buyurulması. 

Salifü’z-zikr arz kıt’a 1 

EK-54 

Arşiv Fon Kodu: C.SM.. Dosya No: 47, Gömlek No: 2398, Tarihi: 1243 C (Cemaziye’l-
âhir) 21(9 Ocak 1828), Konu Özeti: Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Çeçenzade Vezir 
Hasan Paşa’nın damadı Trabzon Ayanı Kalcızâde Osman Bey’e kapucubaşılık rütbesi 
tevcihi. 

 

Hala Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Çeçenzâde Vezir-i Mükerrem Saadetlü 
Hasan Paşa Hazretlerinin maiyetinde müstahdem Şilahşorân-ı Hassadan damadı 
Trabzon a’yânı Kalcızade Osman Beğ zâtında yarar ve kâr-güzâr olub vücûhla mahall-i 



 
 

re’fet şâyân-ı mekremet olmağla mîr-i muma ileyhin dergâh-ı muallâ kapucubaşılığı ile 
kadri terfi buyurulmasını müşarün ileyh hazretlerinin ba-tahrirat iltimâs eylediği hâk-pâ-
yı hümâyûn-ı mülükâneye lede’l-arz şeref-bahş-ı sudur olan hatt-ı hümâyûn-ı inâyet 
makrûn-ı şâhâne mucebince avâtıf-ı aliyye-i mülükânemden muma ileyhiye müceddeden 
dergâh-ı âli kapucı başılığı tevcih ve ruûs-ı hümâyûn i’ta olundu. 

Fi 21 C (Cemaziyelahir) sene (12)43 174 

EK-55 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 1090, Gömlek No: 44291 B, 1243 Za 25 (8 Haziran 
1828), Konu Özeti: Anapa’dan avdet eylediğine Canik, Karahisar-i Şarki ve Trabzon 
Sancaklarından mürettep asker ve zevahirin sevkiyle meşgul olduğuna ve saireye 
dair Trabzon Valisi Hasan Paşa’dan Bab-ı âliye gönderilen yazı.  

Trabzon Valisi Hasan Paşa kullarının kapıkethüdâsına mersule (gönderilmiş) şukkasıdır. 

İnayetlü, mürüvvetlü, re’fetlü daver-i ecil ve emcedim seniyyü’l-himem sultanım 
hazretleri, 

Ba-irâde-i seniyye-i mülükâne me’mur-ı muhafazası olduğum Anapa’dan avdet ve selh-i 
Ramazan’da Giresun merhalesine nuzûl ve Anapa’ya müretteb Canik ve Karahisar-i Şarki 
ve Trabzon Sancaklardan ba-fermân-ı celilü’ş-şân ta’yin buyurulan asker ve zehairin isâl-
i gailesiyle meşgul olunub Trabzon’a vürudumuzda her bir keyfiyet yazılmak üzere 
vusulümüz ilm u haberi der-i devlet-medara ve nezd-i mürüvvetlerine tahrir ve iş’ar 
olunduğu vechile icabına bakılarak Trabzon’a duhul ve Anapa’ya Mosko(v)lunun berren 
ve bahren (kara ve deniz) asker ve donanması vürûd ile kabail ve akvamın i’ane ve 
muharebeye ibtidarlarını müş’ir kaymakamımız Saadetlü Osman Paşa’nın varid olan 
arizası takdim buyurulmak içün savb-ı şeriflerine gönderildiği ve askerin mahll-i 
me’muresine vüsûl ve âdem-i vüruduna dair keyfiyetin tafsili devletlü, inâyetlü, 
veliyyi’n-ni’am serdâr-ı ekrem efendimiz hazretlerine ifade olunarak bir kıt’a arizamız ve 
husus-ı macerâ-yı malûmeye dair paşa-yı muma-ileyhin ariza ve şukkası ve kümrük 
kâtibinin arizası ve Trabzon agavatından Abanoszade Süleyman Ağa’nın biraderine 
yazdığı kâğıdı tobraya mevzu’an irsal olunmağla bade’n-nazar takdim-i hâk-i pâyi 
veliyyü’n-ni’am buyurulub icabına himmet buyurmaları. 

Ve Faş Kal’asına ve Gürcistan’a Moskolunun su’-i kasd ve ihanet daiyesinde olub ve 
Gürcülerin maddesi malûm-ı şerifleri olduğu misillü sudur vürûd olan fermân-ı aliyyü’ş-
şânın isâle silahdarım bendeleri ve Faş ve Gürcistan imdadına hazinedârım bendelerinin 
başbuğluk ile ihraç olunduğu keyfiyetin tafsilatıyla diğer arizamız ve Faş muhafızı 
vekilimizden ……..buyurulmak Derebal? Gürcü tarafından bu hususa dair varid olan 

                                                            
174 http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/04/trabzon-valisi-cecenzade-hasan-pasa-ve-
kalcizade-osman-bey/ 

 



 
 

evrakları savb-ı hazretlerine i’sâl olunmağın manzûr-ı mürüvvetleri buyurularak vakt u 
neşat-ı hazret-i sadâretpenâhide takdim buyurulub icabına müteallik olan irâde-i 
veliyyü’n-niamilerinde istid’amızın karinü’l-is’af olmasına himem-i behiyyeleri 
müsted’adır (istenilen, arzu edilen) efendim.  

Fi 25 Za (Zilkade) sene (1)243 (8 Temmuz 1828) 

EK-56 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 1088, Gömlek No: 44263 B, Tarihi: 05 L (Şevval) 
1243 (20 Nisan 1828), Konu Özeti: Zamanı vefireden beri Dağıstan ve Çeçen halkıyla 
Rusyalu arasında olan muharebenin devam ettirilmesine imkân bulamadıklarından ve 
saireye dair Dağıstanlı Hanlarından Nuh Han’ın verdiği takririn takdimine dair Trabzon 
Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa’dan Sadaret’e gönderilen ariza. 

Devletlü, inâyetlü, atufetlü, merhametlü, ubbehetlü, veliyy’ün-niam derya-himem ve fi’l 
cûd-i vel-kerem efendim sultanım hazretleri, 

Zamanı vefireden beru (çok eskiden beri) Dağıstan ve Çeçen halkıyla Rusyalu 
meyânelerinde derkâr olan muharebe ve münazaaları zemin-ü zamâna şöhret vermiş ise 
de ahvâl-i sıhhti ve oraların keyfiyeti meçhûlumüz iken bu def’a Dağıstan Hanlarından 
Sühay Hanzâde Nuh Hanın oğlu Muhammed Han ve Kübra-i Dağıstan’ın (bütün 
Dağıstan’ın) Şamhak Kumuk (Kumuklar çoğunluğu Dağıstan’da Kuzey Osetya ve 
Çeçenistan’da yaşayan, Azerbaycanlıların ardından Kafkasya’daki en kalabalık ikinci 
Türk halkıdır) neslinden Haspolad oğlu Muhammed Beğ Han muma-ileyh tarafından 
keyfiyet-i der-i devlet medâra arz ve ifade ve isticlâb müsaade zımmında irsâl idilüb 
taraf-ı çakeriden muavenet (yardım) olunarak ba-tahrirat gönderilmesi istid’asıyla Nuh 
Han muma-ileyhden bi’t-mektup savb-ı çakeriye otuzbeş kadar tevâbi’iye varid olub zikr-
i âti takrir ve meramları malûm-ı olarak haklarında riayet ve hürmet ve kemaliyle taltif ve 
istirahat itdirilüb vusülleri esna-yi şitaya (kışa) tesadüf itmekle sefine bulunmadığından 
mevsimine intizaren Anapa’da dört mah kadar indimizde tevkif ve bu def’a istishâben 
Trabzon’a beraber götürülmüş olmakla havali-i merkûmeden lede’l-istintak takrirlerinde 
Dağıstan ve Çeçen ve Kumuk’da olan havanin ve umerâ ve ehli-i İslâm halefiyle Rusyalu 
yirmibeş seneden beru muharib olub daima mukavemet üzere olduğundan küffar-ı hâksâr 
(yerle bir olan) istilâ-yı galibiyetde müstevli oldukça mukabele ve muhadebeye tabaver 
(güçlü) olamayub tabi olanları tabiatıyla Rusyaluya bi’at ve meydan-ı harb olan ovalarını 
ve kasabat (kasabalar) ve kuralarını (köyler) dairan mâ-dâra zabt idüb her tarafına 
takviyet ve metin ve râsin olan mahallerine kal’alar inşa idüb istihkâm virmişler ve bi’at 
itmeyenler duramayub dağlarına çıkılarak tahassun etmişler ve cibal-i (dağlar) mezbura 
gayet sa’b (zor) ve metin olub küffarın top ve mühimmatıyla zaferyâb olamayacağı 
mahaller olmakla dağlarına çekilen halk hicret-i cân ve ırzlarını tasallut-ı a’dadan 
(düşmanlar) vikâye (koruma) ve muhafazasıçün canlarını kurtarmış ve muharebeye 
kudretleri yoğusa da edâ-i kade Dağıstan ve Çeçen halkının Rusyalu ile muharebe 
havadisleri mücerred mukabele olarak muhadebe olmayub dağda olan halkın Rusyaluya 
çapul ve sirkatinden fesat itmiş olduğu ve istid’a olunmuş hidâyet-i merkûme ve havain-i 



 
 

umerasında din ü gayreti ve devlet-i ebediyyeden istimdad (medet, yardım istemek) ve 
ianeti var ise de Gürcistan ve Tiflis havalisi veyahud Kabartay halkı ve Terek 
Nehri175 eyadi düşmandan bi’t-tamam tahliye ve celb olunmadıkca bi’at etmiş olanlar 
emniyet ve rahat edemeyecekleri derkâr iken bir vakitten berû Rusyalu ile İranlunun 
meyâneleri muharib olarak İranluya imdad içün muma-ileyh Süfay Han ve Nuh Han ve 
mahdumu muma-ileyh Muhammed Han ve Muhammed Beğ tevvabıyla İran Şahı ve 
Abbas Mirzâ tarafına varub ehli ıyallarını dahı derun-ı İran’a ve andan memalik-i 
mahrusa-i hazret-i padişâhi olan Erzurum’a hicret ettirmişler olub ibtidâ-yı muhârebede 
(savaşın öncesinde) İranlunun Rusyaluya galib oldukları meyd oldukda İran Şahı ve 
Mirza Abbas ile bi’l-müzakere İranlu kendi hududundan ve Dağıstan halkı bir tarafdan 
muhâceme itmek içün Şâh ve Mirzâ Abbas idâresiyle Dağıstan tarafna gelüb tedârik-i 
seferiye ve tedâbir-i harbiye üzerinde iken verâdan (arkadan) Rusyalunun İranlu üzerine 
galibiyetleri vukuuyla Dağıstandan İran’a gidecek yolları kat’ ve geriye avdete mecal 
olmalarından ve Sühay Han dâhi hulûl-i ecel-i mev’ûduyle fevt olduklarından 
(öldüklerinden) ifâde-i keyfiyet ve isticlab (çekme, celb etme) çare ümniyesiyle (arzu, 
ideal, maksat) Nuh han tarafından der-i devlet-medara gönderilmiş oldukları ve bundan 
akdem Dağıstan tarafından devlet-i âliyyeye varub işbu ifadelerine muhalif suret-i suhûlet 
haberi verilmiş ise saltanat-ı seniyye-i ebediyye-i kadimeleri olduğuna istinaden şahitle 
haber vereceklerini ifade ve beyan-ı zımmında tasdir ettikleri bir kıt’a takrirleri arizama 
leffen takdim-i hâki-pâyi rahimâneleri kılınmağla kendüleri dahi birkaç gün Trabzon’da 
rahat ettikden sonra Erzurum canibine azimet-i Van’da olan ıyal ve evlâdlarını görüb bi-
hâza’l minval Erzurum Valisi ve Şark canibi Ser-askeri Devletlü Galib Paşa Hazretlerine 
ifade-i keyfiyet ederek müşarün-ileyh hazretleri tarafından der-marrü’l tekerrü âdem-i 
azîm azim olacakları ve Dağıstan tarafında Rusyalu ile muharebe ve mukabeleye zinhar 
mecâl ve iktidarı olmadıklarından meramları bi’t-tabir devlet-i âliyye kulluğunda 
kıyamdan ibâret idiğü ifadesi ve der-i âliyeye vusüllerinde havali-i merkûmenin baki 
keyfiyyet-i takrir-i sıhhati eserlerinden müstefad olacağı beyanıyla arz-ı hâl ubudiyetmâl-i 
Çakerânem-i terkimine ibtidar ve hâki pâyi havet-revâ-yı kerimânelerine takdime ictisar 
kılındığı (cüret etmek, cesaret göstermek) İnşa-Allahû Teâlâ muhat-ı ilm ve râhimâneleri 
buyuruldukda emr ü ferman devletlü, inâyetlü, atufetlü, merhametlü, veliyyü’n-niam, 
derya himem ve fi’l cûd ve’l-kerem efendim sultanım hazretlerinindir. Fi 5 L (şevval) 
sene (1)243 

Anapa Muhafızı Trabzon Valisi el-Hacc Hasan176 

EK-57 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 598, Gömlek No: 29329 E, Tarihi: 1243 Z 25 (8 
Temmuz 1828), Konu Özeti: Umumi tevcihatta Trabzon eyaleti ve Fas kalesi 
muhafazasıyla Gönye sancağı, Canik muhassıllığı ve Anapa ve sair kalelerin 

                                                            
175 Çeçenya ve Dağıstan’dan geçen bir nehir. 
176 http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/03/31/dagistanli-nuh-hanin-takriri/ 

 



 
 

muhafızlığı ve kabile ve kavimler nezareti uhdesinde ibka edilmesinden dolayı 
Hasan Paşa'nın teşekkürü. 
 
Trabzon Valisi kullarının kaimesidir, 
Devletlü, inâyetlü, atufetlü, merhametlü, ubbehetlü, veliyyü’n-niam derya-himem ve fi’l 
cûd-i ve’l-kerem efendim sultanım hazretleri, 
İkiyüzkırküç senesi (1243) Şevvalü’l-mükerremin dördüncü günü darü’s-saltanatü’l-
aliyeye vaki olan teveccühat-ı hümâyun meymenet makrun mülükânede avâtıf-ı âliyye-i 
şâhâne ve avâtıf-ı behiyye-i padişâhâneden uhde-i çakeride olan Trabzon eyâleti ve Faş 
kal’ası muhafazası şartıyla ilhâken Gönye Sancağı ve Canik muhassıllığı ve Anapa 
ve Soğucak kal’alarıyla Gelincik Limanı muhafazası ve kabail ve ikdam nezareti 
kemâ-kan ibka ve takrir buyurulub ol-babda şeref-sudûr olan ibka ve me’muriyet evâmir-i 
celilesi zînet-bahşâ-yı reside-i dest-i tâzim ve leb-i edeble tebcil ve teslim ve müfad-ı 
mütavâad-ı (itaat etme) müstefadı karin-i iz’ân abd-ı kadimleri olarakda ifa-yı merâsim-i 
mer’iyyeye tatbikan peyveste-i (her zaman) divan-ı lazımü’l erkânda fihriste-i gevanı 
(bahadır, yiğit) adâb-ı kıraatla tertil ve beyan ve mezâmin-i meşfâ-mecra-yı havza-i 
hükümet-i çakeriye işaat (haber yayma) ve ilân olunub ol-vechile kakk na-müstehak 
abidânemde şâyân buyurulan inâyet ve ihsan ve mevhibet-i lütf-ı firavanın edâ-yı 
şükründen aciz ve kasr olarak devam-ı eyyâmı ömür ve saltanat ve ikbâl hazret-i padişâhi 
cihânpenâhi ve kıyam-ı kavvam imtidad-ı mesned vâlâ-yı atûfet ve iclâl zât-ı veliyyü’n-
nimet dil-âgâhileri dâvât-ı hayriyye-i halisânem ref’ bargâh cenâb-ı kaadiyye’l-hâcât ve’t-
tâir-i sürur-ı abidânem vasl-ı müntehâ-yı derecat olmağın işbu mevhibe-i (ihsan) celile-i 
kübra ve mertebe-i cüziyye-i garranın tertil-i sena ve tezkâr-ı duasında olduğum 
ifadesiyle arz-ı hâl darâat-meal-i çakeranem terkimine ictisar olunduğu İnşa-Allahû Teâlâ 
muhat-ı ilm kâinat ara-yı rahimâneleri buyuruldukda ol-babda emr ü ferman devletlü, 
inâyetlü, atufetlü, merhametlü, ubbehetlü veliyyü’n-niam derya-himem ve fi’l-i cûd ve’l-
kerem efendim sultanım hazretlerinindir. Fi 25 Z (Zilhicce) (1)243  
Bende el-Hacc Hasan Vali-i Trabzon ve Muhafız-ı Ferman Ser-askeri Bahr-i Siyah 
(Karadeniz) 177-178 

EK-58 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 464, Gömlek No: 22739, Tarihi: 1243 Z (Zilhicce) 29 
(12 Temmuz 1828), Konu Özeti: İslam olan Kabail halkına mesail-i diniyyeyi öğretmek 
ve ahkâm-ı şeriyyeyi icra etmek üzere Anapa Muhafızı Hasan Paşa’nın istediği bir müftü 
ile onaltı naibin gönderileceklerine ve bunların verecekleri ilam ve hüccetten harç 
alamayacakları için müfettişlerinin sureti teminine dair. 

Benim vezirim padişahım, 

                                                            
177http://www.arastirmax.com/system/files/dergiler/62779/makaleler/4/arastirmax-1787-1791-
osmanli-rus-savasi-oncesi-kuzey-kafkaslarin-tahkimi-anapa-kalesi.pdf 
178http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/04/trabzon-valisi-cecenzade-haci-hasan-pasa-
ve-anapa-ve-fas-muhafizligi/ 
 



 
 

İşbu takririn manzur u me’al-i ma’lûm-ı hümâyûnum olmuştur. Takririnde beyan ve 
istizan eylediğin veçhile Müftiyi muma-ileyh atıyüz ve onaltı nefer nüvvablara (naib, 
vekil) dahi beherine üçer yüz guruş atiyye Defterdardan celb ile i’ta ve gümrükçü 
marifetiyle tedarik olunacak sefineye irkâb (bindirme) ve i’zâm (göndermek, yollamak) 
itdirdesin. 

Şevketlü, kerametlü, mehabetlü, kudretlü, veliyyü’n-nimetim efendim. 

Malum-ı hümâyûn-ı mülükâneleri buyurulduğu üzere mahzâ kuvve-i tâli’ ferhunde-i 
metali’-i şahâneleri asârından olarak şeref-i İslâm ile müşerref olan Kabail halkına 
mesâil-i diniyyelerini öğretmek derun-i Kabailde icra-yı ahkâm-ı şeriyye eylemek üzere 
ulemadan ve ashab-ı diyanetden Anapa’ya bir müfti ve Kabaile dahi onaltı nefer naib 
intihâb ve irsâl buyurulmasını Anapa muhafızı Hasan Paşa kulları bundan akdem varid 
olan tahriratında inhâ etmiş ve tahrirat-ı mezkûre meclisde kıraat birle vakıa Kabail-i 
mezkûrenin şeref-i İslâm ile teşriflerinin bidâyeti olarak henüz halâvet-i iman ve İslâm ile 
şirinkâm olmamış (İslamın şerefini tatmamış) olduklarından şimdi bu taraftan 
gönderilecek müfti ve naib efendilerin gayet ulemadan ve erbâb-ı iffet ve salâhdan olarak 
intihâbı ve bunlar ol-tarafa vardıklarında iktiza eden i’lam-ı hüccetden bir pâre harç 
olmayub deâvitlerini meccanen rü’yet ve dâima bunlara mesâil-i diniyyeyi ta’lim ve 
tefhim birle halâvat-ı imân ve İslâmı izakaya sa’y ve dikkat eylemeleri farîzadan 
olduğuna binaen Semahatlü Şeyhülislâm Efendi daileriyle bi’l-muhabere iktizası icra 
olunması beynel huzzâr (huzurda bulunanlar) tensib olunmuş ve ol babda şeref-efzâ-yı 
sürûr olan hatt-ı hümâyun şevket-makrun-ı şâhâneleri mucebince efendi müşarün-ileyh 
dâileriyle muhabere olunarak efendi müşarün-iley dâileri evvel emr de işbu gönderilecek 
müfti ve nüvvabın (naibler) münâsibi vechile iktiza eden mahiyeleri ba’z kazâ menâsıbı 
ve arpalıklardan uydurulmak üzere lazım gelenler ile bi’l müzâkere karar virüb meclis 
müzekkeresi üzere ulemadan bir nefer müfti ile on altı nefer naib intihab iderek hazır ve 
müheyya (hazırlanmış) olunduklarını ve Anapa’ya izâmları içün iktiza iden sefinenin 
isticarıyla heman irsâl olunmalarını ve mümkün olur ise efendi muma-ileyhim dâilerine 
fakat harcırah olmak üzere birer mikdar atiyye-i seniyye inâyet ve ihsan buyurulmasını 
ihbar eylemiş olduklarından lede’l-mülâhaza vakıa bunların i’zâmları içün sefine tedarik 
olunmak ve harcırah olmak üzere taraf-ı eşref-i şahânelerinden dahi birer mikdar atiyye-i 
seniyye inâyet ve ihsan buyurulmak münâsib olub ancak müstakil sefine isticarına hacet 
olmayarak gümrükçü efendi bendelerine sipariş ile ol-tarafa gidecek sefinenin birine 
irkâben i’zâmları (bindirerek gönderilmeleri) mümkün olacağından sefine hususu efendi-i 
muma-ileyh kulları marifetiyle tanzim edileceği ve efendi-i müşarün-ileyh dâilerinin 
ihbârına göre gönderilecek müfti ve nüvvabın (naiblerin) mahhiyelerini (aylıklarını) 
uydurmuş olduklarından harcırah suretiyle dahi canib-i miriden müfti-i muma-ileyhe 
altıyüz ve onaltı nefer nevvab (naibler) efendilere dahi beherine üçeryüz guruş atiyye-i 
seniyye kadar kifâyede görünmüş olduğundan ol-vechile i’tası muvafık-ı irade-i seniyye-i 
mülükâneleri buyurulur ise defterdar efendi kullarından celb olunarak i’ta ve gümrük 
emini efendi kulları marifetiyle tedarik olunacak sefineye irkâb ve i’zâm olunmak üzere 
iktizası icra olunacağı muhat-ı ilm-i âlileri buyuruldukda emr ü ferman şevketlü, 
kerametlü, mehâbetlü, kudretlü velinimetim efendim padişahım hazretlerinindir.   



 
 

Anapa Muhafızı ve Vali-i Trabzon el-Hacc Hasan 179 

 

EK-59 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 1087, Gömlek No: 44255 A, Tarihi: 1243 Z 29 (12 
Temmuz 1828), Konu Özeti: Anapa Kalesi için Trabzon, Canik, Karahisar-i Şarki, 
Gümüşhane ve saireden alınacak askerin miktarıyla bu askerin kimlerin maiyetine 
verilmesi lazım geldiğini gösterir tarihsiz imzasız defter.  

Ez liva nefs-i ha-yı Trabzon 

250 Nefs-i Trabzon ve Yomra ve Vakf-ı sağir nahiyelerinden Trabzon a’yanları Dergâh-ı 
Âli Kapıcıbaşılarından Şatırzade Osman Ağa ve Silahşoran-ı Hassa Kalcızade Osman 
Beğ mübaşereti 

180 Akçaâbâd kazasından Hacı Salihzade Ali Ağa biraderi Mir Ali Ağa ma’iyetiyle 

120 Vakfıkebir kazasından Hacı Fatih oğlu Memiş Ağa ve Bahadıroğlu Mustafa Ağa 
ma’iyetiyle 

150 Görele kazasından ve cümle nevahisinden (nahiyelerinden) Görele Voyvodası 
Kuğuzade Ali Beğ ma’iyetiyle 

200 Giresun ve Keşab kazasından a’yanı ve Ziverzade Süleyman Beğ ma’iyetiyle 

900 İşbu dokuzyüz nefer içün bir kıt’a fermân-ı âli şân ile bir nefer mukaddem mübaşir 
devlet-i âliye 

400 Sürmenenin umum kazasından Hasan Çelebi oğlu Ali Ağa ve İsmail Çelebi oğlu 
Yakub Ağa ve Sekbanoğlu ağa ve Yazıoğlu Hasan Ağa ma’iyetiyla ba-fermân-ı âli 
mübaşereti  

400 Rize’nin umum kazasından ve Rize a’yanı Tuzcuzade Tahir Ağa ve Asbet (İyidere) 
nahiyesi a’yanı Zaimzade Hüseyin Ağa ve Mapavre (Çayeli) nahiyesi a’yanı Sipahioğlu 
ma’iyetiyle ba-fermân-ı âli mübaşereti 

1700 İşbu binyediyüz nefere a’yan muma-ileyh Osman Ağa ve Osman Beğ’in 
başbuğlukları me’muriyetiyle fermân-ı âli     

                                                            
179 http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/02/trabzon-valisi-ve-anapa-muhafizi-
cecenzade-haci-hasan-pasanin-kafkas-kabilelerine-islami-teblig-faaliyetleri-kapsaminda-yaptigi-
calismalar/ 



 
 

1000 Canik sancağından mumassılı vekili Osman Beğ’in biraderi Memiş Beğ ma’iyetiyle 
ve bölük başılarıyla ba-fermân-ı âli mübaşereti 

200 Karahisar-i Şarkinin kaza-yı hamsesinden (beş kazasından) Akşehirâbâd muhtarı 
Mehmed Be’in ve İskefser a’yanı Karabağ yüzer nefer ile ba-fermân-ı âli mübaşereti 

300 Ordu ve tevabî kazalarından Aybasdı a’yanı Hazinedarzade Ahmed Beğ ve 
Katırcızade İbrahim Ağa ve Fellikzade Süleyman Ağa ma’iyyetleriyle ba-fermân-ı âli 
mübaşereti (bir işe girişmek) 

Ez-kazaha-yı Gümüşhane 

60 Nefs-i Gümüşhane’den a’yanı Kadirbeyzade İbrahim Ağa ma’iyetiyle bâ-emr-i âli 

150 Torul kazasından a’yanı Üçüncüzade Ali Beğ ma’iyetiyle bâ-emr-i âli   

150 Macuka kazasından voyvodası Osman Ağa ma’iyetiyle bâ-emr-i âli 

50 Yağmurderesi a’yanı Hafızoğlu Süleyman Ağa ma’iyetiyle bâ-emr-i âli 

80 Korgun kazasından a’yanı Korkalzade Hasan Ağa ma’iyetiyle bâ-emr-i âli 

100 Kürtün bâlâ ve zirden (aşağı ve yukarı Kürtün) voyvodası Yakubzade Abdurrahman 
Ağa ma’iyetiyle bâ-emr-i âli 

40 Diğer Kürtünden voyvodası karındaşı Hacı Alizade İsmail Ağa ma’iyetiyle bâ-emr-i 
âli 

130 Tirebolu ve Lahnas ve Karakaya ve Espiye nahiyelerinden voyvodası Bülnan 
Abdullah Ağa ma’iyetiyle bâ-emr-i âli 

150 Tirebolu kazalarından ve Yağlıdere nahiyelerinden muhtarı Kethüdaoğlu Emin Ağa 
ma’iyetiyle bâ-fermân-ı âli 

30 Öz voyvodası Hacıoğlu ma’iyetiyle bâ-emr-i âli 

200 Milat kazasından voyvodası Ali Çavuşoğlu Mehmed Ağa ma’iyetiyle bâ-fermân-ı âli 

İşbu binyüzkırk nefer içün ba-evamir-i celile mukaddem mübaşir devlet-i âliye ve 
ma’den-i hümâyun emini Atufetlü Salih Paşa Hazretlerine ba-emr-nâme-i sâmi tenbih 
vesayayı mahsusa-i tezkire    

Bin başı ve edevat-ı harbiye-i mükemmelesiyle ve talimhane ve her levazımıyla tamam 
bir tertib olmak üzere Asakir-i Mansure-i Muhammediye 

Bolu ve Kastamonu ve Viranşehri sancaklarından ne mikdar asker tertibi irâde buyurulur 
ise ba-evamir-i celile mübaşeran ta’yini 



 
 

Sivas eyaletinde nefs-i Sivas ve kazaları ve mülhakatı Tokad ve Niksar ve Karaköse ve 
kaza-i Erbaa ve Amasya ve Zile kaza ve sancaklarından ne mikdar asker ta’yin buyurulur 
ise elviye (sancaklar) ve kazalarına mübaşeret ile evâmir-i celile ve Valisi Atufetlü 
Mehmed Paşa Hazretlerine ba-emr-nâme-i sâmi tenbih ve vesaya mahsusa-i müzekkire 
(bir üst makama yazılan resmi yazı). 

Ankara ve Kengiri sancaklarından ne mikdar tertibi irâde buyurulur ise mübâşeret ile 
fermân-ı âli ve mutasarrıf-ı vezir-i celilü’ş-şân hazretlerine ba-emr-nâme-i sâmi tenbihi 
müzekkire 

Mükredatında beyan olunan tertib-i çakerâne kılınmış mahallerden Sinob ve Canik 
İskelelerine kurbiyeti olub neferatını isalde suhulet ve münasebetine sıhhat ve asker 
yatağı mahaller olduğundan kayd ve iş’ar olunmağın tertib ve ta’yin mikdarı ne veçhile 
irâde-i seniyyeye muvafık ise emr ve irâde ve devlet-i âliyye-i ebediyyü’l-kararındır. 

 

EK-60 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 1103, Gömlek No: 44569 E, Tarihi: 1242 R 25 (26 
Kasım 1828), Konu Özeti: Anapa Muhafızı Hasan Paşa’dan gelen kaimede Anapa’da 
vüzeranın oturmasına ve askerin barınmasına salih bina olmadığından inşasına 
başladığı saray ve asker odalarının ikmal ettiği ve kalenin tamire muhtaç yerlerini tamir 
ettiği ve kış münasebetiyle ikmal olunamayan yerlerin baharda ikmal olunacağı hakkında.  

