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Osmanlı Devleti'ne gefen etçiler, daha sınırdan içeri girer girmez, bir mihmôndar 

tarafından karşılanır ve onun rehberliğinde İstanbul'a gelirlerdi. 1736 yılında İran tahtına 

oturan Nadir Şah, uzun süredir devam eden Osmanlı-İran savaşını sona erdirmek ve aynı 
zamanda, hem kendi şahlığını, hem de Caferiliği beşinci mezheb olarak kabul ettirmek 

gayesiyle, Osmanlı Devleti'ne çeşitli tarihlerde elçiler göndermiştir. Gelen bu elçiler de, 

Osmanlı teşrifat kaideleri gereğince, sınırdan alınarak bir mlhmôndar tarafından İstanbul'a 
getirilmiştir. İhtişamlı törenlerle karşılanan İran efçllerl en iyi şekilde ağırlanmışlardır. 

Gelişlerinde, İstanbuf'daki ikametleri sırasında ve dönüşlerinde masrafları tamamen Osmanlı 
Devleti tarafından karşılanmıştır. Devlet tarafından karşılanan bu masrafların bir kısmı 

hazfneden ödenirken, bir kısmı da, vergilerine karşıfık olarak, halktan alınmışhr. 

Anahtar Kelimeler: İran, İran Efçileri, Nadir Şah, İran Elçilerinin Masrafı. 

SOME EXPENDITVRES OF THE IRANIAN AMBASSADORS 
WHO CAME TO ISTANBUL BE1WEEN 1736-1141 

Abstract 

The ambassadors who came to Ottoman State, were immediately met by a mihmt:ındôr on 

the border. Also they came to Jstanbul with the mihmandar's guidance. in 1736 the reignlng 

Jranian shah, Nadir Shah, sent ambassadors in different dates to the Ottoman State. His aims 

wlth this action, was to get an end to the long lasting Ottoman-Iranlan War, furthermore to get 

acceptance of the Ottoman State about the shahdom himself and to get acceptance of the 

Caferf as the ftfth mazhab. The arrluing ambassadors, were accordlng to the protoool, met by a 

mihmdndôr and brought to Jstanbul. These enuoys were wefcomed with great ceremonies and 

were showed great hospitallty in addltlon thelr arrlual, staylng in Jstanbul and retuming costs, 

were paid by the Ottoman State. A part of these mentloned state expenses, were met by the 

national treasury and the rest were taken by the publlc as tax. 

Keywords: lran, Iranlan Ambassadors, Nddlr Shah, The cost of the Irantan Ambassadors. 
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Giriş 

Bu çalışmanın konusu, İran şahı Nadir Şah döneminde, 1149- 1154 / 1736-1741 yılları 
arasında, çeşitli tarihlerde, Osmanlı Devleti ile müzakereler yapmak üzere İstanbul'a gelen 
İran elçilerinin bazı masraflarından oluşmaktadır. 

İran'da yaşayan Afşar Türkmenlerinin Kınklu koluna mensup olan Nadir Şah, 28 Muharrem 
1100 (22 Kasım 1688) tarihinde KG ban' da doğmuş olup 1736-174 7 yıllan arasında hüküm 
sürmüştür. il. Tahmasb'ın hizmetine girince Tahmasb-Kulu Han unvanını almış ise de kendisi 
tahta geçince, tekrar eski adı olan Nadir ismini kullanmaya devam etmiştir1 . 

1732 yılında, Şah il. Tahmasb'a karşı bir darbe yaparak onu tahttan uzaklaştırıp yerine henüz 
çocuk yaştaki oğlu rn. Abbas'ı geçiren Nadir Şah, şah-vekili olarak idareye el koymuştur. İktidarı 
ele geçirir geçirmez, ilk iş olarak, halk üzerinde nüfuzlu Şi'ı ulema ile iyi geçinmeye çalışmış ve 
hatta onların desteğini sağlamak maksadıyla, bu ulemanın aşın Şi'i faaliyetlerine dahi göz 
yummuştur. Nadir Şah'ın, l 733'de Osmanlılara karşı Kerkük önlerinde kazandığı başarı, 1734'de 
çıktığı Kafkasya seferi neticesinde Rusları Bakü ve Derbend' den çıkararak kazandığı zafer, 
kendisini ülke ve ahali nezdinde bir kahraman haline getinniştir. Nadir Şah Afganlara, Ruslara ve 
Osmanltlara karşı kısa zamanda kazandığı bu başarılarından sonra 1736' da Mugan sahrasında 
topladığı bir mecliste ulema, eyalet valileri ve diğer ileri gelenlerin ısrarı ile şahlık tacını giymiştir2 . 
Şahlığı kabul ederken de, kendisinden şah olmasını isteyenlere, İran'ın bağlı bulunduğu Şi'1 
akidesinden vazgeçerek bunun yerine Ehl-i Sünnet mezhebi sayılan İmam Cafer Sadık 
tafıkatının kabul edilmesini şart koşmuştur. Ayrıca Nadir Şah, saltanatın kendi ailesinden birine 
intikalini; Safevt hanedanına kimsenin taraftar olmaması ve onlara taraftar olanların katledilerek 
mallarının ellerinden alınmasını; İran ile komşu devletlerin (Özbek, Bübürlü ve Osmanlı devletleri) 
arasındaki mezheb ihtilafının çözülmesini istemiştir3 . 

Nadir Şah İran tahtına çıktığı sırada, Avustuıya ve Rusya ile harp halinde olan Osmanlı 
Devleti bir elçilik heyeti göndererek İran ile Kasr-ı Şirin şartlarında sulh yapmak arzusunu 
bildinniştir. Nadir Şah da, Hindistan seferine hazırlandığı için, bu sulh teklifini kabul etmiş, hem 
fikirlerini belirtmek, hem de cülusunu haber vennek için bir elçilik heyetini İstanbul'a 
göndenniştir: Nadir Şah, gönderdiği bu elçilik heyeti ile İranlılann Şi'1 akidesini terk ve Ehl-i 
Sünnet mezhebi olarak İmam Cafer akidesini kabul ettiklerini, Osmanlı Devleti'nden de İmam 
Cafer Sadık mezhebinin ehl-i sünnetin beşinci mezhebi olarak kabul edilmesini istemiştir4 . Ayrıca 

Nadir Şah, bu mezhebe Mekke'de bir ibadet yeri (rükn) verilmesini; İran'ın her sene Suriye 
üzerinden bir emırü'l-hac göndennesini; esirlerin mübadele edilmesini ve karşılıklı elçiler 
gönderilmesini teklif etmiştir5. İşte Nadir Şah, ileri sünnüş olduğu bu şartlann ve isteklerinin kabul 
edilmesi için görüşmeler yapmak üzere, çeşitli tarihlerde, İstanbul'a elçiler göndermiştir. İstanbul'a 

Not: Alanlannda daha çok klasik dipnot sistemi esas alındığı için yazarların isteği üzerine bu yazıda söz 
konusu dipnot sistemi uygulanmişbr (editör). 

1 V. Minorsky, "NAdir" mad., İslam Ansiklopedisi, C.IX, Eskişehir 1997, s.21. 
2 Nadir Şah' ın tahta çıkışını Minoısky 24 Şewal 1148 (8 Mart 1736) olarak verirken (s.25) Nicolea Jorga 13 Mart 

1736 Nevruz günü olc;Uak veriyor. Nicolea Jorga, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, C.IV, (Çev: Nilüfer 
Epçeli), İstanbul 2005, s.345. Nadir Ş&h'ın tahta çıkışı hakkında bilgi için bkz. İ. Hakkı Uzunçarşılı , 
Osmanlı Tarihi, C.IV-1, Ankara 1988, s.299. 

3 Mehmet Saray, Türk-İran İlişkileri, Ankara 1999, s.68-69. 
4 Saray, s.69. 
5 Minorsky, s.25. 
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gelip giden bu elçilerin yol güzergahlarını, konakladıkları menzilleri ve bu güzergahlarda 
kendilerine verilen ta'y'inatın tamamını ortaya koymak mümkün olmasa da, bir fikir vermek 
düşüncesiyle, elçilerin geçtikleri ve konakladıkları bazı menzillerde kendilerine verilen 
ta 'yınatdan bir kısmı bô. çalışmanın konusunu teşk11 edecektir. Ancak, çeşitli tarihlerde gelen 
İran elçilerinin ta 'yınatını vermeye geçmeden önce, Osmanlı Devleti'nde elçi kabulü 
hakkında kısaca bilgi vermenin faydalı olacağı kanaatindeyiz. 

Osmanlı Devletinde Elçilerin Kabulü 

Osmanlı Devleti'ne gelen elçileri, daimı statüdekiler ve geçici bir görevle gelenler olmak 
üzere, iki kategoride ele alabiliriz. Her iki kategoride gelen elçiler için küçük farklarla aynı 
merasim uygulanırdı. 

Osmanlı Devleti nezdi ne çeşitli sebeplerle gelen elçiler, başkentte parlak bir merasimle 
karşılanırlardı. Elçilerin Divan-ı HümayOn'a gelişleri, sadrazam veya vezırlerle görüşmeleri ve 
padişah tarafından kabul edilmeleri sırasında yapılacak merasim ve uygulanacak protokol 
kaideleri, en ince teferruatına kadar, tespit edilmiş olup teşrifat kanun-namelerine bunun için 
özel fasıllar konulmuştur. Elçiler için yapılan bu merasimler, esas itibariyle devletin kudretini ve 
zenginliğini belirtecek bir karakter taşıyor, bununla birlikte, elçinin tems'il ettiği devlet ile olan 
münasebetlerin mahiyetine göre bazı ufak farklar gösteriyordu. Mesela Venedik gibi bazı 
devletlerin elçileri diğer Avrupa devletlerinin elçilerinden çok daha ihtişamlı bir şekilde 

karşılandıkları gibi bazı İslam devletlerinden gelen elçiler ve bu arada komşu, fakat aynı 
zamanda rak1b olan İran'dan6 gelen elçilere karşı da farklı bir merasim uygulanıyordu7• 

Osmanlı Devleti'ne gelen daimt elçiler, devletin sınırlarından içeri girer girmez, kendisini 
İstanbul'a getirmek üzere, bir mihmandar tarafından karşlanırdı. Bu elçilerin Türk 
topraklarına ayak basışlarından İstanbul'a gelinceye kadar ortaya çıkan yol masraflarının 
devlet tarafından karşılanması kan0ndu8. CülOs tebriki, name takdımi, barış veya ticaret 
müzakereleri gibi geçici bir vazife ile gelen fevkalade elçiler ise, Osmanlı sınırlarından içeriye 
girdikleri andan başlayarak Türk topraklarını terk ettikleri zamana kadar, devletin misafiri 
olarak kabul edildiklerinden, kendilerinin ve ma 'iyyetindekilerin yalnız yol masrafları değil, 
İstaı:ıbul'da kaldıkları sürece zarQrt giderleri de Osmanlı hazinesince ödenirdi. Elçiyi alıp 
İstanbul'a getirmeğe memur edilen mihmandarlara, yol masrafları için, yeteri kadar para 

6 Şi'i İran ile milnasebat hemen her zaman hasmane bir şekilde olmuş ve buna karşılık iran'ın 
doğusundaki silnnı devletlerle bu ilişki manevi bir dostluk içinde gelişmiştir. Hint müslüman devletleri 
tarafından zaman zaman İstanbul'a gönderilen elçiler vasıtasıyla bu büyük Türk ve müslüman 
devletiyle iyi münasebetler kurulmuş ve aradaki dostluğun devamı sağlanmıştır. i. Hakkı Uzunçarşılı, 
Osmanlı Devletinin Merkez ve Bahriye Teşkilatı, Ankara 1988, s.271. 

7 Şerafettin Turan, "1560 Tarihinde Anadolu'da Yiyecek Maddeleri Fiyatlannı Gösteren Bir İran Elçilik 
Heyeti Masraf Defteri", Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, C.XXJI, S.1-2, 
Ankara 1964, s.273. 

8 Uzunçarşılı, Merkez ue Bahriye Teşkiltttı, s.276-277. Elçiler, Osmanlı sınırlarından içeri girdiklerinden 
itibaren; İslam1 "eman" telakkisine göre misafir olarak kabul edilmiş ve yol güvenlikleri, her türlü iaşe ve 
ibateleri devlet tarafından tarşılanmışbr. Yabancı ülkelerden gelen elçilerle ma'iyyetlerinin yiyecek, 
yatacak, at ve araba masraftan önceden hesaplanarak bunlann karşılanması konusunda hazırlık 
yapmaları için, sınırdan İstanbul'a kadar takip edecekleri güzergah üzerinde bulunan yerlerin 
sancakbeyi, kMı, naib ve mütesellimlerine hükümler yazılır; aynca elçiyi sınırda karşılamak üzere 
rütbesine uygun bir mihmandar ta'yın edilirdi. Dündar Alikılıç, İmparatorluk Seremonisi, İstanbul 2004, 
s.74. 
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avans olarak verilirdi. Yiyecek, hayvan yemi, kira bedeli, aydınlatma gideri, hamam ücreti 
vb. gibi zarOrı harcamalar mihmandarlar tarafından bu paradan yapılır9 ve onların tanzım 
ettikleri masraf defterlerine göre Defterdarlıkça avansın mahsCtbu görülürdü10. 

Sınır komşusu devletlerden biriyle savaş olup barışın sağlanmasından sonra, her iki 
devlet birbirilerine fevkalade elçilerle ağır hediyeler gönderirlerdi. Ancak elçinin 
gelmesinden önce maslahatgüzarın gelmesi MnQndu. Her iki devletin elçisi hudQdlarda 
mübadele olunup kendi devletinin name ve hediyelerini götürürlerdi; bunların geri 
dönüşlerine kadar masrafları misafir oldukları devlete aittin. 

İran şahı tarafından gelen elçiler Çavuşbaşı başkanlığındaki bir heyet tarafından daha 
Üsküdar dışında karşılanarak elçi ve ma 'iyyeti Üsküdar' da hazırlanmış olan bir konağa 
indirilir, sonra merasimle buradan alınıp bir kadırga ile İstanbul yakasına geçirilir ve 
ikametlerine ayrılan konağa misafir edilirlerdi. Elçi ve ma'iyyetine hükümet tarafından lazım 
gelen erzak ve mühimmat aynıyla verildiği gibi bedeli de verilebilir~i. Sadrazamın ve 
padişahın İran elçilerini kabul merasimi diğer ecnebı sefirlerininki ile aynı olurdu12

• İstanbul 
tarafında bir konakta misafir edilen İran elçileri daha sonra münasip bir günde alayla Paşa 
kapısına getirilip sadrazam tarafından kabul olunurlardı. Burada kendilerine kahve ve tatlı 
ikram edilir, İran sefirine nargile verilerek sadrazam da çubuk içerdi13

. Elçilerin 
konakladıkları yerlerde onların muhafazasını gerçekleştiren yasakçı denilen bir miktar 
yeniçeri bulunurdu 14. Görevlerini tamamlayarak geri dönecek elçiler mutlaka padişahla 
görüşürler ve ondan dönüş için müsa'ade isterlerdi15• 

İstanbul'a Gelen İran Elçilerinin Bazı Masrafları 
Nadir Şah, İran tahtına oturunca, 13 yıl gibi uzun bir süre devam eden Osmanlı-İran 

savaşını sona erdirmek ve kendisinin ileri sürdüğü bazı fikirleri Osmanlı Devleti'ne kabul 
ettirmek için görüşmeler yapmak üzere, 1149-1154 / 1736-1741 yıllan arasında birkaç defa 
İstanbul'a elçiler göndermiştir. Burada, muhtelif tarihlerde İstanbul'a gelen bu elçiler için 
Osmanlı Devleti tarafından yapılan harcamalardan bazıları verilecektir. Masrafları içeren 
belgeler ağırlıklı olarak 1153 ve 1154 yıllarına ait olmakla birlikte, daha önceki yıllara ait 
bazı kayıtlar da mevcuttur. Bu kayıtlar genellikle elçilerin gelirken veya giderken takip 
ettikleri yol güzergahlarına ve belgelerin tarihlerine göre sırasıyla sunulacaktır. 

1- 1149 / 1736-37 Senesine Ait Bazı Masraflar 
Ntldir Şah, İran tahtına daha oturuz oturmaz, Osmanlı Devleti ile barış görüşmeleri 

yapmak ve bazı teklifleri yanında kendisinin de şahlığının kabulü hususunda Osmanh 

9 Türkiye'de bulundukları müddetçe bu elçilerin tüm masrafları tedarik edildiği gibi kendilerine külliyetli 
miktarda para verildiği de beyan edilmektedir. Uzunçarştlı, Merkez ve Bahriye Te§kilah, s.277. 

10 Turan, s.273-274. 
11 Uzunçarşıh, Merkez ve Bahriye Te§kilah, s.277. 
12 Uzunçarşılı, Merkez ue Bahriye Te§kildtı, s.301; Turan, s.273. 
13 Uzunçarşılı, Merkez ve Bahriye Teşkilatı, s.280. Elçilerin sadrazam ve padişah tarafından kabulleri 
sırasında yapılan merasim hakkında bilgi için bkz. Alikılıç, s.75-81. 

14 Uzunçarşıh, Merkez ve Bahriye T e§kilatı, s.278. 
15 Uzunçarşılı, Merkez ue Bahriye Te§kildh, s.311. Aynca Osmanlı Devleti'nde elçiler ve bunlann 

teşrıfatları hakkında daha geniş bilgi için bkz. Uzunçarşılı, Merkez ve Bahriye Te§klfdtı, s.268-317. 
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Devleti'ne ısrar etmek üzere, Abdulbaki Han isminde bir adamını16 ve ulemasının 
büyüklerinden sadr-ı memalik denilen Mirza EbO'l-Kasım ile Horasan müderrislerinden 
kendi imamı ve reisü'l-ulema Ali Ekber Molla'yı İstanbul'a göndermiştir. Osmanlı Devleti de 
Gence valisi Genç Ali Paşa'ya İran heyeti ile birlikte İstanbul'a gelmesini emretmiştir17. 

Vezir el-Hac Genç Ali Paşa ile birlikte gelen İran elçisi Abdulbakı Han ve ma'iyyetinin 
Kars- Erzurum üzerinden Anadolu'nun sol kolunu kullanarak geldiği görülmektedir. 
Erzurum'dan Üsküdar'a gelinceye kadar yol üzerinde bulunan kazalara gönderilen 
fermanlarda elçilik heyetinin nüzul eyleyeceği menzillerde, yevmiye ta 'yınatının 275 guruş 5 
para (33.015 akçe) olduğu, gerekli zehayirin tedarik edilerek ahalinin tekaliflerine takas 
olunmak üzere hazır bulundurulması ve ferman gereğince gelen elçiye zarOret 
çektirilmemesi istenmiştir18. Erzurum üzerinden gelen heyet 1149 senesi Saf erinin 8. günü 
(18 Haziran 1736) Yıldız-eli Kazası'nda Sarıyar Menzili'ne nüzul etmiş ve gönderilen ferman 
gereğince zehayirleri ahaliden tamamen tesltm alınarak htn-i muhasebede salyanel~rine 
takas olunmak için mihmandar Mustafa Ağa tarafından ellerine temessük verilmiştir. Buna 
göre Sarıyar Menzili'nde verilen zehayir, yukarıda da ifade edildiği gibi, 275 guruş 5 para 
olmuş, bunun da 125 guruş 5 parası tenzıl olunup geriye kalan 150 guruşu ahalinin 
tekaliflerine takas olunmak üzere padişaha arz edilmiştir19• Ancak burada tenzıl edilen para 
üzerinde biraz durmak gerekir. Ahali tarafından harcanan tüm paranın tekal1flerine mahsOb 
edilmediği ve bir kısmının ahalinin sırtında kaldcğı anlaşılmaktadır. 

Nadir Şah'ın elçilik heyeti 1149 senesi Rebi'ü'l-ewellinin başlarında (1736 Temmuz 
ortaları) İstanbul'a geldikten sonra Osmanlı heyeti ile münakaşalı sekiz toplantı yapmış ve 
18 Cemaziye'l-ewel 1149 (24 Eylül 1736) tarihindeki son toplantıda: 

1-İran'dan Mekke'ye gidecek emır-i Mc'ın Şam yoluyla gitmeyip Necef ve Lahsa yoluyla 
gitmesi ve şayet Şam yoluyla gidecek olursa emir-i hac ta'bıri kullanılmayıp başka bir isim 
verilmesi; 

2-Caferi Mezhebi'nin beşinci mezhep olmasında mahzurlar beyan olunup "nihayet 
kendi mezhepleridir, bize zararı yok" diye muvafakat edilmiş, fakat mahzurları beyan 
edilerek Kabe' de rükün tahstsi kabul edilmeyip bu husOsta İran aHmleriyle görüşmek üzere 
iki Osmanlı aliminin İran'a gitmesi; 

3-Üç senede bir değişmek üzere iki devlet payitahtlarındaki şehbenderlerin emır-i alem 
rütbesinde olması; 

16 Nadir Şah tarafından elçilikle görevlendirilen Klnnan şahanı Abdulbaki Han ve ma'iyyetinin, İstanbul'a gelirken 
yol güı.ergahında bulunan Antep'e uğrayıp ikametlerinin söz konusu olduğu; aynca elçi ve ma'iyyetinin Kızılhisar, 
Orul ve Mizar köylerine uğrayarak buralarda istirahat etmelerinin öne.eden kararlaştınldığı ve bu konahlarda 
yiyec.ek ve iç.ecek dışında 10 nefer etkek için 1, her iki kadın için de 1 bir yük hayvanı hazır bulundurularak 
verihnesi konusunda Antep naıbi ve voyvodasına emr-i şenf gönderildiği iffıde edilmektedir. Hüseyin Çınar, 
"Osmanlı Ulak-Menzilhane Sistemi ve XVIII. Yüzyılın İlk Yansında Antep Menzilleri", Osmanh, C.ID, (Yeni Tüddye 
Yayınlan), Ankara 1999, s.634. AncakAbdulbal<iHan ve ma'iyyelinin Kaıs- Erzurum üzerinden Anadolu'nun sol 
kolunun kullanarak geldiği göıülmektedir. Bu sebeple de elçi ve ma'iyyelinin 1149'da İstanbul'a gellıken değil, 
ülkelerine geri dönerken Antep'den geçtikleri anlaşılıyor. Çünkü elçilik heyeti İran'a dönerken Anadolu'nun sağ 
kolunu kullanmış ve bu arada Antep'den de geçmiş olmalıdır. 

17 Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C.IV-1, s.232. 
18 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BBA-OA), Cevdet Hfuiciye, No. 7402 (9 Cemaziye'l-ahir 1148'27 Ekim 1735). 
19 BBA-OA, Cevdet Hariciye, No. 7402. 
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4-Esirlerin serbest bırakılmaları ve bundan böyle Acem esirlerinin köle olarak alınıp 
satılmaması20 kabul edilmiştir. 

