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Küçük barakasında bir arzuhalci. Arkadaki tabloda Muhammed Sabih yazmaktadır. 

1855, 1893 ve 1894 tarihli belgelerde İstanbul’daki hakkak ve arzuhalcilerin durumuyla ilgili 

bilgiler bulunmaktadır. Belgelerdeki bilgiye göre İstanbul Eminönü’nde bulunan Yeni Cami, 

Mısır Çarşısı ve Büyük Pastahane civarını kendilerine mesken tutarak gelişigüzel bir vaziyetde 

buralarda mesleklerini icra eden arzuhalci ve hakkakların buradan kaldırılması yani 

çalışmalarının yasaklanması kararı Belediye Başkanlığı tarafından alınınca zabıtalar da bu 

esnafın buralarda çalışmasına izin vermemiştir. 

Durum böyle olunca da ailesini geçindirecek maişetleri kazanmaktan aciz kalan esnaf zor 

durumda kalmış, bu durumdan aileleri de etkilenmiştir. Bunun üzerine dilekçe veren esnaf 

temsilcileri kendilerinin uzun yıllar devletin değişik kademelerinde görev yaptıklarını belirterek 

eskiden olduğu gibi çalışmalarına müsaade edilmesini istemişlerdir. 

Bunun üzerine Belediye Başkanlığı Vakıflar Müdürlüğüne yazı yazarak Yeni Cami avlusunda ve 

diğer boş ve müsait yerlerde barakalar yapılarak arzuhalci ve hakkak esnafına kiraya 

verilmesini istemiştir. Ancak söz konusu barakaların inşası da gecikince esnafın mağduriyeti 

artmıştır. Onlar da içinde bulundukları olumsuz durumu Belediye Başkanlığı’na verdikleri 

dilekçelerle tekrar tekrar dile getirerek sorunlarına çözüm bulunmasını istemişlerdir. 

Dönemi itibarıyla arzuhalcilik mesleğini incelediğimizde bu meslek erbabının okuma ve yazma 

bilmeyen halkın gerek devletle olan işlerinde yardımcı olmak için gerekse özel işleri için gerekli 

her türlü yazıcılık işini deruhte ettikleri anlaşılmaktadır. Bunlar mektup yazdığı gibi, dava 

dilekçesi de yazmaktaydılar.  

Tabi bu ihtiyacın ortaya çıkmasındaki ana neden okuma yazma bilmemekteki yaygınlıktı. Halkın 

çoğu okuma yazma bilmemekteydi. Bu nedenle ne mektubunu ne de herhangi bir kuruma 

vereceği dilekçeyi yazabilmekteydi.    



Bu durum yakın zamana kadar Anadolu’da çok yaygındı. Benim memleketim olan Alucra’da 

çok değil bundan 25-30 sene önce arzuhalcilerin çokluğunu hatırlıyorum. Halen dava vekili 

veya arzuhalci olarak hizmet edenler bulunmaktadır. 

 

Bu durum günümüzde birazda devletin işleyiş prosedürünü iyi bilen profesyonellerden yardım 

alma onların  bilgi birikiminden istifade etmek içindir. Orta yaşlı olanların daha iyi hatırlayacağı 

gibi eskiden adliye ve tapur daireleri civarında daktilosuyla seyyar masası ve katlanır 

taburesiyle müşterisini bekleyen çok sayıda arzuhalciyi görmek mümkündü. 

Hakkaklık ise arzuhalciler gibi okuma yazma bilmeyenlere verilen bir hizmet esnafıydı. Bunlar 

genelde mühür kazıyarak dilekçe sahibinin yazılı materyaline imza yerine mühür basmalarını 

sağlarlardı. Aslında aslolan kazınan mühürün saklanarak gerektiğinde tekrar kullanılmasıydı. 

Ancak sıradan halk çoğunlukla bu mührünü kaybettiğinden yeniden kazıttırırdı.  

Resmi mühür sahipleri ise mühürlerini sıkı sıkıya saklarlar zayi etmemeye gayret gösterirlerdi. 