Devletlü, inayetlü, atufetlü, refetlü, ubbehetlü, veliyyü’n-ni’am derya-himem ve fi’l-cûd 
ve’l-kerem efendim sultanım hazretleri, 

Bundan akdem Anapa’ya vusûl-ı abidanem müyesser (nasib) oldukda vacibe-i zimmet 
sadıkane-i ve muktezâ-yı me’muriyet çakerânem üzere ferdası gün kal’a-i merkûmede 
bulunan tob ve mühimmat ve cebhane ve tâbya ve varoş ve anbar-ı zahire üzerlerine 
varılarak her bir mahalleri bin-nefs (bizzat kendisi) muayene ve müşahade olundukda 
kal’a-i merkûmede mevcud olan şâhî tabya toblarının döşemeleri çürüyüb ve siperleri 
kalmayarak da’iren madar-ı tamire muhtaç olduğundan bir bina emini ve bir mi’mar 
halifesi istid’a ve ve embar-ı miriyenin keyfiyeti ve zahire-i mevcudenın defterleriyle 
tahrir ve takdim ve da’ima isti’mali (kullanmak, faydalanmak) elzem olan obüs ve sür’at 
toblarına ve cebehane ve mühimmat vaz’ olunmuş mahallere eslafımız zamanlarında 
me’murlarının gafletten naşi bakılmayarak fenaya yüz tutub ve tobların kundak ve 
arabaları ve cebehane mahalleri büsbütün tamire muhtaç olmağın bikadri’l-vüs’ve’l-
takate tamirlerine ibtidar olunduğu ve ba husus eslâfımız (selef) vüzerâ-yı azam hazeratı 
bunca zaman kendülere mahsus ve ikâmete oldukça elverir bir sükna (mesken, oturacak 
yer) tedarik ve inşaya muvaffak olamayarak Rusyalunun bina etmiş olduğu birkaçdan 
ibaret iskândan müberra (müstesna) odalarda güzar-ı eyyam etmeleriyle Anapa’ya 
vürudumuzda dairemizle askerimizle hariçde hayme ile kaldığımızdan böyle serhadd-ı 
hâkâniyede bulunan muhafızına göre bir tarafdan Rusyalu ve bir tarafdan kabaile karşu 
suret-i ariyetde bulunmayub kabil-i sükna olacak bir mahallin tedarikine bakmak şân-ı 



 
 

devlet aliyeye raci’ (dair, rücu eden) olduğuna ve kırk senesi Cemaziyelahirinin yirmibir 
tarihiyle Anapa isti’lamına dair varid olan emr-nâme-i sâmi veliyyü’n-ni’amilerinin 
cevabına bakılmayarak ebniye-i mezbûrenin inşası irâde olunur ise siyanet-i miri 
farizasına riayet olunarak iktizası üzere taraf-ı çakeriden inşasına mübaşeret ve hitamı 
haberiyle yapılan ebniyenin eşgal ve mesâhasını mübeyyin defter sıhhat-i eserinin 
takdimine mübaderet olunmak babında sene-i merkûme Zilhiccenin onbeşinci tarihiyle 
şeref-sudur olmuş fermân-ı celilü’ş-şâna imtisalen Anapa’ya vürûd-ı çakeriden 
mukaddem kaimmakamımız Abdullah Paşa kullarına tahrir ve akçe irsaliyle biraz asker 
odaları ebniye ettirilmiş ise de çakerileri maiyetimle daire-i mükemmele ve asker-i 
külliye olduğundan ve Anapa’da mevcud olan münavebe askeri henüz tamam 
yerleşmeyüp vakd-i çarşuda ve dükkânda olduklarından biraz ebniyenin inşası lazım 
gelerek ber-mantuk emr-i âli siyanet-i (koruma, muhafaza) miri farizasına riayet olunarak 
ebniye tedarikine şuru’ (başlamak) ve iştigal olunduğu hâk-i pây-i kerem-bahşa-yı 
rahimanelerine akdemce ifade ve inha olunmuşdu. İbtida-i tamirat ve sükna-i mevcudesi 
başka makarr-ı muhafızın içün bir saray tertib olunub gayr-i ez füruat-ı mukteziye 
otuzbeş aded odalı olarak ve her birleri daire-i vüzerâ-yı izâma şayan olmak üzere gayret-
i devlet ve dikkat olunub saray-ı mezburun tekmiline kabail ve akvamın cemiyetle 
bulundukları kendilere tesadüf ve bu cihetle şân-ı şevket-nişan hazret-i padişâhi irae 
(göstermek) olunmuş ve ondörd aded odaların üzerleri Trabzon’dan celb olunarak 
kiremidayla puşide kılınmış (örtülmüş) ve mevsim-i münavebe hulûl ve rûz-ı Kasım 
duhûl ederek atik münavebe neferatına ruhsat ve iade ile yerlerine ind-i çakeride olan 
askerimiz ik’ad (oturtmak) ettirilmiş ise de vefa etmeyerek hariçde kalanları çarşuya ve 
münasib mağazalara yerleşdirilmiş ve el-yevm bir tarafdan topların ve araba ve 
kundakların ve mühimmat ve cebhanenin ve müceddeden inşasına mübaderet olunmuş 
tophanenin tecdidat (yenileme) ve tamirat ve ihyalarına nasb-ı nefs-i akdam ve ihtimam 
olunduğu dahi kabaile savlet ve mehabet ve kudret-i cenâb-ı hilafetpenâhi veli-
ni’metimizi intişar (dağılmak) mahallinde kulublarına (kalplerine) ra’b u vahşet 
suretlerini ilka’ (koymak, bırakmak) ve tamamı taahhüd ve itaata min-vechi esbâb-ı 
kaviyye olmağla el-haletü-hazihi top arabaları ve kundakları ve alat-ı saireleri tamiratında 
Anapa’ya vürudumuzdan aliü’l-an marangoz ve demirci usdaları çalışdırub tecdid 
(yenileme) olunmakda idiğü ve işbu kundak ve araba ve kapaklularının ahşabları yağmur 
ve çamur altında açıkda, açıkda kalarak çürüyüb fenapezir (yok olan) olduğundan ma’ada 
ve yer altlarını söküb sirkat etmişler (çalmışlar) ve her ne kadar yerlüden ve 
me’murlarından su’ale dikkat olunur ise de böyle bulduk vakıf değiliz ve bu cevabın 
virmeleriyle bir şey zahire ihraç olunamayub cümlesini tamire ve tecdide (yenileme) 
muhtaç olduk ve kundaklık ve kereste-i saire Canik’den ve Sinop’dan celb ve cem’ 
olunarak avn (yardım, imdat) ve inâyeti bari ve saye-i hazret-i memâlik-perveri ve 
himmet-i veliyyü’n-ni’amileriyle bunların dahi ikmaline gayret ve ikdam olunmakda 
idiğü ve Anapa’da muktezi (gerekli) olan değirmen taşları Kırım canibinden ve fırun 
takımları ve ebniyeler puşidesiçün (örtüsü için) kiremid Trabzon ve Canik taraflarından 
celb olunmakla iki fırun ile bir değirmenin dahi müceddeden inşasına mübaşeret kılınmış 
ve üç aded cebehanenin ikisi tamamen ve bila noksan tamir ve tahkim olunub brinin 
üzerleri kiremid ve birinin toprak ile puşidelenüp (kaplanıp) ve diğer birisi dahi mevsim-i 
şita hulûli sebebiyle mühimmatı ahir mahalle vaz’ ve nakil ile tamiri evvel bahara tevkif 
olunmuş ve müceddeden inşasına mübaşeret olunan tophane taş ve metin ve vesi’ olarak 



 
 

saye-i şahânede ikmali müyesser olub mecmu’ obüs ve sür’at topları araba ve kundak ve 
kapakları derununa vaz’ ve muhafaza olunmuşdur. Ancak tophane-i mezkure piş-gâhında 
karşu iki taraflu topçuyan ve arabacıyan içün kışlalar inşası tertib ve temelleri vaz’ 
olunmuş ise de olduğu şita hulûlüyle vakit kalmadığından ve rutubet-i eyyam ile bir iş 
görülemediğinden evvel baharda tevkif ve ancak keresteleri mevcud olmağla İnşa-llahû 
Teâlâ ol baharda cebehane ve kışlaların dahi itmamına (tamamlamak) muvaffak 
olundukda mukaddema kaim-makamımız Abdullah Paşa kulları marifetiyle inşa ettirilmiş 
ebniye-i malûme ve muahharen (sonradan) tezkâr (zikredilen) ve beyan olunan seddi ve 
tophane ve kışlaha-yı ve cebehaneler ve kundak araba ta’miratı ve tecdidatıyla değirmen 
ve fırunlar ve kalan askere mikdar-ı kifaye yapılacak ebniyelerin vesairlerin masarifatı 
siyanet-i miri farizası iltizam olunarak neye baliğ olur ise ol-baharda hitamı haberiyle 
müfredatı takdim hâk-i pây-i veliyyü’n-ni’amileri kılınacağı ve hidemat-ı seniyye-i 
hazret-i cihandâri ve tahsil-i rıza-yı tac-dâri ve hakkı acizânemde mesbut ve mevcut olan 
mehasin inzar-ı şehâdet makarr makarr veliyyü’n-ni’amilerini nezd-i keramet-vefd-i 
hilafet-penahide tasdik cihetlerinde veçhen mine’l-vücûh taksirat-ı abidanem olmayacağı 
ifadesiyle kal’a-i mezkûrenin tamiri zımmında istid’a olunmuş bina emini ve mi’mar 
halifesi kullarını ol-baharda ta’yin ve isra’ ve istibka-yı (devamını istemek) teçhizat-ı 
kerimânelerini temini siyakında arz-ı ubudiyet-malim terkimine ictira’ (cesaret etmek) ve 
takdim-i hâk-i pâ-yi hacet-revayi merhamet garraları kılındığı İnşa-Allahû Teâlâ muhat-ı 
ilm-i âlem erâ-yı rahimaneleri buyuruldukda emr ü ferman, devletlü, inâyetlü, atufetlü, 
re’fetlü, veliyyü’n-ni’am derya-himem ve fi’l-cûd ve’l-kerem sultanım hazretlerinindir.  

Fi 25 R sene (1)242 Anapa Muhafızı Vali-i Trabzon El-Hac Hasan Bende 

EK-61 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 1049, Gömlek No: 4325/G, Tarihi: 29 C 
(Cemaziyelahir) 1244 (6 Ocak 1829), Konusu:  Karahisar’dan çıkan askerin Şark 
ordusuna, Samsun ve Trabzon’dan çıkan askerin de maiyyetine aldığına dair Trabzon 
Valisi Osman Paşa’dan Sadaret’e şukka. 

Devletlü, inayetlü, atıfetlü, ubbehetlü, mezid-i râfet ve merhametlü veliyyü’n-ni’am-ı 
behiyyü’l lütf ve ekrem (ve’l kerem) efendim Sultanım Hazretleri 

Zir-i hükümet-i çakerimde (ben âcizin idaresi altında) olan Karahisar-i Şarki Sancağı 
umumen Şark Ordusuna ve Canik, Trabzon ve Gönye Sancaklarında eli silah tutan 
kâffe-i ahali-i İslami maiyyet-i kemteraneme müteallik (ta’lik) buyurulmuş ve 
memuriyet-i bendegânemin teshiline (kolaylaştırma) medar-ı kuvvet (kuvvetli vesile) 
olmak içün Sürmene ve Of ve Rize ve Gönye (Batum’un yakınında bir yer) kazaları 
ahalisi başka başka evamir-i aliyye ile tekrar memur kılınmış oldukları derkâr ise de zikr 
olunan kaza ağavatlarına (ağalar) hitab ilavesi inha-yı sabıkada derç olunmuş (geçmişte 
yazılı olarak bildirilmiş) olduğundan muahharen (sonradan) sudur (olma, meydana 
gelme)   ve haseki (saray görevlisi) Mustafa Ağa mübaşeretle vürud eden (aceleyle gelip 
yetişen) evamir-i âliyenin (vazifeliler) umuma şumûlünden bahisle yazılı makale etmekte 
oldukları istihbar olunmakla sonradan irad edecekleri özür ve illiyet ve betaete (tembellik, 



 
 

yavaşlık) bu sözleri mukaddemen (önceki, öncelikle) ve icrakâr (bir işe yönelik) bir takım 
derme ve çatma biçare makûlesini (çeşit, kategori) bilvekâletiyle (vekâletiyle) ma’kûle 
(akla yakın) götürecekleri mesbuku’l (arkada bırakılmış, geçmiş) emsal olub ağavat-ı 
merkûmun ise kâffe-i zamanın işe yarar askerlerini nefslerine tahsis edegeldikleri derkâr 
(açık) ve elyevm (bugün, hala) meyanlarında (orta) ilk sözü devr ve tezkâr (zikretme, 
hatırlatma) olmakda idüğüne binaen mütehammil (katlanıp sabır ile kabul eden) 
olacakları askeri bi’n- nefs (bizzat) maiyetlerine istishab (yanına alma) ederek daimen 
maiyet-i çakeraneme memuriyetlerini havi başka başka evamir-i aliye suduruna (olma, 
meydana gelme) mütevakkıf (bekleyen, bir şeye bağlı olan) olarak bir kıt’a defteri tanzim 
ve arize-i çakeriye leffen takdim-i hakpâ-yı veliü’n neamileri kılınmış olmakla manzur 
nazar-ı rahimâneleri buyruldukda kaza ve mahal ve şöhreti tasrih (belirtmek) ve istimaları 
(dinleyip bekleme) terakkuben (ümit etme) ber-mucib (gereğince, icaba göre) defter-i 
memurin-i evamir-i şerifesinin ısdarı (geri döndürmek, vaz geçirmek) hususu menut-ı 
(bağlı) re’y-i (görüş) asafâneleri (yakışır şekilde) idüğü inha-i siyakda arize-i (dilekçede 
yakışır şekilde, uygun halde) bendegânem (bağlanmış) terkimine (yazma) ibtidar (bir işe 
süratle başlama) ve def’ hakpa-yı merahim-i kararları kılındı. İnşallahu Teâlâ muhat-ı ilm 
ü âlem-i meşmûl rahimâneleri buyuruldukda (ilmi her şeyi kuşatan Allah nasip ederse) ol-
babda ve her halde emr ü ferman hazret-i min el emr ve’l ferman efendimiz 
hazretlerinindir. 

Fi selh-i (her ayın son günü) Muharrem sene (1)244 (12 Ağustos 1828)180 

EK-62 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 812, Gömlek No: 37241 G, Tarihi: 1245 M 
(Muharrem) 8 (10 Temmuz 1829), Konu Özeti: Erzurum halkının yaptıklarına nadim 
olarak müdafaaya karar verdikleri fakat evvelce Osmanlı askerini tard ettikleri için 
Erzurum’un askerden hali olduğundan Hasan Paşa’nın ve etraf beylerinin imdada 
gelmeleri hakkında Şirav Voyvodası Mehmed Bey’in Karahisar’da Hasan Paşa’ya 
gönderdiği ariza.  

 

Şiran Voyvodası Muhammed (Mehmed) Beğ kullarının Sivas Valisi Hasan Paşa 
bendelerine meb’us (gönderilen) mektubudur. 

                                                            
180 http://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/09/24/osmanli-rus-savaslarinda-karahisar-i-
sarkinin-onemi/ 

 



 
 

Veli-nimetim sebeb-i rif’atim Merhamet-kâni efendim 

Elyevm Cuma ertesi hane-i çakerâneme vürud-ı abidanemde biraderim Osman Beğ 
kullarına vürud eden emr-i veliyyi’n-ni’ami manzur-ı çakerânem olub Erzurum canibinde 
vukua gelen hadise-i garibenin ale’t-tafsil inha kılınmasını irade-i aliyeleri ta’alluk 
buyurulmuş veli-ni’met efendim gerci biraz makalat oldu ise de lillahi’l-hamd ve’l-menne 
fitne def’ olub cümle ahali-i Erzurum gayret kuşağını meyanlarına bend ederek küffar-ı 
hâk-sar (perişan halli) gelür ise la’ikıyla cihad edeceklerini fi’l-cümle ta’ahhüd ve ser-
asker paşa efendimiz hazretlerinin dahi kema-kan bi’l-ittifak emr ve fermanlarına 
mahkûm olmuşlar ve hassa garib askere ettikleri gadra dahi nadimler olmuşlar ise de bir 
kere elden çıkmış oldu yine peyder pey cümle-i matlub ve firarileri girüye iade suretlerine 
bakıldığı ve nezaket hususuna bir dürlü dâhil ve duhul ve taarruz ettikleri der-kâr ise de 
nefs-i Erzurum garib askerden şimdilik hali (boş) ve yerlüsü dahi la’ikıyla harraslarına 
tab-aver olamayacakları lâ-cerem yine hemin-i devletleri ve cümle civarda olan ümmet-i 
Muhammedin gayretleriyle tez elden külliyetlü fukarasının canib-i Erzurum’a eriştirmek 
hususu elzem olduğu malum-ı merhametleri olub ve bu kulları ve sair Kelkid ve 
Bayburd kazalarının agavatları kulları ile haberleşüb cümle birlikde siper-i seri ile 
Erzurum canibine çend ruz zarfında müterahi (ağır) kılınacağı ve küffar-ı hâk-sar Hasan 
Kal’ası önünde ordu-yu mahsusasıyla kurub kendüne takviyet veriyorsa da galiben 
Erzurum’a gelemediği Muş askerinden ve Ahısha ordusundan temas ettiği mülâhazadan 
(değerlendirme, düşünme) baid (uzak) olmayub İnşa-Allah sâye-i hazret-i padişâhide 
huzur-ı makhur (perişan, yenilmiş) olur âmin. Ve bu kulları Kelkid canibine geldikde 
rical-i devlet-i aliyeden atufetlü tezkireci efendi hazretleri ile mülâkat olundukda taraf-ı 
devletlerinde olan bir kıt’a arz-ı hâl-i dahi sai (vali) kulları ile hâk-pâyi rahimanelerinde 
ib’as kılındı (gönderildi) bi-mennihi te’âlâ muhat-ı (etrafı kuşatan) âlemârâ-yı (dünyayı, 
âlemi süsleyen) rahimaneleri buyuruldukda ol-vechile hüsn ü hamiyetleri niyaz-ı 
çakeranemdir. Bâki emr ü ferman veliyyü’n-nimetim sebeb-i rif’atim merhamet-kâni 
efendim hazretlerinindir. Fi 7 Muharrem sene (1)245   

EK-63 

Arşiv Fon Kodu: HAT Dosya No: 812, Gömlek No:  37241F, Tarihi: 1245 M 10 (12 
Temmuz 1829), Konusu: Şiran’dan hareketle Karahisar’a geldiği, yollar muhataralı 
olduğundan bir miktar asker göndermesi ve Rusların Erzurum’un teslimini teklif ettikleri 
ve bu nedenle taarruz etmedikleri hakkında Tayyibi Efendi’nin arizası. 

Tayyibi Efendi kullarının Sivas Valisi Hasan Paşa bendelerine meb’us-i şukkasıdır. 

Devletlü, atufetlü, ref’etlü mürüvvetlü veliyyü’n-naim efendim hazretleri, 

Erzurum’da vukuu bulan bozgunlukdan bahisle cenab-ı müşirilerin ol taraftan mümkün 
mertebe asker tedarikiyle devletlü ser-asker paşa biraderlerinin maiyetlerine erişerek 
isbat-ı vücud eylemeleri hususunu bir gün mukaddem ariza-i çakaranemde iş’ar ve 
Giriftenzâde (Farsça) Saadetlü Muhammed (Mehmed) Beğ bendeleri marifetiyle savb-ı 



 
 

âlilerine takdim ve tesyar kılınmıştı. bendeleri işbu şehr-i muharremü’l-haramın onuncu 
Pazar günü Şiran’a gelüb …pazarertesi  günü Şiran’dan hareketle Zıhari Tekyesi 
(tekke)181 taraflarında olunarak ertesi gün Karahisar’a vusule (ulaşma, varma) sa’y 
(çalışma, hızlı yürüme) ve gayret olunmaktadır. Muin-i çakerin Tokad Ayanı Latif-zade 
ve Hakkı Paşa kethüdası Darendeli Ahmed Beğ ve delil-i neferatı misillü yüzeli kadar 
karaltı mevcud ise de emniyet-i tarik maddesi (fıkra, kısım) bu günlerde tarz-ı ahar 
olduğundan ve yanımda nâme-i hümayun ve emanetleri dahi bulunduğundan tarikde ve 
vesvese var ise Zıhari Tekyesine (tekke) doğru biraz atlu irsaline himmet-i veliü’n 
neamileri iktiza-yı (lazım gelme) mesalihinden (işler) olduğu ve tarih-i arizamdan 
(dilekçe, arzuhal) dört gün mukaddem (evvel, önce) kadar Rusyalunun Erzurum üzerine 
tasallutu (musallat olmak, rahatsız etmek) olamayarak Hasan Kal’asında tevkif 
(alıkoyma, kuşatma) üzere ediğü ve işbu arizam tarihinden sonra sekiz gün mukaddem 
(evvel, önce) Rusyalu tarafından Erzurum’a elçi vüruduyla (gelme) Erzurum benimdir, 
kal’anın (kalenin) miftahlarını (anahtarlarını) teslim eylediğimiz halde ferd-i vahide 
(hiçbir ferde) tarafımızdan zarar tertib etmeyerek hemen dört kapuya yürür sultan vaz’ı ve 
kendisü dahi içerüye girmeyüb kânda (bir şeyin menbaı, merkezi) üç gün musaf(b)eretle 
(katlanmak) kândan harekât ve beriler doğru azimet edeceği İfade olunmakla keyfiyet-i 
taraf-ı Devlet-i Âliyyeye yazılub cevabı zuhuruna kadar yirmi gün mehil talebiyle 
mersûm-ı iğfal ve yirmi gün zarfında esbab-ı mukabeleye (karşılık) ibtidar (bir işe süratle 
başlama) olunmasını müşarün-ileyh ser-asker paşa vahdeti bünyelerinde karar verilerek 
yirmi gün mehil taleb olunmuş ise de yirmi saat mehile ruhsat vermediğine binaen ve 
gelürümden aşağı inmediğine mebni gelür ise işte gelsün Hüdâ kerimdir cevabıyla elçi-i 
mesfur (adı geçmiş elçi) iade olunmuşken beş gün mabeyni (iki şeyin arası) geçüp dört 
gün kadar Erzurum önüne gelmediği rivayet-i sahiha olarak haber alınmağın iş’ar 
kılındığı ve bi-mennihi Teâlâ (Allah’ın yardımıyla) huzur-ı müşirilerine teşerrrüf 
olundukda bu hususlara dair vesair vaka’ olan mütalaat-ı acizanem taraf-ı devletlerine 
ifade kılınarak etrafıyla müzakere kılınacağı ve bade’l karar gerek verilecek kararımız ve 
gerek iktiza eden madde Dersaadete bildirilecek olmakdan naşi kulunuzun ol-tarafa 
vusülüme kadar İstanbul’a gönderilecek tatarın amede ve müheyya bulunması hususuna 
vesile-i ibraz ihlas ve ubudiyyetim olmuşdur. Bi-mennihi Te’âlâ (Allah’ın yardımıyla) 
lede’l usul-ı keyfiyet karin-i âlem-i âliyeleri buyurulmakda emr ü ferman devletlü, 
atûfetlü, ref’etlü veliyyü’n-naim efendimindir. 

Fi 10 Muharrem sene (12)45 (12 Temmuz 1829) Mühür/ Tayyibi 

EK-64 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 1046, Gömlek No: 43202 A, Tarihi: 1245 M 13 (15 
Temmuz 1829) Erzurum Kalesi sûkut ettiğinden, Rusların Trabzon’a sarkmak 
istedikleri anlaşıldığından ve harekât yüzünden bu havalide bulunan ahalinin perişan 
olduklarından bahisle alınacak tedabir hakkında istizanı havi silahşoran-ı hassadan ve 

                                                            
 Zıhari Tekkesi Seyyid Çağırgan Baba’nın vakfı olup, vakıf senedi   tarihlidir. Zıhar Köyünun 

şimdiki ismi Fevzi Çakmak olup, Giresun’un Alucra ilçesindedir. 



 
 

Şiran vücûhundan (bir memleketin ileri gelenleri) Hasan Nuri Efendi’nin Sivas Valisi 
Hasan Paşa’ya mektubu. (Ayrıca Ahıskalı Ahmed Paşa’nın harekâtına ve Bayburd 
civarında tahsidatın faidesine vesaireye dair derkenarlar vardır.) 

Trabzon Vâlisi Müşârun ileyhin işbu kaimesiyle (ferman, buyruk) ser-asker paşanın 
tezkiresi ve evrak-ı saire manzûr ve mâlum-ı hümayunum olmuştur. Vakıan bunların 
bulundukları rütbeleriyle Brusa’ya gelmeleri münasibdir. Fakat içlerinde Behlül Paşanın 
celbi iktida’ (tabi olma, uyma) itmez gibi göründüğünden mumaileyhden  sarf-ı nazar 
olunmak üzere vali-i müşarun ileyha cevabı tahrir ve icrasına ibtidar (bir işe süratle 
başlama) olunuz. 

Devletlü, inayetlü, atufetlü, übbehetlü mezid-i re’fet ve merhametlü, velinimem-i imem 
eltaf ve’l Kerim efendim sultanım hazretleri; 

Erzurum istilasında ve mukaddemce kayd-ı esre (bilgi ve haberler) griftar olan vüzera-yı 
(vezirler) azamdan selef-i bahre’l-şerif çakeri atufetlü Salih Paşa Hazretleri ve Sivas 
Valisi ve Kars muhafızı sabık atufetlü Hakkı Paşa ve Osman Paşa ve Irak Defterdarı 
Sabık Atufetlü Mustafa Nazif Efendi bendeleri ve mir-miran-ı kiramdan Beyazıd 
Mutasarrıfı Behlül Paşa ve Ahısha Beğlerbeyi Sabık Ahmed Paşa ve Anapa Kaimmakamı 
Sabık Abdullah Paşa kulları bi-l-maiyye (maiyetiyle adamlarıyla birlikte) Erzurum’a 
duhûl ve çend ruz (birkaç gün)  ikametden sonra mahal-i meştay-ı kemteri (2. derecedeki 
kışlak, kışlanacak, barınılacak yer) olan Karahisar-i Şarki’ye tevcihe-vech(e) (bir işin 
kaynağını ortaya çıkarma) azimet buyuracaklarını sabık (kıdemli, rütbeli) Salih Paşa 
Hazretleri tarafından bir kıt’a ve Kelkit çiftliğine vusûllerinden (ulaşma, gelme) bahisle 
müşar-ileyha Hakkı Paşa Hazretleri canibinden bir kıt’a tahriratları varid ve vasıl olmakla 
müşar-ileyhim hazretin ve sair mir-i miran bendelerine Karahisar-i Şarki’de konaklar 
tahliye kılınarak esbab-ı rahatları istihsal kılınacağı ve tevarüd eden tahriratları mealine 
nazaran çend rûz (birkaç gün) zarfında Karahisar’a vürud ederek bir güna idare-i âliye 
zuhuruna intizaran ikamet edecekleri suret-i halde müsteban (açık, aşikâr) olmakla varid 
olan tahriratları manzur-ı nazar-ı merhamet-eser-i mün’imâneleri buyurulmak ma’rızında 
(makam, maksat, saded) ariza-i çakerâneme leffen takdim-i pişgâh-ı muallâ-desgâhı 
rahimâneleri (çok merhametli) kılınmış olmakla İnşallahû Teâlâ lede’l-vusul (geldiği 
zaman) enzâr-ı re’fet-i (merhametli bakışlar) âsâr-ı merahim (merhamet alâmeti) 
perverleriyle (koruyan) me’mul buyuruldukda olbabda ne vechle emr ve irade-i veliyyü’n 
niamîleri taalluk buyurulur ise ol-veçhile amel ve hareket olunmak sonuç eden idare-i 
âliye canib-i abidaneme emr ü ferman buyurulmak babında işbu ariza-i ubudiyet fariza-i 
bendekanem tahririne ibtidar olunmuştur. İnşa-Allahu Teâlâ muhat-ı ilm-i cihan-ı eda-yı 
râhimâneleri buyuruldukda ol-babda ve her halde emr ü ferman lutfu inayet ve ihsan 
hazreti men-lehü’l (yetki sahibinindir) emrindir. Fi 24 Muharrem sene (1) 245 Es-Seyyid 
Osman182 

                                                            
182 http://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/09/16/1828-1829-rus-savasinda-osmanli-
pasalarinin-durumu-ve-karahisar-i-sarkinin-konumuna-iliskin-bir-belge/ 



 
 

EK-65 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 812, Gömlek No: 37241 B, Tarihi: 1245 M 
(Muharrem) 13 (15 Temmuz 1829), Konu Özeti: İkâmete memur olduğu Karahisar’a 
gelip Şark ordusu ve Sivas askeri hakkında elde ettiği malumat ve ordunun 
bozulduğuna dair Hasan Paşa’nın tahriratı. 

Sivas Valisi Hasan Paşa’nın kapıkethüdasına muharrer kaimesidir. 