Ancak Osmanlı devletinin Rusya ile savaş halinde bulunmasından istifade etmek isteyen 
İran elçileri, yukarıda kabul edilen maddeleri yeterli bulmayarak bu maddelerin tüm 
Osmanlı topraklarındaki müftü, kadı ve müderrisler tarafından da kabul ve imza edilmesini, 
aksi takdirde anlaşmayı imzalamayacaklarını söylemişlerdir. Sonunda birinci ve ikinci 
maddelerin görüşülmesi için İran'a bir elçilik heyetinin gitmesi kabul edilmiştir . Yine 
Abdulbakı Han' ın ısrarı üzerine cülus tebriği için Nadir Şah' a gidecek Osmanlı elçisinin üç 
tuğlu, yani vezır rütbesinde olması da kabul olunmuştur21 . Bu itibarla anlaşmanın Emir-i 
hac ve Caferı Mezhebi'ne rükün tahsısi maddelerini İran ulemasıyla görüşmek üzere 
ulemadan sabık fetva emini Abdullah Efendi (daha sonralan şeyhülislam olan Abdullah 
Vessaf Efendi) Anadolu payesiyle ve bi'l-fiil fetva em'ini olan Halil Efendi de Edirne 
payesiyle memur edilmişlerdir. İran'a gidecek büyük elçiliğe Büyük Mırahor Kara Mehmed 
Paşa oğlu Mustafa Bey22 vezirlikle ta'yın edilmiştir (1149 / 1736). Osmanlı hükümdarı, İran 
şahı olarak tanıdığı Nadir Şah'ın hükümdarlığını tasdık için Mustafa Paşa'yı gönderdikten 
başka, Rumeli payesiyle Trabzon valisi Mehmed Paşa'yı da "İran Şahı Nadir Han 
Hazretlerine İran Şahliğının teslim ve tebrıkini havi" nameyi götürmeğe memur etmiştir 
(1736 Ekim / 1149 Cemaziye'l-ewel)23. İşte bu Mustafa Paşa ile ma'iyyetinde İran'a 
gidecek elçi Abdulbakı Han'ın gidiş yolu olan Anadolu'nun sağ kol güzergahı24 üzerinde 
geçecekleri ve konaklayacakları yerlerde masraflarının karşılanması ve ihtiyaçlarının 

giderilmesi hususunda yerel yöneticilere hitaben fermanlar gönderildiği görülmektedir. 

Buna göre Üsküdar'dan İran hududuna varıncaya kadar yol üzerinde vaki kazaların 
kadıları, sancak beyleri, voyvodaları, kethüda yerleri, yeniçeri serdarlan, kaza zabitleri, a'yan-ı 
vilayet ve iş erlerine gönderilen fermanda: "Rikôb-ı hümôyQn şevket-makrünumdan vezirim 
Mustafa Paşa 'indyet ve ihsan olunup İran canibine sefaret ile ta'yın o/unmağın vezır-i müşôrün-

26 Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C.IV-1, s.232-233. Osmanlı Devleti ile İran arasında yapılan bu anlaşma 
ile Osmanlı ülkesinde bulunan İranlı esirlerinin ve kölelerinin satışının yasaklandığı görülmektedir. 
Ülke geneline gönderilen çeşitli fermanlarla Osmanlı teb'ası elinde bulunan İranlı kölelerin serbest 
bırakılarak ülkelerine dönmelerine izin verilmesi emredilmiştir. Bu konuda bilgi için bkz. İzzet Sak, 
"İranlı Kölelerin Satışının Yasaklanması İle İlgili Fermanlar", S.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 
Dergisi, Sayı :1 , Konya 1994, s.259-266. 

2ı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C.IV-1, s.233. 
22 Nadir Şah'a elçilikle gönderilen Mustafa Paşa'nın ma'iyyetinde İstanbullu Arutin adında bir Ermeni de 

bulunarak Mustafa Paşa'nın sey&hatine, NMir Şahla görüşmesine ve İran'da gördüklerine dair bir risale 
kaleme almıştır. Bu risale Ermenice harfleriyle Türkçe kaleme alınarak 1800 senesinde Venedik'te 
basılmıştır. Bu risaleyi Türk Tarih Kurumu'nun ricası üzerine s&bık Amasya milletvekili Esat Uras 
Türkçeye çevimıiş ve 1942'de basılmıştır. Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C.IV-1, s.234, dipnot 1. 

23 Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi , C.IV-1, s.233-234. 
24 Anadolu'nun sağ kol güzergahı Üsküdar'dan başlayarak Gebze- Dil İskelesi veya İzmit üzerinden, 
İzmit- Yenişehir- Bozhüyük- Eskişehir- Seyitgazi- Hüsrev Paşa Hanı- Akşehir- Ilgın- Konya
Karapınar- Ereğli- Adana ve Antakya'ya ulaşırdı. Buradan itibaren bir kol Haleb'e bir kol da Şam'dan 
Hicaz ve Mısır'a olmak üzere ikiye ayrılırdı. 1715 tarihinde bu yol güzergahı. üzerinde 34 adet 
menzilhane faaliyet göstermekteydi. Üsküdar Menzilhanesi ile Haleb Menzilhanesi arasındaki mesafe 
247 saat idi. Cemal Çetin, XVII ve XVI/1. Yüzyıllarda Konya Menzilleri, (Selçuk Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Konya 2004, s.19. Ayrıca konu hakkında bilgi için 
bkz. Yusuf Halaçoğlu, XIV-XVII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı Ve Sosyal Yapı, Ankara 
1995, s.165. , 
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ileyhin ma'iyyetine der-devlet-1 'aliyyemden sabıkan Anadolu kôdı'askeri olan Mevldnd Abdullah 
ta'yın ve irsô/ olunmağla Üsküdar'dan hudQd-ı İran'a vannca nüzul eylediği menzillerde 
mevlôneı-yı müşôrün-ileyh tarafına verilen memhQr ve mümzd sQret-i defter mucibince iktizô 
eden nan ve guşt ve sair ta'yfndt temb ve defter olunmak üzere esna-i tankde ve bi-hasebi'l-ikt.iza 

mekslerinde ahôfi-i kaza tarafından tedarik ue teslfm ve lazım gelen bahdlan kaza ahaliferinin 
tekeılfjlerine takas ve mahsub olunmak üzere verilen memhQr ve mümzô sQret-1 defter mucibince 
temeımen tedarik ve teslfm ue mevlônô-yı müşarün-ileyhin tarafından memhur temessük a/dırup 
bir dürlü zaruret ve müzayaka çekdlrmeyesiz'' denilerek yapılacak tahsilatda re'aya fukarasına 
zülm ve te'addi olanmaması emredilmektedir25. 

İran'a gönderilen ve elçilik heyetinde bulunan her bir görevli için ayrı ta'yınat verildiği 
görülmektedir. Vez'ır Mustafa Paşa'nın ma'iyyetinde bulunan sabık Anadolu kadı'askeri 
Abdullah Efendi'nin Üsküdar ile İran hududuna kadar olan yol güzergahındaki günlük 
ta'yınatı da belirtilmiştir. Buna göre Abdullah Efendi'nin ta'yınatı 25 kıyye nan-ı azız 

(ekmek); 20 kıyye guşt-ı ganem (lahm-ı ganem=koyun eti); 12,5 kıyye pirinç; 4 kıyye 
revgan-ı sade (sade yağ); 15 kile şa'ır (arpa); 5,5 kantar saman; 3 yük hatab (odun) ve 2 
kıyye mum idi26

. Yol üzerindeki kazaların ahalisi tarafından karşılanacak bu yiyeceklerin 
"ahôli-i kazanın tekalif/erine takas olunmak şartıyla nüzul eyledikleri menzillerde be-her 
yevm tedarik ve tesffm" edilmesi istenmiştir27• 

Elçi Abdutbaki Han'ın ma'iyyetinde bulunan ve mihmandar olan Seyyid Mehmed 
Ağa'nın Üsküdar'dan İran hududuna varıncaya kadar nüzul eylediği menzillerde kendisine 
ve ma'iyyetindekilere verilecek ta'yinat ise 20 çift nan-ı aziz; 5 kıyye erz (pirinç); 2 kıyye 
revgan-ı sade; 2 kıyye mum; 10 kıyye guşt; 5 keyl şa'ir; 1,5 kantar saman; 1 yük hatabdan 
oluşuyordu28 . Bu yiyeceklerin de, yine kaza ahalilerinin tekalıflerine takas olunmak üzere, 
ahali-i kaza tarafından lazım gelen mahallerde hazır bulundurulmaları istenmiş ve 
başrnuhasebeye kayd olunmaları için suret verildiği ifade edilrniştir29. 

Abdulbakı Han'ın Üsküdar ile İran hududuna kadar olan menzillerde ve yol esnasındaki 
ihtiyacı için ahalinin tekaliflerine takas olunmak şartıyla be-her yevm 780 yem şa 'ır ile 9 
kuzu verilmesi ferman olunmakla birlikte, verilecek şa'irin dun olması hasebiyle, bir mikdar 
daha zarri yapılması gerektiğinden 220 yem şa'ır zam olunup toplam 1.000 yem şa'ır ki, 
İstanbul kilesi ile 250 keyl olacağı ifade edilnıekleuir. Bunuııla birlikle verilrııe:si f ermfin 
olunan 9 kuzunun dahı esna-yı rahda bulunamaması halinde fukaraya zulm edilmemesi ve 
canlı kuzu yerine 40 kıyye lahm-ı ganem alınması istenmektedir3°. 

İran'a gidecek elçilik heyetinin hayvanlarını çekmek için mihmandarın i'lamı ile her bir 
menzilde yanlarına yeteri kadar yedekkeşçiyanın verildiği görülmektedir. Mesela bu amaçla 
Üsküdar' dan İran hududuna kadar olan yol üzerinde bulunan kazaların kadıları, 
mütesellimleri, ve diğer ileri gelenlerine gönderilen fermanda, sefaret tar'iki ile İstanbul'a 
gelen Abdulbakı Han' ın İran canibine avdet etmesinden dolayı İran' a varıncaya kadar her 

25 Konya Şer'iye Sidli (Bundan sonra KŞS diye verilecek) 53/273-1 (24 Cemaziye'l-ahir 1149/30 El<im 1736). 
26 KŞS 53 / 273-2 (24 Cemaziye'l-ahir 1149 I 30 Ekim 1736). 
27 KŞS 53 / 273-3 (25 Cemaziye'l-ahir 1149 / 31 Ekim 1736). 
28 KŞS 53 / 273-4 (12 Receb 1149 / 16 Kasım 1736). 
29 KŞS 53 / 273-5 (12 Receb 1149 / 16 Kasım 1736). 
3° KŞS 53 / 273-6-7 (12 Receb 1149 / 16 Kasım .1736). 
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bir menzilde 25 nefer yedekkeşçiyan gerektiği dergah-ı mu'alla kapucubaşılarından olup 
elçinin mihmandarı olan Seyyid Mehmed tarafından i'lam edildiği ifade edilerek, gerekli 
ücretleri ahali-i kazanın tekalıflerine takas olunmak üzere nüzul eyledikleri menzillerden ol 
mikdar yedekkeşçiyan ihrac ve teslim olunması taleb edilmektedir31. 

Elçilerin mu'tad yol masrafları karşılandığı gibi, yol üzerinde elde olmayan sebeplerle 
ortaya çıkacak gecikmeler sırasında, elçilere sıkıntı çektirilmemesi ve bu müddet içinde 
konakladıkları yerlerde ihtiyaçlarının karşılanması emredilmektedir. Bu konuda Üsküdar1dan 
hudud-ı İran'a vanncayıi kadar yol üzerinde bulunan vezirler, beylerbeyleri, k&dılar, naibler, 
mütesetlimler, voyvodalar, kethüdayerleri, yeniçeri serdarları, a'yan-ı vilayet, iş erleri ve 
kapucubaşlarından olup mihmandar ta'yin olunan Seyyid Mehmed'e gönderilen bir 
fermanda, İran tarafından İstanbul' a sefaret ile gelip itmam-ı maslahat ile avdet ettirilen 
Abdulbaki Han ve ma 'iyyetinde olan ulema-i İran ve etba-i sairesi için Üsküdar' dan hudud-ı 
İran'a varıncaya kadar nüzul eyledikleri menazilde günlük mu'tad ta'yinabnın yanında, kış 
vakti olması hasebiyle, yc:>l esnasında hangi menzilde meks ve tevakkuftan (konaklamaları) 
lazım gelirse aynı şekilde ihtiyaçlarının verilmesi istenmektedir32. 

İstanbul'dan yola çıkıp Anadolu'nun sağ kolunu kullanarak İran'a dönen elçilik heyeti, öyle 
anlaşılıyor ki, mevsimin de kış olmasından dolayı, Konya' da sekiz gün mecbun olarak ikamet etmiştir. 
Bu ikamet esnasında heyetin ihtiyacı olan yiyecek ve konaklama giderleri yanında, hayvanlarının 
yiyecekleri de Konya halkı tarafından karştlanmışbr. Buna göre İran'a sefaretle ta'yin olunan Mustafa 
Paşa ve ma 'iyyetinde olan ulema, kapıcıbaştlar ve tumacıbaştlaı33 ile elçi Abdulbaın Han ve 
ma'iyyetinde bulunan İran ulem&ı ve sair adarrtlan Konya'ya nüzullerinde sekiz gün meks etmeleriyle 
ferman gereğince bu süre içerisindeki ihtiyaçları, saray masrafları ve kendilerine verilen hediye bahaları 
Konya valisi vezir Mehmed Paşa yediyle tedarik edilmiştir. Aşağıda Tablo: I'de bu ihtiyaçtan 
kar._jtlayacak paraların nerelerden toplandığı ve nerelere harcandığı ayrıntılı olarak verilmiştiı34. 

31 KŞS 53 / 272-1 (19 Receb 1149 / 23 Kasım 1736). 
32 KŞS 53 / 271-1 (7 Şa'ban 1149 / 11 Aralık 1736). 
33 Tumacıbaşı yeniçeri ocağının büyük zabitlerinden olup tumacılar cemaat ortalannın altmış 

sekizincisini teşkil ederler. İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teşkilatından Kapıkulu Ocakları l, 
Ankara 1984, s.158; MidhatSertoğlu, Osmanlı Tarih LQgatı, İstanbul 1986, s.347. 

34 Bu tablo KŞS 5317-1 numaralı belgeden faydalanılarak hazırlanmıştır. 
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1149 / 1736 Se . d i nesın e ran 
Tablo: I 

El · · İ · K 'd T 1 ıçısı ıçın onya an op anan 

Alındığı Yer 

Her bir haneden alınan miktar 

Hasıl YekQn 'an haneha 

el-Mu'AfAt 

Mahallat-ı Türbe-i Celaliye 

Karye-i Sille 

Mu'afat-ı Suğla 

Mahalle-i Hoca Cihan 

Karye-i Karadiğin 

Karye-i Kızılv1ran 

Karye-i Ulumuhsine 

Karye-i Sa'td 

Karye-i Değirmen 

Karye-i Zortola 

Hasıl YekOn 'an mu'afat 

ZehA • Baha Si ayır 

Baha-ı Zehayir 
(Guruş) 

46 

10.522,5 

1.250 

655 
330 
110 

55 
55 
26 
26 
13 
13 

2.533 

l..arende, Aladağ, Belv1r&n, Gaferyad, Devle, Pirlevganda kazalanndan hasıl olan 8.745 

Cem'ü'l-mecami' yekfuı h6sıl 21.800,5 

Yapılan Masraflar 

Harcanılan Yer Guruş 

Hala Karaman valisi vezir-i mükerrem Mehmed Paşa'ya verilen üç 
1.000 

günlük ta'amiye 

ra'amiye mübaşirine 150 
Acem esiri içün ferman getüren vezir ağasına hizmet 100 
Acem esiri içün hatt-ı şerif getüren vezir ağasına hizmet 250 
Surre emini fermanı getüren veiir ağasına hizmet 150 
Menzilcilere verilen menzil-i imdaöı 500 
Saray icaresinden Cafer Efendi'ye bir senelik icare-i vaiife 6 

Saray icaresinden Şerefeddın hatibine bir senelik vaz1fe 3 

Elçi hana verilen 46 nefer yedekçi ücreti 46 

Elçi Mustafa Paşa'va 45 nefer yedekçi ücreti 45 
İmdad-ı seferiyye edasında kethüda beğe verilen hizmet 52 
Mükarı salyanesinden Sarıışık karyesi hissesine isabet eden hisselerinin 

5 
tahs1li mümkün olmamağla bu tevzı'a idhal olunan hisseleri 

Fermanlar ve defterler kaydiyesi 8 

ı.: -' 



Harcanılan Yer Mikdarı Birim Fiyatı Toplam 

Elçi hana verilen nan 3.019 kıyye -- 11,5 guruş 

Kasablann sekiz günde verdikleri lahm 2.933 kıyye 12 akçe 293 guruş 

Elçi paşaya ve sairlerine def'a verilen nan 3.204 kıyye 26 guruş 8 para 

Elçi hana sakız, zencefil ve büber -- -- 2 guruş 

Elçi Mustafa Paşa ve Elçi hana çiftçiler 320 deve 
163 guruş --

şeyhi yediyle verilen saman yükü 

Saman çuvallarına çiftçiler şeyhi yediyle 
18 guruş 

avayid nakid 
-- --

Çuka 3,5 zira' -- 10,5 guruş 

Bazarbaşı yediyle kazasker efendi, Halil Efendi, kapucubaşı ve 
167 guruş 

tumacıbaşıya verilen pirinç, revgan, şa'ir ve saman kıymeti 

Altı günde verilen şeker 388 kıyye 388 guruş 

Attarlardan alınan darçın , karanfil, 3.186 
2 para 159,5 guruş 

kakula ve za'fran dirhem 

Salih Ağa hanesine ve saraya müceddeden bina olunan odalar, ahurlar 
1.645,5 guruş 

ve sair meremmata şehir kethüdası Molla Mehmed yediyle masraf 

Sarayın ahur duvarı binasına ale'l-hesab şehir kethüdasına verilen 6,5 guruş 

Elçi hanın kendi dairesinde şehir kethüdası yediyle verilen odun, kömür 
151 guruş 

ve avayid 

Defterden haric üsera.ya ve çavuşlara şehir kethüdası yediyle verilen 
27 guruş 

şa'ir bahası 

Elçi Han'ın Dairesine Ve Ma'iyyetinde Olanlara Sekiz Günde 
B b Et· 1 V ·ı Z h" · azar aşı ıy e en en e ayır 

Adı Mikdarı Birim Fiyatı Toplam 

Revgan-1 Sade 564 kıyye 17 para 239,5 guruş 

Pirinç 1.788 kıyye 14 akçe 208,5 guruş 

Asel 258,5 kıyye 10 para 64,5 guruş 

Peynir 267 kıyye - 40 guruş 

Tuz . 142 kıyye - 1 guruş 3 rub' 

Elma 125 kıyye - 12,5 guruş 

Nohud 16 kıyye - 0,5 guruş 

Soğan 168 kıyye - 4 guruş 8 para 

Sirke 84kıyye - 4 guruş 

Dakik-i Has 84 kıyye - 3,5 guruş 

Nişasta 18 kıyye - 2 guruş 1 rub' 

Biber 3 kıyye - 4,5 guruş 

Nardenk 14 kıyye - 2 guruş 

Turşu 9 kıyye - 18 para 

Şem-iAsel 72 kıyye - 72 guruş 

Şem-i Revgan 280 kıyye - 39,5 guru;'
1
6 para 

Tavuk 240 adet - 40 guruş 
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Limon 180 adet - 2 guruş 1 rub' 

Süd 180 kıyye - 15 guruş 

Yoğurd 1.016 kıyye - 39,Sguruş 

Kişnlş 28 kıyye - 3 guruş 1 rub' 

Badem 22 kıyye - 8,5 guruş 1 rub' 

Yumurta 1.600 adet - 13 guruş 1 rub' 

Amrud ve anar ve karpuz ve üzüm - - 7 guruş 

(Yapılan Diğer Masraflar) 

Harcanan Yer Mlktnr Birim Fiyitı Guruş 

Sekiz günde şehir kethüdası yediyle verilen şa'1r 624 keyl-i Konya 35para 544 
Def'a Seyyid Hüseyin Efendi' den alınan şa'ır 6keyl - 5 

Deveciler şeyhi yediyle verilen odun 250 deve yükü - 250 

Deveciler şeyhi verdiği kömür 14yük -- 16 

Odun emtnine deveciler şeyhinin verdiği avayid 20 

Osman Ağa'dan alınıp estrbaşı ve şatırlara serdar yediyle verilen avayid 88 
1149 senesi Cemaziye'l-ahir gurresinden sene-i mezbOre Şevvali gurresine gelince 

20 
şehir kethüdası Molla Mehmed'e verilen dört aylık kethüdalık ücreti 

Esırler binmek için tutulan 20 katıra verilen kira 60 

Değirrnenderesi'nin zayi' olan üç re's bargir bahası 45 

Elçilere merızilcinin verdiği 79 bargir ücreti 237 

Şeyh 'Aliman Mahallesi'nin zayi' olan 1 bargir bahası 15 

Boşnak Mustafa Ağa'nın zayi'atına verilen 30 

Seyyid Mahmud Ağa'nın zayi'atına verilen 25 

Seyyid Hüseyin Efendi'nin zayi'atına verilen 90 

Sipahi bazarının zayi'atına verilen 17,5 

Seyyid Hacı Mahmud zayi' olan 4 sahanma 3 :: .. 
Paşanın zayi' olan 3 sahanına 4,5 

Semercilerin zayi' olan 45 adet semerlerine verilen 20 

Mcıtaflara kolan akçesi 5 
Akçe mürabahası 150 

Silahşör Yusuf Beg1 everilen hediye baha 600 

Kapucubaşı Mehmed Ağa'ya hediye baha 1.500 

Kapucubaşı Seyyid Mehmed Ağa'ya hediye baha 1.500 

Elçi Mustafa Paşa'ya ve etba'ına hediye baha 3.000 

Zehtlyir mandesi 2.500 

Mollabaşıya hediye 500 

Nüwab efendi hediye 500 

Han kethüdasına hediye 500 

Abdülkerim Çelebi'ye hediye 500 

Elçi Mustafa Paşa Konya valisi yediyle verilen ta'yınat 1.500 

Elçinin adamlarına paşa yediyle avayid 500 

Harc-ı mahkeme 700 



Katibiyye 16 

Muhziriye 10 

Havale muhzınna 6 
Akçe kabızına 10 

YekQn el-mes6rif 21.800,5 

Yukarıdaki tabloda verilen gelirler ahalinin tekaliflerine takas olunmak şartıyla Konya 
Kazası ile diğer kazaların avarız hanelerinden toplanmıştır. Buna göre sekiz günlük masraf 
Konya'nın merkez mahallelerinin 169,5; Sahra Nahiyesi'nin 3,5 hane 1 rub'; Hatunsaray 
Nahiyesi'nin 32 hane 1 rub' ve Sudirhemi Nahiyesi'nin 23 hane 1 rub' olmak üzere toplam 
228 hane 3 rub' avarız hanesi ile diğer kazaların avarız hanelerinden her birinden 46'şar 
guruş toplanmak sOretiyle karşılanmıştır>. Tabloda da görüldüğü gibi avarız hanelerinden 
10.522,5 guruş, mu'aflardan 2.533 guruş ve diğer kazalardan da 8.745 guruş olmak üzere 
toplam 21.800,5 guruş elde edilmiş ve bu para elçilik heyetinin yiyecek, barınma, ısınma ve 
hayvanlarının her türlü masrafına sarf edilmiştir. 