Zira bunlar için kazınan mühürler öncelikle mühür tatbik defterlerine basılarak örneği alınır ve 

gerektiğinde karşılaştırma yapılabilecek şekilde saklanırdı ki mühür taklit edilerek sahtecilik 

yapılmasın. Veya gerektiğinde bu mühür sahih mi diye kontrol edilmek istendiğinde 

karşılaştırma yapılabilsin diye. Günümüzde halen Alucra’da yaşlı bazı kimselerin ihtiyaçları için 

mühür kazınmaktadır. Kazınan bu mühürler Noterde tasdik ettirilerek örneği alınmaktadır. Bir 



anlamda mühür tatbiki yapılarak tescil edilmektedir. Genelde yaşlı kişilerin maaşının alınması 

için yapılan bu uygulamada amaç sahteciliğin önüne geçmektir.    

Hakkaklıkla ilgili 21 Mayıs 1898 son belgemizin konusu baş hakkak Deboni Efendi'nin Mekke 

ve Medine resimlerini sert taş üzerine kazıyan (çizen) İhsan ve Hafız Efendilerin taltifleri ile 

Hakkak İhsan'ın dokuz nüfuslu ailesini geçindirmekte zorlanması sebebiyle maaşına zam 

yapılmasına dair talebini içermektedir.  

Bahse konu kişilerin devlet memuru oldukları anlaşılmaktadır. İşin ilgi çekici tarafı ise bahse 

konu baş hakkakın gayr-i müslim olmasına karşın Müslümanlar için özel değeri olan Mekke ve 

Medine’nin gravürlerini taş üzerine çizen hakkakları güzel çalışmaları nedeniyle 

ödüllendirilmesini istenilmiş olmasıdır. Hatta onların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin 

çokluğu nedeniyle sıkıntı çektiklerini belirterek geçimlerinin ferahlatılması için maaşlarına zam 

yapılmasını istemiştir.  

Bu durum Osmanlının kurduğu sistemin din ayrımı gözetmeksizin nasıl insanları nasıl 

kaynaştırdığını göstermesi açısından incelenmesi gereken bir vakı’adır.      

Belgelerin okunmasındaki katkılarından dolayı Osmanlıca Tarih Edebiyat Grubu üyelerinden 

Hüseyin Dağ, Zafer Şık, Ömer Faruk Gedik, Mustafa Demirel, Süleyman Köse, Abdullah Ertürk, 

Cüneyt Çelikkol ve Mustafa Dönmez’e çok teşekkür ederim. 

Saygılarımla, 

Murat Dursun Tosun 

muratdursuntosun@wordpress.com 

Arşiv Fon Kodu: MVL, Dosya No: 166, Gömlek No: 7, Tarihi: 29 (L) Şevval 1271 (15 Temmuz 

1855), Konusu: Hakkak esnafının arzuhali. (21. Adi) 

 

Ma’ruz-i çaker-i kemineleridir ki, 

Hakkaklık gayet nazik bir san’at olub bazı mechulü’l-ahval(in) hakkaklık etmemesi nizamı 

iktizasından olub bu esnada Mahmud Paşa civarıda Yarim Hanında ve müderrisinden İzzet 

mailto:muratdursuntosun@wordpress.com


Efendi ve yanında kezalik çırak kıluklu bir adam olub mühr (mühür) hak iderek bu husus 

esnafımız nizamı hakkında halelden hali olmadığına ve mukaddem ve muahhar (önce ve sonra) 

ba-ferman-ı âli memnu’ (yasak) olub esnaf-ı merkûme yedinde evamir-i âliyye bulunduğuna ve 

esnafça emniyetlerimiz olmayub haber verilmek ve ifade-i hal etmeğe mecbur olduklarımızdan 

merahim-i âlilerinden mercudur ki, yedimizde bulunan ilam ve evamir-i aliyye suretleri meali 

ve şurut u nizam iktizasınca efendi-i muma-ileyh ve cerağ bulunan kimesnelerin oradan 

kaldırılması ve yedlerinde bulunan ilan-ı lazıme ve sairenin ahz olunmuş olunması ve şurut-ı 

nizam-ı âlinin yedlerimizde bulunan evamir-i âliyye mucebince icrası hususuna Meclis-i 

Vâlâ’dan hüsn-i musaade-i seniyyeleri erzan buyurulmak babında emr ü ferman hazret-i 

veliyyü’l-emrindir.  