İnayetlü, re’fetlü, mürüvvetlü, seniyyü’l-himem daver-i emcedim sultanım hazretleri 

Muharremü’l-haramın ikinci günü memur-ı ikâmete olduğum Karahisar-i Şarki’ye 
vusulümüz asir (zor, müşkil)  olub ber-mantuk irade-i seniyye savb-ı merkûmede ikâmet 
ve devam-ı eyyam ömr ü saltanat hazret-i padişahi da’vat-ı hayriyesine müdavemet üzere 
iken vusulümüzden iki gün sonra ba-takdir-i Hüda şark canibinde olan ordu-yu 
mansurenin avdet ettiği haberi şu veçhiledir ki Sivas Valisi Hakkı Paşa Hazretlerinin 
maiyetinde olan ordu-yu mansureden başka şark canibi ser-askeri atufetlü Salih Paşa 
hazretleri dahi birkaç bin süvariyle Zivind? karyesine varub müşarun-ileyh ihbar birle 
Köroğlu kal’ası tarafında küffar ile muhabereye karar verilerek harbe mübaşeret etmişler 
iken heman düşman taraflarından biraz top indahatı olundukda mukabeleye muktedir 
olamayarak bozulub müşarun-ileyh ser-asker paşa hazretleri Erzurum’a avdet ve Sivas 
valisi müşarün-ileyh dahi ordusunu çeküb Erzurum canibine gitmesini tenbih etmişler ise 
de evvel gice kalub zamane askerinin dahi hali malum olduğundan mevcut maiyeti olan 
sınuf-ı askeriye başlı başına dağılub düşman-ı din dahi bu hali gördükde Hakkı Paşa 
üzerine gelürken müşarün-ileyh itmi’nan talebiyle silahdaranı ve Niksar başbuğunu 
gönderüb küffar dahi eslihasını almak misillü sohbet ettikde asker-i merkûme silahını 
vermeyüb ve ağız otu yakmayarak müşarün-ileyhi bırakub arr-ı firarı ihtiyar etmişler ve 
gavur dahi üzerine geldikde müşarün-ileyh davranmayub beş on kadar adamıyla ve 
tabiatıyla teslim olmuş ve ser-asker müşarün-ileyh hazretleri Hasan Kal’asını tutamayub 
anda olan ordu ve mühimmatını kaldırub doğru Erzurum’a varid olmuş ve bu madde-i 
mesmuumuzun mukaddemce müşarün-ileyh ser-asker paşa hazretlerine Karahisara 
vusulümüz ihbar ve ihlasiyla tatarım Hafız Ağa bendeleri gönderilmiş ve Karahisar’a 
onaltı saat mesafe Şiran kazasına vardıkda bu keyfiyete aşina olduktan başka Erzurum 
ahalisinin ifsada ibtidar ve ser-asker müşarün-ileyh hazretlerini iç kal’aya ika ve şekâvete 
ictisar oldukları haberi Şiran voyvodası vekili Griftarzade Osman Beğ bendelerine varid 
olduğundan tatarımızı hasbe’l-icab avdet ettirdüğnce ve Erzurumlunun keyfiyet-i 
şekâvetlerini sebt (yazmak) ederek bir kıt’a şukka tahrir etmiş ve bu husus bendelerini 
mat mütehayyir idüb be-gayet hüzn ü melâle düçar oldum ise de meydan-ı mücahedede 
bozmak ve bozulmak caridir Hâk Te’âlâ hazretleri şevketlü, kudretlü, mehabetlü, 
kerametlü, azimetlü veli-nimetimiz efendimiz hazretlerine tul (uzun) ömürler ihsan edüp 
eda-yı bedhavahlarına eyne makânu (nerede olursa olsunlar) tedmir (yok etmek, 
tepelemek) ve perişan eyleye âmin. Ordu-yu mezkureden teferruk (dağılma, ayrılma) ve 
Karahisar-i Şarki caddesinden mürûr eden askerden Çorum ve İskilip ve Merzifon ve 
sairden ibtida zuhur eden bin kadar neferat süvarinin geriye iadeleri bir iki gün tevkif 
olundu ise de bu hususlardan istintak olundukda Erzurum ahalisi yabancı olarak bir nefer 
bırakmayub cümlesini tard etmişler ve ikâmet murad edenlere tob ve tüfenk endahte 



 
 

ettiklerini ve bi’l-umum çıkmış olduklarını takrir etmekde iken Behram Paşazade 
Hüseyin Paşa ve Sivas ve her tarafın süvari ve piyade neferatı ve asker-i başbuğlarıyla 
fevç fevç vilayetlerine savuşub mürur etdikleri ve Osmanlu denilen divanegan makûlesi 
yollarda sair askere ve fukaraya dürlü dürlü taaddi (saldırma) ve kıtal (muharebe) 
ettiklerinden ma’ada ser-asker paşa hazretleriçün dahi aralıkda müvahhiş havadisler 
etmeleriyle ba’de’t-tahkik askerin tevkiflerine sarf-ı nazar olundu ise de vukuu bulan 
tefevvühata itimat olunmayub ser-asker müşarün ileyh hazretleri ne halde ve Erzurum 
ahalisine amelde ve küffar-ı hâk-sâr ne zaibde ve ne mahalde olduğunu tahkik içün 
müşarün-ileyh hazretlerine ve atufetlü defterdar efendi ve Osman Paşa Hazretlerine ve 
Abdullah Paşa’ya ve ba’zı ağalara tahrirat-ı ‘adi yazılarak hafice (gizlice) bir adamımız 
gönderilmeğin ne veçhile zuhur eder ise sıhhatıyla tahrir olunacağı Der-saadet’den 
Erzurum canibine gönderilmiş haza’inden gayr-i ez irsalat Karahisar’da vürûd ile 
gönderilmekde olan hazineler muhafaza-i tarik mülahazasıyla tevkif olunub ma’rifet-i 
şer’le mahkemede hıfz ve muhafazasında isale memur kılınmış tataran ikâmet etmeleri 
Karahisar-i Şarki hâkimiyle voyvodasına tenbih olunmuş ve Erzurum canibine 
memuriyetiyle gidüb bu def’a avdet iden tezkere-i sami Saadetlü Tayyibi Efendi 
biraderimiz hazretlerinin Şiran voyvodası Mehmet Bey bendeleriyle hususu hale dair 
birer kıt’a şukkaları ve ferdası gün efendi muma-ileyh Karahisar’a gelmek ve bu tarafdan 
keyfiyeti Der-saadet’e yazmak üzere bir tatarımız müheyya olmasının iltimasına ve 
muhatara-i tarik içün biraz adam gönderilmesi istid’asına mütedair (dolayı, alakadar) ve 
saire dair diğer şukkalar vürûdunda dairemiz teb’asıyla hazinedarım bendeleri gönderilüb 
bi’l-vasıta celb ve istirahat ettirilmiş der’aliyeden irade suduruna kadar bu tarafda ikâmet 
ve bâb-ı âliye takdim ettikleri tahriratıyla tatarım Hafız Ağa bendeleri irsâl olunmağın 
Erzurum’dan tahkik olunacak haberler ve davet yazılmak üzere Şiran voyvodasının ve 
vekilinin şukkaları ve efendi muma-ileyhden kable’l-vürûd gönderdiği şukkalarıyla 
Behram Paşazade Hüseyin Paşanın mektubu aynen bu defa asker-i mezkûre ser-askeri 
devletlü efendimiz hazretlerine takdim olunmuş ve bu maddeler vazife-i 
me’muriyetimden hâriç olub saye-i şahanede fakat ikamete me’mur ismide şark ser-askeri 
müşarün-ileyh tarafından şayet ifadeye fursat-yab olamayacağı hatırası ve öteden berü 
din-i devlet-i aliyeye bedidar olan ubudiyetime i’tiraren heman keyfiyet malum-ı aliyeleri 
buyurulub icab-ı halinde der-i devlet medara takdimi re’y-i alilerine menut idiğü 
müşarün-ileyh efendimiz hazretlerine dahi iş’ar olunduğu ifadesiyle kaime-i ….miz 
terkimine ibtidâr ve def’-i pişgâh-ı mekârimkârileri kılınmağın İnşa-Allahû Teâlâ hususu 
hallin tafsili tatarımız Hafız bendelerinin takririnden dahi malum-ı mürüvvetleri 
buyuruldukda ikbalhâh (bir yere yönelmek isteyen) adimü’r-riyâları tevcihat-ı alileriyle 
meşmul (şümul, kaplanmış) buyurmaları mercudur (ümit edilir) efendim. 

10 Muharrem sene (1)245 

Çeçenzade Hacı Hasan Paşa 

EK-66 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 812, Gömlek No: 37241 H, Tarihi: 1245 M 
(Muharrem) 22 (24 Temmuz 1829), Konu Özeti: Ruslarla yapılan harbde ordunun 
bozulduğu, Erzurum halkının yabancı askeri Erzurum’dan çıkardığı ve hazinenin 



 
 

Karahisar’da kadıya teslim edildiği gibi hususların sabık Trabzon valisi olub 
Karahisar’da ikâmet eden Hasan Paşa’nın tatarı Hafız tarafından ifade olunduğu. 

 

Sabık Trabzon Valisi Saadetlü el-Hac Hasan Paşa Hazretleri tarafından bu def’a Der-
sadet’e varid olan Hafız tatarın takriridir. Fi 22 Muharrem sene (12)45 

Bu def’a Erzurum’dan Karahisar’a gelmiş olan Hakkı Paşa kethüdası Ahmed Beğ ve 
Tokad a’yanı Âlimoğlu ve Niksar a’yanı Süleyman Beğ ve Şiran Voyvodası Mehmed 
Beğ ve sair mevsuke’l-kelim kimesnelerin nezd-i müşarün-ileyhde bi’l-istizan takrirleri 
mealinde hâlâ Erzurum valisi ve şark canibi ser-askeri Atufetlü Salih Paşa Hazretleri 
Saadetlü Hakkı Paşa Hazretlerini maiyetinde olan otuz bin mikdarı asker ve oniki kıt’a 
tob ile Erzurum’a yirmi iki saat mesafesi olan Milluduzi nam mahalle ordusunu kurmak 
üzere götürmüş ve ba’dehû ser-asker müşarün-ileyh dahi onbin mikdarı asker ile 
Erzurum’a altı saat Hasan Kal’asında olduğu halde Zivin karyesinde ordu kurmak ve 
asker ta’yinatıçün fırunlar yaptırmak üzere ikibin mikdarı süvari ile bi-n-nefs (kendisi) 
karye-i merkûmeye vardıkda moskovlunun Acem askeri mahlût (karışmış) olarak otuzbin 
mikdarı asker ile Köroğlu Kal’ası tarafına gelmiş olduğunu ser-asker müşarün-ileyh 
lede’l-istima’ moskovlu ile muharebe içün müşarün-ileyh Hakkı Paşa’dan altı bin mikdarı 
asker matlub etmiş ve Hakkı Paşa dahi kendü ordusundan altıbin nefer asker ifraz ve bir 
tob istishabıyla (yanına alma, birlikte götürme) ser-asker müşarün-ileyh tarafına azimet 
üzere iken ser-asker müşarün-ileyh Hakkı paşa’nın vüruduna bakmayarak moskovlu 
üzerine varub muhaberye şuru’ etmiş ve Hakkı Paşa dahi ser-asker müşarün-ileyh 
ordusuna varmaksızın ser-asker müşarün-ileyh bozulmuş olduğunu istima’ ettikde 
müşarün-ileyh Hakkı Paşa kendü ordusuna avdet eylemiş ser-asker müşarün-ileyhin 
ordusunu bozgunluğu Hakkı Paşa ordusunda olan asakire sirayet ile takım takım firar 
etmiş olduklarının ferdası Moskovlu, Hakkı Paşa ordusuna hücum etmeksizin müşarün-
ileyh Hakkı Paşa huka tabi olarak silahdarı ile Niksar a’yanı muma-ileyh Süleyman yeni 
re’y (onay, oy, izin) ve eman talebiçün Moskovlu ordusuna göndermiş ve Hakkı Paşa 
üzerinde olan esliha ve edevat-ı harbiye ve mühimmat teslim olunmak üzere re’y 
vereceğine Moskovlu söz vermiş ise de müşarün-ileyh Hakkı Paşa ölünceye kadar 
döğüşürüm esliha ve mühimmatı teslim etmek ihtimalim yoktur, demiş olduğunu askeri 
taifesi lede’l-istima bunlar dahi takım takım firar etmiş ve firar eden askerden tahminen 
binsekizyüz mikdarını Moskovlu esir ve çevirdikden sonra Hakkı Paşa’yı dahi bi’l-cümle 
mühimmat ve eslihalarıyla zabt edüp Moskovlu, Hakkı Paşa ordusu mahallinde üç gün 
ikâmet eyledikden sonra ordusunu Köprü karyesine gödürmüş ve ser-asker müşarün-
ileyhin Zivin tarafına götürmüş olduğu mühimmat ve zahireyi dahi zabt eylemiş olduğunu 
ve Hakkı Paşa ordusundan firar eden asker ser-asker paşa Hasan Kal’asında olması 
ihtimaliyle kal’a-i merkûmeye azimet etmişler ise de ser-asker-i müşarün-ileyh kal’a-i 
merkûmede oturmayub Erzurum’a gelmiş olduğundan firar eden asker kal’a-i merkume 
ahalisinin cümlesi Erzurum’a gelmiş olduklarını ve ser-asker müşarün-ileyh Erzurum’a 



 
 

duhulünde Erzurum’da mevcud emval ve eşyasını hazinedarı ve Kuruçay a’yanı Hüseyin 
Beğ ve Maden sarrafının karındaşı olub sarraflık hakkında olan zimmi (gayri-Müslim) ile 
Maden tarafına irsal etmiş olduğunu Erzurum ahalisi istima’ (dinleyip kabul etmek) 
eylediklerinde sizler bu kadar asker ile döğüşmeyüb firar etdiniz şimdi de burada sebat 
etmeyüb sâvuşub gidüb ırz ve malımızı göz göre (göre) gâvura teslim edeceksiniz deyû 
Erzurum derûnunda olan yabancı makulesi kalkub gitsünler gitmezler ise zarımız 
dokunur diye Erzurum ahalisi dellaller çağırtmış oldukları halde kaçan kaçub 
kaçamayanları ahali-i merkûme soyub eşyalarını cebren aldıklarını hariçde olan asker 
dahi istima’ eylediklerinde bunlar dahi Erzurum’a duhul ile birbirlerinin emval ve 
eşyalarını yağma ve garat etmiş olduklarını ser-asker-i müşarün-ileyh haber aldıkda 
kendüyi Erzurum’dan selâmetle harice çıkarmak içün Erzurum haricinde bin kadar 
askeriyle ikâmet etmekde olan Sağıroğlu Hacı Timur Beğ’e haber göndermiş ve mir-i 
muma-ileyh dahi askeriyle gelmiş ise de Erzurum ahalisi mukabele ederek mir-i muma 
ileyhi Erzurum’a koymayub ol esnada mir-i muma ileyhin üç dört nefer adamını dahi 
telef etmiş olduklarından mir-i muma ileyh dahi askeriyle memleketi tarafına avdet etmiş 
olduğunu ve Erzurum ahalisi güya ser-asker-i müşarün-ileyhi Erzurum kal’asında habs 
etmiş oldukları ve Kah sarayında ikâmet etmekde olduğu ol-tarafda söylenmekde ise de 
ne-vechile olduğu malumi olamadığını ve Karz ve Ahısha ahalisinden arabalar ile 
Erzurum tarafına hicret edenlerin Erzurum haricinde olan sunuf-ı askeriye önlerine çıkub 
bi’l-cümle emval ve eşyalarını yağma ve garat eylemiş olduklarından başka ser-asker-i 
müşarün-ileyhin Erzurum haricinde olan üçyüz re’s katırlarını yağma etmiş olduklarını ve 
şark defterdarı efendiye götürmek üzere asitane-i aliyeden Deli Bekir tatara teslim 
olunmuş olan hazinenin Erzurum’a yirmibeş saat karib Karakulak menzilhanesine 
vürudunu delil ve kazgancı (tüfenkçi) taifesi haber aldıklarında iyiliklerine mukabil 
hazine-i merkûmeyi zabt edeceklerini Behram Paşazade Hüseyin Paşa istima’ eyledikde 
merkumlardan evvel paşa-yı muma-ileyh menzilhane-i mezkûre varub hazine-i 
merkûmeyi ahz ve kendü hayvanlarına tahmil ile Kelkit kazasına gidüb kaza-i merkûme 
a’yanı Hüseyin Kazı (kadı) nam kimesneye tezkire-i sâni Tayyibi Efendi marifetiyle 
teslim edüb paşa-yı muma-ileyh efendi muma-ileyhden sened ahz eylemiş ve muahhiren 
Eğinli Hüseyin ve Uzun Salih nam tatarlar ile gönderilen iki takım hazinenin 
Karahisar’a vürudlarında müşarün-ileyh Hasan Paşa tevkif ile voyvodası 
marifetiyle kaza-i mezbur hâkimi efendiye teslim etmiş olduğunu ve ser-asker 
müşarün-ileyhin tatarı Küçük Mehmet ile götürülen hazineye ve Erzurum’da olan asakir-i 
mensureye gönderilen onyedi yük palaskalara Tokad’da tesâdüf eylediği.  

Erzurum’a vürudunda Ser-asker Paşa ve Şark Defterdarı Efendi ve Vezir Osman Paşa ve 
mir-i mirandan Abdullah Paşa ve Ahmed Paşa ve ahalisinden gayri yabancı kimse 
olmayub kal’a kapularını sed etmiş olduklarını ve Moskovlu ordusu Hasan kal’asında 
ikâmet etmekde olmağla Erzurum’a gelüb gelmeyeceği ve gelür ise muhabere edüp 
etmeyecekleri kimesnenin malûmu olmayub Erzurum etrafında olan kura ahalisi olub ıyal 
ve evlad ve emval ve eşyalarıyla takım takım Erzurum’a gelmekde olub Erzurum’un işbu 
hal üzere olduğunu müşarün-ileyh Çeçenzade Hasan Paşa Hazretleri istima’ eyledikde 
tahkik-i madde zımmında tarafdan ekrad ümerasından Hatun oğlu Mustafa Paşa yeğeni 
Mehmed beği Erzurum’a irsal ile Erzurum’da olan vüzera ve mir-miran ve söz 
sahiblerine başka, başka tahrirat göndermiş olduğundan ne-vechile cevab gelür ve ne 



 
 

suretle ahvallerine vakıf olur ise ser’ian bu tarafa iş’ar edeceğini müşarün-ileyh Hasan 
Paşa merkum Hafız tatara ifade etmiş olduğunu ve Erzurum ahalisi moskovlu gelür ise 
müdafaa etmek üzere beşer yüz guruşa asakir (asker) tahririni şark defterdarı Nazif 
Efendiye i’ram etmiş ve ahali-i merkûme eşkıya suretinde olduklarından efendi-i muma-
ileyh bu hususu reddedemeyerek zaruri ol-vechile asakir tahrirata razı olmuş olduğunu 
Erzurum’dan çıkaranlardan işitmiş ise de sahih olub olmadığı malûmu olmadığını 
merkûm Hafız tatar takrir eder.  

EK-67 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 1085, Gömlek No: 44171 D, Tarihi: 1245 Ca 01 (29 
Ekim 1829), Konu Özeti: Bulundukları Kelkit sahrası meştaya elverişli olmadığından 
Ser-asker Osman Paşa’nın Trabzon taraflarında ve kendisinin Karahisar veya Sivas’da 
kışlamaları hakkında yazdıkları evrakın makama takdimiyle sadır olacak irâdenin tarafına 
bildirilmesine dair Sivas Valisi Hasan Paşa’dan kapıkethüdasına gönderilmiş kaime. 

 

İnayetlü, atufetlü, re’fetlü, seniyyü’l-himem, daver-i emcedim sultanım hazretleri, 

Akdemce Bayburd’da vukuu bulan keyfiyetin ifadesiyle bi’l-umum Kelkid sahrasında 
ikâmetimiz ba’de ez-în (bundan sonra) olunacak tedbirimiz der-i devlet medara inha iş’ar 
olunacağı devletlü, inâyetlü, veli-ni’am ekrem kaymakam paşa efendimiz hazretlerine ve 
zât-ı âlilerine tahrir ve ifade olunarak Şark Ser-askeri Devletlü Osman Paşa oğlumuzun 
tatarıyla irsali ib’as (yollamak) olunmuşdu. Rusya elçisi tarafından Erzurum’a me’mur 
olan Okçiyal savb-ı mezkûra gönderildikden sonra Rusya askeri Erzurum canibine 
çekilmiş ve Erzurum’dan Şiran’a ve Karahisar’a kadar vaki olan kaza ve kuraların 



 
 

cümlesi pay-zira-i hasar-dide (zarara uğramış) olub sekene-i (oturanlar, sâkin olanlar) 
riayeti me’vasını (mesken) ve hayvanatını idareden aciz ve şiddet-i şita dahi hulul idüb 
(vaki olma) etrafdan zahire celbi mümkün olamayacağı ve giderek tahammül kalmayub 
taarruk edecekleri (ağaç kabuğu yiyecekleri) be-didar (görünür) olmakla ber-vechile 
firara medar (sebep) yoğusa da het’et-i mecmu’ ile ikametimizin idaresine mebni 
meştamıza dair irâde suduruna kadar hâh-nâ-hâh (ister istemez) ikâmet olunub bu def’a 
meyanelerimizde akd-i süvari olunarak Ser-asker Paşa oğlumuz hazretleri Trabzon 
sahilinde ve mahlasları Karahisar-i Şarki yahud Sivas’ta meşta olmamız hususu bu def’a 
der-i devlet-medara inha olunarak tatarlarımızdan Odabaşı Süleyman Ağa bendeleri irsal 
olunmağın bade’n-nazar vakt-i neşat me’ali inbisat veliyyü’n-niamide takdim buyurulub 
Karahisar ve Sivas’tan kangisinde meşta olmamız hususu muvafık-ı irâde-i aliyye ise 
is’afına himem-i me’ali tuhm-i ra’ufileri tesviğ buyurularak lazimu’s-sudur olan evamir-i 
celilenin ısdarı ve bir an akdemce tesyârına himmet ve re’fet buyurulmak temennisi ve el-
yevm ikâmet üzere olduğumuz Karahsar’da şiddet-i şitadan Kemal-i ızdırab der-kâr 
olmağın ol-babda istid’a-yı halisanemiz ve saltanat-ı aliyyede karinü’l-is’af olduğu anda 
lazım gelen fermân-ı âlişân ısdar ve ferdadan tesyâr buyurulmak üzere tatarım bendeleri 
tevkif olmasına dahi ilm ü haberiyle seri’an ‘ale’t-ta’cil (acele etme, hızlandırma) 
tarafımıza iade ve tavsil buyurulmak ifadesiyle ka’ime-i sena-fahimemiz terkimine ibtidar 
ve tatar merkum bendeleriyle tesyar olunduğu İnşa-Allahû Teâlâ karin-i ilm-i mekarım-
şi’arları oldukda vefâdar mürüvvet-kararları tevcih-i samimeleriyle meşmul ve iş’ad 
buyurmaları ahass-ı amal vefa-mu’tad ider, efendim. Fi gurre Ca sene (1)245   

EK-68 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 726, Gömlek No: 34610 A, Tarihi: 1245 B (Recep) 01 
(27 Aralık 1829), Konu Özeti: Esaretten halas olarak Karahisar-ı Şarki’ye geldiğine dair 
Sabık Şark Ser-Askeri ve Meadin Emini Salih Paşa tarafından Sadaret’e tahrirat. 
 
Sabık Şark Ordusu Ser-Askeri Salih Paşa kullarının hatimesidir. 

Devletlü, İnayetlü, Atufetlü, Ubbehetlü, Merhametlü, Veliyyü’n-niam amim-i lütfu’l 
Kerem Efendim, Sultanım Hazretleri 

Mukteza-yı kader ve cilve-i âb u dane-i kalil ü kesir mattiye-i aramızı canib-i Tiflis’e 
tesyîr edeliden beri sad-hezar sûz u güdaz ile köşe-nişin-i inziva-yı mihnet ve divan-ı 
hükm-i ilahiye-i ezeliyede müseccel olan esrar-ı kadere teslim-gerden-i rızadan gayri çare 
olmadığından ihtiyar-ı tarik-i (eski yol) mesabirden? ve her ne kadar zünub ile alûde 
(günahlar ile kirlenmiş) isekde hamdullahi Teâlâ mü’min muvahhid  olduğumuz ve 
mahruki-kebed (ciğeri yanmış) bulunduğumuz ecelden kulları misüllü ateş-i derd ve firak 
(ayrılık) ile…olan aciz ve biçarenin ve asi icabetgâh-ı hazret-i müsehhilüsa’abda müsmir 
(hayır veren) ve müessir olduğu  mücerreb (denenmiş, sınanmış) olduğundan evvela 
velnimet-i bi-minnetimiz imam-ül Müslimin ve halife-i rûy-i zemin şevketlü muhabbetlü 
kudretlü padişahımız efendimiz hazretlerinin vücud-ı alemsud-ı merhamet alud-ı 
mülükâneleri germ-ü serd-i rüzgârdan mahfuz ferve-i asayiş ve e saye-i tuba-paye-i 
şahânelerinde sâmi-i âliye-i mazhar sunuf aramiş (sükûnet) olmak dua-yı beriyasına hatb-



 
 

ı mevkule-i veliyyü’n-niamilerine muvaffakiyet-i rahimâneleri ediyye-i hayriyyesi ilâve 
ve tertil ve dest-i ağyardan istislâhımız tahiyyatı tertil olunmakda idi Fehamden summe 
hamde summe hamden (sonra ve sonra hamd ile manasına) hakkı acizânemde kübriti 
ahmerden eazz ve kimya-yı azime beraber olan nazar-ı eskir eser hazret-i padişâh-ı dâr-ı 
erâbir katible bu def’a kayd-ı eserden halas bularak ve seccade-i şükür ve senâ-y tekrar 
eyleyerek işbu şehr-i Cemadiye’l-ahirenin yirmi dokuzuncu yevm-i Cuma merhale-i 
Karahisar-i Şarki’ye vusul-ı bendegânem pesend (beğenmiş) dâru’l-küfürden hâsıl 
olan zaaf ve fütûr lilahilhamd ve’l minneh sunûf-ı emvâr-i memâlik İslamiyye ile rahat ve 
huzûra mübeddel olarak dua-yı hizbi’n nasr hazret-i padişâh-i İslam-ı tekrar ale’t tekrar 
yad u tizkar kılınmışdır. Abd-i mü’temenleri sığar sinn-i âcizanemden acizanemden beru 
saltanat-ı seniyyenin nan u ni’metiyle perverde olmuş ve menh (ihsan) ve mekarim-i 
(kerem sahibi) vefiyye-i (vefalı) hazret-i şehriyâri ile hayat bulmuş cırağı-has (has çırağı) 
Hazret-i Padişâhi olduğum şeref ve iktihade binaen hakk-ı bendekânemde her ne vechile 
emr ü iradesine müteallik olur ise mahz-ı nimet ve inayet olarak evvelâ ve ahir müsaâde-i 
aliyyelerine muhtaç olduğum muhat-ı ilm-i cihan edâ-yı veliyyü’n-niamileri 
buyuruldukda ol-babda emr ü ferman devletlü, inayetlü atufetlü ubbehetlü merhametlü 
veliyyü’n-niam amim-i lütfu’l kerem efendim sultanım hazretlerinindir. 

Mühür:…..Mehmed bin Nail …….. 
 
Eğik yazı: Şark Ordusu Ser-Askeri Sabık Salih Paşa’nın Kapu Kethûdasına (Kâhya) 
Muharrer (yazılmış) Şukkasıdır. 

(2.belge) 

Atufetlü Sultanım Hazretleri, 

Erzurum hadisesinden sonra kendi malım olarak yüz dokuz mehâr (deve) ve kırk dörd res 
(baş) katır ve on bir res bagirler (beygirler) garat ve yağmadan salim olmak üzere 
Karahisar-i Şarki’ye gelmiş ve ol-vakit hala Sivas ve Erzurum Valisi Atufetlü el-Hac 
Hasan Paşa Hazretleri dahi Karahisarı(a) teşrif ile hayvanat-ı mezkûri zabt iderek bizde 
kalmış ve bu def’a senaverleri (metheden, öven) Bayburd taraflarına doğru geldiğimde 
yanımızda mevcud olan aba ve kabadan ibâret birkaç aded yüklerimiz kira hayvanatına 
tahmil olunduğundan ve yanımızda olan teb’amızın rakib (gözeten, bekçi) oldukları 
hayvanatın birazı esna-yı rahda (yol esnasında) telef ve biraz dahi t(d)urgun ve yorgun 
olduğundan hasbe’l-muzayaka (sıkıntı, darlık) müşar-ileyha tarafından birkaç res bargir 
ve katır iltimas olunmuş ise de ceffe’l-kalem (def’aten, bir kalemde) cevap virüb el-hâletü 
hazihi yedd-i zabtında olduğu ve mahallsenizin dahi bu cihetle muzayakamız (darlık, 
zorluk) ber-kemal idüğü ma’lûm-ı atûfileri buyuruldukda müşar ileyhin yedinde mevcud 
olan hayvanatımızın tarafımıza redd ve teslimi içün mahalline lede’l ifade ol-vechile 
tahsil-i müsaade-i seniyyeye himmet buyurmaları mütemennâdır. Fi Gurre (ayın ilk günü) 
(B) Recep sene (12)45 



 
 

EK-69 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 654, Gömlek No: 32024 A, Tarihi: 1245 N (Ramazan) 
29 (24 Mart 1830) Konu Özeti: Düşman esaretinden kurtularak Şarki Karahisar’a 
geldiğine ve orada aldığı emir üzerine Bursa’ya vardığına dair Sabık Sivas Valisi Hakkı 
Paşa mühriyledir. 

 
Sivas Valisi sâbık Hakkı Paşa kullarının kaimesidir. 

Devletlü, inayetlü, merhametlü, ubbehetlü, veliyyü’n-niam kesiru’l-kerem efendim 
hazretlerinin 

Hakpâ-yı hacet-râ-yı veliyyü’n-niamelerine mârûz bendeleridir ki; Bu kulları mine’l-
kadim saltanat-ı seniyyenin saltanat-ı begûş abd-i müstedimleri bulunduğum şeref namına 
rûz u şeb kâffe-i evkatım deymûmet (süreklilik) emr u hümâyun ve daavât-ı hayriyesine 
masrûf ve inan-ı ihtiyarım semt-i rızâ tubi-i âlilerine mâtuf olub bundan akdem avn-i 
hakle sâye-i şevketdaye-i şahânede ileri a’dadan halas ve Karahisar-i Şarki’de Aktar-ı 
Şarkiye Ser-Asker-i Atûfetlü Osman Paşa bendeleri tarafına geldiğimiz müşar ileyh 
hazretleri tarafından Bab-ı Âli-ye ifade olunmak mülasebesi Bursa’ya doğru azimet ve 
lede’l vüsûl sonradan şeref-bahşa-yı sünuh idecek irade-i keram-mu’tâde-i mülükâneye 
intizarlarımızı havi merhameten sadır buyurulan irade-i merâhim-i âde-i âliyeden bahisle 
ihsan buyurulan fermannâme-i Celileleri şeref-i vûsül ve seman ve tâaten merasimine 
kemâl-i tâzîm ile ba’de’l edâ savb-ı maksûda rûmal (yüz sürmek) ve himem-i ve’l-inham 
asâfaneleri Ramazan-ı mübarekin ahîri hams günde Prusya’ya vusûlümüz müyesser 
olmuş olmuş ve farıza-i zimmetimiz olan dua-yı devlet-i âliyeye muvazebet (devamlı bir 
işle uğraşan) üzere olduğumuz İnşallahu Teâlâ muhat-ı ilm âlem-şümûl 
veliyyü’nniamileri buyuruldukda muhtac-ı ve me’luf (alışılmış) olduğum inayet ve ihsan-
ı âlileri na hak müstehak bendekânemde mebzul buyurulmasıyla müceddeden mürdeleri 
(ölüleri) ihyaya sebeb kuy-ı irade-i kerametade-i şahânenin şeref zuhuruna intizarım ve 
her halde azad kabul itmez kul ve köleleri olduğum ecilden müstazil-i cenah merhamet ve 
şâyan-ı iltifat re’fet buyurmaları istid’a ve niyazıyla arz-ı hal-i daraat-meal-i kemterânem 
terkimine mübâderet ve hakpâ-yı meram bahşa-yı kerimaneleri tasdi’ine (baş ağrıtmak, 
meşgûl etmek) cesaret olunmuştur. Ol-babda ve kâffe-i (bütün, cümle) halde emr u 
fermân ve lütf-i bî-pâyân ve ihsan devletlü, inayetlü, merhametlü, ubbehetlü, veliyyü’n-
niam kesirü’l kerim efendim hazretlerinindir. Fi 29 Ramazan sene (1)245  Bende es-
Seyyid İsmail 

EK-70 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 1044, Gömlek No: 43175, Tarihi: 29 Z (Zilhicce) 
1245 (21 Haziran 1830), Konu Özeti:  Uhdesine Sivas eyaleti tevcih olunan Çeçenzade 
Hasan Paşa’dan gelen müteaddid evrakın huzura takdim olunduğu ve hülasasında 
Erzurum halkının Ruslara teslim olduğu, Rusların Bayburd üzerinden Trabzon’a 



 
 

yürümek fikrinde olduğu, her tarafdan asker celbi ve ahalinin tatmini ile iştigal 
eylemekte olduğu hakkında. a.g.y.tt 
 
Kaimmakam Paşa                                                  Padişahım 

İşbu iki bend mufassalca takririn ve Hasan Paşanın tahriratı ile evrak-ı saire manzûr u 
mealleri malûm-ı hümâyunum olmuşdur. Erzurum’un bu hale gireceği ahalinin evvelki 
etvarlarından anlaşılmışdı. Düşman din ve devletimizin bu vechile terk-i memalik-i 
mahrusamıza tasallut ve hücumu her ne kadar azhâna (zihinlere) yorgunluk virmekde ise 
de yine sabr u sebâtı elden bırakmayub Hazret-i Müntekim-i Kahhar ve imdad u ihsanına 
i’timaden devlet-i âliyemizin sahibi hürmetine elbette bu ümmet-i Muhammedi ayaklar 
altında bırakmayacağına yalnız ona göre fütur u telaşsız bi’l-ittifak çalışmak lazımdır. 
Umarım ki Cenâb-ı Hüdâvendi gayur (hamiyetli, çok çalışkan, dayanıklı, gayretli) şu 
yıkılan hamyazelerin enva-i mükâfatını ihsan eder İnşaallah bi’l-müzâkere takdirinde 
beyan ve istizan olunduğu vechile tanzim ve icralarına ibtidar olunsun. 