Yapılan harcamalar arasında ilgi çekenleri de mevcuttur. Mesela bunlar arasında.serbest 
bırakılan esirler için kiralanan 20 adet katıra harcanan 60 guruş da bulunmaktadır. Öyle 
anlaşılıyor ki, yapılan anlaşmada kabul edilen İranlı esirlerin alınıp satılmasının 
yasaklanması ve serbest bırakılması maddesi, hemem hayata geçirilmiş, esirler serbest 
bırakılmış ve bir iyi niyet göstergesi olarak geri dönen elçinin yanına katılmıştır. 

Elçilik heyetinin kaç kişiden meydana geldiği belgede ifade edilmemekle birlikte verilen 
ta'yınattan heyetin kaç kişiden oluştuğu tahmın edilebilir. Sekiz günde elçi han ile elçi 
paşaya verilen ekmek ve etten yola çıkarak bir hesaplama yapılacak olursa, heyette 
bulunanların sayısını tahmın etmek mümkündür. Elçi han ve ma'iyyetindekilerin 3.019 
kıyye ve elçi paşa ile ma 'iyyetindekilerin de 3.204 kıyye olmak üzere, heyetin sekiz günlük 
ekmek tüketimi 6.223 kıyye olmuştur. Günlük tüketim ise 777,8 kıyye yapmaktadır. Bir 
kişiye günde ortalama olarak 1 kıyye ekmek verildiği göz önüne alınırsa heyetin sayısı 777 
kişi olarak ortaya çıkar. Heyete kasabların sekiz günde verdiği et ise 2.933 kıyyedir. Bu da 
günde 366,6 kıyye yapar. Osmanlı Devleti'nde, rakamlar değişmekle birlikte, bir kişiye 
günlük olarak yarımşar kıyye et verildiği düşünülürse36 heyette bulunanların sayısı 733 kişi 
civarında çıkmaktadır. Bu rakamlardan hareketle, heyetekilerin sayısı en azından 700 ile 
800 kişi arasında tahmın edilebilir. Ortaya çıkan bu rakamların çok abartılı olduğu 

düşünülebilir. Ancak bundan üç yıl sonra 1152 senesinde kendilerine Üsküdar' da han 
kiralanan İran heyetinin 356 kişi olduğu37 göz önüne alınırsa ve bu heyette bir de Osmanlı 
elçilik heyetinin bulunduğu hesaba katılırsa, bu rakamların hiç de abartılı olmadığı ortaya 
çıkar. Hatta 1153 /1740-1741 senesinde gelen Hacı Han'ın 3.000 kişilik ma'iyyetle geldiği 
düşünülürse, ortaya çıkan rakamların çok mütevazi olduğu görülür. 

35 KŞS 53 / 7-1 (20 Ramazan 1149 / 22 Ocak 1737). 
36 Osmanlı Devleti tarafından Rum-ili beglerbegisi payesiyle Isfahan hanı Eşref Han tarafına name-i 

hümayOn götünnekle görevlendirilen Raşid Mehmed Paşa'nın 7 nefer adamına her bir kişiye birer çift 
nan, yarımşar kıyye lahm-ı ganem ve birer yem şa'ır verilmesi emredildiği görülmektedir. KŞS 51 / 
269-1 (3 Rebi'ü'l-ewel 1141 / 7 Ekim 1728). 

37 BBA-OA, Cevdet Hariciye, No. 6680 (15 Zi'l-ka'de 1152 / 13 Şubat 1740). 
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2- 1152 / 1739-40 Senesine .A.it Bazı Masraflar 

Nftdir Şah'ın Osmanlılarla antlaşma yaptığı sırada Caferi Mezhebi'nin beşinci mezhep 
olarak kabul edilerek Kabe' de bu mezhebe bir rükün tahsisi maddesinin ihtilaflı kaldığı ve 
bunun üzerine İran ulemasıyla görüşülerek bir hal çaresi bulunmak üzere Vezir Mustafa 
Paşa refakatinde iki Osmanlı aliminin İran'a gönderildiğinden yukarıda bahsedilmişti. Bu 
sırada Nadir Şah Afganistan ve Hindistan seferine çıktığından, bu Osmanlı heyeti kendisini 
Kandahar'ı muhasara ettiği sırada buldu. Yapılan görüşmede, Nadir Şah ihtilaflı olan iki 
maddenin kabulünde ısrar ettiğinden, heyet bir anlaşma sağlayamadan Kandahar'dan geri 
dönmek mecburiyetinde kaldı (1150 / 1737) . Nadir Şah'ın Hindistan seferi esnasında 
Osmanlı hükümeti de Rusya ve Avusturya ile muharebe etmekte idi38. Osmanlı-Rus 
muharebesi sırasında Nadir Şah, Osmanlılarla Ruslar arasında arabuluculuk yapmak 
istediğini bildirerek bu hususta Rus Çarı nezdine bir elçi gönderdiği gibi aynı gaye ile 1151 / 
1738 senesinde İstanbul'a da bir. heyet yollamıştır. Osmanlı padişahı, Nadir Şah'ın bu 
alakasına teşekkür ederek karşılık vermişti39. 

1151 / 1738 yılından sonra da, Nadir Şah'ın daha once ileri sürdüğü isteklerini kabul 
ettirmek için, çeşitli tarihlerde, elçilik heyetleri gönderdiği anlaşılmaktadır. İşte bu 
heyetlerden biri de 1152 / 1739 tarihinde gelmiştir. Gelen bu heyetin karşılanmasına 
dergah-ı mu'alla kapucubaşılarından Mustafa Ağa mihmandar ta'yin olunmuş ve hem 
mihmandara hem de arpalık olarak İznikmid Sancağı'na mutasarrıf olan Vezir Mustafa 
Paşa'ya gönderilen hükümde, İran şahı tarafından Devlet-i Aliyye'ye gelmekte olan İran 
elçisi ve etba'ının İznikmid'e gelmek üzere olmaları hasebiyle, adı geçen mihmandar 
ma 'rifetiyle mü baya 'a olunarak verilecek ta 'yinat ve İstanbul ağası tarafından verilecek 
odunun defter mucibince be-her yevm tedarik edilerek gerekli yerlerde hazır 

bulundurulması ve elçiye sıkıntı çektirilmemesi istenmiştir40. 

İstanbul'a gelen İran elçileri, çavuşbaşı başkanlığındaki bir heyet tarafından, daha 
Üsküdar dışında karşılanır ve elçi ile ma'iyyeti Üsküdar'da kendilerine tahsis edilen 
ikametgahlarda misafir edilirlerdi. 1152 (1739) senesinde gelen İran elçisine de aynı 
mu 'amele yapılmış ve kendilerine Üsküdar' da hanlar kiralanarak tahsis edilmiştir. Buna 
göre 15 Ramazan 1152 (16 Aralık 1739) tarihinden itibaren, mihmandar olan kapucubaşı 
Mustafa Ağa ma 'rif etiyle, Üsküdür' da 7 adet han ile mihmandarın kendisinin kalacağı yalı 
ve yasakçıların kalacağı dükkan kiralanarak tahliye41 olunmuştur. İran elçisi ve ma'iyyeti 
için kiralanan !hanların ve müste' cirlerinin isimleri; odacı sayısı ve bu odacılara ödenen 
ta 'amiye ücret ; hanların oda sayıları; kalan kadın, erkek ve hayvanlarının sayısı ile bu 
hanlara öden~n aylık icareler aşağıda Tablo: II'de verilmiştir42 . 

38 Uzuı~~i:§ltı,/Osma~lı-'R{'iihi, Ç.IV-1, s.299. 
39 Uzuı:ıçarş~ı~~OsmaıH~. Tah r,C.IV-1, s.234. 
40 BBA:QA, ~evd.e:rna ici e, Nu. 335 (2 ce·maziyı::'l-evvel 1152 / 7 Ağusto:; 1739). 
41 İran e çileri\\çi ki~a an hanların güvenlik gerekçesi ile boşaltıldığı anlaşılmaktadır. 
42 Bu. ta o_ ~Q(:)

1 
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Tablo: il 
1152 / 1739 Senesinde İran Elçisi İçin 

Üsküdar' da Kiralanan Hanlar ve Aylık Kiraları 
Odacı 

Hanın 
Kalan 

Han Adı Oda 
Erkek-

Müste'ciri 
Sayısı Ücreti 

Sayısı 
Kadın 

Sayısı 

Feyzullah Efendi vakfı olan han .. 2 1.260 26 48 

Mehmed Ağa vakfı Sulu Han Mustafa Efendi 2 1.260 28 84 

Kadı Hanı Sava zimmi 2 1.260 25 60 

Bi-ıeban Hasan Ağa Hanı el-Hac Abdul.kadlr 2 1.260 21 40 

Sabıkan Çavuşbaşı Hanı Hüseyin 1 630 19 30 

Zincirli Han Sefer Beg 2 1.260 17 61 

Fenai İmamı Hanı MehmedBeşe 2 1.260 15 33 

Yekun ... 13 8.190 151 356 

Mihmandar izzetlü Mustafa Ağa'nın sakin olduğu yalt icaresi §ehriyye 

Yasakcı tayifesinin sakin oldukları dükkanın şehriyye icaresi 

Yekun 

Kalan 
Ayhk 

Atve 
İcaresl 

Katır 
(Akçe) 

sayısı 

46 5.000 

100 3.330 

60 1.800 

40 2.710 

30 1.830 

41 2.000 

31 2.400 

348 19.070 

3.600 

180 

22.850 

Tabloda isimleri belirtilen yedi handa 151 adet oda, 15 Ramazan 1152 (16 Aralık 1739) 
tarihinden itibaren 15 Zi'l-ka'de 1152 (13 Şubat 1740) tarihine kadar, iki aylık bir süre için 
kiralanmış ve aylık olarak bu hanlara 22.850 akçe ödenmiştir. Bu hanlarda 356 erkek ve 
kadın43 ile 348 at ve katır konaklamıştır. Hanlarda görev yapan 13 odacı için aylık olarak 
8. 190 akçe, mihmandar Mustafa Ağa'nın kaldığı yalı için 3.600 akçe ve elçilik heyetini 
korumakla görevli olan yasakçıların kaldığı dükkan icaresi için de 180 akçe ödenmiştir. 

Üsküdar'da kiralanarak tahliye olunan bu hanlar ile mihmandar Muhtafa Ağa'nın 
kaldığı yalı ve yasakçıların sakin olduğu dükkanın aylık icareleri, Üsküdar naibinin tahrır 
eylediği defter gereğince, başmuhasebeden hesap ettirilmiş, cümlesinin aylığı 22.850 
akçeye baliğ olduğu bildirilerek adı ·geçen meblağın mah-be mah taraf-ı mMden verilmesi 
için ferman buyurulması arz edilmiştir44 . 

1152 senesi Ramazanında hanlara yerleşen elçilik heyetinin 1153 senesi Cemaziye'l
ahirinde (24 Ağustos-21 Eylül 1740) daha hala İstanbul'dan ayrılmadığı anlaşılıyor. 
Üsküdar hanlarına yerleştirilmiş olan bu heyetin 1153 senesi Cemaziye'l-ahirine ait 
hanlarının icaresi yevmiye 130 guruş olduğu ve aylık masrafının ödenmesi için mihmandarı 
Mustafa Ağa'nın arz ettiği görülmektedir. Bunun üzerine aylık masrafı başmuhasebeden 
hesap ettirilerek adı geçen aya ait han icaresi ve elçinin masraflarının 3. 960 guruş olduğu 
ve tezkeresinin verilmesi için telhıs edilmiş, 3 Receb 1153 (24 Eylül 1740) tarihinde de 

43 Hanlarda kalanlar arasında kadınların da bulunması dikkat çekicidir. Elçilik heyetinde bulunan bazı 
kimselerin hanımları ve cariyelerini de yanlarında getirdikleri anlaşılmaktadır. 

44 BBA-OA, Cevdet Hariciye, No. 6680 (25 Zi'l-ka'de 1152 / 23 Şubat 1740). 
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telhıs gereğince beratının verilmesi buyurulmuştur45• Buna göre elçinin 1153 senesi 
Cemaziye'l-fıhir ayına ait masrafı, günlük 130 guruşdan 29 günde 3. 770 guruş, hanlara 
ödenen kira ise 190 guruş 50 akçe (22:850 akçe), toplam olarak 3.960 guruş 50 akçe 
olarak hesaplanmıştır46• 

3- 1153 / 1740-41 Senesine Ait Bazı Masraflar 

Yapılan tüm görüşmelerden bir sonuç elde edilememiş ve bir anlaşma sağlanamamıştı. 
Nadir Şah'ın çıkmış olduğu Hindistan seferi dört sene sürmüş ve bu seferden zaferle dönen 
Şah, dönüşünden sonra Osmanlı Devleti ile yapılan anlaşmanın halledilememiş iki 
maddesini yeniden ortaya atarak Hacı Han isminde bir elçisini, görüşmeler yapmak üzere, 
tekrar İstanbul'a yollamıştır47• Bunun üzerine Osmanlı Devleti de dergah-ı ali 
kapucubaşdarından Derviş Mehmed Ağa'yı mihmandar ta 'yın ederek elçiyi karşılamakla 
görevlendirmiş ve bu itibarla kendisine bir hüküm gönderilmiştir. Bu hükümde: İran şahı 
Nadir Şah tarafından İstanbul'a gelecek elçinin Bağdad ve Musul hudı1dlarmı geçtikten 
sonra Diyarbakır'a uğradılmayıp Nusaybin'den doğru Rakka ve Haleb üzerinden 
Anadolu'nun sağ kolu ile sevk ve seyahat ettirilmesi; Bağdad'dan İstanbul'a gelinceye 
kadar ma'iyyeti ve yanında getireceği filler ile hademesi için yevmiye ta'yinatının hesap 
ettirilerek hazıne-i amireden 6.000 guruş verildiği, ancak elçinin Haleb'e gelirken 
Diyarbakır'a uğraması gerektiğinden bu yolda ortaya çıkacak günlük ihtiyaçlarının hfüa 
Bağdad valisi vezır Ahmed Paşa ma'rifetiyle tespit edilip bir defterle Der-sa'adete bildirildiği 
ve bu defter gereğince elçinin ihtiyaçlarının karşılanması istenmiştir. Buna göre elçinin 
günlük ta'yinatı 2.000 kıyye nan, 550 kıyye erz (pirinç), 550 kıyye guşt, 149,5 kıyye 
revgan-ı sade, 1.100 batman şa'ır, 168 kantar 8 kıyye saman ve 80 yük olmak üzere 800 
batman hatab olarak belirlenmiştir. Bu ürünlerin mırı fiyatı üzere lazım gelen bahaları 
tekalıflerine takas olunmak şartıyla kazalar ahalisinden tahsil olunarak menzil be-menzil 
hazır bulundurması ve istenilen ürünlerden yol üzerinde tedariki mümkün olmayanlarının 
günlük kıymetlerinin, bulunması mümkün olanlarının ise narh-ı cari üzere satın alınıp elçiye 
tesltm edilerek sıkıntı çektirilmemesi emredilmiştir48• Ayrıca dergah-ı ali çavuşlarından Yusuf 
ve Osman Çawş adlarında iki çavuş İran elçisi ma'iyyetine memur edilmişlerdir. Bu iki 
çavuşa yevmiye 20'şer akçe nafaka baha takdir edilmiş ve 1153 Safer ayı (28 Nisan-26 
Mayıs 1740) için 29 günlük masrafları 9,5 guruş 20 akçe, Rebı'ü'l-ewel ayı (27 Mayıs-25 
Haziran 1740) için de 30 günlük masrafları 1.200 akçe karşılığı 10 guruş olarak hesaplanıp 
tezkereleri verilmek üzere padişaha arz edilmiştir49 . 

45 BBA-OA, Cevdet Hariciye, No. 95. Belgenin der-kenfüında 2 Receb 1153 (23 Eylül 1740) tarihli bir 
kayıtta, "1153 senesi Cemaziye'l-ewel aylığı olmak üzere İran tarafından gelip Üsküdar'da meks 
üzere olan Acem elçilerine yevmiye 130 guruş ve han ıcaresi 190 gunış 50 akçe tarih-i mezbCırda 
hazine tezkeresi verildiği de~erde mukayyeddir ferman sa'adetlü sultanım hazretlerinindir" 
denilmektedir. Ayrıca Cemaziye'l-ewel ayı için elçinin günlük masraflarına 30 günde 130 guruşdan 
3.900 gunış, hanların kir~lan için de 190 guruş 50 akçe (22.850 akçe) olmak üzere toplam 4.090 
guruş 50 akçe ödendiği görülmektedir. 5 Cemaziye'l-ahir 1153 / 28 Ağustos 1740). 

46 BBA-OA, Cevdet Hariciye, No. 95 (2 Receb 1153 / 23 Eylül 1740). 
47 Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C.IV-1, s.301. 1153 / 1740 senesinde elçilik görevi ile istanbul'a gelen 
Hacı Han, Bağdad- Rakka üzerinden Antep'e oradan da Anadolu'nun sağ kolunu takip ederek 
İstanbul'a ulaşmıştır. Çınar, s.634. 

48 BBA-OA, Cevdet Hariciye, No. 93 (2 Receb 1153 / 23 Eylül 1740). 
49 BBA-OA, Cevdet Hariciye, No. 5540 (28Rebi'ü'l-ewel1153 / 23 Haziran 1740). 
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Yol üzerinde bulunan Maraş Eyaleti'nde vaki' Ayntab50 ahalilerinden de, ahalilerinin 
tekalıflerine takas olunmak üzere, elçi hanın ma 'iyyetinde olan hademesi ve fillerinin yevmiye 
ihtiyaçları için 37.275 akçe harcanmış, bu da 310,5 guruş 8 para 1 akçe yapmıştır51 . Bu 
paranın 160,5 guruşu tenzil edilmiş, geriye kalan 150 guruşunun ise, kaza ahalilerinin 
tekaliflerine mahsub edilmek üzere ferman verilmesi için padişaha arz edilmiştir52. 

Elçilik heyetinin Ayntab'dan Haleb'e indiği ve buradan da Anadolu'nun sağ koluna 
girerek Belen' e geldiği anlaşılmaktadır. Ancak heyet daha Belen' e gelmeden önce, Atarib 
Menzili'nden geçmiş ve burada bir gün konaklamıştır. Tabiı ki, elçilik heyeti için günlük 
harcamalardan başka bu konaklama sırasında da masraf yapılmıştır. Buna göre Sermin ve 
Mu'arretü'I-Masrin kazalarından, ahalinin tekalıflerine takas olunmak üzere verilmesi 
ferman olunan zehayirin masrafı 2.500 kıyye nan-ı aziz lO'ar akçeden 208 guruş 40 akçe; 
50 adet koyun S'erden 250 guruş; 675 kıyye erz lS'er akçeden 84 guruş 45 akçe; 187 
kıyye revgan-ı sade 60'ar akçeden 93,5 guruş; 450 keyl-i İstanbu\1 şa''ir l,5'ar guruşdan 600 
guruş; 100 kantar saman l'er guruşdan 100 guruş; 100 kantar hatab 2,25'er guruşdan 225 
guruş; yekun 1.561 guruş 25 akçe etmiştir53. Ayrıca Mihmandar Derviş Mehmed Ağa'nın 
vermiş olduğu temessük gereğince günlük olarak verilen ta 'yınatın da, daha sonra hesab 
edildiği ve 41.675 akçe karşılığı 347 guruş 35 akçe olduğu kaydedilmiştir54. Bu 347 guruşun 
da 147 guruşu tenzil olunup geriye kalan 200 guruşun ahalinin tekal1flerine mahsub 
edilmesi için tezkere verilmesi hakkında padişaha arz edilmiştir55. 

Hacı Han'ın İstanbul'a gelirken Belen Menzili'ndeki ta'yinatı ise 2.000 kıyye nan-ı aziz, 
500 kıyye guşt, 149,5 kıyye revgan-ı sade, 250 keyl-i İstanbulı şa'ir, 500 kıyye erz, 150 
kantar saman ve 100 çeki hatab idi. Bu ürünler yine ahalinin tekaliflerine takas edilmek 
üzere tamamen ahz ve kabı olunup mihmandar Derviş Mehmed Ağa tarafından ahalisine 
teslım temessükleri verilmiştir. 9 Cemaziye'l-ahir 1154 (22 Ağustos 1741) tarihli der-

50 .Mihmandar Derviş Mehmed Ağa'nın, ahalinin tekaltflerine takas olunmak üzere vermiş olduğu 
temessükün tarihinin evail-i Şew~J 1153 (20-29 Aralık 1740) olduğuna bakılırsa, elçilik heyetinin bu 
tarihlerde Ayntab'dan geçtiği anlaşılmaktadır. 

51 Ayntab Menzili'nde ahalinin tekaliflerine takas olunmak üzere 2.000 kıyye nan 3'erden 6.000 akçe; 
50 adet ganem 500 kıyye hesabı üzere kıyyesi 12'şerden 6.000 akçe; 550 kıyye erz lO'ardan 5.500 
akçe; 149,5 kıyye revgan-ı sade 30'ardan 4.485 akçe; 450 kile şa'tr 24'erden 10.800 akçe; 75 kantar 
saman 20'şerden 1.500 akçe; 100 çeki hatab 30'ardan 3.000 akçe; toplam 37.275 akçe harcanmış, 
bu da 310,5 guruş 8 para 1 akçe yapmıştır. BBA-OA, Cevdet Hariciye, No. 2891 (17 Zi'l-ka'de 1154 
/ 24 Ocak 1742}. 

52 BBA-OA, Cevdet Hariciye, No. 2891 (5 Zi'l-hicce 1154 / 11 Şubat 1742). 
53 BBA-OA, Cevdet Hariciye, No. 3081 (Evahir-i Şewal 1153/9-17 Ocak 1741). Ancak Sennın ve 

Mu'arretü'I-Masrin kazaları kadılarının ortak olarak gönderdikleri arzda, bu iki kazadan istenen ta'yinatın 
masrafının 1.561 guruş 25 akçeye baliğ olduğu ve bu kazaların ahalisinin fukatfı ve zu~c![~ ol~arı 
hasebiyle hallerine merhameten zikr edilen meblağın Haleb muhasstlı tarafından havale buyuıülmasını 
istedikleri görülmektedir. BBA-OA, Cevdet Hariciye, No. 3081 (18 Rebi'ü'l-ahir 1154/3 Temmuz 1741). 

54 BBA-OA, Cevdet Hariciye, No. 3081 (20 Cemaziye'l-ewel 1154 / 3 Ağustos 1741). Buna göre 
Senntn ve Mu'arretü'l-Masrtn kazalarından temin edilen günlük masraf da 2.500 kıyye n&n 3'erden 
7.500 akçe; 50 adet ganem 500 kıyye hesabı üzere 12'şerden 6.000 akçe; 765 ~ıyye erz lO'ardan 
6.750 akçe; 187,5 kıyye revgan-ı sade 30'ardan 5.625 akçe; 450 kile şa'ır 24'erden 10.800 akçe; 
100 kantar saman 20'şerden 2.000 akçe; 100 çeki hatab 30'ardan 3.000 ökçe; yekCın 41.675 akçe ki, 
1 guruş 120 akçe hesabından, 347 guruş 35 akçe etmiştir. Bunun da 147 guruşu tenzil olunup 200 
guruşu ahalinin tekalıflerine takas edilmiştir. 