Fi Selh-i Şevval Sene (12)71 (15 Temmuz 1855) 

Bende-i esnaf-ı hakkak kulları 

Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 220, Gömlek No: 16439, 28 (Za) Zilkade 1310 (12 Haziran 

1893), Konusu: Yenicami avlusunda icra-yı sanat etmeleri men olunan hakkak ve arzuhalci 

esnafının şadırvan avlusuna nakil ve ikameleri hakkında. (Evkaf; 14266)  

 

Evkaf-ı Hümâyun Nezâret-i Celilesine 

Fi 27 Zilkade Sene (1)310 (12 Haziran 1893) 



Yeni Cami-i Şerifi havalisinde icra-yı san’atdan men’ edilmiş olan arzuhalci ve hakkak esnafının 

mezkûr cami-i şerifin şadırvan havlısına nakl ve ikameleri  ve bunlar zaten ihtitab (nikâh) 

tezkiresi harcı vermekden aciz fukaradan olmalarına göre kendilerinden başkaca resm ahzı 

münasib olmayacağı hakkında şehremaneti celilesinden cevaben vuku’bulan iş’ar üzerine bu 

babdaki mütalaa-i devletleri 21 Zilkade Sene (1)310 (6 Haziran 1893) tarihinde bi’t-tezkire 

istifsar olunmuşdu. Esnaf-ı merkûme namına bu kere dahi ba-arzuhal müracaatla tekrar isti’taf 

(yardım talep) edilmiş bulunmasına nazaran iş’ar-ı sabık vechile ol-babdaki mütalaa-i 

devletlerinin rizaen inbasına himmet. 

Bâ-işâret-i âliyye-i hazret-i sadâret-penâhi  



 

Hû 

Fehametlü, devletlü, efendim hazretleri, 



Bir takımı sinn-i şeyhuhetde ve şive-i kadr-i ve ekserisi de me’murin-i devletden ma’zul 

müddet-i medide (uzun müddet umur-ı devletde istihdam olunmuş ma’zulinden olub bi’z-

zarur kendüsinin ve ailesinin idare-i intiaşında bir derece temin istifadeleri zımnında birer gaz 

sandığı tedarikle Yeni Cami-i şerif havlisini bi’l-irtikâb berf ve baran toz ve toprak ve şiddet-i 

hararetde otuz kırk paraya bir mektup yazarak evlad u ıyallerinin (bakmakla yükümlü 

olduklarının) erzak-ı mukadderelerini kesb-i iktisabına sa’y eden (çalışan) zavallı arzuhalcilerin 

hal-i esef-i iştimalleri cidden sezâvar-ı atıfet ve merhametdir. Şu hal esef-i iştimal-i 

mezalikalarına ilaveten suubet (zorluk) olmak üzere buradan kalk şuraya otur yarın kalk öbür 

gün otur tarzında me’murin-i belediye ve saire dahi ikâmetlerine müdahale ve mani’-i rızk 

olmakda ve kazanacakları bir kıyye nan-ı aziz (ekmek) esmanını dahi kazanamayub tehidest (eli 

boş) me’yusen (ümitsizce) hanelerine avdet etmekde oldukları lede’l-muhabere tahkikaten 

tezahür olacağı ve yazıcılar zaten felek-zede-gân ve bi-vaye-gân olub son derecede zaruret ve 

ulüvv içerüsünde imrar-ı evkat etmekde oldukları halde marru’l-arz mani’-i rızk ve müsterihe 

ikâmetlerine müdahale etmemek ber-vechile şayan-ı ma’delet (adalet) denilemez bununla 

beraber yar-ı ağyara karşu ve ba-husus kesretle umur-ı devletde bulunmuş etfal-ı rical-i 

haneden dahi bulunarak hasbe’l-karar ve bi’z-zarur havali-i mezkûrda yazıcılığa kadar tenzil 

etmiş olduklarından buna ise merhamet müslim ala nam olan cenâb-ı vekâlet-penâhilerinin 

min-külli vücuh kail (razı) olamayacağı vareste-i izahtır. Binaberin arz olunduğu vechile 

mevsim-i hayfda şiddet-i hararet ve toz ve toprakdan ve mevsim-i şitada dahi yağmur çamur 

berf ve soğukdan muhafaza edilmek ve salifü’l-arz yâr-ı ağyâra karşu zokak ortalarında mürur-