Şevketlü, kerâmetlü, muhabbetlü, kudretlü, veli’nimetim efendim, 

Bu defa uhdesine Sivas Eyaleti tevcih buyurulan Çeçenzâde Hasan Paşa 
kullarının bab-ı âlilerine ve kapu kethüdâsına şimdi çend kıt’a tahrirâtı vürud olub 
fezleke-i mealinde Rabbimiz Teâlâ ve Tekaddes hazretleri bais-i bekâ-yı din ve devlet 
olan zat-ı şevket simat-ı şâhânelerine tükenmez ömür ve afiyet ihsan ve edâ-yı din ve 
devlet-i âliyelerin eyne mâ kânû (nerede olursa olsun) karin-i kahr u hüsrân eylesün. 
Erzurum ahâlisinin âdem-i diyânet ve sebatları cihetiyle Moskovluya tebe’iyyet edüb 
Erzurum kal’asını yed-i a’daya teslim etmiş olduklarından düşman-ı din kal’a-yı 
mezbûreye biraz asker bırakub Bayburd taraflarına Trabzon üzerine gitmek niyet-i 
fasiyesinde (bozgunculuk) olduğuna binaen Kelkid ve Şiran kazaları ahalisi tevahhuş 
(korkmak, kaçmak) etmişler ise de Kelkid eşrafından Hüseyin efendi ve Şiran 
Voyvodası Mehmed (Muhammed) Beğ ahali-i kazaya isti’malat vererek ahalinin 
mahzûrları ve kendülerinin kâğıtları vürud etmiş olduğundan ol dahi mumaileyhimaya 
iktizasına göre isti’malatlı cevablar tahririyle bir tarafdan dahi kendüsi atak ve dermeyan 
edüb derhâl Trabzon Valisi Osman Paşa kullarıyla muhabere iderek etrafda olan Şiran ve 
Kelkid ve Gümüşhâne ve Bayburd ve Erzincan ve Tercan ve Kemah ve Gercanis ve 
Kuruçay ve füruatı (bağlı olan yerler) kazalarına ve Sivas ve Çorum ve Amasya ve 
Tokad ve sair kazalara ekidü’l-mazmun kâğıdlar neşriyle zikr olunan mahallerin 
bi’l-cümle eli silah tutan erbab-ı harb ve hazirinin Bayburd çatına ihraç ve 
irsâlleriesbabına (bir işe sebep olanlar, sebepler) mübaşeret eylemiş ve kendüsü dahi 
Karahisar’da olan bi’l-cümle ahali-i ayan ve etraf ve eknafda bulunan sunûf-ı 
delîlânı celb ile Bayburd canibine hareket ve azimet üzere olduğunu ve siyâk-ı 
mezkûr üzere zikr olunan mahallere bu tarafdan dahi fermân-ı âli tasdir ve tarafına tasyir 
olunmasını ve lüzûmu mikdar tob ve cebhâne ve mühimmat irsal ve zahair (yiyecek, 
erzak) tertib buyurulmasını iş’ar eylemiş olmakla tahrirat-ı mezkûre ve ol-babda tayibi 
Efendi kullarının varid olan bir kıt’a kaimesi ve Şark Ordusuna me’mur olub geçende 
ref’-i vezaretiyle ikâmete me’mur buyurulmuş olan Adana Valisi Sabık Yahya Paşa’nın 



 
 

dahi hadise-i mezkureyi ve kendüsü Ahısha üzerinde ise Hasan Salih Paşa’nın inhasına 
binaen Çötelizâde İbrahim Ağa ile beraber avdet idüb mevcud-ı maiyeti olan asakir ile el 
haletül hazihi Bayburd’a vürud itmiş olduğunu mutazammın bab-ı âliye ve kapu 
kethüdâsına bu gün vürud iden tahriratı cümleten manzûr-ı hümâyun-ı şâhâneleri 
buyurulmak içün arz ve takdim kılınması Ser-asker Paşa kulları bab-ı âlilerinde bulunmuş 
olduğundan derhal me’muriyet-i kullarıyla biryere gelinüb temâdî-i eyyâm-ı ömr u 
şevket-i şâhâne ve mansûriyyet-i asâkir-i nusret-me’ser-i mülükâne ve ma’zuriyet-i (red, 
icbar) a’dâyı din devlet-i âliyeleri duaları tekrar kılınarak iktiza-yı hali lede’l-müzâkere 
müşarunileyha Hasan Paşa kullarının henüz Sivas memuriyetinden haberi yoksa 
da doğrusu mukteza-yı gayret ve himmet üzere çarçabuk asker celbi ve ahaliye isti’malat 
itasi misillü hususata teşebbüs iderek kendüsü Bayburd tarafına doğru harekete 
müteheyyi’ (hazırlanmış) olmuş olduğundan icra eylediği tedabir isabet olduğu ityan birle 
bu hususa dair cereyan iden müzakerenin fezlekesinde dünki gün takdim-i hâki-pâyı 
hümâyûn-ı şâhâneleri kılınan mufassal takrir-i abidânemde Erzurum eyâletinin 
yerlüsinden Hacı Kadrizâde Osman Paşa’ya tevcihi bazı cihetle münasib göründüğünden 
ol-vechile istizan olunmuş ise de şimdiki hâle göre eyâlet-i mezkûrenin müşârrunileyhe 
tevcihine hacet olmadığından şeref-i Ser-askerliğe ve meadin-i hümâyun-ı şâhâneleri 
emânetiyle Bozok Sancağı Trabzon eyâletine ilhaken Osman Paşa kullarına ve Erzurum 
eyâleti dahi Sivas eyâletine ilhaken Şark Ordusu Çarhacılığı unvanıyla 
müşarunileyh Hasan Paşa bendelerine tevcih buyurularak icaleten Tatarlar ihracıyla 
yazılacak mekatib-i çakeride kendüleri birbirleriyle muhabere iderek ve iktizasına göre 
bir yere gelerek derhal lüzumu mikdarı etrafdan asker celbiyle münasib gördükleri 
mahalde ordu kurub def’ ve tenkil-i a’dâya mübaderet ve ikdam eylemek iş’ar ve 
müşarunileyh Hasan Paşa kullarının isdârını iltimas eylediği evâmir-i aliye dahi icaleten 
tasdir ve tesyâr olunması ve vak’a tob ve mühimmad ve cebhâne tertib ve irsâli muktezi 
olduğundan ve bunların berren (karadan) götürülmesi la-akıl üç maha mütevakkıf olub 
kıyı kayıklarıyla Trabzon’un beru tarafında Ordu nam mahalle irsâli olunduğu suretde on 
saat zarfında Karahisar’a isâli mümkün olacağından derhal kıyı kayıkları ısmarlanmış ve 
on adet ceriha topuyla ber-tertib topçu neferati tertib ve tanzimine mübaşeret kılınmış ve 
lüzumu olan barut ve fişenk ve çadır ve sair mühimmad dahi kezalik kıyı kayıklarıyla 
gönderilmek üzere me’murilerine tenbie olunmuş (haber verilmiş) olmakla bunların 
vusûlüne kadar vakt geçmek içün Trabzon Valisi Osman Paşa Trabzon’da mevcud olan 
ceriha toblarından beş aded ceriha topu ifraz edüb derhal Karahisar’a irsâl idilerek gelen 
tatarın takririne göre müşarunileyh Hasan Paşa’nın el-yevm yanında yirmi otuz kadar 
topçu neferatı olduğundan biraz dahi yerlüsinden tahrir iderek zikr olunan topların imal 
ittirilmesi ve kusur lazım olan barut ve sair mühimmatı bu tarafdan gönderilen 
mühimmatdan yerine konmak üzere heman Trabzon cebhânesinden ifraz ve ita eylemesi 
ve zahire husûsu dahi el-hâletü hâzihî ol-havâlide zahirenin kesreti söylenmekde olub 
Samsun iskelesi mürettebatı dahi Sivas ve Amasya ve Çorum ve Canik taraflarından 
olarak bunların cümlesi havali-i mezkûrede semt olduğundan bu madde içün dahi 
müstakilce bir kı’a ferman-ı âli ısdarıyla mealinde havale-i mezkûreden teveccühle zahire 
celbi asan ise hemen taraflarından buyuruldular irsaliyle muktezi olan zahâiri havali-i 
mezkûreden müretteb miri zahairinden ahz ile hesablarına mahsub olunmak üzere ilm ü 
haberinin bu tarafa gönderilmesi ve kusûr zahâir dahi icabına göre akçesiyle mübâyaa 
iderek ta’yinât-ı askeriyeyi irade eylemeleri suretleri derç ve tastir olunması (yazı 



 
 

yazılması) ve Adana Valisi Sabık Yahya Paşa’nın el-hâleti hazihî hakkında sunuh iden 
irade-i seniyyeden haberi olmayub mevcud maiyeti olan asakirisi ve mumaileyh 
Çötelizâde ile Bayburd’a gelmesi üzerine ve müşarunileyh Hasan Paşa’nın gelen 
Tatarların (haberciler) ifadesinde müşarunileyh Yahya Paşa’ya me’mur-i mübaşir el-
yevm Tokad’da olarak ilerü geçmiş idüğüne binaen şimdi şu aralık müşarunileyhin def-i 
vüzâretinin icrasından ise hazır maiyetlerinde olan askeri ile Şark Ser-askeri maiyetine 
me’mur kılınarak mansıbsız dahi kalmamak içün salifü’z-zikr takrir-i abidânemle 
müşarunileyh Osman Paşa kullarına ilhâken tevcihi istizân olunan Diyarbekir ve Rakka 
eyaletleri dahi bi-hâsıl olduğundan müşarunileyh Yahya Paşa’ya tevcih kılınmış ve 
Tokad’da beklemek üzere olan mübâşir merkûme dahi mahsusan tatar (haberci) irsâliyle 
hâmil olduğu fermân-ı âliyi alub beraberce bu tarafa avdet eylemesi yazılmış ve kaldığı 
(yere) gelen tatarların ifadelerine göre el-haleti hâzihi Kelkid ve Karahisar’da ve 
berülerde dört takım hâzine olub Kelkid’e olan hazineden müşarunileyh Yahya Paşa 
asakir ta’yinatına sarf içün akçe ifrâzını istizân etmiş ve müşarunileyh Hasan Paşa 
kullarına dahi geçende Sivas eyâletinin tevcihinde li-ecl-il akdar (kudretden dolayı) 
inâyet ve ihsân-ı şâhâneleri olan yüz elli bin guruş muvahharen (birleştirilmiş, tek bir 
seferde) şeref-sudur buyurulan irade-i seniyye-i mülükâneleri mucibince tevkif ittirilmiş 
olub müzâkere ve tensib olunduğu vechile müşrunileyh Yahya Paşa’nın def’i vüzâreti 
te’hiriyle ol-vechile istihdâmı irâde buyurulduğu takdirce gerek müşerunileyh ve gerek 
müşarunileyh Hasan Paşa’ya akçe iktizâ ideceği derkâr olduğundan Karahisar’da tevkif 
olunan (tutulan) beşyüz kisenin hazine müşarunileyh Hasan Paşa kullarına ihsân 
buyurularak kendüsüne yazılacak mektubda hazine-i mezkûrenin ol-vechile ihsân-ı 
hümâyun-ı şâhâneleri buyurulduğu ve Kelkid’de olan hâzineyi dahi yanına celb ve tevkif 
iderek bi-mennihi Teâlâ şeref-i ser-asker-i Osman Paşa kullarının Karahisar’a 
vürudunda hazine-i mezkûreyi müşarunileyh i’tasının bi’l müzâkere müşarunileyh 
Yahya Paşa kullarına dahi lüzumu mikdarını ita eylemeleri ve berulerde tevkif olunan 
hazinelerin tertibine celile masarif-i seferiyeye sarf eylemesi müşarunileyh Osman Paşa 
kullarına yazılub keyfiyet hazine me’murları olan tatarlara dahi bildirilmesi ve buna dair 
sair hususatın dahi icab-ı vaktü hale tatbikan iktizalarına bakılması suretleri tezkir ve 
tensib olunmuş olmakla icâleten arz ve istizânına ictisâr olunmuş olduğu ve ol-vechile 
icraları muvafık-ı irade-i  
 
seniye-i mülükâneleri buyurulur ise derhâl icra-yı iktizâlarına i’tibar olacağı muhât-ı ilm-i 
âliyeleri buyuruldukda emr ü ferman şevketlü, kerametlü, muhabbetlü kudretlü, veliü’n-
nimetim efendim padişâhım hazretlerinindir. 
İşbu takrir-i abîdânem devlete takdim iken Erzurum-ı tedabirine dair hâki-pâyi meali 
ihtiva-yı mülükânelerinde olan diğer mufassal takrir-i acizânem bâlâsına şeref efza-yı 
sudur olan zât-ı hümâyun kerâmet-makrun mülükânelerinde tıbk-ı takrir-i abidanem üzere 
icrası hususuna irade-i seniyye-i şahâneleri şerefsudur buyurulmuş olub ancak 
Erzurum’un şimdiki haline göre Erzurum ayanından Hacı Kadrizâde, Osman Paşa’ya 
tevcih icab etmeyüb kedüsi dahi Erzurum’da kalmış olduğundan Sivas eyâletine ilhâken 
müşarileyh Hasan Paşa kullarına teveccüh ve Diyarbekir ve Rakka eyâletlerinin dahi 
Adana Valisi Yahya Paşa kullarına tefvizi (birisine bırakma) ve müşarileyh Hasan 
Paşa’ya ihsan-ı hümâyun-ı şahâneleri olan yüz elli bin guruşun muktezâ-yı irade-i 
seniyye-i mülükâneleri üzere tevkifine ve şimdiki vaktin hükmüne göre Karahisar’da 



 
 

tevkif olunan beş yüz kise akçe hazinenin müşarunileyhe ihsan ve itası suretleri tasavvur 
ve istizân olunmuş olmakla bu maddeler dahi işbu takrir-i abidânem bâlâsına şeref-sünuh 
buyurulacak irade-i seniyye-i şahânelerine tatbikan icra olunacağı muhat-ı ilm-i âliyeleri 
buyurulmakda emr ü ferman hazret-i men-leh’ül emrindir. 183 
 
 

184 
 

EK-71 

 
Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 1033, Gömlek No: 42894 T, Tarihi: 1245 Z 29 (21 
Haziran 1830), Konu Özeti: Erzurum’un Ruslar tarafından zabtı neticesi esir 
düştüklerinden dolayı teessürlerini mübeyyin olarak Erzurum vücuhundan Kapıcıbaşı 
Hayrettin ve Silahşor-ı Hassa Hadım-zade Mehmet Erzurum istirdadından ümid 
kesilmemesini havi Sivas ve Erzurum Valisi el-Hac Hasan Paşa tarafından gönderilen 
şukka.a.g.y.tt. 

Sivas Valisi kullarının Erzurum vücuhundan Hayrettin Ağa ve Hadımzade Mehmed 
Ağa’ya gönderdiği kâğıdın suretidir. 

Devletlü, re’fetlü, meveddetlü (muhabbeli) birader-i eazz (şerefli) ve ekremlerim ağa-yı 
muhteremân hazretleri 

Bu def’a tarafımıza olan varakanız vürud ve mefhumunda (anlaşılan, mana) ber-muktezâ-
yı takdir adim’üt-tağyir perverdekâri (yetiştirilmiş, terbiye görmüş) böyle kayd-ı isra 
(acele evrak girişi) giriftarınızdan duçar (silik) efkâra guna-gun (türlü türlü) ve hüzn ü 
enduh ile çakeriniz pür-hûn (kan içinde) ve ol-tarafa vürud-ı vusulümüzde müterakkib 
8peşpeşe) hasret-meşhununuz (hasretle dolu) olduğu ve bazı hususat Kars Muhafızı 
Saadetlü Mustafa Paşa Hazretleriyle mükâleme (karşılıklı konuşma, anlaşma) olunmuş 

                                                            
183 http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/02/erzurumun-ruslara-teslim-olmasi-ve-
trabzona-yurume-fikirleri/ 
184 Y. PRK. BŞK. Dosya: 68, Gömlek: 84, Tarihi:1320 Z 29, Giresun ile Trabzon Vilayetlerinin 
mahsul, maden durumunu gösteren harita ve resimler. 



 
 

ise de bizim o havaliye lahikimiza (ulaşma) müterakkib olunduğu ve avn u Tevfik-i 
Rabbani yar ve yaver olduğu suretde kusur olmadığı malumumuz oldu. Ve ahval (durum) 
ve keyfiyatınıza (halinize) dair Genç Ali yediyle (eliyle) bir kıt’a kâğıt gönderildi deyu 
iş’arınız olmuş ise de bundan gayri bize kâğıdınız vasıl olmadı ve o kâğıdınızın mefhumu 
ne idi bilemedik işte bu kâğıdınız cümlesine kâfi ve sizlerin ve bi’l-umum ahalinin 
merkez diyanet ve sadakatte istikametine şahadete vefidir (tam, mükemmel). Bi-hamdihi 
Teâlâ bunca vakitdir hil’at İslâmiye reviş-i ikrarımıza iksa olalıdan beru eben an ceddin 
nan ve ni’am-firavan (çok, bol) devlet-i aliyye ile bi’l-ehl ve’l-‘ıyal perverde 
olduğumuzdan ve ila ahiri’d-devran mütemessikimiz (ehli sünnet inancına bağlı) olan 
ecmel-i metin şeriatımız ila-yevmi’l-kıyam baki ve saye-mend (gölgesinde) olduğumuz 
devlet-i aliyye idi el-devam-ı âlî olduğundan elde bulunan bu iki neam la yehsa üzerine 
ahire ki tercih olunamayacağı emri müberrihindir. Ser-levha-i nivişt ezel bu vechile etmiş 
yefelullah mâ-yeşaü (Allah dilediği yapar) ve yahkümü mâ yürid (dilediği gibi hüküm 
verir) vera-i perde-i gaybden meşiyyet-i hükm-i lâ-yezâli (hükmü sonsuz) böyle cilve 
buruz (cilvesini göstermek) u zuhûr eylediyse de evlad ve ıyalinin dest-i a’dad’a seby 
(harpte esir alınma) ve istirkakından (esir alınma) ihtirazen (sakınmak) ez-zarurat 
tuhibu’l-mahzurat ma asadaki üzere eda-i ezan-ı Muhammediyi ve ifa-yı fera’izi salat-ı 
Cum’a ve icra-yı ahkâm-ı şer’-i nebevi (peygamberin şeriatini uygulamak) ve bu emsal 
şân-ı din u diyanet istikmaliyle (tam ve kâmil olmak) hasbe’z-zarur a’da ile sitüzi aşup ve 
dürüştiden (sertlik, kabalık) fariğ olmanız olmanız sizlere ve sair sakine-i Erzurum din 
karındaşlarımıza işlerimize mucib töhmet ve kabahat değildir. Lâ yükellifullahü illa 
vüs’ahâ (Allah nefsin taşıyamayacağı yükü yüklemez) ma-sadakını bilenlerdeniz ordu-yu 
mensure bu kadar top ve mühimmat ve askerleriyle tabaver (güçlü, kuvvetli) olamayınca 
sizler bu kadar sabi ve sıbyan derununda âdem-i mukavemetiniz olacağı aşikârdır. İtlaf-ı 
enfasdan tayy-ı inad (kaçmak) ile emr-i hamayetlerine (gayret) teşebbüsünüz nezd-i 
saltanat-ı seniyyede ve tarafımıza mucib-i levm ve tevbihiniz (kınama) olacak husus 
olmamağın bu babda sagir (küçük) ve kebir (büyük) ve bay (zengin) ve gedâ (fakir)’dan 
ferd-i vâhid canib-i devlet-i aliyyeden ve gerek devletlü Ser-asker paşa oğlumuz 
hazretleri tarafından ve gerek tarafımızdan mes’ûl ve muâtteb olunmayacağınıza kefil bi-
nefs ve kefil bi-mal zaminim hasbe’l-mülahaza bir vesavis-i bi-esâs (asılsız iddialar) 
evride-i hatırınız (akla gelen) ise vesavis-i (vesveseler) şeytaniyedendir anı def’ idüb 
sabıkda ne veçhile rıza-perverlikle mütearef (herkesin bildiği) iseniz yine öylece 
kendinizi rızaperver add ediniz şu tedbir-i haseneniz pek güzel bir berhudar (selamette) 
olun dü cihanda yüzünüz (pak) ola bu tedbirinizi kuvveden fiile çıkardığınız ve levs-i 
vücud şirk aludundan (karışmış) tathir ve temyize sebeb-i zahir olduğunuz takdirce ind-i 
hazret-i baride me’cur olacağınızdan ….(silik)...meratib-i ılya ve terfi’-i kadr ü şanınızı 
mucib bir mana-yı hasene-i beyanü’n-nas olacağı aşikar (belli) ve hüveydadır (apaçık) 
muma-ileyh Mustafa Paşa oğlumuza her bir hususu delalet-i Tevfik-i Rabbani ile Şiran’a 
geldim yarın Kelkit’e varmak üzereyim ve ayak ayak Erzurum’a ………(silik)………. 
ifadesi ve ben dahi ve Canik ve Of ve Sürmene ve (i)Rize ve sair mahallerin piyade ve 
süvariyle bu günler Belahor Deresi caniblerini teşrif buyurdular bir iki güne kadar 
birbirimize mülakat ve iki orduyu birleştiririz ve avn (yardım) ve Tevfik-i Rabbani ile 
a’dâ-yı dinden ahz-ı intikam tarikine teşebbüs ederiz mümkün olduğu mertebe sizlerde 
içerüde hazırbaş bulunub Mustafa Paşa oğlumuzla muhabere ve mükatebeden hali 
olmayasız el-haletû hazihi derununda olan malûmetü’l-mikdar (eldeki bilgi ölçüsünde) 



 
 

habisi ittifakane olunca on adama bir dane düşmeyerek def’aten üzerlerine gulüvv 
(hücum) ve hücum olunsa kâdları itmam ve Erzurum kemâ-fi-s-sâbık (eskisi gibi) 
pişankeş (önde giden) devlet-i aliyye-i ebediyü’d-devam ve nâm ve şânınız sebt-i sahife-i 
rûzgâr el-yevme’l-kıyam olur ise de def’-i hususat edecek yedinizde (elinizde) böyle bir 
sened-i kavi (sağlam senet) ve cümle ümmet-i Muhammed hakkında hayır hah olan bizim 
gibi bir kefile nefsinizi tefviz (birisine bırakma, işini Allah’a bırakma) edemediğinizden 
nasıl olur nasıl olmaz mülahazası sizleri böyle maslahat-ı Hayriye-i diniyyeden te’hire 
bâdi etmek gerekir dinimize devletimize hayırlı bir maslahat vücuda getüreceğiniz 
suretde Kığı ve Tercan ve Karaçor ve Palu ve Muş ve ol havali aşairi ve askeriyle 
Mustafa Paşa oğlumuz o koldan ve bizde bu koldan cürd atlu can atub imdadınıza ulaşırız 
muma-ileyh Mustafa Paşa ile haberleşüb tutulacak maslahat hayriyenin vakit ve zamanını 
dahi tarafımıza bildirmenizi havi şukka-i meveddet (dostluk, sevgi) tahrir ve irsal 
olunmuşdur bi-mennihî Teâlâ lede’l-vürûd ol-vechile say’ ve gayretiniz mamuldür ve 
hüsn-i haliniz devlet-i aliyye-i ebedü’d devama arz ve inha olunarak tarafımıza olan 
arizanız dahi bâb-ı âliye takdim kılınacağı iş’ara bâdi olmuşdur. 

EK-72 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 711, Gömlek No: 34032A, Tarihi: 21 R 1246 (9 Ekim 
1830), Konu Özeti: Tokat’ta ikâmete memur edilen sabık Erzurum Valisi Çeçenzade 
Hasan Paşa Tokat’a gelip bir münasip mahalle ikâmet edildiği hakkında Tokat Naibi el-
Hac Mehmed imzasıyla tahrirat. 

Tokat Naibi’nin i’lâmıdır. 

Der-i devlet mekine arz-ı dâî-i kemineleridir ki; bu def’a hasbe’l-îcâb ve bâ-hatt-ı 
hümâyûn-ı şevket-makrun-ı şâhâne Erzurum Valisi Sabık Çeçenzâde Devletlü Hasan 
Paşa Hazretleri merfû’u’l-vezâre (vezirliğe atanmış) olarak şimdilik Medine-i 
Tokat’ta (Tokat şehrinde) ikâmete me’mûr buyurulmağın Medine-i mezburda vusûl-ı 
vürûdunda bir münâsib mahalle ikâmet ettirilmesine irade-i seniyye-i hazret-i mülükâne 
taalluk idüb ol-babda Paşa-yı muma-ileyh hazretlerine ve olduğu mahalden tahriken (yola 
çıkarma) ve Medine-i mezbure isâle me’mur Dergâh-ı Muallâ (büyük kapı, saray) 
gedükllerinden Abdullah Ağa kullarına ve bu dailerine hitaben şeref-bahşa-yı sahife-pirâ-
yı südûr olan fermân-ı celil-i âlişân mübaşir merküm yediyle Paşa-yı muma-ileyh 
hazretleri bi’l-murafakat (arkadaş)  Medine-i mezbûre lede’ş-şerefü’l vürud ve ber-
mantuk-ı emr-i âli Paşa-yı muma-ileyh hazretleri ber-mansıb mahalle ikâme olunarak ve 
ale’l devam hazret-i zillullahiye (halife) muvazebet üzere (bir işle devamlı uğraşma) 
olduğu bi’l-iltimas pâye-i serir-i alâyâ arz ve i’lâm olundu. Baki-l emir li hazret-i men 
lehü’l emir fi yevmil-hadi vel-işrine min şehr-i Rebi-ul ahir sene sittin ve erbe’ine ve 
mi’eteyn-i ve elf 

El-‘abd’üd-dâî li’d devlet’il-aliyeti’l Osmaniye 

Es-Seyyid İbrahim el-Müderris’l müvellâ-hilâfetihi bi-Medrese-i Tokat 

 



 
 

EK-73 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 810, Gömlek No: 37204/F, Tarihi: 17 Ra 
(Rebiülevvel) 1247 (26 Ağustos 1831), Konu Özeti: Rusya'nın Bayburd'u işgalinde orada 
bulunan İran tüccarının Çeçenzade Hasan Paşa tarafından salıverilmeyip Rusların 
mallarını yağma ettikleri. 
Devletlü, inâyetlü, atufetlü, ref’etlü, veliü’n-niam vüfûru’l cûd ve’l-kerem (keremi, ihsanı 
çok olan) efendim sultanım hazretleri, 

Zırnık (Arsenik) madeni ve sendan keyfiyeti ve Sepeklo aşireti ve Van maddelerine dair 
idare-i su-yi çakeri buyurulan emrnâme-i mufassalalarının bir maddesinde Rusyalunun 
Bayburd’u istilâsı hengâmında İranlunun iddiada oldukları emval-i zayia huhusunu giçen 
sene Dersaadet’e gelüb ….itmek olan İran sefiri Zeynel Abidin Han hidemet-i riyâsete 
şifahen ifade iderek güya Rusyalu Bayburd üzerine gelür iken Bayburd’da bulunan İran 
tüccarı savaşmak istemeselerse de Çeçenzâde Hasan Paşa bunları salıvirmeyüb bâde 
Rusyalu dahi Bayburd’u istilâ ve tüccar u merkûmenin şu kadar bu kadar mâl u 
menâllerini (mülk) yakma itmiş ve bu ziyâna müşarunileyh sebeb olmuş olduğundan 
taraf-ı devlet-i âliyeden tazmini lazum gelür gibi iddiaya teşebbüs itmiş ise de beru 
tarafdan ibtidâ müşarunileyhin tüccar-ı mezkûreyi tevkif eylediği müsellim olmayub 
sıhhat-ı takdirinde olsa olsa Rusyalu bizimle muharib ise de sizinle musâlih (sulh yapan, 
barışan) olmamakla Bayburd’a gelse dahi sizlere taarruz itmemek lazım gelür fe-emmâ 
böyle kargaşalıkda taşrada bulunduğunuz halde şayed ol-vakid zarar ve ziyana uğrarsanız 
diyerek yine kendülerini muhafaza içün söylemişdir ve bi’l-ifraz böyle dahi olmasa 
ifadenize göre tüccarınızın malını Rusya askeri yağma itmiş olmağla tazmini dahi oradan 
lazım gelür yohsa devlet-i âliyenin tabur-ı cedid-i ma’mâfih Erzurum Valisine isti’lâmına 
yazılarak hakikat-i hâl suâl olunur yollu cevab-ı vaki’ itasıyla keyfiyet ol-vakit salfü’l 
çakeri tarafına tafsilen yazılub bade emval-i mezkûre Ağa Hasan marifetiyle tahkik 
kılınarak iskân olacak surete ifrağ olunduğunu mübeyyin Dersaadet’e vürud iden 
cevabnâme kaydı bâlâsına şerh virilmiş olduğuna nazaran lakırdısı birmiş olmak lazım 
gelür iken muvahharen İranlu tarafından yine tecdid-i iddia olunub ol-babda vaki olan 
inha-i çakeriye ve gönderilen arz u mahzura göre Bayburd ahalisi dahi ol-vakid kendileri 
baş ve canları derdine düşerek emval-i mezkûre hususundan haberleri olmadığı beyanıyla 
külliyen teberi-i zimmet itmiş olduklarından şimdi bunun bi’l-tehdit zahire ihracı babında 
emr-i şerif itası takdirinde İranlunun mazbut olan mizaç ve müşaverlerine göre taraf-ı 
devlet-i âliyeden tasdik ve i’tiraf ile deruhde olunmuş hakmane koyarak ta’ciz ve ısdara 
tasaddi idecekleri der-kâr (açık) ve halbuki iddia-yı mezkûr kavl-i mücerred (tek anlaşma) 
kabilinden olarak sıhhat-i hakikati mechûl bir madde idüğü be-didâr (görünür olmak) 
olub külliyetlüce dahi şey olduğundan evvel emr de ol-vechile emr-i ali ısdârıyla iltizam 
olunmakda ise de ibtida bu madde taraf-ı çakeriden Trabzon Valisi hazretlerine tahrir ve 
iş’ar ile muhabere olunarak bâde ana göre iktizâsna bakılması münâsib olacağı emr u iş’ar 
buyurulmuş olduğundan tıbk-ı iş’ar-ı sâmiyeleri üzere husus-ı mezkûr Trabzon Valisi 
müşarileyhe icabı vechile yazılmış ve müşarunileyhun husus-i mezkûr zımmında vürud 
iden tahriratın hülâsa-i meali hengâmı mezkûrde Trabzon’lu Şatırzâde Bayburd’da 
bulunmuş olduğundan müşarunileyhin hazretleri mumaileyhi celile keyfiyeti lede’l süâl 
iden kârbana mihmandar ta’yin olunan Birun Ağasıyla (saray yöneticisi) istilâdan iki gün 