55 BBA-OA, Cevdet Hariciye, No. 3081 (15 Cemaziye'l-ahir 1154 / 28 Ağustos 1741). 
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kenarda, sadır olunan ferman gereğince, nan-ı azızin kıyyesi lO'ar, gCıştün kıyyesi 12'şer, 

revgan-ı sadenin kıyyesi 30'ar, şa'irin kilesi 24'er, erzin kıyyesi lO'ar, samanın kantarı 
20'şer, hatabın çekisi 30'ar akçeden hesap olunmuş ve 34.585 akçe ki, 288 guruş 8 para 1 
akçe tuttuğu kaydedilmiştir56. Aynca Derviş Mehmed Ağa tarafından verilen temessük 
gereğince hesap ettirildiği ve ta 'yinatın 288 guruşa baliğ olduğu, 88 guruşu tenzıl olunup 
geri kalan 200 guruşun ise, ahalinin tekalıflerine mahsCıb olunmak üzere ferman verilmesi 
için arz edilmiştir57. Bu harcamalar 1153 senesine ait olmakla birlikte, 1154 senesinde 
tasdik edildikleri görülmektedir. 

Hacı Han'ın yolu üzerinde bulunan Ereğli Kazası'na tabi Çavuşlu Köyü derbendindeki 
ta'yınatı da 2.500 kıyye nan-ı azız 3'erden 7.500 akçe; 50 adet ganem 500 kıyyeden 12'şer 
akçe hesabı üzere 6.000 akçe; 680 kıyye erz lO'ardan 6.800 akçe; 186 kıyye revgan-ı sade 
30'ardan 5.580 akçe; 450 keyl-i İstanbulı şa'ir 24'erden 10.800 akçe; 250 kantar saman 
20'şerden 5.000 akçe; 100 çeki hatab da 30'ardan 3.000 akçe olarak tespit edilmiştir58. 
Çavuşlu Köyü'nün toplam masrafı ise 44.680 karşılığı 372 guruş 40 akçe olmuş, bunun da 
172 guruşu tenzil olunup geriye kalan 200 guruşu ahalinin tekalıflerine takas olunmak üzere 
tezkeresi verilmek babında padişaha arz edilmiştir59. 

Bağdad- Musul- Diyarbekir- Haleb istikametinden Anadolu'nun sağ kolunu kullanarak 
seyahat eden İran elçisi Hacı Han, Konya üzerinden geçerek yoluna devam edecektir. 
Ancak elçi daha Konya'ya gelmeden ma'iyyetinin, hademesinin ve yanında getireceği 
fillerin mesarifi için harcanacak zehayirin külliyetli olduğu, henüz gerekli mahalle teslim 
olunmadığı ve elçinin gelmesinin de yakın olduğu ifade idilerek bir an önce lazım gelen 
malzemenin hazır bulundurulması gerektiği ve zaruret çektirilmeyerek her ne talep ederse 
verilmesi istenmiştir. Bunun üzerine Mevlana Asitanesi'nde şeyh ve seccade-nişın olan Pirı 
Efendi, müftü Seyyid İbrahim Efendi, nakıbü'l-eşraf kaim-makamı es-Seyyid Musa Efendi, 
Yeğen-zade es-Seyyid Mehmed Efendi, Umran-zade Mehmed Efendi, Şeyh İbrahim Efendi, 
şehr-emıni Hacı YOsuf ve kethüda Molla Mehmed gibi ~onya'nın ileri gelenlerinden oluşan 
bir heyet Nefs-i Konya Kazası'nın hane ve mu'afatının hissesine düşecek zehayiri tevzi' ve 
taksım etmişlerdir6°. Buna göre Konya'nın merkez mahallelerinin 162, Sahra Nahiyesi'nin 2 
hfıne 1 rub', Hatunsaray Nahiyesi'nin 30, Sudirhemi Nahiyesi'nin 20 hane 1 rub' ve Sa'ıd
ili Nahiyesi'nin 16 hane olmak üzere toplam 230 hane 1 ruh' avarız hanelerinin her birine 
25'şer guruş nakid para ve aynı olarak da 5 tam 3 çeyrek Konya kilesi şa'ır, 6,5 kantar 
saman ve 3,5 çeki hatab düşmüştür. Hanelerden yekOn olarak 5.756 guruş nakid, 1.237,5 

56 BBA-OA, Cevdet Hariciye, No. 997 (9Cemaziye'l-~hir1154 / 22 Ağustos 1741). 
57 BBA-OA, Cevdet Hariciye, No. 997 (12 Cemaziye'l-tıhir 1154 / 25 Ağustos 1741). 
58 BBA-OA, Cevdet Hariciye, No. 4871 (23 Zi'l-ka'de 1154 / 30 Ocak 1742). Harcamalar 1153 senesine 

füt olmakla birlikte, der-kenardaki hesaplamaları 1154 senesi Zi'l-ka'desinde yapılmıştır. Yine yol 
üzerinde olmamakla birlikte, Hadim Kauısı'ndan da elçi için ta'yınat alındığı aym belgede görülmektedir. 
Hadim Kazası'ndan toplanan ta'yinat ise 2.500 kıyye nan 3'erden 7.500 akçe; 50 adet ganem 500 kıyye 
olup 12 akçe hesabı üzere 6.000 akçe; 675 kıyye erz lO'ardan 6.750 akçe; 450 kile şa'ır 24'erden 
10.800 akçe; 180 kıyye revgan-ı sade 30'ardan 5.400 akçe; 75 kantar saman 20'şerden 1.500 akçe; 
100 çeki hatab 30'ardan 3.000 akçe idi ki, toplam 40.950 yapmış, bu da 1 gunış 120 akçe hesabı üzere 
341 guruş 10 para ermiştir. Bunun 141 guruş 10 parası tenz11 edilmiş, ahalinin tekalıflerine takas edilmek 
üzere 200 guruş kalmışbr. (Hesaplama tarihi 1 21'1-ka'de 1154/8 Ocak 1742). 

59 BBA-OA, Cevdet Hariciye, No. 4871 (21 Zı'l-ka'de 1154 / 28 Ocak 1742). 
60 KŞS 55 /7-1 (5 Şewal 1153 /24Aralık 1740). 
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Konya kilesi şa'ir, 1.497 kantar saman ve 806 çeki odun; mu'af olan mahalle v~ köylerden 
ise 2.058 guruş nakid ile 312 Konya kilesi şa'ir, 500 kantar saman ve 251 çeki odun 
toplanmıştır. Hane ve mu'aflardan ise toplam olarak 7.814 guruş nakid para, 1.549,5 
Konya kilesi şa'ır, 1.997 kantar saman ve 1.057 çeki de odun alınmıştır. 

Aşağıda Tablo: lll'de Konya'nın merkez ve bağlı nahiyelerin haneleri ile mu'aflardan 
toplanan nakid para ve aynı olarak toplanan arpa, saman ve odun miktarları ile bunların 
nerelere harcandığı çıkarılmıştır61 . · 

Tablo: 111 
1153 / 1740-41 Senesinde Konya'dan Geçen 

i ran El · · İ · A " H" 1 · d M '"fi d T l ÇiSi IÇIR varız ane erın en ve u a ar an op anan e ayır 

Baha-i 
Ayni Şa'ir Ayni Saman 

Ayni 
Alındığı Yer Zehaylr Hatab 

(Guruş) 
(Keyl-i Konya) (Kantar) 

(Çeki) 

Her haneden alınacak miktar 25 5 tam 3 çeyrek 6,5 3,5 

Hasıl Yekun 'an haneha 5.756 1.237,5 1.497 806 
el-Mu'afat 

Mahallat-ı Türbe-i Celaliye 928 140 230 115 
Karye-i Sille 558 84 130 68 
Mu'afat-ı Suğla 306 52 75 30 
Mahalle-i Hoca Cihan 81 11 22 10 
Karye-i Karadiğin 48 7 12 7 
Karye-i Kızılv1ran 52 8 13 8 
Karye-i Ulumuhsine 24 3 6 5 

Karye-i Sa'td 29 3 6 3 

Karye-i Değirmen 16 2 3 2 

Karye-i Zortola 16 2 3 2 
Hasıl Yekun 'an mu'aFat 2.058 312 500 251 

Cem'ü'l-mecami' hastl 'an 
7.814 1.549,5 1.997 1.057 

haneha ve mu'afat YekQn 

i ran El · · I . Y l M ıçısı ıçın apıan asra f 
Cinsi Miktarı Birim fiyıitı Toplam 

'Asel 400 kıyye 10 para 100 guruş 

Kahve 170 kıyye 63 para 270 guruş 

Tavuk 400 adet 10 para 100 guruş 

Yumurta 2.500 adet 1,5 akçe 31,5 guruş 

Nohud 2 keyl --- 8 guruş 

Duhan 500 kıyye 1 guruş 500 guruş 

Fülfül 20 kıyye 2 guruş 40 guruş 

Piyaz 400 kıyye 1 para 10 guruş 

61 Bu tablo KŞS 55 / 7-l'den istifade edilerek hazırlanmıştır. 
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Sirke 400kıyye 2 para 20 guruş 
Peynir 600 kıyye lOpara 150 guruş 
Yoğut 1.300 kıyye 3para 97,5 guruş 
Za'frAn 2 kıyye --- 40 guruş 

Sakız 2 kıyye --- 20 guruş 
Zencefil 2 kıyye --- 10 guruş 
Şeker 1.040 kıyye 1 guruş 1.040 guruş 
Badem 156 kıyye 30 para 118 guruş 
Darçın ve karanfil ve kakula 6 kıyye --- 60 guruş 
Kişniş 156 kıyye 3para 15 guruş 

Fıstık 156kıyye --- 117 guruş 
Nardenk 80 kıyye topara 20 guruş 

A.b-ılimon 156 kıyye --- 50 guruş 

Elma 400 kıyye 2 para 20 guruş 

Süd 400 kıyye 2para 20guruş 

Dakik-i has 620 kıyye --- 30 guruş 
Nişasta 156 kıyye --- 35 guruş 

Tuz 220 kıyye --- 2 guruş 

Turşu 100 kıyye --- 10 guruş 
Şem1-i asel 120 kıyye -·-- 120 guruş 
Şır-i revgan 635 kıyye --- 210 guruş 

Kuzu 100 adet --- 100 guruş 

Guşt 5.170 kıyye Spara 5.650 guruş 

Nan-ı azız 12.500 kıyye 7 akçe 750 guruş 

Revgan-ı sade 1.440 kıyye 20para 700 guruş 

Erz 5.176 kıyye 5 para 650 guruş 

Mesarif-i fil ve ücret-i mükar1 889guruş 

Kadimden olageldiği minval ve sicillatda mahfOz olduğu üzere rüsQm 
500 guruş 

tahsıl içün iktiza eden mahallere 
Harc-ı defter 10 guruş 

Kethüdfüyye ve naibiyye 225 guruş 

Hüddamlyye 25 guruş 

Üç nefer katibe ücret ve kaydiyye 20 guruş 

Muhzıriyye 12 guruş 
Akçe kabızına lOguruş 

Cem'an yekfin el-mesarif nakd gunış 7.814 guruş 

1153 / 1740-1741 senesinde gelen Hacı Han'ın Konya'da ikameti sırasında elçinin 
zehayiri masrafına sarf için nefs-i Konya ve nevahileri ile mu 'aflarından başka kazalarının 
hisseleri ise tevzi' olunup şehr-emıni el-Hac Yusuf tarafından toplanarak sarf edilmiştir. Bu 
paraların listesi de Tablo: IV'de verilmiştir62 . 

62 Tablo KŞS 55 / 330-l'den istifade edilerek hazırlanmışbr. (17 Muharrem 1154 / 4 Nisan 1741). · 
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Tablo: iV 
1153 / 1740-41 Senesinde İran Elçisi İçin 

Sehr-emini Hacı Yusuf Vasıtası ile Kazalardan Toplanan Para 
Kaza Alınan Guruş 

Kaıa-i Niğde 3.000 
Kaza-i Bor 2.000 
Kaıa-i Ürgüb 1.600 
Niğde Sancağı Anduğu Kazası 500 
Beğşehri Sancağı Göçü-i Kebir Kazası 600 
Nefs-i Beğşehri 1.350 
Nefs-i Seydişehri 500 
Kırşehri Kazası 1.650 
Mucur Kazası 222 
Pirlevganda Kazası 350 
Eski-il Kazası 2.516 
I..arende Kazası 1.887 
Gaferyad Kazası 500 
Kureyş Kazası 532,5 . -
Divle Kazası 400 1 
Belviran Kazası 539 
Turgud Kazası 380 
Bayburd Kazası 230 
Nefs-i Konya, nevahi ve mu'afat 7.016 
Cem'an yekun 25;688 

Sehr-eminl Hacı Ytlsuf Vasıtası ile Yapılan Harcamalar63 

Masraf Verilen Guruş 

Baıarbaşıya 'ale'l-hesab verilen 3.562 

Ladik karyesi ve şehr mesarifiçün Hidayet-zade Ahmed Ağa'ya verilen 1.883 

Karye-i İsm1l ve İrmek mesarifiçün Fettah Ağa'ya ve Esber'e verilen 1.584 

Kassa.ha 'ale'l-hesab verilen 2.500 

Etmekçilere 'ale'l-hesab nan-ı 'aziz içün verilen 1.850 
Karabınar Kasabası'na imdadiye verilen 1.000 
Yine bir def'a Ebubekir Paşa kethüdasına imdadiye verilen 1.000 
Ereğli Kasabası'na kethüda beg yediyle verilen imdadiye 1.443; 1 rub' 

Hortu Derbendi'ne kethüda beg yediyle imdadiye verilen 1.000 

Mukaddema çavuşbaşı ağanın konakçısı çukadara avayid 41; 1 rub' 

Elçi konakçısına avayid 35 

Nefs-i Konya içün çavuşbaşı adamı Mehmed'e verilen avayid 150 
Filler içün 11 mızrak ve 3 demür çengal mesarifi 14 
Elçinin mükari bargirleri içün serdara teslim olunan 310 

6.3 KŞS 55 / 330-1 (5 Muharrem 1154/ 23 Mart 1741). 
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Hazine bekçisine avayid 6 
İbrahim Paşa sarayına ta'mir için verilen 60 
20 nefer yedekçi ücreti 25 
Elçinin Karapınar'a giden adamlarına 12 bargir ücreti 25 

Çavuşbaşıya gelen ağaya verilen menzil ücreti 30 
Elçinin adamlarına avayid 20 

Fillere arak içün Ağya zimmiye verilen 130 
Fukarayı sıyanet içün şer' tarafından nasb olunan kolluklara verilen 100 
Elçiye hediye verilen kürk kıymeti 30 

Elçiye verilen tahtü'r-revan kıymeti 22,5 

Elçinin akkakın getüren arabalara ücret 54,5 
Keçeçilere verilen yün kıymeti 67 

Menzil nizamı için emr-i 'alı ile gelen Mustafa Ağa'ya menzil ücreti 50 
İımek karyesine zahire nakli içün verilen 21 
Filler içün Geriz Menzili'ne verilen hatab ve saman kıymeti 41 
Geriz konağına kılavuz giden adamlara ücret 4 

Geriz konağına zahire nakline ücret 26 

Geriz konağına nan içün harar ve kırk kendir kıymeti 19 
Kassabdan elçi içün alman revgan kıymeti 19.5 
Elçi için kumaş yasdık kıymeti 48 

Elçi lçün şayak çuka kıymeti 136 
25 Minderlik penbe bezi 28 
18 adet Yasdık ve yasdık içün kırmızı bez 21 

Çuka mak'adlara saçak ibrişim ve üstadiye 11,5 
Elçinin adamlarına konak içün verilen 10 

Ladik ve Kadınhanı zahiresinin gönderilme ücreti ve avaylde verilen 250 

Ladik içün elçi konakçısına verilen 35 
Kadınhanı içün elçi konakçısına verilen 35 
Manda içün çavuşbaşı ağaya verilen 2.386 

Elçi içün tüccarlardan alınan çadır direği ve tokmağa verilen 26 

Elçi içün meş'alelere 400 kıyye katran ve 100 kıyye revgan 60 

Meş'ale topu içün penbe bezi ve paçavra 31 

A.l<kambaşıya avAyid 6 

Elçi develerinin çavuşlarına palan ücreti 5 
Çavuşbaşı ağaya çam çırası ve katran 15 
A.l<kambaşıya avayid 3 

Elçi develerine 16 hatab 5 
Elçi mesarif i içün şehr-kethüdasına verilen 117 

Bargirler üzerine nflzır olan çavuşba~ı çukadarına avayid 22 
Çayır Innağı tathiri içün şeyhe verilen 65 .·.~. 
Katiblere verilen 5 
Elçinin kahrlannın semerlerine meşin ve kösele ve merkat 21 



Ladik karyesinin elçiye ve fillere 2.857 kıyye nan-ı az'izi 9'ar akçeden 191,5 
Anduğu Kazası'ndan harc-ı mahkeme 10 

Bor Kazası'ndan harc-1 mahkeme 50 

Kırşehri Kaz&sı'ndan harc-ı mahkeme 70 

Göçü-i Kebir Kazası'ndan harc-ı mahkeme 10 
Mollaya aded eyyam 20, mesarif -i yevm!yye 160 

Devletlü Ebubekir Ağa hazretlerinin hazinesine teslime 4.622 

Cem'an yekun mesarif-i emin-i şehr 25.688 

Hidayet-zade Ahmed Ağa Tarafından 
N f i K K "1 d T I S rf Ed"I Z h" · 64 es- onya ve aza ar an op anıp a ı en e ayır 

Alındığı Yer Şa'ir 
Yekfln 

Hatab Saman 
Guruş 

Bön 
Keı,li Yelcuı Bön Yeldn Bön Ydcln 

f\m Çad Kanıır 
~ 

Ga,ş 
Gmış f\m Gıuş f\{Mı Ga,ş 

Nefs-i Konya ma'a 50 10 
1.550 4 6.200 1.057 1.321 1.997 499,5 8.020,5 

mu'afat ve nevahi para para 

Habıb ve Saman (Kantar) 

l<aza-i Larende 297 4,5 1.226 -- 202 1.636 

Kaza-i Belviran 92 4 266 -- 74 442 

Kaza-i GaferYad 66 4 264 -- 57 321 

Kaza-i Divle 66 4 264 -- 57 321 

Kaza-i Karış 66 4 264 -- 65 329 

Kaza-i lnsuyu 25 4 100 .. 31 131 

l<aza-i Bayburd 30 4,5 135 -- 31 166 

KazA-l Turgud 59 4 236 -· 57 293 

Kaza-i Begşehri 181 5 905 -· 235 1.140 

l(aza-i Şeydişehri 170 4,5 765 -- 235 1.000 

Kaza-i Kır-ini 120 4,5 540 -- 115 655 

Cem'an yekun 14.456,5 

Tablolarda görüldüğü üzere elçinin Konya'da ikameti sırasında kendisinin, ma'iyyetinin 
ve hayvanlarının masrafı için nefs-i şehir ve nahiyelerin haneleri ile mu'aflardan toplanan 
7.814 guruşa ilave olarak şehr-emıni Hacı YOsuf vasıtası ile kazalardan toplanan 25.688 
guruş ve Hidayet-zade Ahmed Ağa tarafından hane ve kazalardan toplanan şa'ir, hatab ve 
saman ücreti olarak 14.456,5 guruş ki, toplam 47.958,5 guruş sarf edilmiştir. 

Elçilik heyetinde bulunanların sayısı ve Konya' da ne kadar süre kaldıkları hakkında 
belgelerde herhangi bir rakam verilmemekle birlikte, elçi Hacı Han'ın, aralarında çok sayıda 

64 KŞS 55 / 331-2 (17 Muharrem 1154 / 4 Nisan 1741). 
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fil ve bunların bakıcılarının da bulunduğu65 3.000 kişilik ma'iyyet ve muhafız birliğiyle 
birlikte İstanbul'a geldiği66 ifade edilmektedir. Bu rakamın doğru olduğu Konya'da 
harcanan rakamların büyüklüğünden anlaşılmaktadır. 1149'da ülkesine geri dönen 
Abdulbaki Han ve beraberinde giden Osmanlı heyetinin Konya' da kaldıkları sekiz günlük 
süre içerisinde 21.800,5 guruş harcadıkları göz önüne alınırsa, bu heyet için harcanan 
paranın büyüklüğü de ortaya çıkar. 

Elçilik heyeti Konya'dan sonra Anadolu'nun sağ kol güzergahını İstanbul istikametinde 
takip ederek Karaman Eyaleti'nden çıkmış ve Anadolu Vilayeti'nin sınırı olan Bolvadin'e 
ulaşmıştır. Burada İran' dan gelen heyete büyük bir karşılama töreni yapıldığı, elçi ve 
ma'iyyetinde bulunan önemli kişilere hediyeler takdım edildiği görülmektedir. Elimizde bu 
karşılama törenini ayrıntılarıyla anlatan ilginç bir belge bulunmaktadır. Bu belgeye göre, 
İran elçisi Hacı Han ve ma 'iyyeti daha Karaman Eyaleti hududu dahilinde iken mihmandar 
Derviş Mehmed Ağa, Anadolu Eyaleti valisine haber göndererek elçinin eyalet sınırında 
karşılanmasını istemiştir . Bunun üzerine eyalet paşası elçinin karşılanması için bir ağasını 
görevlendirmiş ve bu ağa, Akşehir'e kadar gelerek paşanın davet-namesini takdim etmiştir. 
Elçi, paşanın bizzat gelip karşılamamasını bahane ederek bir ağanın kendisini nasıl 

ağırlayabileceğini sorunca, mihmandar, ağırlama konusunda kendisinin paşaya vekil 
olduğunu ve en iyi şekilde ağırlanacağını bildirmiş, bunun üzerine elçi davete icabet 
etmiştir. Arkasından da, Mehmed Ağa elçiden yarım saat kadar ileri gidip Bolvadin 
Menzili'ne üç saat mesafede olan Karaköprü nam mahalde elçiyi karşılamak için yapılan 
hazırlıkları denetledikten sonra geri dönmüştür. Karşılama yerinde bölükbaşılar, ağalar, 

Enderun ağaları ve sair tabi olan kullarından başka Kütahya ve Karahisar-ı Sahib sancakları 
alaybegleri, eyalet defter kethüdası ve defterdarı, zü'ama ve erbab-ı timar kulları hazır 
bulunmuşlardır. Ayrıca Karahisar-ı Sahih ve Şuhud kazalarına dahı hususi adamlar 
gönderilerek buralarda bulunan kethüda yerleri ve yeniçeri serdarlarının dahi bi'l-cümle 
bayraklarını açarak neferatıyla alayda mevcCıd bulunmaları istenmiştir. Böylece bin nefer 
süvari, bin nefer piyade cem' ve hazır olup ve'l-hasıl gerek ma'iyyette olanlar ve gerek sair 
tevaif-i askeriye üç binden fazla kişi toplanıp büyük bir alayla elçi hazretleri istikbal 
olunmuştur. Elçinin kendisine donatılmış iki siyah kula at; ma'iyyetinde olan iki Han'a sım 
eğerli, donanmış birer at ve eşik ağasına da donatılmış bir at münasip görülerek hediye 
edilmiştir. Bundan başka elçinin ma 'iyyetinde olan altı mırzaya birer yelendaz at . ki, beş 
donanmış, altı yelendaz toplam 11 at verilmiş, bunlara ilave olarak kürk baha olmak üzre 
bin guruş ikram olunmuştur. Yapılan törenden sonra ise hem mihm€mdarın, hem de elçinin 
padişaha bağlılık mektupları ile 4 Zi'l-hicce 1153 Pazarertesi günü (20 Şubat 1741) 
Bolvadin Menzili'nden hareket edilerek Bayad nam menzile doğru yola çıkıldığı haberi 
İstanbul'a gönderilmiştir67. 

