
III. SELİM'İN İMPARATORLUK HAKKINDAKi BAZI
HATT.I HÜMAYUNLARI .

Prof. Dr. Yücel ÖZKAYA'"

II**
13 Nisan 1789'da tahta çıkan IILSelim, en küçük devlet İşleri ile

bile şahsen ilgilenmekteydi. Bilindiği gibi, 0, yeniliklere açık bir padi-
şahtı. Hatta, amcası, l. Abdülhamid zamanmda işlerin ağır yürümesin-
den şikayet etmekte ve ıslahat yapılması gerektiğini de "Ben şimdi' sal
tanaıta olsaydım, İşler başka türlü olurdu" diyerek ifade ettiği de riva-
yet olunmaktaydı.l

Gerek .III.Selim'in, ger~kse diğer padişahların hatt.ı hümayunları
çok açık, kısa, anlaşılır cüınlelerden oluşmuştur. Bunlar, belgelere ve
vekayinamelere göre; daha çok öz türkçe ile yazılmışlardır. Hatt-ı'hü-
mayunlar, :ıtüstakil beyaz kağıt üzerine yazıldıkları gibi, sadrazamın
yazılarmm üst köşelerinde ve yanlarına da yazılmışlardır.

Biz, daha önce IILSelim'in hatt-ı hümayunlarnnın. bir kısmını
yayınlamwtık.2 Burada da yayınlamadığımız İıatt-ı hümayunlara yer
veriyoruz. \ .

III. Selim'in, Osmanlı-Rus ve Osmanlı-İngiliz Savaşları tıe İlgili
Batı-ı Hilmiyunları:

IILSelim, savaş sıralarında, kendisinden. önceki padişahların yap-
tığı gibi, Anadolu ve Rumeli'deki hanedanlara başvurmakta ve onlar-
dan yararlanmaktaydı. IILSelim'in yararlandığı h~ncdana mensup aile-
lerden, Anadolı~'da en kuvvetli olanları Capar-oğulları ve Kara Osman-

• Ankara . Üniver~itesi, D,T.C~Fakültesi Yakınçağ Tarihi Anabilimdalı Öğretim
Üyesi,

•• B" yazımn ilki Türk Dünyası Araştırmaları Dergisinin 47 nolu sayısında çıkmıştır,
1 İsıam Ansiklopedisi "III, Selim" Maddesi. i .

2 Özkaya, Yücel; III. Selim'in İmparatorluk HakkındakiBazı Hait"ı Hümayunları.
Ankara, 1987, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, sayı 47, sh, 73-84.
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oğulları en gözde aileler olarak göze çarpmaktadır. Bu ailelerden Capar-
zadeler o tarihte çok ünlüydüler. Bunlardan Capar-zade Süleyman
IILSelim'e son derece bağlıydı. Capar-zade Süleyman, gerek 1792'de bi-
ten Osmanlİ-Rus Savaşı gerek Osmanlı-İngiliz Savaşı, gerekse dağlı
eşkiyasının tenkili ve Nizam-ı Cedid'in teşkili sıralarında IILSelim'e
büyük faydalar sağlamış ve III.Selim'in takdirini kazanmıştı.

Capar-zade Süleyman, YeniiI ve Bozok Mutasarrıflıklarından baş-
ka, Sivas, Ankara, Çankırı, Kayseri sancaklarının mütesellimlik g~rev-
lerini üstlenen ve. buraları vekil tayin ederek yöneten Anadolu'nun güç
hanedanlarından biri olarak görülmektedir)

IILSelim, 1789'da devr almış olduğu, Avusturya ve özellikle Rusya
savaşılli, İmparatorluğun lehine sonuçlandırmak için büyük gayret
sarfetmekte idi. Kili'ye Rus tahurlarının geldiğini öğrenince, bunların
buradan kovulması için kaymakamına şu hattını yazmıştır:4

3 Özkaya, Yücel; Osmanlı İmparatorluğunda Ayanıık, Ankara, 1977, sh. 170-172.

4- İstanbul Başbakanlık Arşivi, Hatt-ı Hümayiın.9286.