 
 

evvel Bayburd’da vusül ve kârbani (kervan) mezkûr Baybur’da iki gice beytutet ile 
yanlarına müstevfi (mali sorumlu) cebelü terfikiyle (birinin yanına katma, arkadaşlık 
etme) azimetlerine kadar virilerek çıkarılmak üzere iken ol gün saat üç sularında kasaba-i 
mezbûrun eyâdi-yi (sebepler) istilâya griftar olması cihetiyle asakir-i İslâmiye muhabere 
ile meşgul olub tüccar-ı merkûme devletlerüyle Rusyalunun silm ü safvetine i’tina ve 
i’timad ile bulundukları handa kalmış olduklarından ve kasaba-i mezkûr ahalisi 
muhafaza-i ırz ve canlarıyla meşgul bulundukları ve askeriye dahi hasbe’l-kader 
bozgunluk vukuu sebebiyle perişan olarak mala bakacak vakitleri olmayub gâret emvâl 
maddesinde medhalleri olsa yedllerinde emval-i menhûbeden nümune ve feşân (saçma) 
bulunacağı ve garat (yağma, çapul) maddesinin Rusyalu tarafından vukuuna Rusyalunun 
tazminen gerüye red eylediği ma’lûmü’l mikdar altuna delâlet edeceği cihetle İranlunun 
tecdid-i iddiaya ibtidatları tasdiden (baş ağrıtmak, kafa ütülemek) ibaret idiğü mestur ve 
muharrer idiğünden İran Müdiri Ağa Hasan nezd-i çakeriye celble husus u mezkûr lede’l 
müzakere müşarunileyh Çeçenzâde Hasan Paşanın Tüccar u merkûmeyi salıvirmeyüb 
emval-i mezkûrenin garatına (yağmalanmasına) sebeb oldu diyerek merkûm Zeynel 
Abidin Han’ın makam-ı riyâsete vaki olan ifadesini Han-ı mumaileyhin bu maddeye 
âdem-i vukufunu beyan suretiyle selb iderek bu hususda müşarunileyh Hasan Paşa’nın 
medhâli (dâhil olacak yer) olmadığı misillü Bayburd ahalisi dahi ırz ve canlarını 
muhâfaza kaayısında (kaygısında) bulundukları hasebiyle ahali-i merkûmenin dahi bu 
maddede sun’ları (tesir) olmayacağını i’tiraf ve beyan-ı birle müşarunileyh Şefik Paşa’nın 
Dersaadet’e vaki olan inhâsına dair müşarunileyhle bu hususun vechen min’el vücuh 
müzâkeresi sebkat (geçmek, ilerlemek) itmediğini suret-i inkârda cevab virmiş ve taraf-ı 
çakeriden dahi Trabzon Valisi müşarunileyh hazretlerinden vürud iden cevabdan bil-
mubahese hengâm-ı mezkûrda Rusyalu ile müsalih (barış) olduğunuzdan tüccar-ı 
merkuman kendülere zarar ziyan iras itmeyeceğini tayakkun iderek tüccarınızın kasaba-i 
mezkûrede bi-mühabâ eğlenmeleri bu maddeye sebeb-i müstakil olacağı cihetle bu babda 
iddianız nabeca (münasebetsiz) olur yollu ecviye-i icâbiye (gerekli cevaplar) sedvine 
düşmüş ise de müdir-i merkûm evvel emr de kârbanlarının Bayburd’da istilâdan onbeş 
gün mukaddem gelüb Trabzon Valisi müşarunileyh tarafından Bayburd’da asakir 
başbuğları olan Şatırzâde ve Kethüdâzâde ve Ali Beğ namına sergerdeler kârban-ı 
mezkûru Bayburd’da bil-tevkif salıvirmediklerini ve zikr olunduğu vechile bu garet 
(yağmacılık) maddesinde müşarunileyh Hasan Paşa ve kasaba-i mezkûre ahalisinin 
kıt’a müdhalleri olmayarak sergerdegân mumaileyhim sebeb oldukları cihetden 
Rusyaludan bu madde zimmetinde almış oldukları akçeden maada kûsur zayiatdan 
malûm ol-mikdar akçeyi devletçe iade ideceğini ifade-i birle kârban-ı mezkûrun 
sergedegân mumaileyhim marifetiyle Bayburd’da onbeş gün tevkif olunduğundan 
Bayburd’un tahkikini iltimas ve istid’a ve bu makûle hususatın devleteyn beyninde derkâr 
olan kemal-ı safvet iktiası üzere münasibi vechile bitirilibde uzun uzadıya 
süründürülmemesi dahi müteferriat (bir kökle ilgili, dallanıp budaklanan) muvâlatdan 
(dostluk) olacağını tezkâr iderek husus-ı mezkûrun yürümeden biraz akçe itasıyla 
bitirilmesi suretlerini dahi imâ itmiş ise de akçe itasıyla bitirilmesi maddesine bilâ-ruhsat 
cür’et olunmadığından ve kârban-ı mezkûr müdir merkûmun ifadesi vechile kasaba-i 
mezkûre kable’l-istila gelübde sergerdergân (başıbozuklar) mumaileyhim tarafından on 
onbeş güne bilâ-muceb tevkif olunduğu mukarin-i (yakın olan) sıhhat midir (doğruya 
yakın mıdır) ve kârban-ı mezkûr kasaba-i mezkûre de kaç gün eğlenmişdir ve bu madde 



 
 

ne vechile vukuu bulmuşdur emval-i mezkûre ne suretle gâret (yağma) olunmuşdur tekrar 
istilâm-ı hâl mealinde iltimasına mebni Bayburd tarafına kâğıd tahririyle cevâbi 
vürudundan sonra tekrar iktizası söyleşilmek üzere meclis faysal (haklı ile haksızın 
arasını bulup karar vermek) verilmiş ise de kasaba-i mezkûr ahalisi velev müşarunileyh 
Trabzon Valisinin ifadesini müsdevi cevab yazsalar bile İranlunun malûm olan hâline 
nazaran bu hususu iddiadan feragat itmeyerek zimmetinde biraz şey ile tanzimine suret 
virilmekden el-çekmeyecekleri müdir-i merkûmun meclis-i mezkûrda ima eylediği 
muameleden bi’l-istidlâl (delil getirmek) zahir (açık olan, belli) olub bu madde zımmında 
def’an li’n-niza’ (anlaşmazlığı ortadan kaldırmak için) biraz akçe itasıyla lakırdının 
bitirilmesi tensib buyurulduğu halde ne tarafdan uydurulmak lazım geleceği ve ol-suret 
mecaz olmadığı halde müdir merkûme ne suretle katiyece cevab virilmek lazım gelürse 
keyfiyetin savb-ı çakeriye iş’arı hususuna inayet-i âliyeleri mebzül ve bid-i refi’ 
buyurulmak temennâsı siyakında işbu ariza-i çakeri tahrir takdimi hâki-pâyi 
devletmasirleri kılınmışdır İnşaallahu Teâlâ ledessa’del vüsul muhat-ı ilm-i âliyeleri 
buyuruldukda ol-babda ve her halde emr ü ferman lutf ve ihsan devletlü, inayetlü, atufetlü 
re’fetlü veliü’n-niam vüfûru’l cûd ve’l-kerem efendim sultanım hazretlerinindir. Fi 17 
Rebiü’l evvel sene (12)47 (26 Ağustos 1831)185 

EK-74 

Arşiv Fon Kodu: HAT Dosya No: 520, Gömlek No: 12453/C, Tarihi: 21 S (safer) 1249 
(10 Temmuz 1833), Konu Özeti: Tokat’da ikâmete memur olub, vefat eden esbak 
Erzurum Valisi Çeçenzâde Hasan Paşa’nın muhallefatının taht-ı temhire alındığına ve 
veresesinin şayeste-i merhamet olduklarına dair Tokat kadısı İbrahim Zühdi imzalı ilâm.  

Der-i devlet mekine arz-ı dai-i kemineleridir ki;  bundan akdem refi’ vezaretle Tokad’da 
ikamete me’mur olunan Erzurum Valisi sabık Çeçenzâde atufetlü el-Hac Hasan 
Paşa hazretleri çend mah sâhib-fıraş (hasta, yatağa düşmüş) olub işbu Saferu’l 
hayrın yirminci yevm-i isneyn sâat yedide (10 Temmuz 1833) ecel mev’uduyla 
(önceden takdir edilmiş) bi-emrillahi Allah’u Teâlâ irtihal-i dar ül beka idüb
müteveffa-yı müşarun-ileyh müdde-i vakidden beru Tokad’da ikamet üzere olduğundan 
vilayetinde dahi kesir’ul ıyal olmakla (bakmakla yükümlü olduğu çok kişi) gerek 
Tokad’da müddet-i ikametlerinde ve gerek vilayeti Trabzon’da masarif-i kesireye (çok, 
bol) düçar olmak mülasebesiyle vilâyetinde ve mahâl-i âhirde (diğer mahallerde) duyun-ı 
kesiresi olduğu ve vereselerinden iki nefer evlad-ı zükûru ve bir nefer kerimesi ve 
dört nefer menkuhası (nikâhlı eşleri) kaldığını ihbar etmeleriyle bu tarafta olan kâffe-i 
muhallefatı (ölenin bıraktığı malları) ma’rifet-i şer’-i şerîf ve voyvoda ağa kulları 
ma’rifet-i ve vücuh-i ahâli marifet ve ittifaklarıyla (bir yere dayanan) tahrir olunub 
vereseleri şâyese-i merhâmet olduğu ve husus-ı muhallefata dair ne vechile emr ü irade-i 
seniyye taalluk eder ise ol-vechile amel ve hareket olunacağı ifade babında evvelki 

                                                            
185 http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/03/31/rusyanin-bayburtu-isgalinin-izleri-ve-
cecenzade-hasan-pasa/ 

 



 
 

vâkı’u’l-hâldir bi’l-iltimâs pâye-i serir-i a’lâya arz ve i’lâm olundu bâki emr hazret-i men-
leh’ül emrindir. Hurriet fi’l-yevm’il-hâdi işrîn min şehr-i Safer’il-hayr li-sene tis’a ve 
erbe’ine ve mi’eteyn-i ve elf (Saferu’l hayrın 21’i sene 1249’da yazılmış 
(kaydedilmiş)tır). 10 Temmuz 1833 

El-abdu’d-dâi li’d-devleti’l-aliyyeti’l-Osmâniye 

Es-Seyyid İbrahim Zühdü el-müvellâ-hilâfe bi-medîne-i Tokat186 

EK-75 

Arşiv Fon Kodu: HAT Dosya No:520, Gömlek No: 25453B, Tarihi: 1249 S (Safer) 29 
(18 Temmuz 1833), Konu Özeti: Pederinin vukuu vefatından bahisle mazhar-ı 
himâye olmaları istirhamına dair Hasan Paşa’nın oğlu (Bektaş) Rüşdü mührü ile 
Ser-asker Paşa’ya ariza. g.tt 

İnşâallâhu Teâla 

Mübârek hâki-pâyi hacet revâ-yı hazret-i veliü’n-nimetlerine arz-ı hâl-i zarâatmâl-i abd-i 
mülükleridir.   

Velinimet-i bi-minnetim devletlü, inâyetlü, merhmetlü, ubbehetlü efendim sultanım 
hazretleri  

Pederim Paşa bendeleri kaç mah mukaddem mübtelâ olduğu sarılık illetinden halâs 
ve devâ bulamayub işbu mah (ay) Saferü’l-hayrın yirminci yevm-i isneyn saat yedi 
buçukda hulûl-i ecel mev’uduyla dâr-ül bekâ-ya irtihâl eylemeyin Hâk Celle ve Âla 
Hazretleri şevketlü, kudretlü, muhabbetlü padişâhımız efendimiz hazretlerine ve zât-ı 
merhâmet-simat ve veliü’n-nimetim hazretlerine tûl ömürler ihsân eyleye. Mahal-i 
menfazamızdan (sürgün yeri) afv-ı itlâfımız ferman-ı celülü’ş şânî vürûduyla Karahisar’a 
azimet üzere iken emr bari böyle zuhûr itdi müteveffa pederim bendelerinin hayâtında 
teveccühle koca sahâbet ve hakkında dil-nüvâzi (gönül okşayıcı) ve merhametleri derkâr 
ve cümleye aşikâr ise bu günde cümlemiz merhûmun evlâd ve ıyali efendimin tayin ve 
muhtacı olub evvela Allah, saniyen (ikinci olarak) efendimizin gayri dest-girimiz 
(yardım, arka olmak) olmadığı be-dîdâr ü (görünür olmak)  cu def’e suret-i hâl kabl-i şer 
tesyâr olunmuş i’lâm-ı şer’iye mâlum-ı merhametleri buyuruldukda bu abd-ı 
mülükâneleri bundan böyle Karahisar’a varub müteveffa-yı müşarun-ileyhin ehl-i ‘ıyali 
ve halk ve esireleri (seçkin, güzide) ağaz-firak tahassürleriyle (hasret çekmek) bi-âdem 
olmakdan heman kendü evlâd-ı ıyalim cariye ve kölelerini görüb hâki-pâyi devletlerine 
derhal ve hidemât-ı rızâ-yı devletleri istihsâl olunmak abd-ı (kul, köle) kemterileri 
(değersiz) hakkında niam-i lâ yuhsâ ise de (sayısız nimetler) tevcihle emr ü ferman 
buyurulur ise ol-veçhile amel ve hareket olunmak ve merhûmun hayâtında sahib-i 

                                                            
186 El-müvellâ-hilâfe: Kadı ya da naibi ifade eder. İhtilaflı konuların merci’i, havale edildiği 
makam.. 



 
 

merhametleri buyurulacağı misillü bu vakitde ve bundan böyle dâhi gayret-i türabiyesini 
icra buyurulmak şân-ı merhametşânları iden ifade temennâsı ol-babda ve her halde rahm 
ü şevkat ve envar-ı eşya merhamet-i himmed buyurmaları bi’t-zarûri arz-ı hâl-i 
kemterâneme ihtiyâr (istek, arzu, tensib) kılındı. İnşallahu Teâlâ şâyan-ı inzar-ı merhamet 
asar-ı râhimâneleri buyuruldukda emr ü ferman ve kerem ve ihsan bi-hazret-i adl-ü ve’l-
ünvanındır. Fi 5 Safer sene (12 )49    

EK-76 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 520, Gömlek No: 25453/A, Tarihi: 29 Z 1249 (9 
Mayıs 1834), Konu Özeti: Tokad'da ikamete memur el-Hac Çeçenzade Hasan Paşa'nın 
vefatı cihetiyle, tereke ve muhallefatının tahririne memur tayini.  

Seniyyü’l himemâ devletlü atufetlü efendim, 

Cenâb-ı hak velinimet bi-minnetimiz ve velinimet cihan şevketlü, kerametlü, kudretlü 
padişahımız efendimizin eyyam (günler, devirler) ömür ve şevket ve iclâl-i şâhânelerini 
efzun (çok fazla, çok şahâne) eylesin âmin. Tokat’ta ikamete memur Çeçenzâde el-Hac 
(Hacı) Hasan Paşa’nın ecel-i mev’ûdiyle (vaad olunan eceliyle) irtihal-i dar-ı beka 
itmiş (kalıcı âleme göçmüş) olduğuna dair oğlu Abdi dailerinin (duacılarının) şukka 
gûna bir kıt’a arizasıyla Tokat naibi efendinin bir kıt’a i’lâmı varid olub sarrafı Topal 
Agob kulları yediyle su-yi senaveriye vasıl olmuş ve i’lâm-ı mezkûrede beyân olunduğu 
vechile kesirü’l ıyâl ve duyun-ı kesiresi (hem çoluk çocuk fazla, hem de borcu çok) 
olduğunu ve sarraf-ı mersumun dahi külliyetlü matlubatı (alacağı) olduğunu ifade ederek 
tahrir olunan tereke ve muhallefatının (ölenin bıraktığı malları) zabt ve tahririne mücerreb 
(tecrübeli) ve hafif el muine (yardımcı, yardım eden) bir bendelerinin ta’yin 
buyurulmasını mersum kulları niyaz ve ve oğlu kulları dahi istirham eder i’lâm ve şukka-i 
mezkûresi işbu ariza-i senâveriye mevzuen irsali savb-ı sâmileri kılınmağla haki-pâyi 
hazret-i veliü’n-niamiye takdim ve ol-babda her ne vechile emr ü irade-i Aliyeleri erzan 
buyurulur ise icra-yı menut-ı lütuf ve himemleridir efendim. 

EK-77 

Arşiv Fon Kodu: HAT Dosya No: 520, Gömlek No: 25453, Tarihi: 1249 Z 29 (9 Mayıs 
1834), Konu Özeti: Tokat’da ikâmete memur Çeçenzâde Hacı Hasan Paşa’nın vefat 
etmesiyle muhallefat ve terekesinin zabt ve tahririne Zühdü Bey’in memur edilmesi.   

Seniyyul-himemâ kerimü’ş-şiyema devletlü, inâyetlü, atufetlü efendim hazretleri, 

Rabbimiz Teâlâ Hazretleri İsm-i Âzamı hürmete ruh-i icsâm-ı âlem ve şehinhâh kâffe-i 
imam olan zât-ı şevket-simât şâhâneye tükenmez ömr ve ikbâl ihsân zıll-i zalil-i 
merhamet zıll (koruma) mülükânelerin mefarik-i acizânelerimizde saye-ban (koruyan, 
himaye eden) buyursun. Tokad’da ikâmete memur Çeçenzâde Hacı Hasan Paşa hulul-ical 
mev’uduyla fevt olarak muhallefat ve terekesinin zabt ve tahriri zımmında mücerreb 
tecrübe olunmuş ve hafifü’l-muin bendelerinin ta’yini hususu devletlü ser-asker paşa 
hazretleri taraflarından ifade olunmuş ve ol-babda müşarun-ileyh hazretlerinin 



 
 

tezkireleriyle evrak-ı saire manzur-ı âli buyurulmak üzere leffen takdim kılınmış ve 
Hâcegân Divân-ı Hümâyun mektubcumuz efendi bendeleri halifesinden Zühdü Beğ 
kulları bu husus-ı me’muriyete münâsib görülmüş ise de bu babda her ne veçhile emr ü 
irâde-i ilhâm-âde-i Hazret-i Zıllullahi şeref-raz-i südur buyurulur ise iktizâyı münifi 
icrasına ibtidâr kılınacağı mâlum-ı sâmi-i müşirileri buyuruldukda irade efendimindir.   

Devletlü, inâyetlü, atufetlü, ubbehetlü, veliü’n-niam kesirü’l-kerem efendim hazretleri, 

Reside-i enâmil-i tekrim olan işbu tezkire-i âliyeleriyle ser-asker müşarünileyh 
senâverileri hazretlerinin tezkire-i vâlâları ve evrak- saire mübârek ve muallâ hâki-pâyı 
tutiyasa-yı (kıymetli) cenâbı hilâfetpenâhiye arz ve takdim birle meşmul lahzâ-i mekârim-
i efâzâ-i hazret-i padişâhi buyurularak tensib ve istizân-ı asâfâneleri veçhile husus-ı 
mezkûra muma-ileyh Zühdü Beğ bendelerini ta’yin kılınması irade-i seniye-i şâhâne 
buyurulmuş ve salifü’l-beyan tezkire ve evrak-ı saire iade kılınmış olmakla ol-babda emr 
ü himem hazret-i men-leh’ül emrindir. 

EK-78 

Arşiv Fon Kodu: C.ML. Dosya No: 140, Gömlek No: 5985, Tarihi: 29 Z 1250 (28 Nisan 
1835), Konu Özeti: Erzurum valisi iken vefat eden Çeçenzade Hasan Paşa'nın miriye 
ve Miri Sarrafı Agob'a olan borcunun hesabı görülerek İstanbul'a ihzar edilen (huzura 
getirilen) oğlu tarafından taksit ile ödenmek şartıyla tesviye olunacağı takarrür etmiş 
olduğundan kefalete rabtolunarak oğlunun Trabzon'a azimetine müsaade verilmesi. a.g.tt 
Marûzi bendeleridir ki, 

Sadır olan ferman şeriflerine imtisalen (bağlı olarak) mir-i muma-ileyh ile sarrafi mersum 
dörd def’a celb ile meclis-i âhirde gümrük emini Saadetlü Salih Beğ Efendi bendeleri 
dahi hazır olduğu halde husus-ı mezbûr dermeyan olub pederi müteveffa-yı müşarun-
ileyhin öteden beru servet ve yesâr (varlık) ile iştiharı (tanınmak, bilinmek) cümlenin 
malumu olarak hüsn-i vefatında külliyedlü nukud ve emval (mallar) ve eşya zuhûru 
me’mul (umulur) iken zuhur iden muhallefatı (ölen kimsenin bıraktığı şeyler) pek cüz’i 
olub duyununun öşrüne vefi (kifayet eden) olmadığından ve mektûm malı (gizlenmiş, 
saklı) olduğu maznûn (zannolunmuş) olduğundan maada bazı taraflardan rü’yet olduğuna 
ve suret-i mersume (yazılmış) olan deyni (borcu) dahi mukattan bedelatından mersumun 
dahi bedelat-ı mezkûreden dolayı hazinelere zimmeti olmak mülasebesiyle mersumun 
(adı geçenin) matlub-ı emvâl-i miriyeden ma’dud (hesap edilmiş) bulunduğundan gayri 
sizin dahi pederiniz sayesinde servet ü sâmân peyda eylediğiniz meşhud olarak 
(gözle görülmüş, görülen) her ne kadar pederinizin mektum malı olmamak lazım gelse 
bile mersumun (adı geçenin) matlubuna (kayıtlı borcuna) bir suret virmek lâzımeden 
idüğüne mebni deyn-i (borç) mezkûrun te’diyesine (borcun ödenmesi) bir suret 
virilmediği halde hakkınızda sui-muameleye da’vet olacakdır denilerek keyfiyet bila-taraf 
kendisüne ifade olunmuş ve mir-i muma-ileyh cevabında pederinin mektum (gizli) bir 
nesnesi olmadığından başka pederinin umutuna (işlerine) karışmadığını ve fakat Trabzon 
Valiliğinde altı yedi mâh Trabzon’da mütesellim olduğunu ve deyn-i mezbûrun 
te’diyesine iktidarı olmadığını ve kendisinün mal ve emlakı kırk elli bin guruşluk 
şeyden ibaret olub anı dahi füruht ile deyn-i mezkûre virilmesi irade buyurulur ise 



 
 

kendüsü sıfır-ül yed (eli boş) kalacağını beyan itmiş ve bunun üzerine masr olarak 
(dağılınmış) her meclisde bundan gayrı kelâm söylememiş ve sarraf mersum dahi 
cevabında müteveffa-yı müşarun-ileyhin devletçe sarraf ta’yin olunmuş ve matlûbatı dahi 
taahhüd eylediği mukattaat-ı mal ve bedelâtdan olarak hazinelere virilmiş ve vireceği 
akçelerden olub el-hâletû hâzihi (şimdi halen) hazinelere ve mahal-i sâireye külliyetlü 
deyn-i olub te’diyesi matlubat-ı merkûmenin husûlüne (hâsıl olma) menut (bağlı) 
olduğundan tahsiline himmet olmadığı halde medyun (borçlu) ve harab olarak iflâsına 
bais olacağını beyan iderek tahsiline himmet ve inâyet buyurulmasını bi’l-muvacehe 
(karşısında, huzurunda, karşılıklı olarak) ifade itmiş ve müteveffa-yı müşarun-ileyh mir-i 
muma-ileyh zimmetinde Trabzon eyaleti hâsılatından olarak sekizyüzbin kise 
alacağı olduğundan başka Erzurum valiliğinden infisalinde (olduğu yerden ayrılma) 
Karahisar’da mir-i muma-ileyhe emaneten bazı eşya bırakmış ve füruht (satış) içün 
kırk re’s ester (katır) ve beş on re’s (on baş) esb (at, beygir) bırakub anların bahasıdan 
dâhi pek cuz’i şey götürüb maadası (bundan gayri) zimmetinde kalmış idiğünü 
müteveffa-yı müşarun-ileyhin lisanından mesmu’ları (duyulmuş) olduğunu müşarun-
ileyhin hin-i vefatında (az zaman önceki vefatında) dahi mir-i muma-ileyh hayli şey 
ketm (gizlemek) ve ihfa (saklamak, gizlemek) eylediği rivayet olunduğunu ve mir-i 
muma-ileyh pederi sayesinde haylice servet ve sâmân (servet, zenginlik) peyda itmiş 
idüğü bazı erbab-ı vukûf haber virmiş olmalarıyla bu suretde ihbar ve rivâyete göre 
müteveffa-yı müşarun-ileyhin mir muma-ileyh zimmetinde emval-i mektumeden (gizli 
mal) başka külliyetlü alacağı ve kendüsinün dahi servet ve yesârı (servet, refah) olmak 
lazım gelür ise de mir-i muma-ileyh âdem-i iktidârını ve mektum (gizli) nesne olmadığını 
beyandan gayri bir şey demeyüp anın üzerine ısdar eylediğine ve sarraf mersumun dahi 
hazinelere zimmeti ve mahâll-i saireye (çeşitli yerlere) külliyetlü deyn-i olduğuna (borcu 
çok olduğuna) ve niyaz ve istid’âsına nazaran nevecihle irade-i aliye taalluk buyurulur ise 
ol-babda emr ü ferman hazret-i men-leh’ül emrindir.      

Mühürler: (sağdan sola) Mehmed Said / Musa 

Devletlü, inâyetlü, Fehametlü, ubbehetlü, merhametlü, velini’met-i bi-minnetim efendim 
sultanım hazretleri,  

Bundan akdem (önce) vefat iden Çeçenzâde müteveffa Hasan Paşa’nın hazine-i âmîre 
ve sarrafına olan duyun-i külliyetlü mal muhallefatı (ölen kimsenin bıraktığı şeyler)  İfa 
idilmediğinden ve müteveffa-yı müşarun-ileyhinin servet ve sâmânına göre mal 
muhallefatı zahire (açığa) çıkmadığından o makûle emvâl-i mektumesinin (gizli 
mallarının) zahire ihbarasıyla duyununun te’diyesi esbab-ı istihsâl olunmak üzere 
……….Der-saadet’e irsâli iradesini şamill ve müteveffa-yı müşarun-ileyhinin emvâl-i 
mektumesi hususunda ……….arz ve inhası müştemil hem-pa (arkadaş, yoldaş) berây-ı 
(için, den dolayı) mübahat (güzellik) olan emr-nâme-i sâmi ……meal-i âliyesi rehin-i 
ıttılâ-ı âcizî (muttali olması, öğrenmesi) olmuş ve müteveffa-yı müşarun-ileyhin mal-ı 
muhallefatı tahririne me’mur ……….zahirinin efendi bendeleri bu tarafda bulunduğu 
avanda (zamanda) gayr-ı ez mevcud müşarun-ileyhin emvâl-i muhallefatından (ölenin 
bıraktığı mallar) o makule eşya-yı maktumesi oğullarından lede’t-tahkik zimmetlerinde 
ve mahal-i ahirde habbe-i vahidesi (biricik tek) olmadığını ifade ve takrir ve sair bir 
mahalde dahi o misillü emval-i mektumesi (gizli malı) maznun (zannolunmuş) 



 
 

olamayarak iktizâsı mübaşir muma-ileyh bendelerinin hin-i avdetlerinde arz ve tasdir 
olunmuş olduğundan muhat-ı ilm-i alem-i ârâ-yı ……….buyurulmuşdur müteveffa-yı 
müşarun-ileyhin oğullarından Bektaş Beğ bendeleri diğerinden dirâyetlü ve reşid 
olmak takribiyle sünuh iden emr ü irâde-i rahimâneleri vechile mir muma-ileyh bendeleri 
bu def’a Der-saadet’e i’zam-ı u isbal (gönderme yollama) olunmuş ve her vechile 
müsaade-i seniyye-i veliyyü’n-niamilerine muhtaç bulunmuş olduğundan hakk-ı 
acizanesinde muhat-ı teveccühat-ı mün’imane ve müsa’afe-i (yardımlaşmak) behiyye-i 
asafâneleri derkâr ve sezavar (münasip) buyurulmak temennası ve müteveffa-yı müşarun-
ileyh olmakla emval-i mektumesi (gizli malı) olmadığından başka bu babda bir gûna 
muamelat-ı çakeri vukuu gelmediği ifadesi zeria-i (vesile) ibraz-ı sıdk-ı ubudiyetim 
olmuşdur İnşa-Allah’u Teala muhat-ı âlem-i kâinat ârâ-yı râhimâneleri buyuruldukda ol-
babda emr ü ferman hazret-i men-leh’ül emrindir. Fi 5 ….sene (1)250 Bende Es-Seyyid 
Osman  

 

Devletlü, inayetlü, merhametlü veliü’n-niam efendim sultanım hazretleri devlet ve ikbal-i 
ebedi ile sâğ ve vâr olsun  

Pederim Erzurum Valisi sabık müteveffa Çeçenzâde Hasan Paşa’nın Sarrafi Ağob 
(sarraflıkla uğraşan Ağob) zımmiye ve hazain-i miriyeye (devlet hazinesine) külliyetlü 
deyni olduğuna mebni müteveffa-yı müşarun-ileyhin muhallefatı (ölenin bıraktığı mallar) 
cânib-i devlet-i âliyeden mübaşir (müfettiş) ta’yiniyle tahrir ve terkim e muhallefatın 
mümkünü’l-nakl olan eşya-yı nefisesi aynen ve mümteniü’l nakl olan eşya (nakli mimkün 



 
 

olmayan eşya) ve hayvanatı ol-tarafta füruht olunarak bahaları Der-saadet’e götürülmüş 
ise de müteveffa-yı müşarun-ileyhin sarraf mersuma (adı geçen, bahsi geçmiş) ve hazain-i 
miriyeye (devlet hazinesine) külliyetlü duyunu olduğuna ve muhallefat-ı mezkûresi 
şöhret-i serveti ve sâmânına göre pek cüz’i idüğüne mebni güya ind-i acizânemde 
külliyetlü eşyâ-yı nefisesi ve zimmet-i çakeranemde külliyetlü alacağı olduğu rivayet 
kılındığından ve sarraf mersumun dahi müteveffa-yı müşarun-ileyhde mukâtaât 
bedelâtından ve saireden dolayı altu yük (altıyüz bin) bu kadar guruş matlubu olduğundan 
bu kullarının Der-saadet’e celbiyle muhasebesinin rü’yet ve tesviyesi hususuna irade-i 
seniyye-i şâhâne tallukuyla bu çakerileri Der-saadet’e ihzâr olunmuş ve geleli üç beş 
mâhı tecavüz iderek (üç beş ayı geçerek) el-hâlet-ü hâzihî (hali hazırda) bir netice 
virilememiş olduğundan ve bu kulları ol vakiden beru îcâren bir hanede (kiralık bir evde) 
ikamet ve envâ-i sefâlet çekmekde idüğüm muhat-ı ilm-i âliyeleri buyuruldukda pederim 
müteveffa-y müşarun-ileyhin sarraf mersum ile olan kâffe-i ahz ve itasının muhasebesi 
hususu rical-i devlet-i âiyeden tensib ve irade buyurulan bir bendelerine ihalesiyle ol-
vechile hesabının rü’yet ve tesviyesi hususuna müsaade-i seniyyeleri erzan buyurulmak 
babında emr ü ferman devletlü, inayetlü ve himmetlü veliü’n-niam efendim sultanım 
hazretlerinindir.  