Elçilerin masrafları için gerekli ihtiyaç malzemeleri, genellikle ahalinin tekalıflerine takas 
edilmek şartıyla toplanmakta, bir kısmı da satın alma yoluyla tedarik edilmekteydi. Tedarik 
sırasında, tüm yükün yalnız bir kazaya yükletilmemesi, sancak ve eyaletlerde bulunan bütün 

65 H~cı H~n'ın. ma'iyyetinde çok sayıd;:ı fil vP. onların h;:ıkıcılan ile hirlikte yaklaşık ~.000 kişi 
bulunuyordu. Çınar, s.634. 

66 Necdet Sakaoğlu, Bu Mülkün Sultanları, İstanbul 2000, s.338. 
67 BBA-OA, Cevdet Hariciye, No. 4791 (4 Zt'l-hicce / 20 Şubat 1741). 
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kazalara eşit şekilde taksim edilmesi istenmekteydi. Mesela 1153' de gelen İran elçisi için 
gerekli malzemenin tedariki sırasında, 1 Receb 1153 (22 Eylül 1740) tarihinde Bağdad, 
Diyarbakır, Ruha ve Haleb'den İstanbul'a gelinceye kadar yol üzerinde bulunan vüzera-yı 
izam, mır-miran, mtr-ltva, kadılar, müteselllmler, voyvodalar ve a'ytm-ı vilayetin iş erlerine · 
fermanlar gönderilerek İran şahı Nadir Şah tarafından İstanbul'a gelecek elçinin ma'iyyetine 
ve getireceği filler ile hademesinin günlük ihtiyaçtan olan ekmek, et, pirinç, sade yağ, arpa, 
saman ve odunun mihmandar ta'yın olunan Derviş Mehmed Ağa tarafından, lazım gelen 
bahalan tekaliflerine takas olunmak üzere, kazalar ahalileri tarafından tedarik olunması için 
ferman çıkarıldığı, lakin toplanacak zehayirin külliyetli olması hasebiyle yalnız bir kazadan 
toplanmasının zor olduğu, bu itibarla da, eyalet ve sancaklarda bulunan bütün kazaların 
ahalisine eşit seviyede taksim edilerek tedarik edilmesine a 'zami derecede dikkat edilmesi 
ve halka zulm edilmemesi emredilmektedir68. Ancak bazen halkın, üzerlerine tarh edilen 
miktara itiraz ederek merkeze müraca 'at edip miktarın azaltılmasını istediği ortaya 
çıkmaktadır. Mesela bu konuda Hatun-ili Kazası'na tabi Fakih karyesi ahalileri mahkemeye 
müraca'at ederek, bu esnada İstanbul'a gelecek İran elçilerinin ta'yınatlarına verilmek için 
ferman gereğince kazalarından taleb olunan 2.000 İstanbul kilesi şa 'irin 709 kilesinin karye 
halkına tarh ve geri kalanının ise kazanın diğer halkına tevzi' edildiğini, fakat karyelerinin 
menzilkeş re'aya olmasından dolayı bu tekalifi ödememeleri gerektiği, aynca kaza-i mezbur 
ahalilerinin karyelerine gadr-ı külli edip iktidarlarından fazla mübaya 'a tahmil etmeleriyle 
devlet tarafından hallerine merhamet olunması husOsunu padişaha arz ve i'lam 
edivermesini Hatun-ili naibinden rica etmişler, nfüb de durumu merkeze arz etmiştir69. 
Bunun üzerine durumun mahallinde tedkiki için ferman çıkarılması istenmiştir70• 

Fakirlikten dolayı, gelen elçilerin masraflarına katılamayan kaza ahalilerine ise bir başka 
sancağın ahalisinin imdat etmesi istenmektedir. Mesela Anadolu valisi vezir el-Hac Veli Paşa 
ile Kütahya Sancağı'nda bulunan kazaların kadıları ve diğer görevlilerine gönderilen bir başka 
fermanda, İstanbul' a gelmek üzere olan İran elçisinin ve fillerinin yol üzerinde geçtikleri ve 
konakladıkları menzillerde mırı fiyatı üzere icab eden masrafları ahalinin tekaliflerine takas 
olunmak şartıyla, günlük olarak verilmesi gereken zehtıyiri külliyetli olmakla, her menzilin 
zahiresi yalnız bir kaza ahalisine tahmil olunmayıp sancak dahilinde bulunan kazalar 
ahalilerinin cümlesine taksım olunmal~ üzere daha önce ferman çıkarıldığı, lakin yol üzerinde 
bulunan Sultanönü Sancağı'nm beş adet çürük ve za'if kazadan ibaret olup ahalilerinin gelen 
elçinin ve fillerinin sancak dahilinde nüzul edec,ekleri menzillerde verilecek zahırelerini tedarik 
ve sair görülecek hizmetlerini görmeye tahammül ve takatları olmadığından, elçinin 
ulaşmasından önce çoğunun perakende ve perişan olacakları71, bu sebeple de elçi ile fillerin 
gereken hizmetlerinin görülemeyeceği bildirilmiş ve Kütahya Sancağı'nda bulunan kazalar 
aMlisinin Sultanönü Sancağı kazalarına yardım etmeleri emredilmiştir72 • Bazı kazaların ise 
karşılamaları istenen zihayiri vermek istemedikleri ve ödemeleri için fermanlar gönderildiği 

68 BBA-OA, Cevdet Hariciye, No. 3269 (21 Ramazan 1153 / 10 Aralık 1740). 
69 BBA-OA, Cevdet Hariciye, No. 3269 (10 Ramazan 1153/ 29 Kasun 1740). 
70 BBA-OA, Cevdet Hariciye, No. 3269. 
71 İran elçilerinin masraftan üzerlerine yüklenen kazalar halkının genellikle bu yükten hoşnut olmadıkları 

ve bazen kazalarını bile terk ederek bu ver9!_leri ·-ö~_emek istemedikleri anlaşılmaktadır. BBA-OA, 
Cevdet Hariciye, No. 1070 (9 Zı'l-ka'de 1153~26 Ocak 1741). 

72 BBA-OA, Cevdet Hariciye, No. 1070 (9 Zi'l-ka de 1153 / 26 Ocak 1741). 
\ 

···-· .-.-. 
· ·-· 

-~· :-::< 



1736-1741 Yılları Arasında İstanbul'a Gelen İran Elçilerinin Bazı Masrafları ------'----- 141 

görülmektedir. Ahyolu kazası bunlardan biridir. İran elçisinin masrafları için kazalarından satın 
alınması ferman olunan zehayiri edada inad ve muhalefet etmeleriyle, adı geçen kazanın kadı 
defteri mOcibince, hisselerine isabet eden zehayiri tamamen tahsıl ve eda ettirilmek için Edime 
Bostancıbaşısı ağaya hitaben ferman gönderilmesi istenmiştir73 • 

4 Zı'l-hicce 1153 (20 Şubat 1741} tarihinde Bolvadin Menzili'nden İstanbul'a doğru 
hareket eden elçilik heyetinin 18 Zt'l-hicce 1153 (6 Mart 1741} tarihinde İstanbul'a ulaştığı 
anlaşılmaktadır. Üsküdar Menzili'ne inen heyet burada 6 gün kalmış ve mevsimin de kış 
olmasından dolayı kendilerine, yakacak ihtiyacını karşılaları için, gerekli ta'yınat tahsıs 
edilmiştir. Buna göre heyetin günlük yakacağı için 150 kıyye odun, 600 kıyye kömür ve 
günlük olarak 5 akçe rençberiye ile 3 akçe de odun yarıcıya ücret verilmiştir. Yine 
Bağçekapusu'nda odun ve kömür nakli için taşıyıcıya ücret olarak 20 akçe, heyetin 
Üsküdar'a dahil olduğu günden 21'1-hiccenin 25. gününe (13 Mart 1741) kadar her gün 
150 kıyye odun ve 600 kıyye kömür; Topçular'a nakl olunduktan sonra Zi'l-hiccenin 26. 
gününden itibaren günlük olarak 130 kıyye odun, 600 kıyye kömür; satın alınması ferman 
olunan odunun satın alındığı yerde her çekisi için 1 akçe istif ve 1- akçe tartı ücreti olmak 
üzere 2 akçe; Topçular'da odun konulan mahalde her çekisi için 1 akçe istif, 1 akçe tartı 
üceriti olmak üzere 2 akçe, 3 odun yarıcıya 40 akçe, 4 rençbere de 30 akçe ödenmiştir74• 

Elçinin Topçular'a nakl olunduğu gün olan Zi'l-hiccenin 26. gününden (14 Mart 1741) 
itibaren İstanbul' da kırk gün şiddetli bir kış olduğu ve bu sebeple asıl ta 'y1nata ilave olarak 
her gün 400 kıyye kömür verildiği kaydedilmiştir. Yapılan harcamalar arasında Balat 
İskelesi'nde re'ayanın getirdiği odunları almak için ve Topçular'da odun tevz1'i için istihdam 
olunan gılman-ı acemiyan, ser-bendegan ve hidemat-ı saire nafakaları için günlük 200'er 
akçeden 400 akçe de bulunmaktadır75 • 

Eçi İran'a döneceğinde de Üsküdar'da 5 gün kalmış, Topçular'da beklediği günlerde 
ta'y1natlannın nakli için günlük lO'ar bargir tahsıs edilmiştir. Aynca Üsküdar'a odun ve kömür 
nakli için 20 işçiye ücret olarak günlük 20'şer akçe, rençberiye 5 ve odun yarıcıya 3 akçe; Pazar 
günü Maltepe'ye gittikleri gün nakl olunan odun ve kömür için işçilik 6 akçe; Balat İskelesi ve 
Bağçekapusu'nda Topçular mahalline ta'y1nat nakli ve Üsküdar'da iki defa kaldıkları günlerde 
Üsküdar İskelesi'nde ta'y1nat nakli için olmak üzere hammaliye ücreti 30 akçe ödenmiştir76• 

18 Zi'l-hicce 1153 (6 Mart 1741) tarihinde istanbul'a gelen İran elçisi Hacı Han'ın 
günlük arpa tüketimi 4 70 kile olup baharın gelmesi ile birlikte hayvanlar ~ayıra 

salınacağından, bundan sonra 160 kile verilmesine karar verilmiştir. Bunun yanında, daha 
önce gelen ve hala İstanbul'da bulunan Oğuz Ali Han'ın günlük 60 kile arpa ta'yinatı olup 
buna 20 kile daha ilave edilerek toplam 180 kile arpa verilmesine karar verildiği ve yarınki 
gün atların çayıra bağlanacağı mihmandar Derviş Mehmed Ağa tarafından bildirilmiştir. 
Ayrıca mihmandar ağa, Oğuz Ali Han'ın masraflarına ta'y1n olunan miktarın artırılması için 
elçi tarafından kendisinin devamlı surette sıkıştırıldığını, bu itibarla gereğinin yapılmasını arz 

73 BBA-OA, Cevdet Hariciye, No. 3267 (23 Zi'l-ka'de 1153 / 19 Şubat 1741). Ahyolu Kazası'ndan, 
kilesi 42 akçeden 5.000 kile şa'ir taleb edildiği belgenin der-kenarına kaydedilmiştir. 

74 BBA-OA, Cevdet Hariciye, No. 5793. 
75 BBA-OA, Cevdet Hariciye, No. 5793. 
76 BBA-OA, Cevdet Hariciye, No. 5793. 
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ve i'lam eylemiştir77. İran elçisi davarlarının 1154 senesi Rebi'ü'l-ewelinin 2. gününden {18 
Mayıs 1741) itibaren çayıra bağlanacağı bildirildiğinden, elçi han ve ma'iyyetinin davarlan 
çayırda oldukça arpa emini tarafından yevmiye 180' er kile arpa verilip ziyadesinin kesilmesi 
hakkında ferman sadır olduğundan, mahalline kaydedilmek için izin taleb edilmiştir70• 

4- 1154 / 1741-42 Senesine .Ait Bazı Masraflar 

Mart 1741'de, 3.000 kişilik ma'iyyeti ile birlikte İstanbul'a gelen Hacı Han pek çok hediye 
getirmişti. Hediyeleri arasında üıeri eşsiz mücevherlerle işlenmiş akmişe {ipekli) kumaşlar 
yanında 10 fil ve değerli silahlar da vardı. Hacı Han'a Fener Bahçesi'nde ziyafetler verildi. 
Elçi, yemeklik emininin kendi sağında yürümesini protokol açısından bir hakaret saydığı için 
sofrada yoğurttan başka bir şey yemedi. Onu gören ma'iyyeti de ellerini kaşığa götürmediler. 
Elçinin getirdiği filleri İstanbul'a geçirmek de problem oldu ve mavnaların üstüne geniş sallar, 
bunlann çevresine de filler ürkmesin diye tahta perdeler döşendi. Çırpıcı Çayırı'na götürülen 
filleri halk günlerce seyre gitti. Hacı Han'ın şerefine Tophane'den 300 top atılıp Gümrükçü 
Çiftliği ve Köşkü kendisine tahsıs edilerek gönlü alındı79 . · 

Gelen elçiler parlak törenlerle karşılanır ve İstanbul' da bulundukları süre içerisinde en iyi 
şekilde ağırlanırlardı. Bizzat padişah tarafından kendilerine çiçekler ve meyveler 
gönderilmekte ve yine padişah ve ileri gelen devlet adamları tarafından ziyafetler 
verilmekteydi. Hacı Han da İstanbul'a geldiğinde, kendisine 12 Muharrem 1154'de (30 
Mart 1741), Kapucubaşı Yakub Ağa yediyle 40 sepet dökme meyve ve 8 tabl~ çiçek80 

gönderilmişti. Ayrıca bu meyve ve çiçekleri götüren 18 akkama (deveci-katırcı) 45'erden 
810 akçe, 6 kayıkçıya da 60'ardan 360 akçe ödenmişti. İlkinden sekiz gün sonra, 20 
Muharrem 1154 (7 Nisan 1741) tarihinde, elçiye bir defa daha 40 sepet dökme meyve 
(2.800 akçe) ile 8 tabla çiçek (3.840 akçe) gönderildiği görülmektedir. Bu ürünler için de 
yine yukarıda olduğu gibi 18 akkam için 45'er akçeden 810 akçe ve ayrıca 6 kayık için de 
60'ardan 360 akçe olmak üzere toplam 7.810 akçe masraf yapılmıştı81 . 

Hacı Han için Fener Bahçesi'nde verilen ziyafetten başka, Sa'dabad'da da bir ziyafet 
terfih edildiği ve bazı masrafların yapıldığı görülmektedir. Ziyafet verilecek yere çadırlar 
kurulmuş, . bunun için de, mehterhaneden çadırlar ve diğer malzemeler arabalarla taşınarak 
ziyafet yerine getirilmiştir. 13 Safer 1154 (30 Nisan 1741) tarihinde ziyafet için Sa'dabad'a 
nakl olunacak üç direkli çadırlar ile bazı mühimmatın yüklet_ilmesi için, lazım gelen ücretleri 
taraf-ı mırıden verilmek üzere, 20 adet öküı arabası ta'ytn edilmiş82, daha sonra da, 
Sa'dabad'da ziyafet için kurulması ferman buyurulan üç direkli çerke ve mühimmatın 
mehterhaneden Sa'dabad'a ve Sa'dabad'dan mehterhaneye iadesi için 20 adet öküz 
arabasının kullanıldığı, 25 Safer 1154 {12 Mayıs 1741) tarihinde padişaha arz edilmiştir. 

77 BBA-OA, Cevdet Hfıriciye, No. 3089. 
· 78 BBA-OA, Cevdet Hfıriciye, No. 3089 (2 Rebi'ü'l-ewel 1154 / 18 Mayıs 1741). 

79 Sakaoğlu, s.338. 
80 40 sepet dökme meyve için sepeti 70'erden 2.800 akçe ve 8 tabla çiçek için de tablası 480'erden 

3.840 akçe ödenmiştir. 
81 BBA-OA, Cevdet Sartıy, No. 2608. 
82 BBA-OA, Cevdet Hfıriciye, No. 3090. Belgenin 13 Safer 1154 (30 Nisan 1741) tarihli der-kenarında 
yapılan hesaplamada kullanılan arabalar için 20 getirirken 20 götürürken olmak Uzere, 40 araba için, 
her bir arabası 40 akçeden toplam 1.600 akçe harcandığı, bunun da, 1 guruş 120 akçe hesabı üzere, 
13 guruş 40 akçe yaptığı kaydedilmiştir. 
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Düşülen kayıtta ise "ferman buyurulduğu üzere hesdb edildikde yalnız 13 guruş 40 akçe 
eder ferman devletlü sultanım hazret/erinindir'' denilmektedir83. Aynı şekilde 12 Rebi'ü'l
ewel 1154 (28 Mayıs 1741) tarihinde sunulan arzda da ziyafetde kurulan üç direkli çerke 
ve bazı mühimmatın nakli, arabacıbaşı ma'rifetiyle tertıb ettirilen 20 araba ile 
gerçekleştirildiği, icab eden ücretleri hesap ettirildiğinde 13 guruş ettiği ve 1 guruşu tenzil 
olunup baki 12 guruşa tezkere verilmesi istenmiştiı:84. 

Elçi Hacı Han, Sa'dabad'da kendisine verilen ziyafet için çok memnun kalmış ve bu 
memnuniyetini bizzat mihmandarı Derviş Mehmed Ağa'ya ifade etmiştir. Ayrıca elçi, İran'a 
dönmek istediğini bildirerek bu konuda padişahın fikirlerini öğrenmek istemektedir. 
Elimizde elçinin mihmandara söylediklerini ihtiva eden ilginç bir belge mevcuttur. Bu belge 
aşağıda aynen verilmiştir. 

"Derbar-ı hilafet-medar hüsrevaneye İran canibinden sefaret ile meb'Qs Hacı Han'ın 
mihmandarı olan Derviş Mehmed Ağa'nın takrfridir. 

Bugün seffr-i mumd-ileyh ile mülakat ey/ediğlmde Sa'dabeıd'da kendileri içün tertıb 

olunan ziydfetden 'azım izhdr-ı memnuniyet idüp halffe-i rı'.ly-ı zemin şevketla kereımetla 
efendimiz hazretlerinin devdm-ı ömr ve devletleri da'vdtını edddan sonra Devlet-i 'Aliyye 
bizi zeyade mahcub itdi ve sahib-i devlet hazretlerinin dahi ikramlarının şfrmendesiyüz diyu 
'azım mahzQziyet izharından sonra cerr-i kelam ile e/çi-i muma-ileyhe hanım atları ne 
zeman çayıra çıkarmak murad idersiz zfrd rüz-ı Hızır gelüp atların çayıra çıkmaları kd'ide 
olmağla birkaç gün mukaddemce mahal ta'yin o/anmağa muhtdcdır dinildikde biz me'mQ/ 
lderiz ki efendilerimiz bizi on on beş güne dek me'zun ve murahhas buyururlar ve 'avdet 
ideriz böyle olduğu sQretde atları esnay-ı tarıkde çayırladırız deyu 'avdete hahiş siyôkında 
cevab virmekle mukabelesinde hônım Devlet-i 'Aliyye sizi bu gün 'avdete me'zun ve 
murahhas itseler esnd-i tar1kde iktizd iden zdd ve zevadeniz içün gönderilecek yol emirleri 
ancak otuz güne dek tefrik ve tesyir olunur didiğimde Devlet-i 'Aliyye'nin kuvvet ve 
kudretleri bizim ma'lumumuzdur Bağddd hava/isinde vaki' çöllerde ddne-i hardal bulunmaz 
iken bizim zahırelerimizi kadar-ı klftıyeden ezid ve evfer virdiler idi şimdi dahi _murad 
buyurduklarında üç beş gün içinde tertfb ve tedariki mümkündür didiğinde buyurduğunuz 
vaki'dir lakin Bağdad'dan bu tarafa 'azlmetlniz teddriki yine birkaç ay mukaddem rü'yet 
olunmak üzere tertfb o/unmuşidi ve bundan başka benim teferrüs ittiğime göre Devlet-1 
'Aliyye'nin bu vakte dek hakkınızda derkdr olan nevdzüş ve ikramına kıydsen sahib-i devlet 
efendimiz hazretlerinin ziyafetleri ile iktifa buyurulmayup el-yevm rikab-ı hümdyQnda 
mevcCıd vüzera-i 'izdm hazerdtı dahf cendbınızı birer def'a da'vet ve icra-yı merdsim-i ikram 
ve müveddet iderler didiğimde izheır-ı beşaşet ve memnfniyyet iderek bizler Bağdad'dan bu 
vakte gelince her gün Devlet-i 'Aliyye'nin ikram ve ziyafeti ile sir-ab-ı (suya kanmış) latff ve 
'inayetiyüz ancak bir an akdem şu masltıhat-ı hayriyyenin itmdmıyla me'zQn buyursalar bizi 
ziyade memnun iderler idi diyerek kelamında bir canibin ihtiyarını tercih etmeksizin netice-! 
me'mQriyetinden istihbar ve istfmzac vadileri telemmüh olunmağ/a kulları dahf hanım bu 
vecihle on on beş güne dek 'avdete hdhlşlnizi efendilerimize ifade ideyim mi dldlğimde yok 
şu vakit bana 'avdete izin virsünler diyemem bana şahım ol vecihle tenbfh itmişdir ki ben 
senin ne gCıne efendin isem Al-i Osman padişahı dahf öylece efendindir ben bir vecihle 

83 BBA-OA, Cevdet Hariciye, No. 3090 (10 Reb'i'ü'l-ewel 1154 / 26 Mayıs 1741). 
84 BBA-OA, Cevdet Hariciye, No. 3090 (12 Rebt'ü'l-ewel 1154 / 28 Mayıs 1741). 



efendi/erimizin rey'inden taşra hareket idemem beni bir yıl dahf tevkif iderler ise otururum 
ldkin Bağdad hauafisinden Asitane'ye gelince Devlet-i 'Aliyye'nin güne gune ikramların 
gördüm ve ma'iyetimde olan 'asker dahf az 'asker değil bu ikramlarından her uecihle 
şirmende olduğumdan 'avdet istiyorum ve şah hazretleri dahi bu esnada Magan'a gelmesi 
me'mul olmağla benim 'avdete hahişim bu hayırlu maslahatın bir gün euvel hiteımıyla iki 
devletin müttehid olmasına thtimdm içündür ber-vech-i muharrer on on beş güne dek mi 
me'zun buyururlar yohsa otuz kırk güne dek mi 'avdete murahhas iderler ma'Jumum olsun 
diyu bu mukaddemôtı serd eyledim dimekle tekrar bu kulları kelama ağdz idüp hanım ben 
efendimize ne gune cevdb ile gideyim didiğimde yine keleım-ı evveli misi/lü ben 
efendilerimizin re'ylerinden hdric hareket idemem beni ne zeman me'zun iderlerse 
kendileri a'lemdir lôkin vakt-ı 'avdetimiz bizim dahi mukaddemce ma'lumumuz olsa ki ana 
göre çayır tedariki ve sa'lr tedarlkimize mübaşeret olunsa diyu cevdb virüp bundan sonra 
yine Sa'dabad'da müşahede ittiği oyunların ve sazların medhlerine ağdz idüp ömrümüzde 
bu makQle musanna'ôt müşahede itmedlk diyu Devlet-i 'Allyye'nin şôn ve şükQhunu medh 
ve sendda ıtra eyledik/erin ağa-yı mQmeı-ileyh kulları takr'fr itmiştirıı85• 

Elçi İstanbul' da bulunduğu süre içerisinde ma 'iyyetinde bulunan adamlarının ihtiyacı 
karşılandığı gibi hayvanlarının masraftan da devlet tarafından karşılanmaktaydı. Kış döneminde 
hayvanlara arpa ve saman verildiği gibi bahar ve yaz aylarında da çayıra bağlamak suretiyle 
devamlı kuru yem ve saman yemeleri engelleniyor, aynı zamanda masraflarının azaltılması 
yoluna gidiliyordu. Bu amaçla, elçi ve adamlarının davarlarını bağlanmak üzere MevlCıd adlı yer 
yakınlarında bir çayırlık alınmışh. Daha sonra, bu çayırlığa ilave olarak, yine buraya yakın bir 
yerde Zeynelabidın Efendi adında birinden, ücreti taraf-ı mınden verilmek üzere, 42 guruşa bir 
başka çayırlık daha alınarak elçilerin hayvanları bağlanmıştı86 . 