5 İstanbul Başbakanlık Arşivi, Hatt-ı Hümayiin.9364.
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III. Selim, Capar-zadeye yapacağı harcamalar için para. yardımı
yapılması ve böylece onun askeri gereksinimlerini karşılamasını Şl1 şekil-
de irade etmekte idi:6

"Kaimmakam Paşa, Capar-zfide sancaklardan tertib edeceği süvari
ve piyade askerden başka bi'n-nefs kendü külliyetlü asker ile gelmesi kat'i
matlUb-ı hümfiyunum olduğu tenbilı olunmuşdur. Lfikin sefere gelmek
mesarife muhtacdır. Darbhaneden onbin kuruşluk altin veresiz. Vhde-
sinde olan Haremeyn Mukataatından YeniiI Mukataası malından Ha-
remeyne teslim edegeldiği altmışbeşbin kuruşu ve yine mukataa malından
onbin kuruşu ikiyüzbeş senesine (1790) mahsuben mesarrifine medfir ol-
mak için ihsfin-ı hümfiyunum olmağla iktizfi eden senedIeri yaptırub ken-
düye veresiz ve külliyetlü asker ile geç kalmayub gelmesini tenbilı edesiz."

IIı'Selim, Capar-zade Süleyman Beyin çalışmalarından çok mem-
uundu. Bu yüzden hem ona samur kürk vermek, hem de Rusya ile süren
savaş sırasında kendisinden yararlanmak isteğini de şöylece açıklamış-
tı:7

"Capar-zfide Süleyman, Beyordudan geldi. Berlıüdar olsun. Bu sene
güzel gayret eyledi. Kendini getirdüb taraf-ı şahanemden taltif olarak bir
savb-ı samur kürk ilbfis eyleyesün ve Moskov ile seferimiz baki olup evvel
baharda kuvvet-i kaviye ile gidilüb avn-i Bari ile ahz"~ intikam eylemek
cümle ehl-i islfima farz oldu. Capar-zfidenin civarında olan sancakların
piyfide ve süvari askerlerinin tertibi ve vakt ve zamanıyla çıkmalarını ken-
dinden matlUb ederim ve Bi-mennihi-teala kendü dahi bu sene eylediği
gayret gibi mükemmel asker ;le bi'n-nefs sefer-i hümfiyunuma gelmesi
kat'i matlUb-ı şahanem olduğu,!,u kendine ifade ve kapuda söyleşüb san-
caklardan süvari ve piyade, ihrac edeceği askerin kazası beyfiniyle tertib
ve defterini taraf-ı hümfiyilnuma irsfil edesiz ve kendinin dahi ne mikdar
askerle geleceği sual ve ciinib.i hümfiyu,numa arz edesiz. Göreyim kendini
gelecek sene için din ve devletime has ıl-ı hizmet eder. Heman cenab-ı hak
böyle sadıkları dev!~tten eksik eylemeye. Amin".

Osmanlı-İngiliz Savaşı sırasında, 1807 Şubatında, İngiliz Donanma-
sı boğazları geçip, İstanbul önlerine gelmişti. İstanbul halkı ve Babıa1i
büyük bir korku içindeydi. Ancak, zam~a halk korkusunu yendi ve
İngilizlere karşı savunma hazırlıklarına başladı; Bu heyecanlı savunma
duygusu asker ocaklarına da yayılmıştı, Askerler ve İstanbul halkı, İs-

6 İstanbul Başbakanlık Arşivi, Hatt-ı Hümayiın.9363.
i İstanbul Başbakanlık Arşivi, Hatt-ı Hümayiın.9344.
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tanbulu savunmak için olaganüstübir çalışma havasına girmişlerdi.
Babiali de bu azinıli ve heyecanlı çalışma karşısında harekete geçerek,
İngilizleri oyalamaya, haşladı ve İstanbul ve Çanakkale'nin savunma-'
sını kuvvetlendirme hazırlıklarını hızlandırdı. III.Selim; bu konuda
vezirine bir de hatt-ı hümayun gönderdi:8

"Benim vezirim, Manzıırum olmuşdur. Boğazlara pek ihtimam VB

dikkat edilsin. Tophanede gü11e ocağı vardır demiştiniz. Şu ,Kı.z Kulesi
üe 'Sarqyburnu arasına bir eski çekdirme gibi bir ş'!y demirleyip, Top/ıa-
neden kızgın gü1le atsunlar. Bakalım tecrübe 011.£1£51.£1£. Ne günü atar/arsa
bana haber veresiniz."