ı ubura muzır (zararlı) mahallerde ve fi-maba’d (eskiden olduğu gibi) havali-i mezkûrda ve 

türbe önünde ve cami-i şerif-i mezkûr kurbunda yazıcı dükkânından maada o civarda hiçbir 

yazıcı bulundurulmamak üzere Bayezid ve Tophane cevami-i saire misillü cümlesinin Yenicami-

i şerif-i mezkûrun derununda tehyi’ (hazır) bulunan şadırvan havlısında müctemian (topluca) 

ikâmetlerine müsaade buyrulmak hususunun Evkaf-ı Hümâyun ve Şehremaneti celilelerine 

emr ü iş’ar-ı keyfiyet olunmasını ve zaten adem-i ikâmet ve istirahatlerinden mütehaddis 

(meydana gelen) ikidebir gerek makam-ı sami-i hidiv-i efhamilerini ve gerek makam-ı saireyi 

tasdi’ ve işgal etmekde olduklarından bundan böyle nida cu’ ve ilticaen vaka’ları dahi nihayet 

teskin olacağı gibi oldukça te’min-i maişet ve istirahatleri mucib olacağını ve yazıcılar kullarıyla 

bi’t-tecemmu’ idilerek (toplanılarak) kendülerinin kethüdaları olmadığından mütevellid fi 25 

Nisan Sene (1)309 (7 Mayıs 1893) tarihinde kendilerine kullarını kethüda nasb iderek 

müttefiken şehremaneti celilesine mütekaddim (evvelki) mazbata-i umumileri üzerine o 

hususun makam-ı mualla-yı hidivanelerine tavassut-ı ubeydanemle arz-ı keyfiyet olunması 

mütenasib ve muvaffakat edildiğinden şu hal ma’ruza-i makal-i çakerânem re’y-i re’zin-i 

isâbet-karin-i is’af-ı a’zamileri buyurulduğu takdirde hakikaten istisvâb-ı mevâdd-ı 

müstahsineden olacağı ve hem yâr-ı ağyâra karşu zokak aralarından mürur ve ubura muzır 

(gelip geçenlere zararlı) mahallerden ref’ olunacakları (kaldırılacakları) bedihi (belli) olmağla 

ol-babda emr ü ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir. 

Fi 29 Mayıs Sene (1)307 (10 Haziran 1891) Bende Umum arzuhalciler kethüdalığına müntehib 

Şakir Sami kulları 

Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 296, Gömlek No: 22189, Tarihi: 08 (R) Rebiü’l-ahir 1311 (19 

Ekim 1893), Konusu: Yeni Cami dış avlusunda barakaların inşasıyla arzuhalci ve hakkak 

esnafına müzayede ile icarı. (Evkaf; 14266) 



 



Evkaf-ı Hümâyun ve Dahiliye Nezâret-i Celilelerine 

Fi 6 Teşrin-i-evvel Sene (1)309 (18 Ekim 1893) 

Suretleri bâlâda muharrer (yazılı) tezkire-i ma’ruza ve şeref-müteallik buyuralan irade-i 

seniyye-i hazret-i hilâfet-penâhi mucebince dahiliye nezâret-i celilesine icra-yı tebligat edilmiş 

olmağla evkaf-ı hümâyun nezâret-i celilesinden dahi icra-yı icabına himmet buyurulması. 

Dahiliye 

İcra-yı icabı evkâf-ı hümâyun nezâret-i celilesine bildirilmiş olmağla dahiliye nezâret-i 

celilesinden dahi ifa-yı muktezasına himmet buyurulması.  

Yenicami-i şerifin dış havlisinde bulunan hali mahallere arzuhalci ve hakkak esnafı içün 

müteaddid baraka inşasıyla bi’l-müzayede icar olunmasına dair.  

736 numerolu irade-i seniyyesi mukayyedlerine verilmiştir. Fi 7 Teşrin-i-evvel Sene (1)309 

(19 Ekim 1893) 

Arşiv Fon Kodu: DH.MKT. Dosya No: 158, Gömlek No: 5, Tarihi: 15 (R) Rebiü’l-ahir 1311 (26 

Ekim 1893), Konusu: Yeni Cami civarındaki arzuhalci ve hakkak esnafına baraka inşa 

edilmesi. 