İstanbul' da görevini tamamladıktan sonra geri dönen İran elçilerinin masrafları, yine hududa 
kadar, Osmanlı Devleti tarafından karşılanmaktaydı . Eçi daha yola çıkmadan önce, geçeceği yol 
güzergaht üzerinde bulunan kazalara adamlar gönderilerek gerekli hazırlıkların yapılması ve 
ta'yınatın elçinin konaklayacağı menzillerde hazır bulundurulması istenmekteydi. Hacı Han'ın 
dönüşü sırasında da Üsküdar'dan Tokad'a, Tokad'dan Erzurum Karsı'na varıncaya kadar yol 
üzerinde bulunan kazalardan zehayir toplanmasını tenbıh etmek üzere fermanla bir nefer Dıvan-ı 
Hümayun çavuşu görevlendirilmiş ve hizmetkarı ile birlikte taraf-ı mıriden harc-ı rah (yol harçlığı) 
ihsan olunması taleb edilmiştir. Bunun üzerine çavuşa ve yanında gidecek hizmetkarına yol 
harçlığı olarak 60 guruş ta'yın olunarak tezkeresi verilmiştir87• 

1153/1740 senesinde Bağdad- Musul- Diyaıbakır- Nusaybin- Rakka üzerinden Haleb'e 
indikten sonra Anadolu'nun sağ kolunu kullanarak İstanbul'a gelen ve 1154/1741 senesinde 
ülkesine geri dönen elçi Hacı Han'ın, dönüş yolu olarak da, Üsküdar'dan Tokad'a, Tokad'dan 
Kars'a uzanan Anadolu'nun sol kol güzergahını88 kullandığı görülmektedir. Elçilere gelişte ve 

8.5 BBA-OA, Cevdet Hariciye, No. 520. (Belgede tarih bulunmamakla birlikte RO.z-ı Hızır'ın yaklaştığı ve atların 
çayıra salınmasının kaideden olduğu bildirildiğine göre, 6 Mayıs 1741' den birkaç gün önceye Ait olmalı). 

86 BBA-OA, Cevdet Hariciye, No. 2891 (İşlem tarihi 2 Zi'l-ka'de 1154 / 9 Ocak 1742). 
81 BBA-OA, Cevdet HMciye, No. 3080 (1 Rebt'ü'l-ewel 1154 / 17 Mayıs 1741). 
88 Anadolu'nun sol kolu Üsküdar'dan başlayarak Gebze- İznik- Bolu- Tosya- Merzifon- Ladik- Niksar
Karahisar-ı Şarkı- Kelkit- Aşkale- Erzurum yoluyla Hasankale'den bir kol Kars diğer bir kol ile de 
Tebriz'e ulaşırdı. Halaçoğlu, s.165. Anadolu'nun sol kol güzergahı üzerinde, Merz!fon'a kadar orta kol 
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dönüşte aym güzergahın kullandırılmağı anlaştlmaktadır. Bunu~ da sebebinin, çok büyük bir yektın 
teşkil eden ta'ytnatlann yalnıı.ca bir güzergah üzerinde bulunan ahaliye yükletilmeyip, her iki kol 
üzerinde bulunan kazalar ahalisine tak5tnı etme düşüncesinden kaynaklandığı tahmin edilmektedir. 

Anadolu'nun sol kolu. üzerinde bulunup elçinin İran'a dönerken geçtiği Kartal, Hersek, 
İznikmid, Koçhisar, Mudurnu, Belbaşı, Taraklı, Sapanca, Bolu, Gekbuze ve Karacav'iran'a 
nüzulünde ahalinin tekaliflerine takas olunmak üzere verilmesi ferman buyurulan 
zehayirden başka, mihmandar Derviş Mehmed Ağa ma 'rifetiyle pek çok ürün satın alınmış 
ve laztm gelen bahaları rayicleri üzere ashabına teslım edilmiştir. İşte bu kaza ve menzillerde 
elçi için satın alınan yiyecekler aşağıda tablolar halinde sunulmuştur. 

Tablo: IV 
Kartal, Hersek, İznikmid ve Koçhis6r Menzillerinde 

İ El · i V il Gü l .. k T ' i "t Mikt" 1 Ü ti · ran ıçıs ne er en nu ay na ar arı ve ere en 
Kartal Kaz&eı Hersek ve İznikmid Koçhisar Menzili 

1 Günlilk'9 2 Günlük90 1 Günlük91 

ı-

Birim Birim Birim 
Cinsi Miktir Toplam Mlkt&r Toplam Mlkt&r . Toplam 

Fiy&tı Fiy&tı Fiy&tı 

Kuzu 10 adet 60 para 159'l guruş 20 adet 60 para 30 guruş 10 adet 60para 15 guruş 

Tavuk 35 adet 
5 para 

1 akçe 

4 grş 25 
70 adet 

akçe93 
5para 

8 guruş 
35 adet 6para 

5guruş 

90 akçe 30akçe 

3'01 1 guruş 300 3'01 2,5 3'ü 1 1 guruş 
Yumurta 150adet 150 adet 

para 30 akçe adet para guruş para 30 akçe 

Nohud 12 kıyye 4para 
1 guruş 

24kıyye 4para 
2 guruş 

15 kıyye 4para 
1,5 guruş 

24akçe 50 akçe 45akçe 

Peynir 30 kıyye 10 para 7,5 guruş 60kıyye . 13 para 20 guruş 
37,5 

13 para 
12,5 

kıyye guruş 

100 200 125 12.5 
Y~rt 

kıyye 
2 para 5 guruş 

kıyye 
3para 15 guru§ 

kıyye 
4para 

guruş 

37.5 2 para 1 
Tuz 30 kıyye 2 para 1 ,5guruş 60 kıyye 2 para 3 guruş 2,5 guruş 

kıyye akçe 

Şem'-i 
23 kıyye 17 para 

9,5 grş 
46 kıyye 15 para 

17 guruş 27,5 
16 para 11 guruş 

Revgan 33 akçe 30 akçe kıyye 

Dakı'k-1 120 240 150 
3para 9 guruş 3para 17 guruş -- 15 guruş 

Has kıyye kıyye kıyye 

güzergahı ile ortak olmak üzere, toplam 36 adet menzil bulunuyordu ve Üsküdar Kars arası 302 saat 
idi. Çetin, s.22. 

89 BBA-OA, Divan-ı Hümayün MevkCıf&t Kalemi, No. 29599, s.2 (19 Rebi'ü'l-ahir 1154 / 4 Temmuz 
1741). Belgelerin bazısında ay verilmemekle birlikte Rebı'ü'l-ahir ayı olduğu anlaşılmaktadır. 

90 BBA-OA, Divan-ı HümayO.n Mevköfat Kalemi, No. 29599, s.4 (22 Reb1'ü'l-ahir 1154/7 Temmuz 1741). 
91 BBA-OA, Divan-ı HümayCın MevkO.ffil Kalemi, No. 29599, s.6 (6 Cemaziye'l-evvel 1154/20 Temmuz 1741). 
92 1 guruş = 40 para i 1 para=3 akçe ve 1 guruş= 120 akçe olarak hesaplanmış . 
93 Burada bir hesap hatasının yapıldığı anlaşılmaktadır. Çünkü 35 adet tavuk 5 para 1 akçeden toplam 

4,5 guruş 20 akçe yapmaktadır. Belgede ise 4 guruş 25 akçe olarak verilmiştir. 
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Süd 20 kıyye 2 para 1 QUTU§ 40 kıyye 2 para 2 guruş 25kıyye 2 para 
1 guruş 

30 akçe 

144 144 112,5 
Şeker 72 kıyye 30 para 54 guruş 

kıyye 
40 para 90 kıyye 50 para 

guruş guruş 

Nebat lOkıyye 
12,5 

20kıyye 60 para 30 guruş 
12,5 

80 para 25guruş --
guruş kıyye 

Kahve 16 kıyye 80 para 32 guruş 32 kıyye 80 para 64guruş 20 kıyye 80para 40 guruş 

Fülfül 120 1 ky 100 120 

(Biber) 
1 kıyye 3 guruş 2 kıyye 120 para 6 guruş 

drhm 
4 guruş 

para para 

90 180 112 5,5 guruş 
Karanfil 2 para 4,5 guruş 2 para 9 guruş 2 para 

dirhem dirhem dirhem 12 akçe 

150 300 187,5 9 guruş 
Kakula 2 para 7,5 guruş 2 para 15 guruş 2 para 

dirhem dirhem dirhem 45 akçe 

300 600 375 18,5 
Darçın 

dirhem 
2 para 15 guruş 

dlrhem 
2 para 30 guruş 

dirhem 
2 para 

guruş 

90 180 100 
Zencefil -- 1 guruş -- 1 guruş -- 0,5gunış 

dirhem dirhem dirhem 

KemmOn 150 300 200 
-- 0,5 guruş -- 1 guruş -- 0,5 guruş 

(Kimyon) dirhem dirhem dirhem 

Fıstık 9 kıyye 80 para 18 guruş 18 kıyye 80 para 36 guruş 11 kıyye 80 para 22 guruş 

Kişniş 9 kıyye 10 para 
2 guruş 

18kıyye 20 para 9 guruş 11 kıyye 10 para 
2,5 guruş 

30 akçe 30 akçe 

Badam 9 kıyye 20 para 4,5 gUTU§ 18 kıyye 20 para 9 guruş 11 kıyye 20 para 5,5 guruş 

Şem'-i 12,5 
SOpara 

15,5grş 
25 kıyye 60 para 

37,5 15,5 
80 para 

31,5 

Asel kıyye 15 akçe guruş kıyye guruş 

Nişasta 9 kıyye 10 para 
2 guru§ 

18 kıyye 10 para 
4,5 

11 kıyye 10 para 
2,5 guruş 

30 akçe guruş 30 akçe 

Sirke 20 kıyye 2 para 1 guruş 40kıyye 2 para 2 guruş 24kıyye 2 para 
1 guruş 

24 akçe 

120 120 360 120 150 
Temb8kü 40 kıyye 80 kıyye 120 para 

gurU§94 
50 kıyye 

para guruş para guruş 

50 100 62 6 guruş 
Za'fran 4para 5 guruş 4para 10 guruş 4para 

dirhem dirhem dirhem 12 akçe 

Sabun 5 kıyye 20para 2,5guru§ 10 kıyye 20 para 5 guruş 6 kıyye 20 para 3 guruş 

Ab-ı 

Limon 
4kıyye 20para 2 guruş 8kıyye 20 para 4guruş 5 kıyye 20 para 2,5 guruş 

Güllab 1 kıyye 40 para 1 guruş 2 kıyye 40 para 2 guruş 1 kıyye 
1 guruş 

--
30 akçe 

94 Burada hesaplama hatası yapılmıştır. Çünkü 80 kıyye tembakü kıyyesi 120'den 9.600 para 
yapmakta ve bu da 1 guruş 40 paradan 240 guruş etmektedir. 
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13 para 
20 guruş 

37,5 
13 para 

12,5 
Asel 30 kıyye 10 guruş 60kıyye 13 para 

1 akçe kıyye guruş 

Soğan 30 kıyye 1,5 guruş 60kıyye 2 para 3 guruş 
37,5 2 para 1 

2 guruş --
kıyye akçe 

376 grş 7 939 569 
Yekan 

akçe guruş guruş 

Mudurnu, Belbaşı, Taraklı ve Sapanca Menzillerinde 
İ El · · V ·ı G.. 1 "k T ' A "t Mikta I Ü ti · ran ıçısıne erı en unu ayına r arı ve ere erı 

Mudurnu ve Belbaşı 
Taraklı Kasabası Sapanca Menzili 

Mımzilleri 
1 Günlük96 1 Günlük97 

2 Günlük9s 

Birim Birim Birim 
Cinsi Miktar Toplam Miktar Toplam Miktar Toplam 

Fiyatı Fiyatı Fiyatı 

Kuzu 20 adet 60 para 30 guruş 10 adet 60 para 15 guruş 10 adet 60 para 15 guruş 

Tavuk 70 adet 6 para 
10,5 

35 adet 6 para 
5 guruş 

35adet 6 para 
4guruş 

guruş 30 akçe 25 akçe 

300 3'ü 1 2,5 150 3'ü 1 1 guruş 150 3'01 1 guruş 
Yumurta 

adet para guruş adet para 30 akçe adet para 30 akçe 

Nohud 30 kıyye 5 para 
3,5 grş 

15kıyye 5para 
1,5 gr§ 

12 kıyye 4para 
1 gurı.ış 

30 akçe 45akçe 24akçe 

Peynir 75 kıyye 13 para 25guruş 
37,5 

13 para 
12,5 

30 kıyye 13 para 
7,5 

kıyye guruş guruş 

250 12 guruş 125 6 guıuş 100 
Yoğurt 

kıyye 
2 para 

40 akçe kıyye 
2 para 

20 akçe kıyye 
2 para 5 guruş 

3,5grş 37.5 1,5 grş 1,5 
Tuz 75 kıyye 2 para 2 para 30 kıyye 2 para 

30 akçe kıyye 45 akçe guruş 

Şem'-l 
55kıyye 22 guruş 

27,5 
16para 11 guıuş 23 kıyye 

9,5 grş 
-- --

Revgan kıyye 33 akçe 

300 22,5 150 11 guruş 120 
Dakik-i Has 3 para 3 para 3 para 9 guruş 

kıyye guruş kıyye 30 akçe kıyye 

Süd 50kıyye 2 para 
2,5 

25kıyye 2 para 
1 guruş 

20 kıyye 2 para 1 guruş 
guruş 30 akçe 

180 180 
Şeker 

kıyye 
40 para 90 kıyye 40 para 90 guruş 72 kıyye 40 para 72 guruş 

guruş 

Nebat 25kıyye 80 para 50 guruş 
12,5 

kıyye 
80 para 25 guruş 10 kıyye 80 para 20 guruş 

Kahve 40 kıyye 80 para 80 guruş 20 kıyye 80 para 40 guruş 16 kıyye 80 para 32 guruş 

Fülfül 2,5 120 6,5 1 kıyye -- 3 guruş 1 kıyye -- 3 guruş 

95 BBA-OA, Divan-ı HümayOn MevkQfat Kalemi, Na. 29599, s.8 (26 Rebı'ü'l-ahir 1154/11 Temmuz 1741). 
96 BBA-OA, Divan-, Hümayun MevkCifat Kalemi, Na. 29599, s.10 (25 Rebt'ü'l-ahir 1154/10 Temmuz 1741). 
97 BBA-OA, Div&n-ı HümayOn MevkOfüt Kalemi, Na. 29599, s.12 (23 Rebı'ü'l-ahir 1154/8 Temmuz 1741). 
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(Biber) kıyye para guruş 80 akçe 

225 11 guruş 112 5,5 90 4,5 
Karan ili 2 para 2 para 2 para 

dirhem 30 akçe dJrhem guruş dirhem guruş 

375 187,5 9 guruş 150 7,5 
Kakula 2 para 15 guruş 2 para 2 para 

dirhem dirhem 45 akçe dirhem guruş 

750 37,5 375 18,5 300 
Darçm 

dirhem 
2 para 

dirhem 
2 para 

dirhem 
2 para 15 guruş 

guruş guruş 

200 100 0,5 90 0,5 
Zencefil .. 1 guruş .. .. 

dirhem dirhem guruş dirhem guruş 

KemmOn 400 200 0,5 150 0,5 .. 1 guruş .. .. 
(Kimyon) dirhem dirhem guruş dirhem guruş 

Fısbk 22 kıyye 80 para 44guruş 11 kıyye 80 para 22 guruş 9 kıyye 80para 18 guruş 

Kişniş 22 kıyye 10 para 
5,5 

11 kıyye 10 para 
2,5grş 

9kıyye 10 para 
2 guruş 

guruş 30 akçe 30 akçe 

Badam 22 kıyye 20 para 11 guruş 11 kıyye 20para 
5,5 

9kıyye 20 para 
4,5 

guruş guruş 

Şem'-i Asel 
31,5 

80 para 63 guruş 
15,5 

80 para 31 guruş 
12,5 

50para 
15,5 

kıyye kıyye kıyye guruş 

Nişasta 22 kıyye 10 para 
5,5 

11 kıyye 
2,5grş 

9kıyye 10 para 
2 guruş .. 

guruş 30 akçe 30 akçe 

Sirke 48kıyye 2 para 
2 guruş 

24kıyye 
1 guruş 

20 kıyye 2 para 1 guruş .. 
48akçe 24akçe 

100 120 300 120 150 120 120 
Tembakü 50kıyye 40 kıyye 

kıyye para guruş para guruş para guruş 

125 12 guruş 62 50 
Za'fran 4para 4para 6 guruş 4para 5 guruş 

dirhem 35 akçe dirhem dirhem 
.. 
:: . . .: 

Sabun 12 kıyye 20 para 6 guruş 6 kıyye 20para 3 guruş 5 kıyye 20 para 
2,5 

gunış 

· .. • 

Ab-ı Limon 10 kıyye 20 para Sguruş 5kıyye 20 para 
2,5 

4kıyye 
guruş 

20para 2 guruş 

Gollab 2 kıyye 50 para 
2,5 

1 kıyye 40 para 
1 guruş 

1 kıyye l guruş .. 
guruş 40 akçe 

Asel 75 kıyye 13 para 25 guruş 
37,5 

kıyye 
13 para 

12,5 
30 kıyye 13 para 10 guruş 

guruş 

3 ,5 
37,5 

1,5 
1,5 

sogan 75kıyye guruş 30 2para guruş 45 30 kıyye 2 para 2 para 
kıyye 

akçe akçe 
guruş 

Ta'yı"nat-ı 

Mihm8nd& .. .. 45guruş - .. - .. - .. 
A~a 

YekOn 
1.115 557,5 396 

guruş guruş guruş 

:.: .. ~·· . 
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Bolu, Gekbuze ve Karacaviran Menzillerinde 
İ El V 'J G'' l"kT'""tMikt"I V Ü ti· ran ıçısıne erı en unu ayana ar arı e ere erı 

Bolu Kasabası Gekbuze Kadın Karacavfran Karyesi 

2 Günlük91 1 Günlük99 1 Günlilk100 

Birim Birim Birim 
Cinsi Miktar Toplam Miktar Toplam Miktar Toplam 

Fiyatı Fiyatı Fiyatı 

Kuzu 20 adet 60 para 30 guruş 10 adet 60 para 
1,5101 

10 adet 60para 15 guruş 
guruş 

Tavuk 70 adet 6para 
10,5 

35 adet 6para 
5guruş 

35 adet 6 para 
5 guruş 

guruş 30 akçe 30akçe 

300 3'ü 1 2,5 150 3'ü 1 1 guruş 150 3'ü 1 1 guruş 
Yumurta 

adet para guruş adet para 30 akçe adet para 30akçe 

Nohud 30 kıyye 5para 
3,5 grş 

12 kıyye 4para 
1 guruş 

15 kıyye 5 para 
l,5grş 

30 akçe 24akçe 45akçe 

Peynir 75 kıyye 13 para 25 guruş 30kıyye 11 para 
8 guruş 37,7 13 para 12,5 

30 akçe kıyye 1 akçe guruş 

250 12gunış 100 7,5 125 12,5 
Yoğurt 2 para 3 para 4para 

kıyye 40 akçe kıyye guruş kıyye guruş 

Tuz 75kıyye 2 para 
3,Sgrş 

30 kıyye 2 para 
1,5 37,5 1 para 1 2,5 

30 akçe guruş kıyye akçe guruş 

Şem'-i 
55 kıyye 16 para 22 guruş 23 kıyye 

9,5grş 27,5 
16 para 11 guruş ·-

Revgan 33 akçe kıyye 

Daktk-i 300 22,5 120 150 

Has kıyye 
3 para 

kıyye 
3 para 9 guruş 

kıyye 
4para 15guruş 

guruş 

Süd 50kıyye 2 para 
2,5 

20 kıyye 2 para 1 guruş 25 kıyye 2 para 
1 guruş 

guruş 30 akçe 

180 180 59,5 112,5 
Şeker 

kıyye 
40 para 72 kıyye 33 para 90 kıyye 50 para 

guruş guruş guruş 

Nebat 25 kıyye 80 para 50guruş 10 kıyye 60 para 15 guruş 
12,5 

80 para 25 guruş 
kıyye 

Kahve 40 kıyye 80 para 80 guruş 16 kıyye 80 para 32 guruş 20 kıyye 80para 40guruş 

Fülfül 2,5 120 6,5 120 1 kıyye 120 

(Biber) kıyye 
1 kıyye 3 guruş 

lOOdrh 
4 guruş 

para guruş para para 

225 11 grş 90 4,5 112 5,5 grş 
Karanfil 2 para 2 para 2 para 

dirhem 30 akçe dirhem guruş dirhem 12 akçe 

375 150 7,5 187,5 9 guruş 
Kak ula 2 para 15 guruş 2para 2para 

dirhem dirhem guruş dirhem 45akçe 

98 BBA-OA, Div&l-ı HUmayOn MevkOf&t Kalemi, No. 29599, s.14 (29 Reb1'ü'l.aJıir 1154/14 Temmuz 1741}. 
99 BBA-OA, Divan-ı Hümayun MevkOfatKalemi, No. 29599, s.16 (20 Rebi'U'l-alıir 1154/ 5 Temmuz 1741). 
100 BBA-OA, Divan-ı Hüma.yon Mevküfat Kalem~ No. 29599, s.18 (5 Cemaz!ye'l-ewel 1154/19 