Savunma hazırlıklarının sonucunda İngilizlerin tehdidi hir işe ya-
ramamış, sonuçta:, İngilizler İstanhul'dan ayrılmak zorunda kalmış,
2 Mart I807'de Çanakkale Boğazından geçerlerken de hazı kayıplar
vererek Akdenize çıkabilmişlerdi. i ' .

İstanbul'un Huzuru ve Düzenİ Konusunda Hatı-ı Hümayunları:

III. Selim, İstanhul halkının p~halı ve bozuk gıda maddelerini al-
maması için de epey bir gayret göstermiştir. Ekmeklerin iyi olması için
de pekçok hatı-ı hümayfın yayınlamıştır9• Bunlardan hirinde şöyle de.
mektedirıo: ' .

"Benim vezirim.' Peksimet gayet pişkin ve tuzlu olmalıdır. Bunlar
pişkin değil. Tez hüflenir. Gayet pişirip kurutsunlar. Sonra rutubetten
hıfz eyle.~ünler. Yohsa telef olur. Sen de bakasın".

Bir haşka hatı-ı hümayununda yine ekmekler için şöyle demekte.
dirIl. "Ekmeklerin gaye,t beyaz ve pişkin olmasına imtimam vedikkat olun-
ması emr-i hümayılnum ohnuşdur. Dikkat idesin. Göreyim seni, gayet
beyaz ala olsun, ihtimüm olunsı.ın".

III.Selim, İstanhul'da satılan malların pahalı olmamasına da dik.
kat etmekteydi12•

8 İ"tanbul Başbakanlık Arşivi, Hatt-ı Hümayun.15866.

9 Özkaya, Yücel; adı geçen makale,'"h. 75, Hatt-ı HÜIDayun.53998, 53902, 53975, Fo-
tokopi.l-2-3.

10 İstanbul Başbakanlık Arşivi, Hatt-ı Hümayun.I5225 ..

II Hatt-ı Hümayfın.53974, Fotokopi.4;

12 Hatt.ı' HÜIDayıln.53999, Fotokopi.S.
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"Mum gibi, yağ gibi, kahve, şeker birer mikdar tenzil olıuısun. Pi.
rinç dahi tenzil olunsun. Emr-i hümayunumdur. Elbet tenzil olunmasına
nizam viresiz".

IILSelim, fahişeler, karluıneler, meyhaneler ile ilgili olarak yazdığı
bir h~tt-ı hümayıınunda, buralardaki bozuklukların gid~rIlmesini daha
önce istediğini, ama, bu isteklerinin yerine getirilmediğini hatırlatarak,
kaymakamını şöylecc uyarmıştı13:

"KaymakamPaşa. Söyleşilüb Hana ve Ahıska Valisine cevab ya-
zasız. Orduya da Hanın takririni yazasız. Fahişeler ve karlıaneler t)e

meyhaneler için yazdıklarımın dahi biri imı olunmadı. Süblıanallah Alla-
hın emrinde dahi tekasül ediyorsunuz. Bu gün icra ede~in. Bu alıar ten-
bihimdir. Seri benim hatt-ı lıümayunlarımı icra etmiyorsun ve ettirmiyor-

\
sun. Zaimler için de yazdım. Gözünü pek açub, aklını başına devşiresin.
Vallalıi' {.•azim sonra tedib ederim."

IILSelim, frenk gemicIlerinin gece yarısı sandallarla tıirküi söy-
leyerek Sarayın önünden geçmelerini de hoş karşıl~rıiamakta ve huzu-
ru bozan bu kişilerin cezalandırılmasını kaymakamma duyurmaktay-
dı14.

Ekmeklerin eksik olmasına ve bozuk çıkmasına da kızan IILSe-
lim bu şekilde hareket eden esn,afın dükkanının önüJide asılacağını da
ifade etmekte,ydi15•

Görüldüğü üzere; esnafın kontrolü meselesi, daha tehdilbaşlaına-
dan esnafa haber verilmekte ve böylece esnaf o teftiş sırasında tedbirini
almakta ve o gihı iyi mal çıkararak cezadan kurtuhnaktadır. IILSelim
bunun farkına vardı:ğında~, tehdillerin eskisi gibi yapılmaması gerek-,
tiğini ,tebdil işini gerçekleştiı'en İstanbul Efendisinin ekmekleri iyi de-
netleyememesi halinde cezalandırılacağını da vurgulamıştır.