 

Hû 

Şehr-emanet-i Celilesine  



Fi 13 Teşrin-i-evvel Sene (1)309 (25 Ekim 1893) 

Yeni Cami-i Şerif havlisinde icra-yı san’atdan men’ edilmiş olan arzuhalci ve hakkak esnafının 

okuyub yazmak bilmeyen bir takım ashab-ı ihtiyacın tahrir-i mekatibi içün postahane civarında 

vücud u lüzumu derkâr ise de çadır ve tente ve şemsiye gibi şeyler altında ve muhid-i umumide 

icta-yı san’at etmeleri gayr-i caiz olduğundan cami-i şerif-i mezkûrun dış havlusunda ve Mısır 

Çarşısı cihetinde bulunan hali mahallere hazine-i evkaf-ı hümayundan suret-i muntazamada 

barakalar inşasıyla esnaf-ı merkûmeye bi’l-müzayede icar olunmak (kiralanmak) ve yalnız 

arzuhalci ve hakkak takımı ikâme edilmek üzere icra-yı icabı içün efkaf-ı hümâyun nezaret-i 

celilesine me’zuniyet itasıyla emanet-i celilelerine ma’lumat verilmesi hususuna Şûrâ-yı Devlet 

kararıyla bi’l-istizan irade-i seniyye-i cenâb-ı padişâhi şeref-sudur buyurularak nezâret-i 

müşarün-ileyhaya tebliğ-i keyfiyet buyrulduğu 6 Teşrin-i-evvel Sene (1)309 (18 Ekim 1893) 

tarihlü buyuruldu-i aliyyede izbâr buyurulmuş olmağla ol-babda    



 

Hû 

Bâb-ı Âlî Daire-i Sadâret-i Uzma Mektûbî Kalemi  

Aded  2045 

Tezkire-i ma’ruza suretidir. 



Yeni Cami-i Şerif havlisinde (etrafında) icra-yı san’atdan men’ edilmiş olan arzuhalci ve hakkak 

esnafının okuyub yazmak bilmeyen bir takım ashab-ı ihtiyacın tahrir-i mekatibi içün postahane 

civarında vücud u lüzumu derkâr ise de çadır ve tente ve şemsiye gibi şeyler altında ve muhid-

i umumide icta-yı san’at etmeleri gayr-i caiz olduğundan cami-i şerif-i mezkûrun dış havlisinde 

ve Mısır Çarşısı cihetinde bulunan hali mahallere hazine-i evkaf-ı hümayundan suret-i 

muntazamada barakalar inşasıyla esnaf-ı merkûmeye bi’l-müzayede icar olunmak 

(kiralanmak) ve yalnız arzuhalci ve hakkak takımı ikâme edilmek üzere icra-yı icabı içün efkaf-ı 

hümâyun nezaret-i celilesine me’zuniyet itasıyla şehr-emanet-i celilelerine ma’lumat 

buyrulması tezekkür kılındığından Daire-i Şûrâ-yı Devlet ve Dahiliye Dairesinin mazbatası leffen 

arz ve takdim kılınmış olmağla ol-babda her ne vechile emr ü ferman-ı hümâyun cenâb-ı 

hilâfet-penâhi şeref-sunuh ve sudur buyurulur ise mantuk-ı münifi infaz olunacağı beyanıyla 

tezkire-i senâveri terkim kılındı efendim.  

Fi 27 Rebiü’l-evvel Sene (1)311 ve fi 25 Eylül Sene (1)309 (7 Ekim 1893) 

Sadrazam ve Yaver-i Ekrem Cevad  

Şeref-sadır olan irade-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhi suretidir.  

Reside-i dest-i ta’zim olub melfufuyla manzur-ı âli buyurulan işbu tezkire-i samiye-i sadâret-

penâhileri üzerine mucebince irade-i seniyye-i hazret-i hilâfet-penâhi müteallik ve şeref-sudur 

buyurulmuş olmağla ol-babda emr ü ferman hazret-i veliyyü’l-emrindir.  