Temmuz 1741). 
ıoı Belgede 1,5 guruş olarak verilmekteyse de, hesap hatası yapılmışbr. 10 adet kuzu 60'ar paradan 15 
guruş yapmaktadır. 
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750 37,5 300 375 18,5 
Darçın 

dirhem 
2 para 

dirhem 
2 para 15 guruş 

dirhem 
2 para 

guruş guruş 

200 90 100 0,5 
Zencefil -- 1 guruş -- 1 guruş --

dirhem dirhem dirhem guruş 

KemmOn 400 150 0,5 200 0,5 
-- 1 guruş -- --

(Kimyon) dirhem dirhem guruş dirhem guruş 

Fısbk 22 kıyye 80 para 44 guruş 9 kıyye 80 para 18 guruş 11 kıyye -- 22 guruş 

Kişniş 22 kıyye lOpara 
5,5 

9 kıyye 10 para 
2 guruş 

11 kıyye 
2 guruş 

--
guruş 30 akçe 30 akçe 

Badam 22 kıyye 20 para 11 guruş 9 kıyye 20 para 
4,5 

11 kıyye 20 para 
5,5 

guruş guruş 

Şem'-1 Asel 
31,5 

80 para 63 guruş 
12,5 

60 para 
18,5 grş 15,5 

80 para 
31,5 

kıyye kıyye 30 akçe kıyye guruş 

Nişasta 22 kıyye 
5,5 

9kıyye 10 para 
2 grş30 

11 kıyye 10 para 
2,5 grş 

10 para 
akçe 30 akçe guruş 

Sirke 48 kıyye 2 para 
2 guruş 

20kıyye 2 para 1 guruş 24 kıyye 2 para 
1 guruş 

48 akçe 24 akçe 

·100 120 300 120 120 120 150 
Tembakü 40 kıyye 50 kıyye 

kıyye para guruş para guruş para guruş 

125 12 guruş 50 62 6 guruş 
Za'fran 4para 4para 5 guruş 4para 

dirhem 30 akçe dirhem dirhem 12 akçe 

Sabun 12 kıyye 20 para 6 guruş 5 kıyye 20 para 
2,5 

6 kıyye 20 para 3 guruş 
guruş 

Ab-ı Limon 10 kıyye 20 para 5 guruş 4kıyye 20 para 2 guruş 5 kıyye 20 para 
2,5 

guruş 

Güll!b 2 kıyye 50 para 
2,5 

1 kıyye 50 para 
1 guruş 

1 kıyye 
1 guruş --

guruş 30 akçe 30akçe 

Asel 75 kıyye 13 para 25guruş 30kıyye 
13 para 

10 guruş 
37,5 13 para 12,5 

1 akçe kıyye 1 akçe guruş 

So~an 70 kıyye 2 para 
3,5 

30kıyye 2 para 
1,5 37,5 2 para 1 

2 guruş 
guruş guruş kıyye akçe 

Ta'yinat-ı 

Mihman da .. .. 45guruş .. -- . . -- -- .. 

rA~a 

YekOn 
1.115 391 565 

guruş guruş guruş 

Tablolarda miktarları verilen ürünler, yukarıda da ifüde edildiği gibi, ahalinin tekaltflerine 
takas olunmak üzere verilmesi ferman buyurulan zeha.yir dışında, mihmandar Derviş Mehmed 
Ağa ma 'rifetiyle satın alınmış ta 'yınattır. Burada, listelerde verilmeyen ekmek, et, pirinç, saman 
ve odun gibi ihtiyaç maddelerinin vergilerine takas olunmak üzere ahaliden toplandığı 

anlaştlmaktadır. Listelerde verilen ürünlere bakıldığında tüm menzillerde en başta kuzu 
gelmektedir ki, her menzilde 10 adet canlı kuzu satın alındığı görülmektedir. Her kuzudan 
ortalama 10 kıyye et çıktığı düşünülürse 100 kıyyelik bir et elde edilmiş olur. Bu da bir kişiye 
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günlük olarak 0,5 kıyye verildiği ı.aman 200 kişi yapmaktadır. Heyette bulunanlarının sayısının 
en azından 3.000 kişi kadar olduğu bilinmektedir. Buradan da, heyete verilen etin ve diğer 
ürünlerin daha çok vergilere takas olunan zehayir şeklinde tedarik edildiği ortaya çıkmaktadır. 

Elçiye verilen ürünler arasında ilgi çekicileri de bulunmaktadır ki, bunların başında 

tembakü gelmektedir. Listelerde tembakü olarak verilen ürünün tütün olduğu açıktır. Heyete 
günlük olarak Kartal, Hersek, İznikmid, Sapanca ve Gekbuze menzillerinde 40' ar kıyye; 
Koçhisar, Mudurnu, Belbaşı, Taraklı, Bolu ve Karacaviran menzillerinde ise 50'şer kıyye 
tembakü verildiği görülmektedir. 1 kıyye tembakünün fiyatı ise 120 para olup heyetin günlük 
olarak tütün masrafı 120 veya 150 guruş olarak kaydedilmiştir. Miktarının bir hayli yüksek · 
olması, tütün içiminin İran heyeti arasında oldukça yaygın olduğunun bir göstergesidir. 

İran elçilik heyetinin tabloda verilen bu dokuz adet menzildeki 12 günlük toplam 
masrafı 6.023,5 guruş 7 akçe olarak hesaplanmıştır . Burada tekrar hatırlatalım ki, bu rakam 
yalnızca halktan satın alınan ürünlerin miktarı olup, halkın tekaliflerine takas edilmek üzere 
toplanan ta'yınat bu rakama dahil değildir. 

Bayındır Menzili'nde ise heyetin masrafları arasında 2.587,5 kıyye nan-ı azız, 195,5 
kıyye revgan-ı sade, 60 adet ganem, 772,5 kıyye erz, 611,5 kıyye şa'ır, 206,5 kantar 
saman, 94,5 çeki hatab, 500 kıyye dak'ik-i şa'i'r ve 200 adet de meş'ale-i tuta bulunmaktadır 
ki meş'ale gece aydınlatmada kullanıldığına göre, Bayındır'dan sonra gece yolculuğu da 
yapıldığı ihtimalini akla getirmektedir. Bu menzilden toplanan zehayir de, yine ahalinin 
tekaltflerine takas olunmak üzere, mihmandar Derviş Mehmed Ağa'ya teslım olunmuş ve 
mihmandar da, teslım ettiklerine dair ahalinin eline yazılı belge vermiştir102 • Bayındır 
menzilinden toplanan zehayir mihmandarın temessükü mucibince hesap ettirildiğinde 

52.023 akçe, yani 433,5 guruş 1 para yapmıştır. Bunun 233,5 guruşu tenz'il edilerek geriye 
kalan 200 guruşun ahalinin tekaliflerine takas olunmak üzere tezkeresi verilmiştir103 • Kaza 
ahalisi tarafından verilmesi fermfm olunan zihayirden başka, mihmandar Derviş Mehmed 
Ağa ma 'rifetiyle satın alınarak bahaları verilmek üzere mihmandara 580 guruş verildiği 
belgenin sonundalü der-kenarda kaydedilmiştir104. Ayrıca Bayındır menziline yüklenen 
ta'yınat arasında İran elçisinin ma'iyyetine memur edilen seksoncubaşı ve onun 
adamlarının masrafları da J:>ulunmaktadır. Seksoncu Ağa ve ma 'iyyetindekilerin 
Üsküdar'dan Kars'a varıncaya kadar nüzul eyledikleri menzillerde ve konakladıkları 
mahallerde verilecek ta'yın&tları da 95 çift nan, 35 kıyye guşt, 3 kile erz, 3 kile şa'ir, 5 kıyye 
revgan-ı sade, 3 kantar saman, 5 kıyye şem-i revgan ve 3 çeki hatab olarak tespit edilmiştir. 
Bayındır Menzili'nde, küçük farklarla bu ta'yınatların karşılandığı görülmektedir. Buna göre 
Bayındır Menzili'nde seksoncubaşı ve ma'iyyeti için ahalinin tekaliflerine takas olunmak 
üzere 1.512 akçe harcanmış, bu da 12,5 guruş 4 para etmiştir. Bunun 5,5 guruşu tenzıl 
olunup geriye kalan 7 guruş ahalinin tekaliflerine takas olunmak üzere ferman verilmesi için 

ıo-l BBA-OA, Cevdet Hariciye, No. 3135-1 (3 Cemaziye'l-ewel 1145 / 17 Temmuz 1741). 
ıoo BBA-OA, Cevdet Hariciye, No. 3135-2 (19 Cemaziye'l-&hir 1154 / 1 Eylül 1741). Bayındır 

Menzili'nde verilen 2.587,5 kıyye nan•ı azız 3'er akçeden 7.762,5 akçe; 195,5 kıyye revgan-ı sade 
30'ar akçeden 5.865 akçe; 752,5 kıyye gı1şt 12'şer akçeden 9.030 akçe; 772,5 kıyye erz lO'ar 
akçeden 7.725 akçe; 611,5 kıyye şa'ır 24'er akçeden 14.676 akçe; 206,5 kantar saman 20'şer 
akçeden 4.130 akçe; 94,5 hami hatab 30'ar akçeden 2.835 akçe; yekun olarak da 52.023 akçe, yani 
433,5 guruş 1 para yapmıştır. 

104 BBA-OA, Cevdet Hariciye, No. 3135-1 (19 Cemaziye'l-ahir 1154 / 1 Eylül 1741). 
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arz edilmiştir105• Aynı şekilde seksoncubaşı ve ma'iyyeti için Kartal Menzili'nde harcanan 
yevmiye 12,5 guruş 4 paranın 2,5 guruş 4 parası tenzil olunup 10 guruşu; İskefser 
Menzili'nde harcanan 11 guruş 32 paranın da 1 guruş 32 parası tenzil olunarak 10 guruşu 
ahalinin tekaliflerine takas olunmak üzere yedlerine temessük verilmiştir106 • 

İran elçisinin geliş yolunda olduğu gibi dönüş yolu üzerinde bulunan ve Üsküdar' dan 
Tokad'a, Tokad'dan Kars'a kadar olan yol üzerindeki bazı sancakların durumları göz önünde 
bulundurularak karşılayacakları ta'yınatın civar sancaklara taksım edildiği görülmektedir. 
Mesela bu hususta Kastamonu Sancağı mutasarrıfına ve sancak dahilinde bulunan kazaların 
kadılarına gönderilen hükümde, Der-saadet'den me'zunen avdet eden İran elçilerinin 
Üsküdar'dan Tokad'a ve Tokad'dan Kars'a varınca esna-yt rahda Tangırı (Çankırı) 
Sancağı'nda bulunan Çerkeş, Karacavıran, Koçhisar ve Tosya menzillerine nüzul edecekleri, 
ayrıca Tosya ile Koçhisar menzilleri arasında bir gün konaklayacakları bildirilerek Tangırı 
Sancağı'ndaki ahalinin vergisinin çok ·ve yörede kıtlık olduğundan, menzillerde görülecek 
levazımı ve mesarifi yalnız başlarına görmeye iktidarları olmadığı, hallerine merhameten 
menzillerde görülecek levazımın ve mesarifin yarısının adı geçen sancak ahalileri ve diğer 
yarısının da Kastamonu Sancağı ahalileri tarafından görülmesi emredilmiştir107. Buna göre 
İran elçilerinin Üsküdar'dan hududa varıncaya kadar günlük ihtiyaçtan olan 2.587,5 kıyye 
nanın, 772,5 kıyye erzin, 752,5 kıyye gQşun, 195,5 kıyye revgan-ı sadenin, 611,5 İstanbul 
kilesi şa'ırin, 250,5 kantar samanın ve 94,5 yük hatabın yarısının Tangırı Sancağı'ndan diğer 
yarısının da Kastamonu Sancağı'ndan karşılanması istenmiştir108 • 

İstanbul'dan memleketine geri dönen İran elçisi Hacı Han'ın dönüş yolu üzerinde 
bulunan menzillerde zahire tedarikinin zor ve mesarifinin külliyetli olmasından dolayı, her 
menzilde yapılan masrafın bulunduğu sancağın kazalarına eşit şekilde taksım edilmesi için 
fermanlar çıkarılmış, heyetin Hüdavendigar Sancağı'nda bulunan Taraklı ve Torbalı 

Göynük menzillerinde 2 gün konaklaması ile ortaya çıkan masraf, Bursa'da cümle a'yan 
tarafından tüm sancak ahalisine taksım edilmiştir. Bu arada Tuzla Kazası'na 420 guruş 
düşmesine rağmen Tuzla halkının vermeyiz diye edada inad ettikleri üzerine, Tuzla kadısı 
Seyyid Hasan Efendi durumu İstanbul'a arz edip tahsıli için Hüdavendigar Sancağı 
mütesellimihe ferman gönderilmesini taleb etmiştir109• Tuzla kadısının arzı üzerine, bu iki 

105 BBA-OA, Cevdet Hariciye, No. 3135 (21 Cernaziye'l-ahir 1154 / 3 Eylül 1741). Bayındır 
Menzili'nde seksoncubaşı ve ma'iyyetinin masrafları 90 çift nan-ı azız 2'şer akçeden 180 akçe; 30 
kıyye lahm-ı ganem 12'şer akçeden 360 akçe; 3 kile şa'ir 24'er akçeden 72 akçe; 5 kıyye revgan-ı 
sade 30'ar akçeden 150 akçe; 3 kantar saman 20'şer akçeden 60 akçe; 3 çeki odun 30'ar akçeden 
90 akçe ve 5 kıyye şem'-i asel de 120'şer akçeden 600 akçe ki, toplam 1.512 akçe tubnuş, bu da 
12,5 guruş 4 para etmiştir. · 

106 BBA-OA, Cevdet Hariciye, No. 3135 (17 Cemaziye'l-ahir 1154 / 30 Ağustos 1741). 
107 Kastamonu Sancağı'na gönderilen bu fennan üzerine, Kastamonu kadısı el-Hac Mehmed Efendi 
İstanbul'a göndermiş olduğu arzda, Kastamonu Sancağı'ndan istenilen msf masraf için gönderilen 
fennan ve iki kıt'a zehayir defteri sôretinin Çukadar el-Hac Mehmed Beg yediyle Kastamonu'ya 
ulaşması üzerine, beş altı konak uzakhğt olan Sinop, Sevahil ve sair kazalara adamlar ta'yın olunup 
ahali ve a'yanın da'vet edildiğini, zikr olunan kazalar ahalilerinin Kastamonu'ya geldiklerini ve ne 
şekilde cevab vermişler ise cevablannın istanbul'a bildirildiğini ifade etmiştir. BBA-OA, Cevdet 
Hariciye, No. 3909 (2 Cemaziye'l-ahir 1154 / 15 Ağustos 1741). 

108 BBA-OA, Cevdet Hariciye, No. 3094 (12 Cemaziye'l-ewel 1154 / 26 Temmuz 1741). 
109 BBA-OA, Cevdet Hariciye, No. 1217 (25 Muharrem 1155 / 1 Nisan 1742). 
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menzilde ahali tarafından görülen masrafların 5.334 guruşa baliğ olduğu, adı geçen sancak 
dahilinde bulunan kazaların cümlesine tevzi' olunduğunda Tuzla Kazası ahali!erinin 
hisselerine de 420 guruş isabet etmekle kendilerinden taleb olunduğunda eda etmekte 
muhalefet ve inad etmeleriyle tahsili için sancak mütesellimine hitaben emr-i şerıf verilmesi 
için padişaha arz edilmiştir110• Acak Tuzla ahalisinin, kendilerinin vakf olup avanz-ı 
divaniyye ve tekalif-i örfiyyeden mu'af olduklarını ifade etmeleri üzerine, durumun 
incelenmesi için Hüdavendigar Sancağı mutasarrıfına, Bursa, Göynük ve Yenice-i Taraklı 
kadılarına hitaben emr-i şerif verildiği ifade edilmiştir111 . 

Gelirken veya giderken yolda ölen İran elçilerine de rastlanılmaktadır. Mesela bunlardan 
biri 1153 senesinde İran' dan gelirken yol üzerindeki Diyarbakır' da ölen Ali Mervtm Han' dır. 
Hacı Han'ın ma'iyyetinde İstanbul'a gelen elçilik heyetinde bulunan elçilerden biri olduğu 
anlaşılan Ali Mervan Han, elçilik heyeti Diyarbakır' a geldiğinde burada vefat etmiş ve 
yanında bulunan eşyaları Hasan Paşa Hanı'nda emanet bırakılıp yola devam edilmiştir. 

Daha sonra, İstanbul'daki görevini tamamlayan Hacı Han tarafından görevlendirilen İsmail 
bin Şahbaz ve diğer İsmail bin Sebze Ali adlarında iki çapar ile Osmanlı Devleti tarafından 
görevlendirilen çukadar Ali Ağa Diyarbakır'a giderek vefat eden Ali Mervan Han'ın tereke 
defterinde kayıtlı muhallefatını konulmuş olduğu handan noksansız olarak almışlar ve 
Diyarbakır valisi ve.zır el-Hac Hüseyin Paşa ve ma'rifet-i şer'le pazarda satmışlardır. Satılan 
muhallefatın 31.920 akçe (266 guruş} tutan kıymeti, mahkemede İranlı çaparlara teslım 
edilmiş ve paranın noksansız olarak teslim edildiğine dair de, ellerine Amid kadısı el-Hac 
Abdullah imzalı bir hüccet verilip sicile kaydedilmiştir112. Parayı alan çaparlann elçilik 
heyetinin gelişte kullandığı yolu kullanarak Diyarbakır'dan devamla Musul ve Badad 
üzerinden ülkelerine döndükleri tahmın edilebilir. Ölen elçinin pazarda satılan muhallefatı 
ve kıymetleri ise aşağıda Tablo: VI' da verilmiştir. 

Tablo: VI 
Di b k 'd Öl İ yar a ır a en ran El · · Ar M ,. H,. ' s t ı M h ıı r t lÇlSI 1 ervan anın a ı an u a e a ı 

Eşyanın Cinsi 
Flyitı 

Eşyanın Cinsi 
(Akçe) 

İki direkli köhne ceyb çadır 800 Köhne çadır 6 adet 

Köhne renkfüi çadır 390 Köhne beyaz ser-çadır 

Köhne ceyb çadır 750 Def'a köhne ceyb çadır 

Köhne çadır 420 Def'a köhne ceyb çadır 

Def'a köhne çadır 300 Köhne beyaz ser-çadır 

Def'a köhne ceyb cadır 900 Köhne çadır 3 adet 

Köhne cadır 280 Def'a köhne ceyb çadır 

Def'a renkari çadır 780 Köhne tozluk 3 adet 

Köhne ceyb çadır 420 Def1a köhne çadır 

Def'a köhne ceyb 900 Çatal 13 adet 

110 BBA-OA, Cevdet Hariciye, No. 1217 (28 Rebi'ü'l-ewel 1155 / 2 Haziran 1742). 
111 BBA-OA, Cevdet Hariciye, No. 1217 (24 Rebt'ü'l-ewel 1155 / 29 Mayıs 1742). 
112 BBA-OA, Cevdet Hariciye, No. 7199 (8 Cemaziye'l-ewel 1154 / 22 Temmuz 1741). 

Fiyatı 

(Akçe) 

1.560 
480 

480 
960 
360 

1.200 
540 

360 
240 
150 

...... . --.~~ 
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Beyaz ser-çeşme 360 Def'a köhne çadır 1.020 

Köhne renkari çadır 180 Ağaç tokmak 15 

Köhne çadır 2 adet 840 Köhne çadır ağaçları 100 adet 660 

Köhne masah sandığı 2 adet 180 Muşanba' 2 adet 480 

Temür fanOs 5 adet 360 Örtme 2 adet 45 
Köhne ceyb çadır 1.100 Köhne çerke 8 parça 396 

Köhne çadır 2 adet 640 
Muşanba'lı ve kaplu bir direkli köhne 

9.360 
oba 3 tarha 

Matbah çadır 420 Yekun 31.920 
Renkari bez çerke 460 Yalnız ikiyüzaltmışaltı guruştur. 

Dikkat edilirse elçinin muhallefatı çadırlar ve çadır malzemelerinden oluşmaktadır. Asıl 
elçinin ma 'iyyetinde gelen birinin muhallefatında bu kadar çok çadır bulunması, bu kişiye 
bağlı ma'iyyetin de oldukça kalabalık olduğunu göstermektedir. 

1149-1154 / 1736-1741 seneleri arasında yapılan bütün görüşmelerden bir netice elde 
edilememiş, İran şahı Nadir Şah, daha önce ileri sürdüğü Caferiliğin beşinci mezhep olarak kabul 
edilmesi yolundaki ısrarından vaz geçmemiş ve hududu geçerek Osmanlı topraklarına girmiştir. 
Bunun üzerine Osmanlı devleti İran' a kar.ıı savaşmaktan başka çare kalmadığını görerek gerekli 
fetvalar alınmış113 ve İran' a kar.ıı savaş açıldığı, ülke geneline gönderilen fermanlarla 
duyurulmuştur114 . 

Sonuç 

İran şahı Nadir Şah, tahta geçer geçmez, savaş halini sona erdirmek, kendisinin şahlığını 
tanıttırmak ve ayrıca Caferiliği beşinci mezheb olarak kabul ettirmek için, Osmanlı Devleti ile 
görüşmeler yapmak üzere, 1149 / 1736 senesinden 1154 / 1741 senesine kadar çeşitli 

tarihlerde elçiler göndermiştir. İstanbul'a gelen bu elçiler genellikle Üsküdar'dan Tokad'a, 
Tokad'dan Erzurum- Kars'a uzanan Anadolu'nun sol kolunu kullanarak İstanbul'a ulaşmakta 
veya Bağdat- Musul- Diyarbakır- Nusaybin- Rakka- Haleb üzerinden Anadolu'nun sağ kol 
güiergahını kullanmaktaydılar. Genellikle gelirken kullandıkları yolu dönüşte pek 
kullanmadıkları ve hangi yoldan gelmişlerse giderken diğer güzergahı kullandıkları 

anlaşılmaktadır. Elçilere gelişte ve dönüşte farklı güzergah kullandırılmasının sebebinin, çok 
büyük bir yekun teşk11 eden masraflarının yalnızca bir güzergah üzerinde bulunan ahaliye 
yükletilmeyip, her iki kol üzerinde bulunan kazalar ahalisine taksım etme düşüncesinden 
kaynaklandığı tahmın edilmektedir. 