El-müderris (Ders veren, Profesör) müteveffa-yı müşarun-ileyh Bektaş mahdumu 
Bende (kendinden bahis edilen vefat edenin (Çeçenzâde Hasan Paşa) oğlu Bektaş 
(Bey) kulları)  

Marûzi kullarıdır ki,  

Sadır olan ferman-ı âliyelerine imtisalen atufetlü defterdar efendi bendelerinin takriri 
bade’l-mütalaa vüzerâyı izâm hazerâtı kapu kethudâlarından atufetlü Raşid Beğ Efendi ve 
Çeçenzâde Hasan Paşa merhûmun sabık kapu kethûdası Ali Raif ve Hasib Efendi ve 
Hacı Edhem Beğ Efendi bendeleri ve müteveffa-yı müşarün-ileyhin oğlu sahib-i arz-ı 
hâl Bektaş Beğ ve sarrafi Agob kullarıyla muteberatdan çend nefer (birkaç kişi) sarrafat 
kulları celb ve müteveffa-yı müşarün-ileyhin sarrafı mersum ile vakıa olan ahz ve ita-ya 
muma-ileyh Ali Raif Efendi bendelerinin vukuf-ı tammesi (tam bilgisi) bulunduğundan 
mersumun defterlerine eman (hemen) nazar u dikkat olunarak muhasebeleri rü’yet 
olundukda mersum Agob kullarının müşarün-ileyhde maa-güzeşte (geçmişle eraber) beş 
yük (beşyüzbin) doksanbeşbinikiyüzonbeş guruş matlubu zuhur itmiş ise de tarafeynin 
hüsn-i rızaları ve hazar-müşar (işaret olunan sulh) ve muma-ileyhim bendelerinin re’y ve 
tensibleri vechile muma-ileyh Bektaş Beğ tarafından mersum Agob kullarına üç taksit ile 
üç yük yirmibeşbin (üçyüzyirmibeşbin) guruş virilerek pederi müşarün-ileyhin zimmetini 
tebrie itmek (bir kimseyi zan ve şüpheden kurtarmak) üzere faysal (hüküm) ve karar 
virilmiş ve taksit-i evveli (ilk taksit) olmak üzere meblağ-ı mezbûrun yüzellibin guruşunu 
işbu elli senesi (H/1250-M/1834)Receb-i şerifinin onbeşinci gününden doksanbir gün 
mürurundaki sene-i merkûme Şevvale’l-mükerreminin onaltıncı günü ve taksit-i sânisi 
(ikincisi) olmak üzere yüzbin guruşu kezalik (böylece) Receb-i şerifin onbeşinci 
gününden yüzyirmibir gün mürurundaki sene-i merkûme Zilkadesinin onaltıncı gün ve 
taksit-i sâlisi (üçüncü) olmak üzere yetmişbeşbin guruş yine Receb-i şerifin onbeşinci 
gününden yüzseksenbir gün mürurundaki ellibir senesi Muharreminin onaltıncı günü edâ 
olunmak şartıyla tarafeyn birbirleriyle istihlâl-i hukuk ve istihkâm-ı esas-ı müvâlât 



 
 

(dostluk) iderek müteveffa-yı müşarün-ileyhden vesaireden dolayı birbirleriyle münakaşa 
ve muarazaya (tartışma) mucib bir şey kalmamış olub ancak mir muma-ileyh Der-
saadet’de ikamet eyledikçe mebaliğ-i mezbûru edâ edemeyüb memleketine azimetine ve 
füruhat ideceği (satacağı) emlak ile tedarik ideceği akçenin tedariki hususları hala 
Trabzon Valisi Devletlü Osman Paşa Hazretlerinin muavenetine menut idüğünü 
(yardımına bağlı olduğunu) ifade itmiş olmakla mebaliğ-i mezbûru takasibat merkûmu 
duhullerinde bila-istimhal (zaman, mühlet isteme) te’diye itmek (ödemek) üzere bu 
tarafda kavi (sağlam) kefile rabt olunarak (bağlanarak) memleketine azimetine ruhsat 
virilmesi ve kefili olmadığı halde yanına mübâşir terfikiyle irsal buyurularak taksidleri 
duhullerinde mebaliğ-i mezbur mübaşir muma-ileyh maifetiyle tahsil ve tesbil (yol 
gösterme) itdirilmesi şıklarından kangisi (hangisi) muvafık-ı irade-i âliyyeleri buyurulur 
ise keyfiyetin baş muhasebeye kaydıyla tarafeyne ilm ü haberinin itası ve mir muma-
ileyhin füruhat ideceği emlak ve akaratının füruhtuyla akçe tedarikinin teshili 
(kolaylaştırma) hususlarında mir muma-ileyhe her vechile muavenet ve muzaherete 
(birbirine yardım etmek) himmet buyurmaları Trabzon Valisi müşarün-ileyha ba-mektub-
ı sâmi vesaya (vasiyet, nasihat) buyurulması menut-ı re’y-i âliyeleri idiğü malûm-ı 
devletleri buyuruldukda emr ü ferman hazret-i men-leh’ül emrindir. 

EK-79 

Arşiv Fon Kodu: MVL, Dosya No: 811, Gömlek No: 25, Tarihi: 08 Muharrem 1275 (18 
Ağustos 1838), Konu Özeti: Çeçenzade müteveffa Hacı Hasan Paşa familyasının maaş 
talebi. (3. Der-saadet) 

Devletlü efendim hazretleri, 

Müteveffa Çeçenzâde Hacı Hasan Paşa familyasından mukaddemce (önceden) Der-
saadet’e gelerek duçar-ı zaruret ve sefâlet olduklarından bahisle bir hane itasıyla beraber 
münâsib mikdar maaş tahsisini müsted’i (dilekçe veren) ita eyledikleri arz-ı hâl manzûr-ı 
sâmi-i nezâretpenâhileri buyurulmak üzere leffen takdim kılnmış olmakla icabının iş’ârı 
babında emr ü ferman hazret-i men-leh’ül emrindir. Fi gurre Muharrem sene (12)75 
Bende Kamil  

Devletlü efendim hazretleri, 

Enmele zîb-i tevkir olan işbu tezkire-i âliye-i riyâsetpenâhileri meal-i âlîsiyle melfuf-ı 
arz-ı hâl müeddası rehin-i ikan-ı bendegânem olmuş ve maaş tahsisi hakkında olan 
nizam-ı nezd-i âli-i asafânelerinde beyandan müstağni bulunmuş ve icra-yı icâbı 
mütevakkıf-ı re’y-i sâmi-i daveranileri olarak arz-ı hâl-i mezkûr leffen iade kılınmış 
olmakla ol-babda ve her halde emr ü ferman hazret-i men-leh’ül emrindir. Fi 8 Muharrem 
sene (12)75   



 
 

 

Marûz-ı cariye-i kemineleridir ki, 

Çeçenzâde merhum Hacı Hasan Paşa torunlarından olub ikâmet olunan mahal bir 
tarafı Koçgirli (Sivas bölgesi-Koçgiri) ve bir tarafı Görmüş aşireti olub mallarımızı 
yağma veyahud ve garat (çapul) iderek dokuz seneden beru bi-vaye (mahrum, nasipsiz) 
zarûretde ve perişan kaldıklarımıza bundan bir buçuk mâh akdemce (bir buçuk ay önce) 
oğullarım Alaaddin Beğ ve Sayid Beğ ve Hamid Beğ ve Hurşid Beğ ve Hasan Beğ ve 
Şerif Beğ ve Fatma hanım ve Hediye hanım cümlesini bi’l-isti’câl (acele olmasını 
istemek) ifade-i hale ma’adelet-beşeriye (adaletli, adalet özelliğine sahip) geldiğime ve 
min külli’l vücuh (bütün sebepler) şehite-i merhamet olub geleli zukak (sokak) 
ortalarında çır çıblak ve perişan olub cedleri vezir ve vezirzâde bulunduklarımla 
mebni cariyelerine evladlarım ile sığınacak ve setrü’l ırz olacak (namusumuzu 
koruyacak) bir mekân ihsân ve inâyet buyurulması ve sadaka-i hazret-i padişâhi 
nanpâre (bir lokma ekmek, ekmek parçası) olmak üzere bir maaş tahsislerini müvafık-ı 
emr ü irade-i âliyyeleri erzan buyurulması hakk-ı acizânemizde merhamet-i seniyyeleri 
erzân buyurulmak niyazı sad hezâr (yüz bin) hicab ile takdime cesaret kılınmış ve 
icâbının icrası mütevakkıf emr ü irade-i âliyyeleri buyurulmuş olmakla ol-babda icrâsına 
müsaade-i âliyeleri erzan (layık, münasip) buyurulmak babında emr ü ferman lütf u ihsan 
merahim-i bi-pâyân hazret-i veliyyü’l emr ve’l ihsanındır. Fi 20 Cemaziyelahir sene 
(12)74 

Bende Aişe bint-i (kızı) merhum Hacı Hasan Paşa Beğin / Bende müteveffa-i 
müşarun-ileyh torunlarından Alaaddin Beğ ve Seyid Beğ ve Hamid Beğ ve Hurşid 
Beğ ve Hasan Beğ ve Hediye ve Fatma namın bende 

 



 
 

EK-80 

Arşiv Fon Kodu: C.ML. Dosya No: 47, Gömlek No:2175, Tarihi: 03 C (Cemaziyelahir) 
1254 (24 Ağustos 1838), Konu Özeti: Çeçenzâde Hasan Paşa’nın sarrafı Agob’un 
müşarün-ileyhden matlubu olub, vereseden talep eylediği mebaliğin tahsili. 

Maliye Nazırı Müşîr-i mükerrem saadetlü, atufetlü Paşa Hazretleri işbu tahrirat hâk-i pâyi 
hümâyun hazret-i şâhâneye lede’l-arz husus-ı mezbûrun taraf-ı atûfilerine havalesi emr ü 
ferman-ı hümâyun-ı mülükâne buyurulmuş ve bu madde için mukaddema yazılan 
tahrirat-ı senâveri derkenar ettirilmiş olmağla icra-yı iktizasına himmet buyurulsun deyü 
buyuruldu. Fi 15 Cemaziyelahir sene (12)54 

Maruz-i kullarıdır ki, 

Sarraf taifesinden Karabet nam zımminin Çeçenzâde müteveffa Hasan Paşa’da olan 
dört yük atmış bu kadar bin guruş matlubatınn tahsili zımmında mukaddemâ emr ü âli 
ısdâr ve tesyâr buyurulmuş ise de infaz ve icra olunamadığı ve bu keyfiyet ken özrü 
mucib olduğu beyanıyla suret-i tesviyesi hususunu mersum mübârek rikâb (makam) 
zilliyetmaab? hazret-i mülükâneye arz-ı hâl takdimiyle inha ve istirhm etmiş ve matlubat-
ı mezkûrenin tesviyesi babında şeref-sünuh buyurulan irade-i seniyye-i şâhâne mucibince 
keyfiyet darbhane-i amire müşiri atufetlü paşa hazretleriyle lede’l-muhâbere matlûbat-ı 
mezkûrenin te’diyesine müteveffa-yı muma-ileyhin oğlu Bektaş Beğ mukaddema Der-
saadet’e yollandığı hengâmda müteahhid olmuş (üstlenmiş) ve ol-vechile tahsili 
babında emr ü âli ısdâr ve keyfiyet su-yi çakeriye bi’t-def’aat tahrir ve iş’âr buyurulmuş 
ise de henüz tahsil olunamamış ve bu def’a dahi müteallik buyurulan irade-i seniyye 
mucibince mebaliğ-i mezkûrun muma-ileyhden ser’ian tahsili ve mümkün olamadığı 
surette bu babda infazı irade-i seniyye ikdamda sûy (taraf) çakeriden tesamuh (müsamaha 
hoşgörü) vukuuna ihzân-ı hak (haklıya hakkını vermek) müsadesi mültezim (birşeyi 
üzerine alan) olan mevaddan idüğüne mebni mebaliğ-i mezbûrun sarraf çakeri 
kullarından istihsâli lazım geleceğinden ber-mucib irade-i seniyye mebâliğ-i mezbûrun 
muma-ileyhden suret-i tesviyesiyle mersum tarafına irsâliyle keyfiyet serian işaret 
olunmasını emr hâme pirâ-yı tâ’zim ve tefhîm olan fermannâme-i sâmi-i mün’imanelerin 
mazmûn mutâvaat-ı (itat etme) meşhûnu (dolu) rehin-i ikan (teminat) abd (kul) 
müstehamları (şaşırmış) olmuşdur. Çakeri mur (karınca) mikdar ve kemter-i kemine 
zerre-i haksarları devlet-i âliyye-i abedü’l-devamın abd gayr-i azade çakeri debirinesi 
(yazıcısı) olduğum şerefine mebni kâffe-i halde saniha-zîb-i südûr olan emr ü ferman 
vacibü’l-izân-ı rahimânelerinin infaz ve icrası ve reviş-i (gidiş, tutum, davranış) sadâkat-
pûş-ı (örtü) bendegân muhavvel (ısmarlanmış) buyurulan hidemat-ı müstevcibü’l 
(gereken) feyzül mübahat-ı âliyenin bir def’a irade-i âliyyenin tensik ve ifası uhde-i 
abudiyetime manend-i feraiz-i hamse (beş) borç edinmiş ve emr-i edna ve mu’tenâ bihâda 
zerre-veş (zerre kadar) tekâsül (üşenmek, tembellik) ve müsamaha vukuunu isyan ve 
küfran-ı (nankörlük etmek) nimetden add (itibar etmek) eylemiş ve her halde kavlen ve 
filen mütehaşi (çekingen, sakınan) ve muhteriz (çekingen) bendegândan (hizmetci gibi) 
bulunmuş olduğum nezd-i ilhâm-peyvend-i (ulaşma, varma) mün’imânelerinde zâhir ve 
aşikâr olduğu misillü muma-ileyh Bektaş Beğ’in sarrafi mersume vesaireye olan duyûn-ı 
meşbetenin ifası zımmında ve kendisü Der-saadet’e ba-ferman-ı âli ta’yin buyurulan 



 
 

mübaşir marifeti ve marifet şerile kâffe-i muhallefatı ve emlak akareti ve cümle zimmeti 
ve zahirde (görünen) göze gelen rimal (kumlar)? itlak olunur her nesi var ise zabt ve 
tahrir ve füruht olunarak (satılarak) mumza (imzalı) defterle hâsıl olan esmânı (satılan 
şeyin parası) mübaşiri (müfettiş, kontrolör) yediliyle (eliyle) Der-saadet’e irsal olunmuş 
ve bir müddedden sonra duyun-ı bakiyesini vilâyetinde tedarik ve ibsal etmek üzere ba-
rızâsı âliye vilâyeti tarafına geçmiş ise de yine edâ-yı duyûn maddesinde tekâsül 
(tembellik) ve tehavün (önemsememek) ederek bir akçe irsal etmediğinden bakaya 
duyûnun tahsili babında şeref-südur olan emr ü âli ve diğer mübaşiriyle vürud etmiş 
zimmeti olan mebaliğ-i mezburun tahsili emr ve irade-i seniyye mahzasından (saf, 
katıksız, tam) bulunmadığına binaen taraf-ı çakeriye ihzar ve üç mahdan ziyade ce’s 
(korkutma) ve tazyik (baskı) olunmuş ise de bir akçesinin tahsili mümkün 
olmayacağından keyfiyet-i hali mübeyyin i’lam-ı şer’i mübaşir-i sâni marifetiyle takdim-i 
hâk-i pâyi merhamet kararları kılınmışdı ve muahharen (sonradan, bilahare) Giresun 
ahalisinden Lacinzâde Arif Ağa’nın mir-i muma-ileyh zimmetinde mahkumeye olan 
kırkaltıbin bu kadar guruşun tahsili babında sadr olan emr i âli çend mah mukaddem 
(birkaç ay önce) kahveci başı zat-ı asıfâneleri arkadaşlarından Mustafa Ağa mübaşeretiyle 
vürud ederek mübaşir muma-ileyh Karahisar’a i’zamı (göndermek, yollamak) ve 
mebaliğ-i mezbûrun tahsiline kemâl-i dikkat ve ihtimam olunarak muma-ileyh kema fi’s-
sabık (önceden olduğu gibi) der-zencir habse ilka’ (zincire vurmak) ve tehdidat 
(korkutma) içün ale’s-sebk icra kılınarak kendisiyle ıyal (geçindirmekle yükümlü olduğu 
kimseler) ve evladlarından berd ve hârrda (soğuk ve sıcakta) aldıkları setire (örtü) 
eyledikleri köhne (eskimiş) minder ve döşek makulesine (çeşitine) varınca ahz ve füruht 
olunarak (satılarak) onaltıbinbeşyüz guruş tahsil ve başka bir habbe (parça) tahsil 
olunmayacağı tebeyyün etmekle (anlaşılmakla) mir-i muma-ileyh nice ahvalini mübeyyin 
canib-i vilâyetden tanzim olunan arz-ı hâl ile muma-ileyhin bi’l-istishab (birlikte, yanında 
götürme) mübaşir muma-ileyh kulları Trabzon’a götürmüş ve mebaliğ-i mezbûre 
küsurunun istihsaline çend’an ikdam ve ihtimam malakalem (diyecek yok, söz götürmez) 
kılınmış ise de bu babda çakerilerine dahi ye’s ü heremân âriz olmuş olduğundan 
(ihtiyarlamakdan duyulan karamsarlık arız olmuş) mir-i muma-ileyh tez u kemteride 
tevkif kılınarak mübaşir muma-ileyh kulları çend rûz mukaddem (birkaç gün önce) vapur 
sefinesiyle hâki pâyi merahim ihtiva-yı veliyyü’n-niamelerine i’zam olunmuş olmakla 
keyfiyet-i hal muma-ileyhin hamil olduğu arz-ı mahzar ve ariza-i çakeri mealinden 
muhat-ı ilm-i âlem şümul-ı dâverileri buyurulmuş olacağı vareste kayd-ı işgal olub mir-i 
muma ileyhin zahir (görünen) halde emval ve eşya ve yiyecek bir nesnesi 
kalmayarak mukaddem ve muahhar (sonraya bırakılmış) zabt olunmuş ve mazbut olan 
mizac ve anûd (çok inatçı) ve kendisine nazaran ahir ömrüne kadar habs ve eza 
olunması maktum bir şey var ise de haber vermeyeceği bi’t-tecrübe aşikâr olmuş ve 
bu suretle sarraf mersumun matlubuna mukabil bir akçenin istihsâli derece-i istihalede 
(mümkün olmayış) görünmüş olduğundan matlûbât-ı mezkûrenin âdem-i tahsili 
müsamaha ve müsahele (incelik, uysallık gösterme) çakeriye hamal buyurulacağı 
meczum-ı (kat’i karar verilmiş) çakeri ve nezd-i merhamet ve kadd-i saltanat-ı seniyye de 
varisine ve sünuh ve gaber olan tezkiye-i kemteranemin inhilâline (münhal olma) badi 
olacağından müstağrak-ı derya-yı ızdırab ve hayret olmuştur. Muma-ileyh Bektaş Bey’in 
imza tekaddem buğz-ı fillah ile menfûrum (nefretim) olduğu müsellem ve aleyhim ve 
kefâ billahi rıza-yı fevz-i iktizâ-yı saltanat-ı seniyyeyi onun gibi hezar sad hezar 



 
 

(binyüzbin, pek çok) kesâna (adamlara) değişmeyeceğim emr-i gayr-i mübhem (diğer 
şüpheli emir)  olduğuna ve’l hâletî hazihi mir-i muma-ileyhden bu tarafda bir guruş 
tahsili mümteni’ (imkansız) ve müteassir (zor) görüldüğüne mebni ve mine’l-ezelü’l-
ebed hakk-ı acizânemde lâmi (parlak) ve dirahşân (parlayan) olan envar-ı merhamet ve 
şefkat-i rahimânelerine i’timaden ve kemâl-i musa’fa-i seniyye-i mün’imânelerine 
i’tikaden bi’l-istidad mir-i muma-ileyh vapur sefinesine irkâben (bindirilerek) hâki-
pâyi merahim-i peyma-yı asafânelerine i’zam kılındığı..zımmında ariza-i çakerânem 
terkimine ibtidar olunmuşdur. İnşaallahu teala muhat-ı ilm-i merâhîm-i şümûl asafâneleri 
buyuruldukda ol-babda ve her halde emr ü ferman hazret-i men-leh’ül emrindir. Fi 3 C 
sene (1)254 Es-Seyyid Osman 

Sarraf taifesinden Karabet nam zımminin Çeçenzâde müteveffa Hasan Paşa’da olan 
dörtbin atmış bu kadar bin guruş matlûbâtının tahsili zımmında mukaddemce emr-i 
âli isdar (yazı yazma) ve tesyar (gönderme) olunmuş ise de infaz ve icra olunamadığı ve 
bu keyfiyet kendüsine özrü mucib olacağı beyanıyla suret-i teviyesi hususunu ma’sum-ı 
mübârek rikab-ı ….hazret-i müşükâneye arz-ı hâl takdimiyle inha ve istirham etmiş ve 
matlûbât-ı mezkûrenin tesviyesi muktezası irade-i seniyye-i hazret-i mülükâneden olarak 
keyfiyet Darphane-i Amire Müşiri atufetlü paşa hazretleri lede’l-muhabere matlûbât-ı 
mezkûrenin te’diyesine müteveffa-yı muma-ileyhin oğlu Bektaş Beğ mukaddem Der-
saadet’de bulunduğu hengâmda (zamanda)  müteahhid olmuş ve ol-vechile tahsili 
babında emr ü âli isdar (yaz yazma) ve keyfiyet …saadetlerine bi’t-defaat tesyar ve iş’âr 
olunmuş ise de mebâliğ-i mezbûr henüz tahsil olunamamış ve mebâliğ-i mezbûrun tahsili 
hususuna bu def’a dâhi irade-i seniyye müteallik buyurulmuş olduğundan mucebince 
mebâliğ-i mezbûrun muma-ileyhden serian tahsili ve def’a dâhi mümkün olamadığı 
suretde bu bada infazı irade-i seniyyeye ikramda taraf-ı saadetlerinden tesamuh u (hoş 
görü) vukuuna ve ihkak-ı hak maddesi (haklıya hakkını vermek) mültezim olan (üstlenen) 
muvaddan idüğüne mebni mebâliğ-i mezbûrun bu tarafda sarrafları tarafından istihsali 
lâzım geleceği derkâr olmağla ona göre ber-mucib irade-i seniyye-i mebâliğ-i mezbûrun 
muma-ileyhden sür’at tahsiliyle ma’sum tarafına irsali ve bu kere dâhi bu akçe tahsil 
olunmaz ise sarrafları tarafından alınacağından ana göre hareket ve keyfiyeti serian tesyar 
ve işaret buyuralar deyû. Fi 15 ….sene 52 tarihinde Trabzon Valisine emr-nâme-i sâmi 
yazılmışdır. Ferman hazret-i veliyyü’l emrindir.   

Evâmir-i âliyye kaytları. 

Fi 22 Cemaziyelahir sene 1254 

Ber-mantuk tahrirat-ı sâmi müteveffa-yı müşarün-ileyhin oğlu Bektaş Beğ mukaddem 
Der-saadet’de bulunduğu hengâmda (zamanda) sarrafi mersumun matlûbun te’diyesine 
müteahhid olmuş ve ol-vechile tahsili babında muahharan emr i âli ısdar kılınmış 
olduğuna dair kayd bulunamamış idiğün şerh kılınır. 

 

 



 
 

EK-81 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 633, Gömlek No: 31260, Tarihi: 17 Ş 1254 (5 Kasım 
1838), Konu Özeti: Sarraf Karabet’in Çeçenzâde müteveffa Hasan Paşa’da olan 
matlubunun suret-i tesviyesi.  

Kerimü’ş-şiyema devletlü, atufetlü efendim hazretleri, 

Malûm-ı âliyeleri buyurulduğu üzere sarraf taifesinden Karabet nam zımminin Çeçenzâde 
müteveffa Hasan Paşa’da olan matlubunun Der-saadet’e gelen oğlu Bektaş Beğ 
tarafından tahsiliyle tesviyesi müteallik buyrulan emr-i irâde-i seniye-i şâhâne muktezâ-yı 
münîfi üzere Maliye Nazırı Devletlü Nafız Paşa Hazretlerine havale olunmuş olduğundan 
ol-babda nazır müşarün-ileyh hazretleri tarafından takdim olunan takrir ile bir kıt’a hülâsa 
pusulası manzur-ı me’alî-mevfûr cenâb-ı cihanbani buyrulmak üzere irsâli su-yî sâmileri 
kılındı. Müfâd-ı (ifade edilen) takrirden (resmi yazı) müsteban (anlaşılmak) olacağı 
vechile sarraf mersûmun vesair alacak iddiasında onların tesviye-i matlûbatı müteveffa-yı 
müşarün-ileyhin mahallindeki bakaya ve zimmeti tahsiline menut (bağlı) olduğundan 
bend-i evvelde gösterilen evâmir-i âliyenin tasdiri ve sarraf mersumun matlub-ı keyfiyeti 
mukaddema zecriye muhassılı bey bendeleri marifetiyle rü’yet ve hesab olunarak gayri-ez 
tenzil üç yük yirmibeşbin guruş bi’t-terazi karar virilmiş ve muahharen muma-ileyh 
Bektaş Bey yüzyirmialtıbin bu kadar guruş teslim iderek küsur bir yük doksansekizbin bu 
kadar guruşdan matlub kalmış olduğuna nazaran anın dâhi bend-i sânîde muharrer şukûk-
ı selâseden şıkk-ı sâni veçhile icra-yı iktizası münasib gibi görünmüş ise de ol-babda ne 
vechile irade-i seniyye-i mülükâne müteallik buyurulur ise iş’arı menut-ı himem 
behiyeleridir efendim.  

Maruz-ı bende-i müstedimleridir ki; 

Reside-i dest-i tebcîl olan iş bu tezkire-i âliyeleriyle marru’z-zikr takrir ve hülâsa pusulası 
takdim-i hâki-pâyi felek-sâ-yı hazret-i padişâhi kılınarak meşmul-i lehâza-i mekârim-
ifâzâ-i cenâb-ı hilâfet-penâhi buyurulmuş ve iş’âr-ı asafâneleri vechile bend-i evvelde 
gösterilen o evamir-i âliyenin tasdiri ve bend-i sânide muharrer şukûk-ı selâse-i 
mezkûredek şıkk-ı sâni vechile icra-yı iktizâsı irade-i seniyye-i hazret-i şehinşâhi 
muktezâ-yı münifinden bulunarak zikr olunan takrir ile pusula leffen iade kılınmış 
olmakla ol-babda emr ü ferman hazret-i veliyyü’l emrindir. 

EK-82 

Arşiv Fon Kodu: A.}DVN. Dosya No: 4, Gömlek No: 30, Tarihi: 1260 Ra 27 (16 Nisan 
1844), Konu Özeti: Kardesi Hasan ile tapulu olarak sahip oldukları Karahisar-i Şarki’nin 
Zağpa karyesindeki tarla ve mezralara kardeşi Hasan ölünce Bektaş Bey, tarafından 
vuku bulan müdahalenin önlenmesi talebine dair Osman’ın mukteza kaydı ve 
buyruldulu arzuhali. 

27 Rebiülevvel sene (12)60 (16 Nisan 1844) Muktezası derkenarı mucebince hitab 
ilâvesiyle, 



 
 

Devletlü, inâyetlü, merhametlü efendim sultanım padişâhım hazretleri sâğ ve vâr olsun. 