Fi 30 Rebiü’l-evvel Sene (1)311 ve fi 28 Eylül Sene (1)309 (10 Ekim 1893) 

Ser-kâtib-i Hazret-i Şehr-i Yari Bende Süreyya 

Aslına mutabıkdır. 

Suretleri bâlâda muharrer tezkire-i ma’ruza ve şeref-müteallik buyurulan irade-i seniyye-i 

hazret-i hilâfet-penâhi mucebince icra-yı icabı emr ü ferman-ı hümâyun nezâret-i celilesine 

bildirilmiş olmağla dahiliye nezâret-i celilesinden ifa-yı muktezasına himmet buyrulsun deyu 

buyuruldu. 

Fi 8 Rebiü’l-ahire Sene (1)311 ve fi 6 Teşrin-i-evvel Sene (1)309 (18 Ekim 1893) 

Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 442, Gömlek No: 33118, Tarihi: 21 (M) Muharrem 1312 (25 

Temmuz 1894), Konusu: Yeni Cami-i Şerifi avlusu ve Mısır Çarşısı cihetinde bulunan 

boşyerlere barakalar inşa olunarak arzuhalci ve hakkak esnafına kiraya verilmesi. (Evkaf; 

14266) 



 

Evkâf-ı Hümâyun Nezâret-i Celilesine 

Yeni Cami-i Şerifinin dış havlinde ve Mısır çarşısı cihetinde bulunan hali mahallerde hazine-i 

evkaf-ı hümayundan suret-i muntazamada barakalar inşasıyla cami-i şerif-i mezkûr havlinde 

icra-yı san’atdan men’ edilmiş olan arzuhalci ve hakkak esnafına icarı (kiralanması) hakkında 

Şûrâ-yı Devlet kararıyla bi’l-istizan şeref-sadır olan irade-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhi 8 

Rebiü’l-ahir Sene (1)311 (19 Ekim 1893) tarihinde savb-ı devletleriyle dahiliye nezâret-i 

celilesine tebliğ ve izbâr ve memnu’in-i vakıanın (yasaklamanın) devamı mağduriyetlerini 

müeddi olduğu beyanıyla esnaf-ı merkûme tarafından muahharen vuku’bulan müracaat ve 

isti’taf (yardım dileme) üzerine bu babda cereyan eden muamele dahi şehremaneti 

celilesinden istifsar olunmuşdu. Esnaf-ı merkûme naklettirilmek üzere zikr olunan barakaların 

hitam-ı inşaatında canib-i emanete malumat itası 26 Teşrin-i-evvel Sene (1)309 (7 Kasım 1893) 

tarihinde nezaret-i celilelerine bildirildiği halde henüz mezkûr barakaların yaptırılmadığı ve 

esnaf-ı merkûme bundan dolayı sızlanılmakda bulunduğu emanet-i müşarün-ileyhadan 

cevaben iş’ar edilmiş olmasına ve tebliğ serika leffen muamele-i lazımenin ifa ve inbasına 

himmet.  



Bâ-işâret-i müsteşâri. 

 

Hû 

Huzur-ı merhamet mevhur cenâb-ı sadâret-penâhiye 

Ma’ruz-i çaker-i kemineleridir ki, 

Bu kulları evvelce hallerimize münasib hayli me’muriyetlerde istihdam kılınmış bendegân-ı 

asdıkadan bulunduğumuza yedd-i çakeranemizde mevcud olub ibrazına müheyya 



bulunduğumuz mazbatalardan müsteban  buyurulacağı vechile hasbe’l-karar şimdiye kadar 

açıkda ve kesret-i familyamızla zaruretde kaldığımızdan Yeni Cami-i Şerif havlisinde 

(avlusunda) yazıcılık eylemeğe hasbe’t-temin mecbur isek de oturmakda bulunduğumuz 

yerlerden taraflarından kaldırılmakda ve yazı takımlarımız ellerimizde akşama kadar orada 

burada imrar-ı vakt etmekde ve bir kıyye nan (ekmek) parası bile kesb edememekde 

(kazanamamakda) ve başka bir tarafdan dahi idare-i taayyüş-i çakeranemize medar olacak bir 

esbabımız dahi bulunmamakda ve hele birkaç günlerden berü evladlarımızda telef-i nüfus 

olmamız emr ü mahzar bulunduğundan ve her suretle merâhim-i malanihaye-i (sonsuz) cenâb-