IILSelim, teba arasında haksızlık olmasıİli da istememekte idi.
İşleri~ hak ve adalete uygun olarak yürütülmesini isteyen. hatt-ı hüma-
yunu bunun en iyi örneklerinden biri olarak görülmektedir16:

,

13 Hatt-ı Hfunaynn.9382.

14 Hatt-ı Hfunaynn.946L. Karaı, Enver Ziya; Selim III'ün Hatt-ı Hümaynıılan, An-
kara, 1946. Bu belge kitapta iki kez yayınlanmış: sh.98 ve 151-152. EnverZiya Karaı hocamı-
zın verdiği hatt-. hümaynn numaralan değişmiş olduğundan bizimkilerden farklıdır.

LS Hatt-I Hiimaynn.9365.

16 Hatt-ı Hümnya~, 53995, Fotokopi.6.

\ .
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"Herkesin maslakan hakkı hakkınca görülsün. Şer( ile görülecek şer(e
havale olunsun. Onbeşgünden öteye bir maslahat kalmamanna sa'y ide.
sız. Bana dua aldımsız."

IILSelim işlerin sürüncemede kalmasını, bürokrasi çarkının' yavaş
işlememesini istediğinden bu hatı-ı hümayftnu ile işlerin onbeş gün-
den fazla bekletilmeden bitirilmesini arzu etmektedir.

0, İstanbul'da s~k sık çıkan yangınların da önünü almak iste-
mekte ve Defterdarın bu. konuya eğilmesini önermektedir. Oysa
Defterdar, yangına en son gelenler arasında yer almaktadır. IILSelim,
bu konularda sekhanhaşıyıda suçlamakta ve yangın söndürecek olan-
lara bahşiş verilmesi gerektiğini belirtmektedirl7•

0, İstanbul'un imal'lua dikkat ediyor ve o tarihlerde askeri
konulara ağırlık verilmesi gerektiğinden bir hendesehane yapılmasını
istiyordu. Bu konuda kendisine köşk gerekmediği, ama, kaptanlar için
hendesehane yapılması gerektiğini şöylece savunuyorl8:

., Benim vezirim, Kaptı:ınların ktşlağı ve dets-gfihı varsa sundurma
güzeldir. Resim üzerine dahi yapılsın. Hendeshane dahi yapılsın. Gö-
reyim aziz-i levazımatı tedarik birle şüru' eyleyesün. Bunları der.dest
olan 'kışlağı, dıvarlan bıı sene tekmil ider ise begenirim. Gayetihtimam
ve dikkat isterim. Bana köşk iktizfi etmez. Yan getir kaptanla ra ya-
pılsın."

. O, devleiin kurumlarının düzenli birşekilde işlemesi konusunda.
da titizlikle durmaktaydı. Kalyoncu gedikli).erine ve tüfenkçilerin ileri
gelenlerine elbise verilerneyince, bunun bir düzene bağlanması; geçici
usuIlerle ışlerin sürüncemede kalmaması için kesin olarak her sene
Nevruz'da elbİse verilmesinin kanuna bağla~masını bunun için emret-
miştirl9.

"Benim vezirim:, Kalyoncu gediklilerine ve tüfenkcilerine itfi'sı ka-
nun olan elbise her sene Nevruz günüverilmesi kanun olsun ve kanun
namına kayıt olunub her sene Nevruzda cümlesine verilsin. Zira, bu
sene ileri gidenlere cevab verilemedi. MuvQ,kkat olunsa rabıtasız olur."

IILSelim, . bazı hatt-ı hümayftnlarını beyaz üzerine yazdığı gibi,
hazılarını da vezirinin tahriri üzerine yazardJ. Et konusundaki veziri-

17 Hııtt-ı Hümayıin.9381, Karaı, Enver Ziya; aynı kitap, sh.l04.
İ8 Hatt-ı Hümayıin.15220.
19 Hııtt-ı Hümnyıin.15850.
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nin sunduğu yazının üzerine yazdığı hatda bunlardan biridir. Veziri
Ramiizanın gelmesi nedeni ile İstanbul halkının et konusunda sıkıntı
çekmemesi için bir an önee İstal1bnl'a koyun gelmesinin sağlanması
amacı ile daha öne~ beyaz üzerine hatt-ı hümaytın yazıldığını, öteden-
beri et maddesinde gayret gösterildiğini, bu konuda Anadolu ve Ru-
meliye fermanlar yazıldığını, mübaşidet tayin edilip, gönderildiğini be-
lirterek, halkın Ramazanda sıkıntı çekmeyeceğini açıklayan biryazı
yazmıştı. IILSelim, bu yazının üzerine, vezirinin çalışmalarını beğen-
diğini ve onun çalışmalannı takdir ettiğini açıklayan bir hatt-ı hüma-
yun yazmıştn'lO:

"Malum-ı hümayunum, oldu. Bundan böyle' dnhi ziyade sa'y ide-
sin. Göreyim seni".