Arz-ı hâl-i kullarıdır ki; Karahisar-i Şarki Kazasına tabi Zağpa Karyesi toprağında kain 
tahminen altı keyl (kile) tohum istiab ider tarla ve mezralara karındaşım Hasan ile 
iştiraken ebâ an cedd (atadan beri, evvelden beri) ba-tapu sahib olarak mutasarrıf (tasarruf 
eden) iken karındaşım Hasan fevt oldukda nısf-ı (yarısı) tarla ve mezra’lar evlâd-ı 
sağirleri (buluğa ermemiş çocukları) gelinüm ve Hava’ya hakk tapu iken kaza-i mezbur 
sekenesinden (sakinlerinden, oturanlarından) Bektaş Beğ vakfen ve mütegallibe (zorba, 
derebeyi) ile hisseleriyle beraber bu kullarının eba ü ecdaden munfasıl (birbirinden 
ayrılmış) tarla ve meralarımızı vakfen zabt ederek mir-i muma-ileyh mütegallibeden olub 
henüz tagallübesi ( hilâf-ı hâk olarak musallat olmak, istila etmek, zorbalık) zail 
olmakla (tükenen, geçen) merâhim-i âliyelerinden mercudur ki (umulur ki) yedimde olan 
fetva-yı şerif mucebince mahallinde şer-i âli ru’yeti ihkak-ı hakk olunmak üzere 
(Trabzon) valisine hitaben emr-i âli itası babında emr ü ferman devletlü, inâyetlü 
merhametlü efendim sultanım hazretlerinindir. El-Hacc Osman  

EK-83 

Arşiv Fon Kodu: MVL, Dosya No: 63, Gömlek No: 60, Tarihi: 1263 Ca 16 (2 Mayıs 
1847), Konu Özeti: Sarraf Karabet’in Çeçenzade Hasan Paşa’dan alacak iddiası. 

Marûzi bendeleridir ki; 

Bundan akdem atmışdört senesi Muharrem onbir tarihiyle emr-nâme-i sâmi ahz ve 
Trabzon’a vürudumuzda atufetlü İsmail Rahmi Paşa Hazretleri Trabzon’ca olan 
keyfiyetlerin meşgâlesinden südur buyurulan emr-nâme-i sâmi hazret-i sadâretpenâhi 
mealine bakamayub yalnız birkere bendelerini meclise celb ve Trabzon hâkimi sabık 
Raşid Efendi birtakım sözler söyleyerek Bab-ı Âlî’nin tahrir buyurmuş olduğu emr-nâme’ 
ve melfuf buyurulmuş olan müteveffa el-Hac Hasan Paşa’nın zimemat defterlerinin 
suretleri var iken yine ne mikdar vakit mürur (sona erme, geçip gitme) eylemiş olduğu ve 
müşârün-ileyhin matlûbundan dolayı kalmış olduğunu iş’âr iderek ve çend sene zarfında 
yedi def’a sadr buyurulmuş olduğu emr-i âlinin ve yedimizde mevcud i’lâmâtın mahkeme 
de mecmûunun kaydları gayb olmuş diyerek bir kıt’a mazbata tahrir eylemiş ise de 
müşârün-ileyhin inhâsında gerek kaydlara ve gerek hazine defterlerine nazar olundukda 
fukara zimmetinde habbe-i vahide kalmayun mecmu’ isi (bütün, hepsi) tahsil olunmuş 
deyû tahrir ve iş’ar eylemiş olduğundan mercu’ ve mütezammadır ki emr-nâme-i sâmi 
kaydı bade’l-ihraç gerek bakaya kalmış olan mahallerden ve gerek tahsil olmuş olan 
mahallerden ve her nerede tebayün (uyuşmazlık) ider ise tahsil ve matlûbu bendgân olan 
altıyüzotuzyedibinyediyüz bu kadar guruş bu kullarına inâyet ve ihsân buyurulması 
babında Trabzon valisine hitaben bir kıt’a emr-nâme-i sâmi tasdir ve ihsân buyuruldukda 
bu kullarını müceddeden çerâğ ve ihyâ buyuracağın ol-babda ve her halde emr ü ferman 
lütf ve ihsân devletlü, inâyetlü, mürüvvetü, merhâmetlü efendim sultanım 
hazretlerinindir. 

Bende Karabet Veledi Sarraf Agob Erzurumi 



 
 

Sarraf taifesinden Erzurûmi Karabet takdim eylediği bir kıt’a arz-ı hâl mealinde 
müteveffa Çeçenzâde Hasan Paşa zamanında maa kendisüne on yük (1 yük: yüzbin 
akçe) atmışbeşbin bu kadar guruş matlûbu olub müddet-i vafireden-beru desr-res (uzun 
zamandan beri ) alamadığı beyanıyla tesviye-i iktizâsı hususu niyaz ve istid’â itmiş 
olduğundan keyfiyet vüzerâyı i’zâm kapu kethûdalarından merkûmun tesviye-i umurına 
(ödeme işlerine) .me’mur İzzetlü Şevket Beğ Efendiye lede’l-havâle sarraf merkûm 
yedinde mevcud suver-i i’lâm senedâtı ve evrak-ı saire mü’veddalarından müstebân 
olduğu vechile elli senesi Recebinde müteveffa-yı müşarün-ileyh zamanında men’ 
kendisüne beş yük doksanbeşbinikiyüzonbeş guruş alacak iddi’a itmiş ise de mebâliğ-i 
mezbûrun iki yük yetmişbeşbinikiyüz onbeş guruş bi’l-farazi tenzi ile baki üç yük 
yirmibeşbin guruş matlubu kalub bunu dâhi oğlu Bektaş Beğ babası müteveffa-yı 
müşarün-ileyhin Trabzon eyâletinde valiliği hengâmında (zamanında) evlâd-ı 
bakayasından saireden üç taksid ile te’diye itmek üzere taahhüd eyleyerek ed’â-yı 
mezkûre kabul virilmiş ve mir-i muma-ileyh taahhüdü üzere ellibir senesi 
Muharremine değin mebâliğ-i mezbûrenin yirmi altıbinsekizyünon guruşunu teslim 
itmiş ise de m’âdasını te’diyeye muvaffak olamamış olduğuna ve taraf-ı merkûmun 
cümle-i matlûbundan marru’l-beyan (beyan olunduğu üzere) iki yük 
yetmişbinikiyüzonbeş guruşun tenzil olunmuş bakisi olan mezbûr üç yük 
otuzikibinbeşyüz guruşunun takâsiti duhûlünde bilâ-ezâ e’diye kılınması şartıyla olduğu 
halde bu ana kadar hilâf-ı şart te’diye olunamayub kaldığına nazaran tenzil olunan 
mebâliğ-i mezbûru dâhi taraf-ı merkûma edâ eylemesi lâzım geleceği ve zikr olunan elli 
senesi Muharreminden merkûmun kat’-ı rişte-i ahz u i’tâ ile alınacak vereceğinin defterini 
takdim eylediği ellisekiz senesi tarihine değin hesabe’n-nizâm usul-i hareket üzere 
teslimat-ı güzeştesi (geçmiş zaman) fürû-nihâde (tenzil edilmiş) olundukdan sonra 
matlûbu (alacağı) görünen dört yük otuzdokuzbin beşyüzdoksansekiz guruş güzeştesi 
(gecikmiş ödemesi) dâhi merkûmun hakkı olduğu derkâr ise de mir-i muma-ileyhin 
muahharan vukuu vefâtı (daha sonra ölümü) ile veresesinin perişânlıklarına merhâmeten 
sarraf merkûmun hüsn-i rızasıyla salifu’l-beyan tenzil olunan iki yük 
yetmişbinikiyüzonbeş guruşdan sarf-ı nâzâr olunarak maa (beraber) güzeşte (geçmiş, 
gecikmiş) gabrane teslimi küsur matlubu olan altı yük otuzyedibinyediyüzyetmiş guruşun 
tahsili icâb-ı maslâhatdan bulunduğuna ve sarraf merkûmun külliyetlü deyni olub 
te’diyesi bu makûle matlûbunun istihsâline mütevakkıf idüğüne binaen meblağ-ı 
mezbûrun müteveffa-yı müşarün-ileyhden bir kıt’a defterde gösterildiği üzere eyâleti 
merkûmede olan bakaya vereselerinden tahsiliyle merkûm tarafına tevci’ iktiza ideceği 
i’lâm ve iş’âr ve bakayayı mezkûrenin bir kıt’a defteriyle bu dair olan bir kıt’a hülâsa 
pusulası dâhi leffen tesyâr kılınmış ve bu husus makam-ı nezâret-i celile-i hariciye 
hademesinden ağa mübâşir ta’yin ve i’zam olunmuş olmakla ber-mantuk defter 
müteveffa-yı müşarun-ileyhin ol havalide olan bakâyası keyfiyetini gereği gibi bi’t-tahkik 
zahire ihraç edilerek mebâliğ-i mezbûrun şer’-i şerif ve meclis ve mübâşir-i merkûm 
marifetiyle bi’t-tahsil bu tarafa tescili hususuna himmet babında. Fi 16 Ca sene (12)63 (2 
Mayıs 1847) tarihinde Trabzon valisine emrnâme-i sâmi yazılmışdır. Ferman hazret-i 
veliyyül emrindir.   

 



 
 

EK-84 

Arşiv Fon Kodu: A.)MKT. Dosya No: 205, Gömlek No: 50, Tarihi: 20 B (Recep) 1265 
(11 Haziran 1849), Konu Özeti: Muzıka neferi Ali Osman Bey’in Karahisar-i Şarki 
hanedanından Çeçenzade müteveffa Bektaş Bey’deki alacağının oğlu Mehmed 
Tayyar Bey’den tahsiline dair Trabzon Valisine şukka. 

Ma’rûz-ı dâileridir ki, 

Trabzon’a tabi Karahisar-i Şarki hanedanlarından Çeçenzâde müteveffa Bektaş 
Beğ’in sefine (gemi) bahasından zimmetinden bakaya (ödenmemiş) kalan ondokuzbin 
beşyüz guruş matlûbatımıza (ödünç verilmiş şey, alacak) bundan üç sene mukaddem 
müteveffa-i merkûmenin oğlu Mehmet Tayyar Beğ kefil-i bil-mal olmakla deyn 
(düyûn: borçlar) idinüb bu ana kadar pesmande (geri) kalmış olmakla (yani mal karşılığı 
borç alınıp zamanı geldiği halde ödenmemiş olmakla) hâki-pâyi veliü’n-niami efendim 
hazretlerinden mercu (ümit edilen) ve manzûr (görülen) odur ki bu kulları olan hidemat-ı 
müzika-i hümâyunda müstahdem bulunduğumuzdan Karahisar-i Şarki canîbine azimet-i 
ruhsat olmadığı ma’lûm-ı devletleri bulunmakda meblâğ-ı mezkûrun tahsiline himmet-i 
devletleri buyurulubda tahsil olunamayubda kal u kil’e (söylenti) kalkışılacak olurlar ise 
muma-ileyh Mehmed Tayyar der-âliye tarafına ihzâr (hazır etmek, huzura getirmek) 
olunması içün Trabzon Valisine hitaben bir kıt’a emr-nâme-i sâmi niyâzı babında emr ü 
ferman hazret-i men-leh’ül emrindir.  

Ali Osman  

Trabzon Valisine 

Muzıka-i hümâyun neferatından Ali Osman Beğ’in Karahisar-i Şarki hanedânından 
Çeçenzâde müteveffa Bektaş Beğ’de Sefine bahasından alacağı olan 
ondokuzbinbeşyüz guruş mîr-i mûmâ-ileyhin oğlu Mehmet Tayyar Beğ’in kefil olub 
bu ana kadar pesmânde olduğundan meblağ-ı mezbûrun mahallinde tahsil ve olmadığı 
halde kefil muma-ileyhin Der-saadet’e ihzârı hususu istid’a olunub matlubat-ı seciyenin 
hüsn-i tesviyesi iktizâyı hakkaniyetden olmakla şer’an tebeyyün eylediği (görüp 
anlaşıldığı) halde meblağ-ı mezbûrun tahsili ve mümkün olamadığı halde kefil-i mûmâ-
ileyhin Der-saadet’e ihzâr olunmak üzere keyfiyetin iş’ârı hususuna himmet buyurmaları 
siyakında şukka. 

Ba işaret hazret-i müsteşâri 

EK-85 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.UM.. Dosya No: 362, Gömlek No: 68, Tarihi: 1276 M 28 (27 
Ağustos 1859), Konu Özeti: Tüccardan Hacı Kasbar'ın, Suşehri Sabık Müdürü 
Çecenzâde Emrullah Bey'de olan alacağının tahsili. 
 
Karahisar-i Şarki Kaimmakamı’na 



 
 

Tüccardan Hacı Kaspar’ın takdim eylediği mezekkerede Karahisar-i şarki Sancağına 
muzaf Suşehri kazası müdüri esbak Çeçenzâde Emrullah Beğ zimmetinde olan 
ikibinbeşyüz guruş matlubunu defeâtle taleb etmiş ise de iradesi nefretle gadr 
(merhametsizlik) da’iyesinde olduğundan bahisle meblağ-ı mezbûrun maa-güzeşte 
(geçmişle beraber) tahsili istid’a olunmuş olmağla şer-i şerifi ve meclis marifetiyle ru’yet 
olunarak tebyin edildiği (açıklandığı) ve güzeşte (geçmiş) maa’sı dâhil mukavele 
bulunduğu halde maa-güzeşte (geçmişiyle birlikte) tahsil ve irsâli ve keyfiyet-i iş’arın 
hususuna himmet eylemeniz siyakında şukka. 

Karahisar-i Şarki Sancağı muzafatından Suşehri kazası müdiri sabık Çeçenzâde Emrullah 
Beğ bendelerine dâhiliye kalemi hulefasından İzzet Beğ bendeleri kefaletiyle 
ikibinbeşyüz guruş verilmiş ve çend def’a kendisinden ve başka taleb olunmamış ise de 
bugün yarın diyerek vakit geçirmekde bulunduğu ve gadr da’iyesinde olduğu muhat-ı 
ilm-i âlem erâ-yı hazret-i vekâletpenâhileri buyuruldukda çakerilerini gadrden (vefasızlık, 
muamelede aldatmak) vikayeten (korumak) meblağ-ı mezburun böylece nizamı vechile 
maa-güzeşte tahsil ve irsâli babında Karahisar-i Şarki Kaimmakamına emr-nâme-i sâmi 
tastir buyurulması babında emr ü ferman hazret-i veliyyü’l emrindir. Bende Tüccardan 
Hacı Settar 

EK-86 

Fon Kodu: A) MKT. MVL. Dosya No: 128, Gömlek No: 63, Tarihi: 1277 Za 30 (9 
Haziran 1861), Konu Özeti: Alucra Kazası Müdürü Ali Ağa’nın azliyle yerine Karahisar-i 
Şarki’li Emrullah Bey’in asalaten tayini ve Ali Bey’in azline sebep olan şikâyetler ciddi 
ise muhakeme ile tebeyyün edecek hükmün bildirilmesi. 
  
Trabzon Valisi Cemal Paşa Hazretlerine ve Maliye Nezareti Celilesine 

Trabzon eyaletinde kâin Alucra kazası müdiri Ali Efendinin umur-ı memuresinde bataet 
(tembellik, gevşeklik) ve rehavetinden başka ahali tarafından hakkında şikâyet dahi 
vukuu bulmasından naşi azliyle yerine emr-i kefalet ve tahlifi (yemin ettirmek) bâlâ icra 
yetmişyedi senesi Nisanı ibtidasından i’tibaren maaş-ı mahsusuyla vekâleten müdir ta’yin 
kılına. Karahisar-i Şarki hanedânından Emrullah Beğ’in icra-yı asalet-i memuriyeti 
Trabzon valisi devletlü paşa hazretlerinin iş’arı üzerine Meclis-i Vâlâda tensib olunarak 
keyfiyet vali müşarun-ileyh hazretlerine bildirilmiş olmağla hazinece dahi tesviye-i 
muktezasına himmet buyurmaları fi 21 Şevval sene (12)77 tarihlü müverrahan (tarihli) 
tahliye (boşaltmak) varid olan (ulaşan) tahrirat-ı behiyyeleri meclis-i valaya lede’l-havale 
muma-ileyha ol-vechile icra-yı memuriyetiyle muma-ileyh Ali Ağa hakkında vukuu 
bulduğu beyan olunan şikâyet kanunen hükm götürür şeyler ise bi’l-muhâkeme tebeyyün 
edecek halde ba-mazbata iş’arı hususunun savb-ı valâlarına bildirilmesi ba mazbata ifade 



 
 

ve keyfiyet maliye nezareti celilesine iş’ar kılınmış olmakla mahallince dahi iktizasının 
icrası hususuna himmet buyurmaları babında şukka.187 

EK-87 

Arşiv Fon Kodu: MVL, Dosya No: 610, Gömlek No: 49, Tarihi: 13 Za 1277 (23 Mayıs 
1861), Karahisar Sancağının Alucra Kazası Müdürü Ali Ağa’nın azliyle yerine tayin 
olunan Hasan Paşa hafidi Emrullah Bey’in asaletinin icrası. (12. Anadolu) 
Hu / Mazbata / 254 / 316 
Fi 12 Zilkade Sene 1277 Hacı 
Trabzon eyaletinde kâin Alucra kazası müdiri Ali Ağa’nın umur-ı me’muresinde betaet 
ve rehavetinden başka ahali tarafından hakkında şikâyet dahi vukuu bulmasından ve 
Ankara Sancağı dâhilinde Kalecik kazası müdiri Hüseyin Ağa’nın vuku-ı istifasından 
dolayı azilleriyle mezkûr Alucra kazasına Karahisar-i Şarki hanedanından Emrullah 
Beğ’in ve Kalecik kazasına mahalli hanedanından Abdüllatif Efendinin vekâleten müdir 
nasb ve ta’yin kılındığından bahisle icra-yı asalet me’muriyetleri mahallerinden bi’l-
vürud tevarih-i muhtelife ile Meclis-i Vâlâ-ya havale buyurulan muharreratda inha ve 
istizan olunmuş ve muma-ileyhimanın beyan olunan ehliyet ve liyakatlerine mebni 
mahsus olan maaşlarla tasdik-i asalet-i me’muriyetleri usul ve emsaline muvafık 
görünmüş olmakla ber-muceb iş’arat icra-yı icabatının mahallerine iş’arıyla hazinece ifa-
yı muktezasının dahi Maliye Nezaret-i Celilesine havalesi ve birde muma ileyh Ali Ağa 
hakkında vukuu bulduğu beyan olunan şikâyat kanunen hükm götürür şeyler ise bi’l-
muhakeme tebeyyün edecek halin bâ mazbata inhası hususunun dahi Trabzon valisi 
Devletlü Paşa Hazretlerine tastir buyurulacak emr-name-i samiye derci Meclis-i Vâlâ’da 
tezekkür kılınmış ise de ol-babda emr ü ferman. 
70 Anadolu 
Alucra kazasına Emrullah Beğ’in ve Kalecik kazasına Abdullatif Efendinin müdir ta’yin 
olunmalarıyla Alucra kazası müdiri sabık Ali Ağa’nın muhakemesiyle tebeyyün edecek 
halin bildirilmesine dair mazbata.188 
 
EK-88 

Arşiv Fon Kodu: A.MKT.DV. Dosya No: 207, Gömlek No: 60, Tarihi: 21 R (Rebiülahir) 
1278 (26 Ekim 1861), Konu Özeti: Dahiliye kalemi halifesi Mehmed İzzet Efendi’nin 
sabık Suşehri Kazası Müdürü Çeçenzâde Emrullah Bey’deki alacağının tahsili. 

                                                            
 http://muratdursuntosun.wordpress.com/ / / /alucra‐muduru‐cecenzade‐emrullah‐

bey/ 
 http://muratdursuntosun.wordpress.com/ / / /alucra‐kazasi‐mudurlugune‐hasan‐

pasanin‐torunu‐emrullah‐beyin‐atanmasi/ 



 
 

 

Karahisar-i Şarki Sancağı hanedanından Şuşehri Kazası Müdir-i Sabıkı Çeçenzâde 
Emrullah Beğ zimmetinde ba-senet matlub-ı acizanem olan ikibinbeşyüz guruşun itasında 
imrar-ı vakit etmekde (vakit geçirmekte) olmağla merahim-i âliye-i sadâretpenâhilerine 
mercû’dur ki (umulur ki) meblağ-ı mezbûrun mir-i muma-ileyhden istihsaline âmir-i liva-
i mezkûr kaimmakamına bir kıt’a emr-nâme-i sâmi-i asafânelerinin inâyet ve ihsan 
buyurulması babında emr ü ferman hazret-i men-leh’ül emrindir. 

Bende Mehmed İzzet arz hulefâ-yı kalem dâhiliye  

Karahisar-i Şarki Kaimmakamı Kemal Beğ 

Dâhiliye kalemi hulefasından Mehmed İzzet Efendinin sabık Suşehri Kazası Müdiri 
Çeçenzâde Emrullah Beğ zimmetinde ba-sened alacağı olan ikibinbeşyüz guruşun 
edâsında muhalefet bulunduğundan tahsili hususu istid’a olunmuş olmakla şer-i şerifi ve 
meclis marifetiyle bi’l murakebe tebeyyün eylediği halde meblağ-ı mezburun tahsili ve 
keyfiyetin iş’arı hususuna mübaderet eylemeniz siyakında şukka. 

EK-89 

Fon Kodu: A.MKT.UM, Dosya No: 530, Gömlek No: 26, Tarihi: 1278 B 03 (4 Ocak 
1862), Konu Özeti: Koyulhisar ve Şuşar’a tabi bazı köyler ahalisinin arazisine 
hanedandan Çeçenzâde Emrullah Bey ile Mehmet Ağa’nın müdahalelerinin men’i. 

Karahisar-i Şarki Kaimmakamıyla me’muriyet-i mahsusa ile Harput canibinde bulunan 
İlhâmi efendiye Karahisar-i Şarki Sancağı dâhilinde kâin Koyulhisar ve Suşar kazalarına 
tabi sekiz aded karye ahalisinin arazisine liva-i mezkûr hanedanından Çeçenzâde 
Emrullah Beğ ile Mehmed Ağa nam kimesne bi-vücuh (sebebsiz) müdâhale ile zulm ve 



 
 

taaddi (saldırma, düşmanlık) etmekte olduklarından bu babda tahkikat-ı lâzımenin 
icrasıyla tabeyyün edecek hale göre icabının icrası ahali-i merkûme vekili Yanî nam 
kimesne ile sair kesan tarafından ba-arz-ı hâl inha ve istid’a olunmakdan naşi keyfiyet 
meclis ahkâm-ı adliyede lede’l-mütalaa arazi-i mezkûreye bi-vücuh merkûmların 
müdahalesi vaki ise tecavüz olunamayacağından münasebet-i mevkı’iyyesi cihetiyle 
tahkikat-ı lazımenin me’muren ol-havalide bulunan meclis-i vâlâya ahkâm-ı adliyeye 
mazbata odası hülefası (halife, yardımcı) mütehayyizatından (itibarlılarndan, orada 
çalışanlarından) İlhami Efendi marifetiyle icrası münasib olacağından arazi-i mezkûreye 
merkûmlar canibinden vukuu bulan müdahale sebebinin bila-taraf tahkiki ve icab edeceği 
takdirde tarafeynin murafaa (karşılıklı hak iddia ederek konuşmak) ve muhakemelerinin 
icrasıyla kararının inhası hususunun efendi muma-ileyh ve tarafınıza bildirilmesi tezkir 
olunmuş olmakla icabının icra ve inhası hususuna himmet bi-gayri hakk (dava ve iddia)  
tarafeyn haklarında bir güna gadr vukuu gelmemesine dikkat eylemeniz babında şukka. 

EK-90 

Arşiv Fon Kodu: DH. SAİD d... Dosya No: 66, Gömlek No: 245, Tarihi: 1263 Z 29 (8 
Aralık 1847),  Mehmed Şevket Bey; 1263 Suşehri doğumlu, Çeçenzade Salih Bey'in oğlu 

Mehmed Şevket Beğ, vüzerayı azamdan Çeçenzade müteveffa Hacı Hasan Paşa 
ahfadından Salih Beğ mahdumudur. Binikiyüzalmışüç sene-i hicriyesinde sene-i maliye 
1263 Karahisar-i Şarki Sancağında Suşehri kasabasında tevellüd eylediği nüfus-ı tezkere-i 
osmaniyesi suret-i musaddakasında muharrerdir. 

Suşehri kazası mekteb-i ibtidaiyesinde mukaddimat-ı ulum ve diniyeyi ve muallim-i 
mahsusdan sarf ve nahv ta’lim etmiştir. Türkçe Kitabet eder.  

Bin ikiyüz seksendört senesi Saferi’l-hayrının ondördünde 5 Haziran sene (12)83 de 
yüzyirmibeş guruş maaşla Karahisar-i Şarki Sancağında Suşehri Kazası Mal Müdürlüğü 
muavinliğine memur ve seksenbeş senesi şehri Ramazane’l mubareğinin onüçünde 15 
Kanunievvel sene (12)84 de istifaen münfasıl olub doksan senesinde Ankara vilayetinde 
serzade-i zuhur-ı hasılat (hasılatta baş gösteren) kaht (kuraklık, kıtlık) ve galada189öküz 
sevk memuriyetiyle Yozgat sancağında Akdağ madeni kazasına gönderilmiş ve 
doksanaltı senesi Rebiülevvelinin yirmisinde 1 Mart sene (12)95 de yedi Yüz elli guruş 
maaşla Suşehri kazası ağnam memuriyetine bi’t-tayin bir müddet ifa-yı vazife ile istifaen 
infikak iderek üçyüziki senesi saferi’l-hayrının Yirmidördünde 1 Kanunievvel 300 bin 
guruş maaşla Edirne vilayeti habishane müdürlüğüne ta’yin ve uhdesine üçyüzbeş senesi 
şehr-i recebü’l-ferdinin altısında Rütbe-i salise tevcih buyurularak üçyüzonikisenesi 
Zilkadetü’ş-şerifinin onunda 23 Nisan sene (1)311yine istifaen infikak etmişdir.  

Edirne vilayeti celilesinden yazılan mülahazada tercüme-i hâl varakası mündericatı 
mukarin-i sıhhat idüğü ve vezaifini hüsn-i ifa eylemekde olduğu tasdik kılınmışdır.  

                                                            
189 Gala: kıtlık ve kuraklıktan yiyeceklerin pahalı olması 



 
 

Suşehri kazası malmüdüriyeti muavinliğiyle ağnam memuriyetinde müddet-i istihdamıyla 
maaş ve istifası devlet ve zimmet ve ilişiği olmadığı Sivas vilayetinin 14 Şevval sene 
1310 Tarihli tahrirat-ı cevbiyesine melfuf Karahisar-i Şarki Sancağı mutasarrıflığının 23 
Ş. sene 1310 tarihli tahriratında ve öküz sevki memuriyetiyle Akdağmadeni kazasına 
gelmiş ise de Ne kadar maaş ve ücret aldığına dair kayd bulunamadığı Ankara vilayetinin 
12 Nisan sene 1309 tarihli telgrafname-i cevabiyesinde ve Edirne vilayeti habishanesi 
müdürlüğünde Müddet-i istihdam ve maaşıyla istifası vilayet-i müşarün-ileyhanın 22 
Kanunievvel sene (1)308 tarihli tahrirat-ı cevabiyesiyle sicil-i ahval komisyon-ı 
hususisinin 27 Ca sene 1312 Tarihli tahriratında tarih ve mahal-i viladetiyle rütbe-i salise 
tarih-i tevcihi nüfus-ı tezkere-i osmaniyesiyle ruus-ı hümâyûn suret-i musaddakalarında 
gösterilmişdir.  

Tercüme-i hâl varakasında dermeyan edildiği Bayezid ve Van cihetleri asakir muavini 
yüzbaşılığı bâb-ı vâlâ-yı ser-askeri muhasebat dairesi kısm-ı sânisi riyasetinden Lede’l-
istilam gelen tezkere-i cevabiyede dışarudan müretteb taburlara dair defatirin vürûd 
itmemesine mebni kaydı bulunamayacağı muhasebe-i atika derkenarına atıf ile iş’ar 
olunmuşdur.  

Karahisar-i Şarki Sancağı mutasarrıflığının tahriratında bir müddet Suşehri ağnam 
memuriyetinde bulunarak istifaen infikak ettiği muharrer ise de tarih-i istifasına dair 
serahat (açıklık) olmadığından bu cihet tekrar Sivas vilayetinden istilam olunmağla 
cevabının vürudunda ayrıca tezyil ettirilir. Fi 4 Şaban sene 1313 ve fi 7 Kanunisani sene 
1311  

Muma-ileyhin mukaddema bulunduğu Suşehri kazası ağnam memuriyetinden tarih-i 
istifası hakkında Sivas vilayetinden ahiren gelecek cevabın ayrıca tezyil edileceği 
muharrer ise de vilayet-i Müşarün-ileyhadan gelen 10 Haziran sene (1)310? Tarihli 
tahrirat-ı cevabiyede muma-ileyhin yüzelli guruş maaşla bir müddet memur-ı ağnam 
memuriyetinde bulunduğu ve fakat suret-i tayin ve istifasına dair mahalli mal kalemince 
bir güna kayd ve malumat olmadığı iş’ar edilmekle tezyil (eklemek, zeyl yapmak) kılındı. 

EK-91 

Arşiv Fon kodu: DH.SAİD.d...  Dosya No: 2, Gömlek No: 944, Tarihi: 1265 Z 29  (15 
Kasım 1849), Konu Özeti: Mustafa Sabri Bey; 1265 Suşehri doğumlu, Çeçenzade 
Emrullah Bey'in oğlu 

Mustafa Sabri Beğ, Çeçenzade Emrullah Beğ’in mahdumudur 1265 senesinde 
Suşehri’nde tevellüd etmiştir (doğmuştur). Sıbyan mektebinde mukaddeme-i ulum ve 
muallim-i mahsusdan Arâbi ve farisi okumuştur. Türkçe Kitabet eder. 
Binikiyüzseksendört senesinde ondokuz yaşında olduğu halde mülazametle (stajyer) 
Sivas vilayeti merkez mutasarrıflığı tahrirat kalemine duhul olub altı ay mürûrunda 
yüzyirmibeş guruş maaş ile Suşehri kazası malmüdürlüğü refakatine memur ve bir sene 
sonra bi’l-istifa munfasıl olarak (işinden ayrılmış) seksenaltı senesinde ikiyüz guruş maaş 
ile kaza-i Mezkûr deavi (adliye) kitabetine ittisal ve üç sene dahi orada bulundukdan 
sonra yine istifa ederek Der-saadet’e azimetle intihab-ı memurin komisyonunda bi’l-



 
 

imtihan istihsal eylediği emirname-i sâmi ile Sivas’a avdet edüb badehu altıyüzelli guruş 
maaşla bir sene kadar Giresun’da vaki Akköy (Bulancak) nahiyesi müdürlüğünde ve 
doksandört senesinden i’tibaren bir seneyi mütecaviz müddet dahi Suşehri kazası 
kaimmakamlığı vekâletinde bulunarak doksanyedi Zilkade’sinin sekizinde binyüzelli 
guruş maaş ile Karahisar-i Sancağı dâhilinde vaki Alucra kazası kaimmakamlığına ta’yin 
ve yirmialtı mah (ay) sonra azil olunmuştur. Hidemat-ı mezkûreden istifa suretiyle ve 
hasbe’l-kader infisal iderek vezaif-i memuresinden dolayı müttehim (zan ile suç isnat 
etmek) olunmamış ve taht-ı muhakemeye alınmıştır. Karahisar Mutasarrıflığından yazılan 
mülahazada işbu tercüme varakası tasdik olunmuşdur. Fi 11 Zilkade Sene (1)302 ve fi 10 
Ağustos Sene (1)301 muma-ileyh Mustafa Sabri Bey bimüçyüziki senesi Zilkade’sinin 
yirmiikisine tesadüf eden binüçyüzbir senesi Ağustosunun yirmibirinde binyüz guruş 
maaş ile Sivas vilayeti dâhilinde vaki Koyulhisar kazası Kaim-makamlığına memur 
olmuştur. Mir-i muma-ileyhin memuriyeti binüçyüzbeş senesi Cemaziyelahiresinin 
onaltısında vaki binüçyüzüç senesi Şubatının onaltısında maaş-ı mezbur ile Amasya 
Sancağı muzafatından Lâdik kazası Kaim-makamlığına tahvil edilmiştir. Mir-i muma-
ileyh binüçyüzaltı (1888-1889) senesi zarfında irtihal-i dâr-i bekâ etmiştir. 190 

EK-92 

Arşiv Fon Kodu: DH.SAİD.d... Dosya No: 71, Gömlek No: 107, Tarihi: 1282 Z 29 (15 
Mayıs 1866), Konu Özeti: Ahmed Cavid Bey; 1282 Muş doğumlu, Çeçenzade Hacı 
Hasan Paşa torunlarından Evkafı Humayun Nezareti Mektubçusu Nazif Bey'in oğlu bk. 
150/51 
 
Ahmed Cavid Beğ, Çeçenzade Hacı Hasan Paşa ahfadından Evkaf-ı Hümâyûn Nezaret-i 
Celilesi mektubcusu saadetlu Nazıf Beğ Efendi hazretlerinin mahdumudur. 