ı vekâlet-penâhilerine muhtaç ve sezâvar bulunmuş olduğundan lütfen ve hal-i pür melal-i 

çakerânemize terahhümen (merhamet ederek) bu günlük kadar familyamızla idare edecek 

mikdar atiyyenin ihsanıyla kemafissabık (eskiden olduğu gibi) yerlerimizde oturmağa veyahud 

familyamızla (ailemizle) idare-i taayyüş edecek bir esbab gösterilmesi hususuna müsaade-i 

merhamet-ade-i hazret-i sadâret-penâhilerine dehalet eyleriz. Ol-babda ve katabe-i ahvalde 

emr ü ferman hazret-i veliyyü’l-emrindir.  

Müzika-i Hümayundan Muhrec (çıkarılmış) Ali Rıza 

Gümrük Kitabetden Muhrec Bende 

Polislikden Muhrec Mustafa 

Bâb-ı Ser-askeriden Müstefi (istifa etmiş) Bende …. 

Polislikden Muhrec Bende Mehmed Mustafa 

Tahrirat kitabetinden Muhrec Mehmed Abdi….. 

Gümrük Kitabetinden Muhrec Bende Es-seyyid Hamdi…. 

Polis Komiserliğinden  

Fi 9 Haziran Sene (1)310 (21 Haziran 1894) Bende Mahmud Bendeleri   

        



 

Hû 

Şehremaneti Meclis Kalemi Aded 101 

Huzur-ı Meal-i Mevfur Hazret-i Sadâret-penâhiye 

Ma’ruz-i çaker-i kemineleridir ki, 

Yeni Cami-i Şerif havlisinde (avlusunda) arzuhalcilik ve hakkaklık eden esnaf orada icra-yı 

san’at etmelerine belediye çavuşları müsaade etmedikleri cihetle evlad u ıyallerini iaşeden aciz 

kaldıklarından bahisle bu kere ba-arzuhal istirham etmiş olduğundan ve hazine-i evkaf-ı 

hümâyundan oralada ba-irade-i seniyye inşa ve bunlara icarı (kiralanması) mukadder olan 

barakaların inşasına kadar kendilerinin icra-yı san’at ve te’min-i maişetden men’-i muvafık-ı 

mukteza-yı merhamet olamayacağından emanetçe bu babda cereyan eden muamelenin 

mürseli arzuhal mündericatına nazaran vaki olacak mütalaanın iş’arı hakkında şeref-varid olan 

30 Haziran Sene (1)310 (12 Temmuz 1894) tarihli ve yüzotuz numerolu tezkire-i samiye-i 

cenâb-ı sadâret-penâhileri müfadı rehin-i ikan-ı çakerânem olarak keyfiyet meclis-i emanete 

lede’l-havale cami-i şerif-i mezkûr havlinde icra-yı san’atdan men’ edilmiş olan esnaf-ı 

merkûmenin okuyub yazmak bilmeyen bir takım ashab-ı ihtiyacın tahrir-i mekâtibi içün 



postahane civarında vücud ve lüzumu derkâr ise de çadır ve tente ve şemşiye gibi şeyler altında 

ve muhid-i umumide icra-yı san’at eylemeleri gayr-i caiz olduğundan cami-i şerif-i mezkûrun 

dış havlinde ve Mısır Çarşısı cihetinde bulunan hali mahallerde hazine-i evkaf-ı hümâyundan 

suret-i muntazamada barakalar inşasıyla hasran (tesis ederek, vakfederek) esnaf-ı merkûmeye 

bi’l-müzayede icarı hususuna bi’l-istizan irade-i seniyye-i hazret-i padişâhi şeref-müteallik 

buyurulduğu mukaddemce dahiliye nezaret-i celilesinden beyan ve tebliğ buyurulmasıyla 

esnaf-ı merkûme nakl ettirilmek üzere zikr olunan barakaların hitam-ı inşaatında canib-i 

emanete malumat itası 26 Teşrin-i-evvel Sene (1)309 (7 Kasım 1893) tarihinde evkaf-ı 