Osmanlı payitahtına gelen İran elçileri daha sınırdan girer girmez, diğer devletlerin 
elçileri gibi, gönderilen mihmandarlar tarafından karşılanmakta ve onun nezaretinde 
İstanbul'a ulaşmaktaydı. Yol boyunca ve İstanbul'a geldiklerinde, elçi için yapılan 
harcamalar tamamen Osmanlı Devleti tarafından karşılanıyordu. Elçilerin gelişlerinde ve 
dönüşlerinde, aylarca önceden geçecekleri yol üzerinde bulunan yöneticilere fermanlar 

113 iran üzerine sefer yapılabileceği hakkında fetvayı veren, dönemin şeyhülislamı Şeyh Seyyid Mustafa 
Efendi'dir. Hakkında bilgi için bkz. İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C.IV-2, Ankara 1988, s.472-
473. Fetvanın 24 Safer 1155 (30 Nisan 1743) tarihli olduğu kaydedilmektedir. Uzunçarşılı, Osmanlı 
Tarihi, IV-1, s.301, dipnot 3. Aynca savaş ilfını ile ilgili fetvanın bir sureti KŞS 56 / 216-l'de kayıtlı 
olup metni Ek: l'de verilmiştir. 

114 KŞS 56 / 214-1. Fennanın metni Ek: 2'de verilmiştir. 
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gönderilerek gerekli ta 'ytnatın menzillerde hazır bulundurulması emrediliyordu. Bu 
menzillerde yapılan masrafların daha çok ahalinin tekaliflerine mahsCıb edilmek üzere 
toplandığı ve çoğu zaman da, bunların bir kısmının tenzıl edilerek ahalinin sırtında kaldığı 
anlaşılmaktadır. Bunun yanında, bir kısım ihtiyaç maddeleri de devlet tarafından 

mihmandara verilen para ile yol üzerinde bulunan kazalardan satın alma yoluyla tedarik 
ediliyordu. Ancak, ne şekilde olursa olsun, elçiler için yapılan harcamalar ahaliye büyük bir 
külfet getiriyordu. 
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Ek: 1 
İran'a Savaş İlanı İle İlgili Fetva (KŞS 56 J 216-1) 

SQret-i fetvô.-yı şerifdir. 

Şah /sma'ı/ evladından 'Acem şdhı olan Tahmasb Şdh'ı kati ve yerine şah olan Nadir 
Şô.h ehl-i İran'dan ben sebb ve rafzı ref' ve İslô.m'ı kabul itdirüp anların beyninde muhtarları 
olan Mezheb-i Cafer'i hak ve sahıhdir deyu tasaık ve kabul ve mezdhib-i erba'a ki Hanefı ve 
Môlik ve Şafi', ve Hanbelf mezdhibine bu dahf hdmis olmak üzere add ve ıtlak olunup ve 
Beytü'I-Harôm'ın rükünlerinden bir rükün Mezheb-i Cafer, erbôbına ta'yın olunmasını 
benden iltimas ben dahı Sahrô.-yı müte'ô.ndada(?) şah olduğum vakit anlar ile bu emrin 
husQlünü te'ahhüd etmişidim deyu muktedô-yı e'imme-i aın-i mübm Nu'môn bin Sabit 
radıyallahu te'ôlô 'anhu mezhebi üzere olup hükkdm-ı şer'f esôh akvôl e'imme-i Haneflyye 
ile hükme tenbfh iderek taklfd-i kazô iderin sultanü'l-berreyn ve'l-bahreyn hddlmü'l
haremeyn sultdnü'I-İslôm ve'l-müslimfn edômallahu te'alô ila yevmi'd-dm hazretlerine 
birkaç def'a elçiler ile nômeler gönderüp bu Me~heb-i Caferı hakdır deyu tasaık ve kabQI ve 
mezdhib-i erba'aya hômis olmak üzere add edin deyu, teklif etdikleri mezheb Şf'f mezhebi 
olduğu kendüye ba's olunan süferô.-yı 'izô.m ve 'ulemô-yı a'lam i'ldmıyla ma'IQm oldukdan 
sonra i'tikad gibi 'amelde dahr 'indallahü te'ô.la hakk-ı vôhid olup müte'addld olmamağla 
muktedô.mız olan İmam-, A'zam mezhebinde mü'ellef-i kütüb-i fıkhiyyede e'imme-1 ehl-i 
sünnet katında mer'f ve mu'teber Ca'ferı unvanıyla ma'ruf mezheb tahrfr olunmayup ve 
tashıh-i mezheb e'immemizin re'y ve tahrfrlerine ve anlardan nakl-i sarfha mevkufdur deyu 
'özr-i şer'f tahrfrinden meı'add lede'l-hô.ce bast-ı mezfd ile mahzur-, şer'fsi inha olunur deyu 
ittifdk-ı 'alô eyyi 'izôm ile cevab-ı şer'isi tastfr ve Harem-i Şerif'de vô.ki' mezôhib-i erba'aya 
mahsus erkan ve meheırib-i erba'ada evkôt-ı hamsede akd-ı cemô'at ile salavat-, mektQbeyl 
edaya kıyôm eden imamların birine iktldeı ile edeı-i salat etmeleri husQsu dahf tahrfr 
olundukdan sonra ba'de'l-vusul yine şô.h-ı mezbQr name gönderüp Mezheb-i Ca'ferı hô.mis 
olmak hakdır deyu tasaık ve kabul ve mezeıhib-i erba'aya hdmis olmak üzere addedin ve 
illô. Irak-ı Arab ve ba'zı Azerbaycdn memleketlerinden tasarruflarında olan Tlmur Hdn'ın 
istila ettikleri memleketlere dahi istfld ildvesiyle mezdhlb-i erba'aya Mezheb-i Ca'ferı hdmis 
olmak üzere tasaık ve kabul teklifine cebr ve ısrdr ve kasd-ı ahrdr izhar etmeğin mezheb-i 
mesfur ise i'tikdd ve 'amelde ve usul ve füru'da fırka-/ ndciye-i ehl-i sünnet ve cemd'ata 

muhôlif olup ashôb-ı kiram rıvô.nullahu te'ôlô aleyhim ecma'ın hazretlerine ta'n ve kadh ve 
buğz ve adavete mebnı olan mezôhib-i Şı'a'dan imeımiye-i isnô 'aşeriyye fırkasına mahsQs 
mezheb olduğu yed/erinde olup hôld onunla amel etdikleri Kütüb-i Lem'a ve şerhi 
Ravzatü'I-Behiyye ve sôir kütüb-i Şı'a'dan müstefad ve bi'l-müşahede hal ve şônlarına vakıf 
'udul-i müslimın ihbarlarından ma'lQm olduğundan gayrı Ca'ferf ismiyle telkfb olunan 
mezheb kütüb-i kelamdan Milel ve Nah/'de fark mezheb-i Şı'a'dan ma'dQd hal ve şanı ber
vech-i tafsil anda mesrudme mu'teber kütüb-i usulden Alaedaın Semerkandi'nin Mızanü'l
UsQI nam kitdb-ı müstetabında ve İbn Hümdm'ın tahrfrinde ve şürQhunda kale kavmi 
mine'r-revafiz nukubu ebü'I-Ca'feriyye deyu tasrih ve tahrır olunup böyle mezheb-i Şf'f 
hakdır deyu tasdik ve kabul ve mezheb-i hamis etdiririm deyu inada ısrar ve sa'y-ı bi'l-fesad 
ile dimd-i müs/imfni istihlal ve emval ve 'ıyôllerine gôret kastıyla 'asker çeküp asôr-ı rafı ve 
Şf'a'yı diyar-ı elh-i sünnet ve cema'atde alenen icrô ve dôrü'l-İslôm'a hücum ile şer ve 
fesadlarını def' içün sultônü'l-müslimın zıllullahu te'dleı fi'l-arzfn hazretleriyle 'ômme-i 
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müs/imfne mezbQrlar ile kıtal meşrQ'mudur beyan buyurula el-CEVAf3 MEŞRUDUR bu 
suretde müslimfnden mezbQrları kati edenler gaziler olup müslimfnden kati olunanlar şehıd 
olur mu el-CEVAf3 OLURLAR bu sQretde pôdişeıh-ı İslam müddallahu te'ala zıllu devletuhu 
'ale'l-endm hazretleri şah-ı gümrahın bu vecihle mektubu varid olup mazmunu ma'lQm-ı 

hümayQn/arı oldukda memdlik-i mahrCısayı hücum-ı a'dadan himayet ve nüfur-ı İslamiyyeyi 
sıyanet içün hudQd ve sınura 'asdkir-i mevfure ba's ve irsdle ve ser-'asker nasb ve ta'yın 
buyurup muhafız ve müdafa'alçırına kıydm üzere iken şah- ı A'cam'ın serhadd-i İsldm 'a 
karıb mevôzl'-1 müte'addideyl ceste ceste 'asakir-i menhusası gelüp müctemi'a 

olduklarından sonra ba'zı mevdzi'de müctemi' olan 'asker-i menhusı memalik-i mahrusaya 
hücum ve anda olan elh-i İslam ile mukatele ve muhdrebe etdikleri ba 'zı mevazl'de 
müctemi' olan 'asker-i menhusu memalik-i mahrQsaya hücQm ve iftihôm içün müctemi'a 
oldukları mukarrer oldukda ta'yfn buyuru/an 'asakir-i mansure ol mevazi'-i mu'tadede 
müctemi'a olup elh-i İslam ile kıtale şürQ ' ve memalik-i mahrusaya hücQm içün müte'ehhf 
olan 'asakir-i menhCısası ile ittihdm olunmak müslimın üzer/erine vôcib olur mu beyan 
buyurula el-CEVAf3 OLUR. 

Ek:2 

İran'a Savaş İlanı İle İlgili Ferman (KŞS 56 / 214-1) 
Düstur-, mükerremun (boş) Anadolu'nun sağ kolunda vaki' vüzera-yı izam edamallahü 

te'ala iclaluhum ve e'ôzimü'l-ümerdi'l-kiram mfr-mfran-ı kiram dame ikbaluhum ve ekazı-i 
kuzdtü'l-müslimfn (boş) mevali-i izam zfdet fezdilihum ve mefahirü'l-kuzôt kuzat ve nüvvab 
zfde fazlıhum ve mefdhirü'l-ulemôi'l-muhakkıkın müftüler ve ulema ve suleha ve e 'imme ve 
huteba zfde i/mihum ve mefahirü'f-emdsil ve'l-akran mütesellim/er ve voyvodalar ve 
kethüddyerleri ve yeniçeri serdarları ve sair zabitan ve a'yan ve ahali zıde kadrihum tevki' -i 
refi'-i hümayun vasıl olıcak ma'lum ola ki hala İran şahı Nadir Şah tarafından bundan 
akdem der-devlet medarıma gelen namelerinde tahrir ettiği üzere ehl-i İran'ın muhtarı olan 
Mezheb-i Ca'fer'i mezdhlb-i erba'aya ilhak ve tasdfk olunmasını ve Mekke-i Mükerreme'de 
Harem-i Şerif'de anlara mahsQs mihrab-ı hamis ihdasını teklif edüp müsa'ade olunmadığı 
suretde mukateleye kıyam edeceğini i'lam etmeğin mezheb-i mezkur ehl-i rafı ve Şi'a'ya 
mahsQs mezheb olduğu müte'ayyen olmağla tasdfk ve kabulünde manzur- ı şer'fye binaen 
mesdğ olmadığı bi'd-defa'at şdh- ı müşarün-ileyhe tahrfr olundukda yine teklif-i mezkure 
ısrar ve mezheb-1 rafzın ahkamını memôlik-i mahrusamda icra kasdıyla izhdr-ı adavet 
etmeğin bu babda e'imme-i Hanefiyye akvamı üzere hükm-i şer'f ne vecihle olduğu ve sair 
müşarün-ileyhin asker-i hezfmet-peykerinde Kars ve Erzurum ve sair ol hava/ide mütefddf 
mahallerde hudud-ı memafik-i mahrusamda ihale-i ikdam intikam zımnında haceste haceste 
müte'ehhf hisar olan fe'e(?)-i bagiyesinin heman bulundukları yerlerde kahr ve tedmfrlerine 
mübaderet olundukda mesağ-ı şer'f ne gune idüğü istifta olundukda iddl'd eyledikleri 
Mezheb-1 Ca'ferf i'tikad ve 'amelde usQI ve fürCı'da fırka-i naclye-i ehl-i sünnet ve cema'ata 
muhalif olup ashab- ı kiram rıdvanullahu te'ala 'aleyhim ecma'fn hazeratına ta'n ve kadh ve 
buğz ve adavete mebnf olan mezdhib-i Şf'a'dan imamiye-i isna aşeriyye fırkasına mahsus 
mezheb olduğu zahir olup anunla amel etdikleri Kltab-ı Lem'a ve şerhi Rauzatü'l-Behiyye 
ve sair kütüb-i Şı'a'dan müstefôd ue bl'l-müşôhede hdl ve şanlarına vakıf 'udQl-i müslimın 
ihbarlarından ma '!Cım olduğundan gayri Ca'feriyye ismiyle telkfb olunan mezheb-t kütüb-i 
kelamdan Milel ve Nahl'de fark Mezheb-i Şı'a 'dan ma'dQd ve hal ve şanı ber-vech-i tafsfl 
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anda mesdud ve yine mu'teberdt-ı kütüb-i usulden Alaedöın Semerkanöı'nin Mfzdnü'I-Usul 
ndm kitdb-ı mütetdbında ve İbn Hümam'ın tahrfrinde ve şüruhunda kale kavmi mine'r
revdfiz 11-kubQ ebü'I-Ca'feriyye deyu tasrıh ve tahrfr olunup böyle mezheb-i Şı'f hakdır 
deyu tasöık ve kabQf ve mezheb-1 hdmis etdiririm deyu indd ısrdr ve sa'y-ı bi'l-fesdd ile 
dimd-f müslimfni istihldl ve emval ve 'ıydllerine gdret kastıyla 'asker çeküp asdr-ı rafz ue 
Şı'a'yı diydr-ı elh-i sünnet ve cema'atde alenen icra ve ddrü'I-İsldm'a hücQm eyleseler şer 
ve fesddlarını def' içün sultanü'l-müslimfn zıllullahu te'dld fi'l-arzfn hazretleriyle 'amme-i 
müs/lmfne mezbürlar. ile kıtal meşrQ'dur bu suretde müslimfnden mezbQrları kati edenler 
gaziler olup müslimfnden kati olunanlar şehfd olurlar ve yine bu sQretde pddlşdh-ı İsldm 
müddallahu te'd/ô zıllôluhu 'ale'l-enôm serhadd-i İslamlyeye karib mevôzl'-1 mate'addideye 
ceste ceste 'asdkir-i menhQsası gelüp müctemi' olduklarından sonra ba'zı mevdzi'de 
müctemi' olan 'asker-i menhQsı memalik-i mahrOsaya hücQm ve anda olan elh-i İslam ile 
mukdtele ve muharebe etdikleri ve ba'zı mevdzi'de müctemi' olan 'asker-i menhQsu 
memdlik-i mahrQsaya hücum ve iftihôm içün müctemi'a oldukları mukarrer o/dukda ta'yfn 
buyuru/an 'asakir-i mansQre ol mevdzi'a min kü/11'/-vücuh kıyam ve her ne mahalde bilad-ı 
İslamiyeye hücum içün olan cem'iyetlerini bulundukları mevzt'den def'lerlne müsdre'at ve 
ihtimam olunmak müslimın üzer/erine vaclb olur deyu a'lemü'l-'ulemôl'l-mütebahhirın 
efdalü'l-fuıaldi'l-müteverrl'ın bi'l-fi'l şeyhülislam ve müftlyyü'l-endm olan Mevlana Mustafa 
eddmallahu te'd/d fezôlluhu iftd ve fetôvd-yı şerıfe-i mezkQreyi bi'l-cümle 'ulemd-yı a'/dm 
dahı tahkik ve imza tdüp ve şdh-ı menkQmun bdldda mezkur olduğu üzere Kars ve 
Erzurum kollarında amdde-i harb ue kıtal olan 'asakirinden başka kendüsü dahi muharebe 
kasdıyla Bağddd kolunda · hudud-ı memdlik-i mahrQsama karıb mahallere geldiği haberi 
tevarüd etmekle şdh-ı müşarün-ileyhin muharebeye tasaddfsi mücerred kabulünü teklif 
etdiği mezheb-i batılın tasdfki hususuna müsa'ade olunmadığından teşebbüs etmekden ndşi 
verilen fetdvd-yı şerife muciblerince Devlet-i 'Aliyye'm dahı 'amel ve hareket edüp Erzurum 
ve Diyarbekir kolları ser-'askerlerinin teksfr-i 'asker ve tertfb-i mühimmat-, evfer ile 
e~rlerine taviyet ve metanet vermede dakfka fevt etmeyüp ve 'asôkir-i me'murenin kol kol 
müte'ayyen sürücüler ta'yfnt ile ihrôc ve tesyırlerine feuka'l-had sa'y ue dikkatden bir an 
hôlf olmayup esbdb-ı seferiyenin mükemmel ve müsteuff tertfb ve tedarikine kemdl-i 
kermiyet ve vüfür-ı ihtimam ve dikkat olunduğu ma'/Cım-ı 'alimiyandır lakin memôlik-i 
mahrQsamda sdkin ve mütemekkin eh/-1 sünnet ve cemd'at i'tikadından olan bi'l-cümle ehl-i 
İslam dtyônet-i irtisam daht bu husQsda agdh kılınmak ve şôh-ı merkumun kasd-ı fesôdı ne 
olduğunu ve hak her vecihle şer'an Devlet-i Aliyye'm tarafında idiğünü cümlesi ma'/Qm 
edinmek ldzıme-i halden olmağla ıikr olunan fetva-yı şerfjenin bir sureti ihrdc olunup 
hakfkat-ı hali siz ki müşar ve sair mQmd-ileyhimsiz kaza be-kaza sizlere ifhdm içün mufassal 

ue meşrCıh şeref efzd-yı sudur olan hatt-ı hümayun diyônet-meşhunum mucibince 
mahsusen işbu emr-i şerifim ısdar ve kıdvetü'l-emacid ve'l-a'yan hassa silahşörlerimden 
İsma'il zfde mecduhu ile tarafınıza irsal ue teşyfd olunmuşdur imdi mCıma-ileyh işbu ferman
ı 'alışan ue suret-i fetva-yı münife ile her kangınızın taht-ı kaza ue havza-i hükQmetine deıhil 
olur ise ol kazada bulunan 'ulema ue suleha ve hatlbdn ve bi'l-cümle ahali ve a'ydn ve 
tevôif-i 'askeriyeyi meclis-i şer'a da'vet ve ferman-, 'ô/fşanımı ue suret-/ fetvd-yı münıfeyl 
muveıcehelerin~e kıraat ve mezômın di_vônet-i zamfnlerini kaza be-kazd sicil-i mahfQza kayd 
ve sebt ve şôh-ı müşarün-ileyhin kabulünü teklif etdiği mezheb-i batılın tasdıki h-usılsuna bir 
veci_hle mesdğ-ı şer'ı olmadığına 'ulema-yı a'/ôm ve teharır-i zevf'l-ihtirdm ittifdk-ı drd ile 
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cevdb verüp ta'ife-i mezbure ile bu minvdl-i meşruh mukatele meşru' olduğuna fetvd-yı 
şerife verildiği herkese i'lôn ve işô'at eyledikden sonra bu babda şer'an hak Devlet-i 
Aliyye'min elinde olduğu ve şdh-ı müşôrün-ileyhin da'vdsı batıl ue 'adaueti şer'-i mutahhara 
muhalif ve 'atıl idüğü mezdhib-i erba'a-i hakka ashdbı indlerinde emr-i müsellem olduğuna 
binden hamfr-i mdye-i fıtratları mezheb-i elh-i sünnet ve cemd'at üzere mefzur ve mesbQI ve 
ceblitleri akdyid-i hakka üzerine mecbul olan memdlik-i mahrusamda sakin bi'l-cümle elh-i 
İslam cem'iyet-i ittisôm dahf bu hususda hak her vecihle şer'an Devlet-i Aliyye'm tarafında 
olduğunu ue şdh-ı merkumun kabulünü teklif etdiği mezhebin şer'an batıl idiğini ve anlar ile 
mukdtele meşru' olduğunu yakınen bildikden sonra ana göre her kes din ve mezhebimizin 
ikameti hususunda var kuuvetlerin bôzQ-yı gayrete getürüb batıl mezhebin kabulü teklffi ile 
ehl-i sünnet ve cema'atln pak l'tikadlarına halel vermek dô'iyesinde olan şahsın 

müdeıfa'asına gönül birliğiyle kıyam ue her ne mahalde fey'e-i bdğıyesinin bi/ad-ı İsldmiyeye 
hücQm içün cem'iyetleri uar ise fetva-yı münıfe müciblnce bulundukları mahalde def'lerine 
müsdra'a ue ihtimam ve hir biriniz taht-ı kaza ve hükQmetlerinizde sefer-i hümayunuma 
me'mQr olan tevdyif-i 'askeriyeyi bir ferdi evlerinde ve yerlerinde kalmamak üzere ihrdc ve 
savb-ı me'murlarına sevk ve irsale ikdam ue umumen 'adad-ı ehl-i İslamda olanların sıgdr 
ue kibarları bu sefer-i mübdrek eser içün din ue mezheb da'vôsİ olup cümle üzer/erine 
şer'an uacib idüğünü bir birlerine ifhôm ve emr-i gazayı tergıb ve tecrfze ihtimam ederek bu 
siyak üzere ikame-i ihya-yı sünnet-i nebevf ve iddme-i i/d-i şerı'at-ı Muhammedi hususunda 
hamiyyet-i dfniyye ve gayret-i fıtriyenizi izhar ve ild yevmi'l-kıyôm umum elh-i sünnet ve 
cemd'atın du'd-yı hayrların isticldb ile tahsfl-i nfkdem ve rızaullaha ve rıza-yı hazret-i risalet 
penôha mazhar olmağa sarf-ı sa'y hôld kelam eylemeniz babında /ermdn-ı 'd/işdmm sadır 
olmuşdur buyurdum ki (boş) vusul buldukda bu bôbda uech-i meşruh üzere şerefyafte-i 
sudur olan /ermdn-ı vdcibü'l-ittibd ve lôzımü'l-lmtisdlimln mazmQn-ı itd'at-makrunuyla 'ômll 
o/asız şöyle bilesiz 'a/dmet-i şerife i'timdd kılasız tahrfren fi evôsıt-ı Cemaziye'l-evvel sene 
sitte ve hamsın ve mi'ete ve el/ (11-20 Cemdziye'l-evvel 1156/3-12 Temmuz 1743). 

Be-Makam-, Kostantiniyye el-MahrQse. 

Vasalefi 7 Şa'bdn sene 1156 (26 Eylül 1743). 

. . 



İzzet SAK 

1149 senesinde İstanbut'a gelen İran elçisi Abdulbakı Han ve ma'iyyetinin İran'a dönüşlerinde 
Konya' da kaldıkları 8 gün içerisindeki masraftan (Konya Şer' iye Sicili 53 / 7-1) 
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1153 senesinde İstanbul'a gelen Hacı Han'ın İran'a dönüşünde Bayındır Menzili'ndeki 
masrafarı (Başbakanlık Osmanlı Arşivi C. HR. No.3135) 
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