Binikiyüzsekseniki sene-i haciresinde “1281 sene-i maliye” Suşehri’nde tevellüd ettiği 
nüfus-ı mezkûre-i Osmaniyesinde muharrerdir. 

Mahalli sıbyan mektebinde mukaddemat-ı ulumu ve Karahisar-i Şarki mekteb-i 
rüşdiyesinde müretteb dersleri tahsil ve bir müddet medrese-i Hayriye namındaki 
mektebe devam ettikden sonra mekteb-i mülkiye-i şahanede müretteb dersleri tahsil ve 
ikmal ile 27 Teşrin-i evvel sene (1)304 tarih ve karib-i ali dereceli mülâzemet ruusunu ve 
27 Teşrin-i evvel sene (1)304 tarih ve vasat dereceli sunuf-ı aliye şehadetnamesi almışdır. 
Türkçe kitabet eder. Fransızcaya aşinadır. İntihâb-ı memurin komisyonunun 17 Ağustos 
sene (1)311 tarih ve beşyüzondokuz numerolu ikinci sınıf kaimmakamlığı 
intihabnamesini haizdir. 

Binüçyüzyedi senesi şehri Şabanü’l-muazzamının beşinde 15 Mart sene (1)306 bin guruş 
maaşla Sivas vilâyeti vali maiyetine memur olub üçyüzsekiz senesi Zilhiccesinin 
onaltısında 10 Temmuz sene (1)307 binyüz guruş maaşla vilâyet-i müşarun-ileyhada 

                                                            
 http://muratdursuntosun.wordpress.com/ / / /alucrada‐cecenzade‐bir‐kaymakam‐

mustafa‐sabri‐bey/ 
 



 
 

Erbaa ve üçyüzdokuz senesi Zilkadesinin onaltısında 30 Mayıs sene (1)308 maaşı 
mezkûrla vilayet-i müşarun-ileyhaya Mülhak Suşehri ve üçyüzonüç senesi 
rebiülevveli’nin yirmisekizinde 6 Eylül sene (1)311 binyediyüzelli guruş maaşla vilâyet-i 
müşarun-ileyhada Aziziye kazaları kaimmakamlığına nakil edilmiştir. 

Sivas vilâyeti vali maiyetine tarih-i tayiniyle mikdar-ı maaş dâhiliye nezareti celilesi 
muhasebeciliğinin 18 Temmuz sene (1)312 tarihlü müzekkire-i cevabiyesinden ve Erbaa 
ve Suşehri kazaları Kaimmakamlıklarına tarih-i nakli sicil-i ahval komisyonu umumisine 
tevdi’ buyurulan iradat-ı seniyye-i hazret-i padişâhi kuyudatından ve Aziziye kazası 
kaimmakamlığına tarih-i nakliyle Suşehri kazası kaimmakamlığından beraeti kaza-i 
mezkûr meclis idaresinin zahrı Karahisar-i Şarki Sancağı meclis idaresinden musaddak 
bulunan ve aynen görülüb iade edilen 29 Teşrin-i Sani sene (1)311 tarihli mazbatasından 
anlaşılub Erbaa ve Suşehri ve Aziziye kazaları kaimmakamlıklarına mahassas maaşat 
mikdarları ve defter-i mahsusuna tatbik edilmiş Ve Sivas vilayeti maiyetinde hüsn-i 
hidmeti meşhûd olduğundan ve erbâb-ı liyâkatden bulunduğundan bahisle berâetini ve 
erba’ kazası kaimmakamlığında ifa-yı hüsn-i hidmeti ve umur-ı nâfia ve tesisat-ı 
hayriyeye itina etmiş ve emval-ı emriye ve hukuk şahsiyeden beri’ü’z-zimme bulunmuş 
olduğunu mübeyyin vilayet-i müşarün-ileyha ile Tokad Sancağı meclis idarelerinin  20 
Ağustos sene (1)307 ve 20 Haziran sene (1)308 tarihli mazbataları ve mekteb-i mülkiye-i 
şâhânenin 27 Teşrin-i evvel sene (1)304 tarih ve karib-i ala dereceli mülazemet ruusuyla 
27 Teşrin-i evvel sene (1)304 tarih ve vasat Dereceli sunuf-ı aliye şâhâdetnamesi ve 17 
Ağustos sene (1)311 tarih ve beşyüzondokuz numerolu ikincisınıf kaimmakamlığı 
intihabnamesiyle nüfus-ı tezekere-i Osmaniyesi aynen görülüb iade edilmişdir. Fi 3 
Rebiülevvel sene 1314 ve fi 31 Temmuz sene 1312   

EK-93 

Arşiv Fon Kodu: DH.MKT. Dosya No: 1154, Gömlek No: 48, Tarihi: 7 Safer 1325 (9 
Mart 1323 – 22 Mart 1907),  Konusu: Trabzon vilayetine mahsus nısf ücretli amele 
pasaportunun Alucra kazasında da uygulanıp kazaca da pasaport verilmesi yahut murur 
ilmuhaberi üzerinde azimete mani bir durumu yoktur ibaresi bulunanların yol üzerinde 
bulunan Gümüşhane sancağından pasaport verilmesi. 

Huzur-ı Âli-i Hazret-i Sadaretpenâhiye 

7 Safer Sene 1325 ve fi 9 Mart Sene 1323 (22 Mart 1907) 

Trabzon vilayetine mahsus nısf ücretli amele pasaportunun Alucra kazasına da teşmili 
ve ashab-ı müracaatın livaya müracaatlarına hacet (gerek) kalmaksızın pasaportun 
kazaca da i’tası (verilmesi) yahud mürur-ı ilm u haberi üzerine kazaca muamele-i lazıme 
bi’l-ifa mani-i azimet halleri bulunmadığı takdirde yol üzerinde bulunan Gümüşhane 
Sancağınca pasaport almak üzere tahrirat-ı mahsusa ile i’zamlarına müsaade istihsali 
hakkında Karahisar-i Şarki Mutasarrıflığından gönderilen tahrirat ve melfufunun 
tesyarıyla muktezasının ifa ve inbâsı Sivas vilayetinden alınan tahriratda izbâr olunmuş 



 
 

mutasarrıflığın tahriratına melfuf olan Alucra Kaim-makamlığının tahriratı suretinde 
kazanın dağlık olmasından dolayı bazı nahiyeleri ahalisi mürur tezkiresi alarak berâ-yı 
ticaret Der-saadet’e gitmekde ve bazı nevahi halkı kış mevsiminde Canik Sancağına 
bila-tezkere (izinsiz) ve ma’ ailesiyle külliyetle azimet etmekde ve Mindeval 
nahiyesinin muharerü’l-esami-yi kurası sekenesi (oturanlar, sakinler) dahi 
Rusya’nın Anapa cihetlerine amelelik etmek üzere firaren savuşmakda 
olduklarından ve bunlara hükümet-i mahalliyeden pasaport ve mezuniyet istihsal 
etmedikleri cihetle firaren diyâr-ı ecnebiye gitmiş nazarıyla bakıldığı takdirde ba’dema 
memalik-i mahrusa-i şahâneye âdem-i kabulleri icab edeceğinden ve bu da hayr ve 
şerlerini idrak edemeyen ahali-i kura haklarında mucib-i perişânî olacağına ve bir 
kısmının Şiran kazasıyla Gümüşhane Sancağından nâm-ı müstear ile pasaport istihsal 
ederek savuşmaları karyelerine on beş saat mesafede bulunan merkez livadan pasaport 
istihsali içün kefil iraesine (göstermeye) mecbur olmalarından ve la-ekall (en az) yedi 
sekiz gün ve bazen kefil bulamayarak on on beş gün işlerinden kalmalarından münbais 
idiğünden (gönderilmiş olduğundan) Trabzon vilayeti içün alınan nısf ücretli amele 
pasaportunun Alucra kazasına da teşmili ve livaya azimetlerine hacet kalmayarak 
pasaportun merkez kazadan i’tası yahud mürur-ı ilm u haberi üzerine kazaca muamelat-ı 
lazıme bi’l-ifa mani-i azimet halleri bulunmadığı ve ahvali müsaid olduğu takdirde zaten 
yolları üzerinde bulunan Gümüşhane Sancağınca pasaport almak üzere tahrirat-ı mahsusa 
ile oraya i’zamları lüzumu dermeyân kılınmışdır. Görülen mahzura mebni vilayet-i 
saireden verilmiş ilm u haberlerin kabul ve onlara istinaden mürur-ı mezkûresi ve 
pasaport i’ta edilmemesi 13 Ağustos Sene 1307 tarihli tebligat-ı umumiye ahkâmından 
bulunduğu cihetle Gümüşhane Sancağından pasaport almak üzere ashab-ı müracaatın ilm 
u haber ve tahrirat-ı mahsusa ile oraya i’zamları caiz olamayacağı gibi Manastır vilayeti 
dâhilindeki kaza ve nahiyelerden pasaport i’tası hakkında mukaddemâ makam-ı 
vilayetden vuku’ bulan iş’ar ve sebk eden istizan üzerine bi’l-umum nahiye ve kaza 
merkezlerinden pasaport i’tası pasaportların umur-ı tanzimiye ve tahritesince bir takım 
müşkilatı ve birçok masrafı mucib olacağı cihetle kaza ve nahiyelerden pasaport i’ta 
kılınacağına dair pasaport nizamnamesinde münderiç hükmün el-yevm me’muriyet-i 
lazımesi mevcud bulunan kaza ve nahiyelere hasrıyla bunlardan gayrı mahallerden 
memalik-i ecnebiyeye azimet edeceklerden pasaport me’muru bulunan mahallere 
müracaatları lüzumunun cevaben vilayet-i müşarün-ileyhaya iş’arı ve indel-icab sair 
mahallere dahi bu suretle tebligat icrası makam-ı âli-i sadaretpenâhilerinin 21 
Teşrinievvel Sene 1313 tarihli tezkire-i samiyeleriyle tebliğ olunan Şura-yı devlet 
Tanzimat Dairesi kararı iktizasından bulunmasına ve fakat memleketlerinin nan-kesenat 
olması ve başka suretle vasıta-i ticaret mefkud (kaybolmuş, yol, olmayan) ve bulunması 
hasebiyle Batum cihetinde münhasıran amelelikle temin-i maişet etmekde olan Keskim 
kazasının Vakıf nahiyesi ahalisine Trabzon vilayetine verilmekde olan altı mah müddetli 
onar guruşluk bila istizan irade-i seniyye-i cenâb-ı hilafetpenâhi şeref-müteallik 



 
 

buyurulduğu 18 Haziran Sene 1316 tarihli buruldu-i sami ile tebliğ buyurulmuş olmasına 
ve vilayet-i müşarün-ileyhinin suret-i iş’arına nazaran iktizayı halinin Şura-yı Devletçe 
tezkiri re’y-i sami-i sadaretpenâhilerine menut (bağlı) bulunmuş ve vilayetin salifü’l-
beyan tahriratı melfufatıyla takdim olundu. Ol-babda 

Battalı nüfusa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

KAYNAKÇA 
 
http://tr.wikipedia.org/wiki/Trabzon_Vilayeti 
http://ercaninal.blogspot.com.tr/2013/03/gonye-sancagi.html 
Mehmet Süreyya,  Sicil-i Osmani II. Cilt s-168  
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/03/31/trabzon-valisi-cecen-zade-hasan-
pasanin-memleketi-olan-sarki-karahisari-ziyareti/ 
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/02/16/tarihte-alucranin-bagli-oldugu-idare-
merkezleri/ 
Şakir Şevket, Trabzon Tarihi II, S-113 Şehabettin Tekindağ, Trabzon,  
A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı 22, Erzurum 2003 
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/23/136.pdf 
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/07/01/zagpa-koyu-bektas-bey-ve-bektas-
bey-camii/  
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/02/dogu-bayezidin-abbas-mirza-
kuvvetlerince-zabti-ve-erzuruma-ricat/ 
http://e-dergi.atauni.edu.tr/ataunitaed/article/view/1020001436/1020001432 
Tokat’ta Medfun Osmanlı Valileri, S-289 
Şakir Şevket, Trabzon Tarihi II, S-118. 
A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 22, Erzurum 2003, S-290. 
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/07/01/zagpa-koyu-bektas-bey-ve-bektas-
bey-camii/ 
http://egeweb2.ege.edu.tr/tid/dosyalar/XVIII-1_2003/TIDXVIII-1_2003-02.pdf 
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/02/23/osmanli-sultanlari-ve-donemlerinde-
yasanan-onemli-olaylar/ 
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/27/168.pdf 
http://tr.wikipedia.org/wiki/II._Osman 
Osman Nuri Ergin, Muhtasar Mecelle-i Umûr-i Belediye, Marmara Belediyeler Birliği  
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/02/16/karahisar-i-sarki-ve-civarindan-
donanmaya-giden-askerler/ 
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/10/11/trabzon-valisi-osman-pasanin-
belgelerinde-karadenizden-dersaadete-asker-sevkiyatina-bir-ornek/ 
http://e-dergi.atauni.edu.tr/ataunitaed/article/view/1020001436, Başbakanlık Osmanlı 
Arşivi Hatt-ı Hümayun Tasnifi, (BOA, HH) No: 36955; Konukçu, Selçuklulardan 
Cumhuriyete Erzurum, S-448 
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/01/30/alucranin-kamisli-koyunde-garip-
kalmis-bir-sehitlik/ 
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/02/08/i-dunya-savasinda-kafkas-cephesi-
alucranin-durumu/ 
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/04/23/alucranin-cagirgan-velileri-cagirgan-
baba-ve-seyyid-mahmut-cagirgan/ 



 
 

http://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/04/16/bir-hatt-i-humayunda-1828-1829-
osmanli-rusya-savasinin-izleri/ 
http://e-dergi.atauni.edu.tr/ataunitaed/article/viewFile/1020007323/1020006577 
http://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1-Rus_Sava%C5%9Flar%C4%B1 
http://tr.wikipedia.org/wiki/Anapa 
http://tr.wikipedia.org/wiki/1828-1829_Osmanl%C4%B1-Rus_Sava%C5%9F%C4%B1 
İbrahim Aykun, Erzurum ve Çevresinde ilk Rus İşgali (1828-1829), (Atatürk Üniversitesi 
Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). 
Erzurum 1991. s, 83. http://edergi.atauni.edu.tr/ataunitaed/article/view/1020001436 
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/25/alucranin-emektar-sahsiyetleri-unal-
ahishali/ 
http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c8s14/makale/c8s14m6.pdf 
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/12/14/zagpa-koyune-ait-1844-tarihli-bir-
bektas-bey-hikayesi/ 
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/01/05/alucrada-cecenzade-bir-kaymakam-
mustafa-sabri-bey/ 
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/03/11/kirima-dair/ 
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/03/cecenzade-haci-hasan-pasanin-
abaza-ve-cerkes-kabileleri-ile-iliskileri/ 
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/02/trabzon-valisi-ve-anapa-muhafizi-
cecenzade-haci-hasan-pasanin-kafkas-kabilelerine-islami-teblig-faaliyetleri-kapsaminda-
yaptigi-calismalar/ 
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/02/trabzon-valisi-ve-anapa-muhafizi-
cecenzade-haci-hasan-pasanin-kafkas-kabilelerine-islami-teblig-faaliyetleri-kapsaminda-
yaptigi-calismalar/ 
http://tr.wikipedia.org/wiki/Erzurum_Kongresi_delegeleri_listesi,http://www.baydin2.blo
gspot.com.tr/2013/02/yerel-tarih_6621.html 
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/06/25/1907-tarihinde-alucra-pasaport-
burosu-kurulmus/ 
http://www.osmanlicaturkce.com/?k=Atabey&t=@ 
Murat Yüksel, Trabzon’da Türk-İslam Eserleri ve Kitabeler 
http://www.zagpa.net/tarihce.html 
Mehmet Fatsa, XV. VE XVI. Yüzyıllarda Giresun (Sosyal ve Ekonomik Hayat) 
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/09/silahsor-hasan-agayi-bogazindan-
kesmeye-kalkan-kolesi/ 
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/09/hassa-kasap-basi-hasan-aga/ 
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/09/gumruk-emini-hasan-aganin-gorev-
suresinin-uzatilmasi/ 
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/09/silahsoran-i-hassa-hasan-aganin-
1796-tarihli-yazisi/ 
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/01/istanbul-haci-hasan-aga-camiine-
imam-hatip-atanmasi/ 



 
 

http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/03/cecenzade-hasan-pasanin-trabzona-
ilk-gelisi/ 
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/26/1810-ve-1815-yillarinda-karahisar-i-
sarkinin-durum-ve-ahvali/ 
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/29/trabzon-valisi-hazinedar-zade-
suleyman-pasanin-trabzon-valiliginden-alindigina-dair-belge/ 
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/06/05/1820-tarihli-iki-belgede-kefede-
karaya-oturan-tuccar-gemisine-dair-bilgiler/ 
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/02/dogu-bayezidin-abbas-mirza-
kuvvetlerince-zabti-ve-erzuruma-ricat/ 
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/02/cecenzade-haci-hasan-pasanin-rutbe-
i-vezaretle-kars-muhafizligina-atanmasi/ 
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/03/31/cecen-umerasindan-caferhanzade-
ibrahim-beyin-sadarete-mektubu/ 
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/03/31/trabzon-valisi-cecen-zade-hasan-
pasanin-memleketi-olan-sarki-karahisari-ziyareti/ 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C-4  
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/03/13/trabzon-valisi-haci-hasan-pasa-ve-
satiroglu-olayi/    
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/01/08/yeniceri-ocaginin-kaldirilmasinin-
trabzon-vilayetindeki-yansimasi/ 
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/02/trabzon-mutesellimi-cecenzade-
bektas-beyin-sadarete-yazisi/ 
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/01/trabzon-esrafindan-haci-salihzade-
ali-aganin-taltifi/ 
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/04/trabzon-valisi-cecenzade-hasan-pasa-
ve-kalcizade-osman-bey/ 
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/03/31/dagistanli-nuh-hanin-takriri/ 
http://www.arastirmax.com/system/files/dergiler/62779/makaleler/4/arastirmax-1787-
1791-osmanli-rus-savasi-oncesi-kuzey-kafkaslarin-tahkimi-anapa-kalesi.pdf 
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/04/trabzon-valisi-cecenzade-haci-hasan-
pasa-ve-anapa-ve-fas-muhafizligi/ 
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/09/24/osmanli-rus-savaslarinda-karahisar-i-
sarkinin-onemi/ 
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/09/16/1828-1829-rus-savasinda-osmanli-
pasalarinin-durumu-ve-karahisar-i-sarkinin-konumuna-iliskin-bir-belge/ 
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/02/erzurumun-ruslara-teslim-olmasi-ve-
trabzona-yurume-fikirleri/ 
Y. PRK. BŞK. Dosya: 68, Gömlek: 84, Tarihi:1320 Z 29, Giresun ile Trabzon 
Vilayetlerinin mahsul, maden durumunu gösteren harita ve resimler. 



 
 

http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/03/31/rusyanin-bayburtu-isgalinin-izleri-
ve-cecenzade-hasan-pasa/ 
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/01/08/alucra-muduru-cecenzade-emrullah-
bey/ 
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/01/05/alucrada-cecenzade-bir-kaymakam-
mustafa-sabri-bey/ 
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/09/25/alucra-kazasi-mudurlugune-hasan-
pasanin-torunu-emrullah-beyin-atanmasi/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DİZİN 
 

A 
Abanoszade 160 
Abaza 15 17, 20, 21, 23, 113, 114, 118, 125, 132, 139, 140, 141, 145, 146, 155, 216 
Abazik 157, 158 
Adana 153, 154, 155 
Ahıska 30, 173 
Ahmet Paşa 12, 26, 92, 99, 100 
Akçaabad 15, 120  
Ali bin Hüseyin Ağa 22, 149 
Alucralı Mahmut Ağa 86 
Amasya 20, 28, 60, 89, 140, 142, 167, 182, 183, 211 
Anapa Kadısı Ali Efendi 140 
Anapa Kalesi 24, 38, 39, 61, 115, 151, 165 
Arslan Bey 113 
B 
Balbay 20, 139 
Batum 7, 90, 169, 213 
Bektaş Bey ve Bektaş Bey Cami 2, 4-7, 13, 14, 17, 18, 20, 22, 33-35, 39, 46, 47, 52, 54, 
55, 59-62, 78, 137, 138, 200, 202, 205  
Besni 20, 139 
Bezaduğ 16, 23, 125, 147, 156, 158 
Bolu 60, 166 
C 
Caferhanzade İbrahim Bey 13, 101, 102, 217 
Canik 6, 7, 11, 12, 15, 23, 24, 37, 60, 61, 85, 86-90, 99, 100, 105-109, 111, 112, 116, 117, 
119, 122, 125, 127, 129, 130, 135, 140, 141, 144, 152, 155-169, 183, 186, 213 
Ç 
Çağırgan Baba 26, 172 
Çamoluk 4, 5, 26, 47, 52 
Çeçenzade Emrullah Bey 36, 37, 205, 206, 207, 208, 210 
Çeçenzade Mir Ahmet Bey 49 
Çerakise 8, 20, 125, 139, 141, 146, 147, 155 
Çerkes 15, 16, 17, 20, 21, 23, 25, 118, 121, 124, 130, 139, 140, 141, 146, 156, 157, 158 
Çorum 28, 174, 182, 183 
 
 
 



 
 

D 
Diyarbekir 184 
Dobruca 29, 30 
E 
Eflak 29 
Erzurum 13, 16, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 44, 45, 59, 89, 90, 
94, 95, 96, 97, 99, 212, 122, 128, 130, 137, 138, 162, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 
177, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 203 
F 
Faş Boğazı 14, 90, 111, 112 
Faş Kalesi 14, 23, 37, 61, 88, 100, 115 
Fatsa 7, 15, 53, 103, 106, 116 
Ferah Ali Paşa 38 
Fransız 29, 211 
G 
Gelincik Limanı 147, 148, 163 
Giresun 4, 5, 12, 16, 34, 37, 47, 47, 48, 53, 127, 160, 165, 172, 185, 200, 200, 211, 216 
Gönye 7, 14, 24, 37, 60, 90, 100, 106, 111, 112, 123, 124, 127, 155, 162, 163, 169, 
Görele 165 
Gümüşhane 16, 60, 165, 166, 212, 213 
Gürcistan 23, 30, 94, 160, 162 
H 
Hacı Kasbar 205 
Hacı Salih Paşa 99, 107 
Hacı Şahinzade Mehmet Bey 24, 107 
Hadımzade Mehmet 28, 185 
Hafız Ali Paşa 13, 107 
Hakkı Paşa 25, 26, 27, 28, 172, 173, 174, 176, 181 
Hamsi 23, 156 
Hasan Ağa 9, 10, 11, 12, 60, 61, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 92, 93, 165, 166, 220 
Havva Hanım 22, 34, 48, 50, 51 
Hazinedarzade 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 25, 27, 37, 60, 61, 85, 87, 89, 91, 107, 166 
İ 
İranlu 94, 95, 97, 98, 162, 188, 189, 190 
İskefser 166 
İstanbuli 11 
 
 
 



 
 

K 
Kabartay 23, 156, 157, 158, 162 
Kağızman 96 
Kalcızade Osman Bey 14, 22, 23, 34, 110, 159 
Kalyoncu 90, 108, 123, 124 
Kapıcıbaşı Hayrettin 28, 185 
Kara Yorgi 31 
Karahisar-i Şarki 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 23, 25, 26, 27, 35, 36, 37, 40, 52, 59, 
85, 86, 88, 89, 90, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 115, 120, 122, 125, 136, 155, 156, 160, 
165, 166, 169, 173, 174, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 
Karasay 20, 139 
Kars 7, 8, 13, 25, 30, 31, 37, 43, 45, 61, 96, 97, 98, 99, 100, 107, 109, 173, 185, 217 
Kastamonu 60, 166 
Kavalalı Mehmet Ali Paşa 19, 31 
Kaymakam Abdullah Paşa 120, 121 
Kelkit 25, 26, 28, 52, 53, 61, 62, 173, 178, 186 
Keşap 16, 127 
Korgun 166 
Kuban Nehri 15, 16, 17, 29, 121, 125, 130, 143, 145, 147 
Kürtün 166 
L 
Lazistan 109 
Lazute 111 
M 
Maçuka 166 
Maden Emini Ahmet Ağa 105, 106, 109 
Mahoşni 157 
II. Mahmud 18, 19, 31, 32, 45, 88  
Mehmet Ali Paşa 19, 31 
Meştay-ı Kemteri 173 
Metropolit 31 
Milat 166 
Mora 22, 31 
Moskovlu 87, 176, 177, 178, 182 
Muhammed Han 161, 162 
Müderris 14, 18, 34, 187, 196 
 
 
 



 
 

N 
Nekotaç 155, 157, 158 
Nizam-ı Cedid 31 
Nogay 23, 156, 157, 158 
Nuh Han 23, 161, 162 
Nukuvi 20, 139 
O 
Of 60, 61,122, 169,186 
Ordu 28, 60, 86, 87, 88, 106, 109, 11, 115, 116, 166, 183 
Osman Paşa 13, 25, 26, 27, 28, 96, 97, 98, 99, 107, 160, 169, 173, 175, 177, 178, 181, 
182, 183, 184 
Öz 166 
P 
Pehlivan Paşa 90 
Poti 30 
Pulathane Limanı 14, 15, 103, 104, 105, 108, 120 
R 
Ra’uf Paşa 96 
Rakka 184 
Rize 7, 14, 15, 60, 89, 101, 106, 115, 121, 122, 125, 155, 165, 169, 186 
Rusya14, 15, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 92, 93, 94, 100, 101, 104, 111, 114, 
118, 121, 125, 126, 131, 132, 140, 141, 143, 145, 146, 147, 153, 161, 162, 167, 172, 178, 
181, 188, 189, 190, 213, 216, 218 
Rüşdü (Bektaş Rüşdü) Bey 18 
S 
Sağıroğlu Hacı Timur Bey 177 
Samsun 7, 111, 152, 169, 183 
Saray Muhafızı 14, 106 
Sarraf Agop 33, 34  
Sarraf Karabet 203 
Satukay 20, 139 
Sekban-ı Cedid 31 
Selim Paşa 18, 89, 90 
Sepeklo Aşireti 188 
Silahşor Ahmed 86, 87 
Sinop 15, 24, 25, 32, 37, 105, 156, 168 
Sivas 5, 7, 8, 25-28, 32, 36, 37, 44, 45, 60, 106, 152, 167, 170-185, 198, 210, 211 
Sivastopoli 152 
Soğucak Limanı 21, 127, 146, 147, 148, 163 



 
 

Süleyman Ağa 6, 8, 9, 11, 12, 17, 37, 60, 83, 85-89, 141, 160 
Süleyman Paşa 7, 11-14, 25, 27, 60, 89, 91, 107, 108 
Sürmene 15, 60, 121-124, 155, 165, 169, 186 
Ş 
Şabsuğ 23, 56 
Şatırzade Osman Ağa 15, 16, 122, 128, 165, 222 
Şekivay 20, 140 
Şiran 16, 25, 26, 28, 86, 130, 170, 171 
Şiran Voyvodası Mehmet Bey 25, 175 
Şumnu 29 
T 
Tayyibi Efendi 26, 171, 175, 177 
Temdikuy 20, 139 
Tepedelenli Ali Paşa 31 
Terek Nehri 162 
Tiflis 25, 111, 112, 162, 179 
Tirebolu 166 
Tokat 5, 13, 28, 32, 37, 38, 40, 41, 60, 100, 187, 190, 191, 192, 215 
Torul 166 
Trabzon 3, 5-28, 33-39, 43, 45, 48-51, 59-61, 85-105, 131, 133-142, 146-169, 172-181, 
185, 188-190, 193, 212-217 
Tuna Nehri 29, 30 
Tutugaç 146 
Tuzcuoğlu Memiş Ağa 7, 12, 60, 61 
Tuzcuoğlu Tahir Ağa 123 
Ü 
Ünye 4, 7, 12, 57, 59, 60, 88, 135, 172 
V 
Vakfıkebir 165 
Van 162, 188, 210 
Varna Kalesi 29 
Y 
Yağmurderesi 166 
Yahya Paşa 182, 184 
Yeniçeri 17-20, 31, 39, 97, 134, 135, 138, 149 
Yusuf Paşa 11, 87 
Z 
Zağpa 4, 6, 13, 34, 35, 47, 52-54, 61, 62, 202, 203 
Zıhar Köyü ve Zıhari Tekkesi 26, 172 



 
 

 
 

 

 

 

Bektaş Bey Camisinin kapı girişinin üstünde olması gereken ancak kayıp olan 
kitabesinin yerine Yazar-Nahhat Murat Dursun Tosun tarafından Çınar Ağacı 
üzerine yazılan-işlenen 72x72x5 cm ölçülerinde naht kitabe. 

Kitabede “Bektaş Bey Camii Şerifi” “Bu camii şerif Karahisar-i Şarki 
hanedanından Trabzon Valisi Çeçen-zade Hacı Hasan Paşa’nın oğlu Voyvoda 
Bektaş Bey tarafından inşa ettirilmiştir. Sene 1234 (1818)” yazmaktadır.  

 