Tarihi Olayların Yazılması Konusunda:

IILSelim, gün gün olayların yazılması ve bunların kendisinden
sonrakilere de kalmasına dikkat etmekte, ve güıılük olayların, bu işlere
en yatkın, yetenekli kişüerce kaleme alınmasını arzu etmekteydi:?!.

"Merhum emmim gününde sene be sene yazılan vekayiden bir azı
bunda kalmış.MerhU.~un gününde olan vekayileri bir kimesneye ıs-
marlayub sahılı olarak bir y"re rabt ve bir tarıh ettirüb tamamında ta-
rafıma irsal, edesiz ve benim zamanımda olan vakalatı mahsusen bİr
erbabına ısmarlayub ve dikkat ederek zabt ettiresün. Sene be sene tara-
fıma gönderesin. Bakayım".

Dağlı İS)anları Konusunda.:

IIJ:.Selim'i en çok uğraştıran 1,onulardan birisi de, Rı;melide orta) a
'çıkan d'ağlı isyaJ11arı idi. Dağiı i~yanlarının i:astırılması için Anadolu-
daki banedaıılar da gö~evlendirilmişle:di. Bunla"dan birisi oc Trahzoıı
Valisi Tayyar ,Mahmud Paşadır. Tayyar Paşa'ya' bu konuda hatt-ı
hümayun gönderilmesi için sadrazam bir yazı yazmış, ama kaymakam,
bunun Tayyar Paşa'ya gönderilmesini uy'gun görmemişti. Bunun üze-
rine, IILSelim, Sadrazam ve Kaymakam paşa arasındaki fikir ayrılı-
ğına kızarak, onların beraberce anlaşmalarını, Tayyar Paşa'ya bir hatt-ı
hümayun yazılmasım emr etmiştir.27

20 Hatt-ı Hiimiiyiin.54044, Fotokopi.6.

21 Hatt-ı Hümiiyiin.9281.

22 Hatt-ı Hiimiiyiin.53991, Fotokopi.7-8.
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"Kaymaka,!" Paşa. Tayyar Paşa'nın Edırne'ye gitmesı ıçun hat
gönderilmesini sadrazaniım rey itıüh tarafına yazmış idi. Şimdi hat
gönderilmediğini, terk olunduğunu ve efendimiz hat gönderilmekliği pek
münasib görmedi niçün sadmzamıma itaat etmez, ana itaat etmek ba-
na itaat etmektir deyu bilJ,yu.rdulcirdeyu sqdrazamımla tarafından mek-
tub tahrır idesin. Münasibdir 'zann iderim. Böylecetarafından yazıyla.
gönderilse hoş olur"

Daha sonra, Fransa'ya karşı yapılan Mısır Savaşından sonra, 01'-

dusuyla İstanbula gelen Tayyar Mahmud Paşa, 23' Ekim 1800'dc dağlı.
eşkiyası üzerine ~tanmış ve Edirne'ye gelmiştir.23

Ayanlar, 1800 Haziranında toplu olarak dağlı eşkiyası üzerine yü-
rümüşlerdi. Onların bu hareketinden memnun olan IILSelim, Sadra-
zamının telhisi üzerine bununla ilgili olarak şöyle yazmıştır:'

"İşbu elimlesi güzel hareket eylemişler. r:üzel Lakin' bu lwdar a.s-
kerin hareketiyle işi uzat!11ayıb bir an evvel bitirsünler. zira, durdukca
taazzun eder. İkdam olu:nsu1t". Ancak, isyan bir türlü bastırılamıyor,
Ol.duiçin sürekli malzeme isteniyordu. III. Selim bu istekler karşısında
kızgmlığını şöyle bdjrtmi~tir:

"Kazalardan Asker çıksın' demek abes. Anların hareketi de abes.
On seneden ziyadedir fermanlar' gider. Bu ilitmlar gelir. Ağustos geldi
daha bir kurşu';' atıfmadı. Yazık bu kadar ilıtimama ve sarf olunan ak-
çeye. Böyle kağıdlar istemem".