hümâyun nezâret-i celilesine iş’ar kılınmış ise de barakalar henüz yaptırılmamış ve esnaf-ı 

merkûmenin istid’a-yı vakıa ber-vech ma’ruz orada icra-yı san’at etmeleri tecviz 

buyurulmasıyla o surete müsaade olunmakdan münbais (ileri gelen) bulunmuş olduğundan şu 

halde kimse iktiza-yı hallin ifa-sı menut-ı re’y-i ali bulunduğunun cevaben arz ve izbârı tezekkür 

ve ifade ve arzuhal-i mezkûr yine leffen takdim ve iade kılınmağın ol-babda emr ü ferman 

hazret-i veliyyü’l-emrindir.  

Fi 14 Muharrem Sene (1)312 ve fi 6 Temmuz Sene (1)310 (18 Temmuz 1894) 

Şehremini Bende (İmza) 

Arşiv Fon Kodu: Y..PRK.AZJ. Dosya No: 36, Gömlek No: 72, Tarihi: 29 (Z) Zilhicce 1315 (21 

Mayıs 1898), Konusu: Serhakkak Deboni Efendi'nin Mekke ve Medine resimlerini sert taş 

üzerine hak eden İhsan ve Hafızın taltifleri, Hakkak İhsan'ın dokuz nüfuslu ailesi sebebiyle 

maaşına zam yapılmasına dair istirhamı.(tt) 

 

Cenâb-ı terkib-i ferman hikmet-gede-i kâinat ve tertibi saz echane-i mümkinât cellet azamete 

hazretleri bais-i devam-ı nizam-ı âlem badi-i tekviye-i kıvam imam veli-nimet-i âlem veli-

nimetimiz efendimiz hazretlerini kemal-i izzi ikbal ve tevâfir-i şevket ve iclâl ile zeylinde oranın 

mualla-yı hilafet buyursun amin. 

Maiyet-i kemteranemde bulunub fenni hikemliğe ve mümarese (bilgilenme) kesb eylemiş olan 

İhsan ve Hafız kullarının saye-i umran-vaye-i cenâb-ı veli-nimet-i azimide İhsan kullarının 



Mekke-i Mükerreme ve Hafız kullarının Medine-i Münevverenin fotoğrafıyla alınan resminden 

gayet sert taş üzerine tersim eylemiş oldukları hakkak muvafık-ı fen olmak cihetiyle takdim-i 

huzur-ı müfizinnur cenâb-ı veli-nimet azamileri kılınarak Fen-i mezkûrdaki meleke ve 

maharetinden dolayı saye-i taltif olunduklarına ve İhsan kullarının idare-i taayyüş saye-i inâyet-

vaye-i cenâb-ı şehin-şâhilerinde almakda olduğu maaşına münhasır olub binaenaleyh yeni 

maaşı bulunan yediyüz kuruşla dokuz kişiden ibaret olan ailesini idaredeki aczinden dolayı 

duçar-ı fakr u zarur idiğü nezd-i kemteranemde tahkik eylemesine ve bi’l-cümle me’murin 

kullarının istihsal-i refah ve saadetleri hakkında her an meşhud-ı uyun-ı iftihar olan eltaf ve 

inâyet-i celile-i tacdarilerinin eda-i fariza-i mahmedeti (şükrü) ise müstahili’l-imkân olmasına 

(mümkünatı olmamasına) mebni cebhe-i haraet-i memlükânem secdegâh-ı teşekküre mevzu’ 

ve abadi-i çakeranem bargâh-i icabete merfu’ olduğu halde sıhhat-i seniyye-i hazret-i 

şehinşahileri sadaka-i kayım inesi (daimi sadakası) olmak üzere muma-ileyh kullarının maaşına 

dahi zamime-i münasibe inayet olmağla kayd-ı zaruretden halas ve reha buyurulması 

istirhamina min-gayr-i haddin cür’et ve cesaret eylediğim muhat-ı ilm-i âlem erâ-yı şehinşâh-ı 

azamileri buyuruldukda ve katabe-i ahvalde emr ü ferman ve lütf-ı bi-payan veli-nimet-i bi-

minnetimiz padişahimız efendimiz hazretlerinindir.      

Bende Ser-hakkak Deboni Kulları 