Dağlı isyanıarınıD bir türlü bastırılamaması ve asker istenmesi.
üzerine IILSelim, bu konuile vezirin.in meşgul ~lmasıU1ve kendisinin
, bu konuda fazla bilgisi olmadığını şöylece ifade eder:

." Benim vezirim, ben kim memur olmak münasibdir bilmem. .Bu
maddelerde ve cem'-i husftsda' seni biliriim. Bu ga~lenin def'ini senden
katı. matlftb iderim. Delil götür ve götiirme. Neyaparsan yap. Bir giin
evvel def'i gaile eyl~ artı/ı:yetsün". III. Selim'in dağlı isyanıarı konusunda
pekçok hatı-ı hümayulI.u vardır. Bu isyanlar an~ak II. Mahmud za-
manında bastırıla~ilmiştir. 24

İltiziinı Konusunda:

'Devlet arazisinin bir kısımı timar ve zeıımet erbabına verildiği
gibi, bir kısınıı da, has olarak hazine adına kaydedilmekte ve hanedana

23 Özkaya, Yücel; Osmanlı İmparatorluğunda Dağh İsyanları, Aıık. 1983, sh.70.
24 özkaya, Yiice); aynı 'kitap, sh. 66, 76, 126-131.
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mensup kişilere verilmekteydi. Paı'aya duyulan gereksi.nim nedeni ile,
timar ve zeametler boşaldığında mültezimlere iltizam usulü verilmek-
teydi. 1695yılmdan itibaren mıri mukataaların rical.i devlet" ve a"yan-ı
memlekete" kayd-ı hayat şartiyle malikane olarak verilmesi usulü iyice
yaygınlaşmıştı.

Mukataa ve maıikaneleri üzerlerinde tutan kimselcr bunlarm ilti-
zam bedellerini her sene artırmakta jdiler. Derebeyleri ve zorbalar
senede beşyüz kuruş faizle aldıkları mukataaları, beş,. belki on kese
daha artırıp, fakir halkın ezilmesine ve ayrıca bazı malların kıthğına
neden olmaktaydılar. Çünkü, bunlar fazla kazanç amacıyla reayaya
tohum vermemekte ve iltizamlarına' aldıkları bölgenin halkını sömür-
mekteydiler. IILSelim kendi zamanına kadar olan bu bozuklukları
kaldırma yoluna gitti. Bu tip bozuklukları önlemek için, malikane ve
mukataa sahiplerinin, iltizamlarındaki yerleri yönetme ve kullanma
görevleri bittiğinde, zengin sarraflarm kefaletiyle, buralaı;ı bulunduk-
ları eyalet valileri Ve saucak mutasarrıflarına verilmeleri konusunda
hatı-ı hilmayun çıkarmış, böylece iltizam usulünü kaldırmak istemiş.
tir.25

"Benim Vezirim.

Bir müddetdenberu ~shab-ı mukata'at ve malikfine uhdelerinde olan
mukataatı bedel-i iltizamlarını sene-be-sene aT'u,rub ve serbest tiLhsil itmek
içün derebegleri ve sa'ir erbab-ı tağallübe virerek senevui beşyüz, guruş
faizle aldıkları mukata,ayı beş !ve belki on ldse kadar çıkarub fukara-yı
ra,iyyete enva-i zulm itdiklerinden ına,ada esarın galasına dahi bir nev,i
sebeb olmağZa hiçbirisi sene-i sabıkını tecavüz itmemek şartiyle ve bu
tarafda kavi sarraf keFiletiyle kaffe-i iltizaınat dahilinde olduğu eyalet
valilerine ve sancak mutasarrıj1arına virülsün deyu mukaddem hatt-ı .
hümayunuınla tenbih itmişdim. Bu tenbihden irade-i ınülukanem eshab.ı
mukataa ve zeamet ve timara gadr içün olınayub bu vesile ile kazalarda
voyvodalar ve subaşılar ve sair zabıtan çoğalub fukara-yı raiyyet rencide
olmakdan ve iltizamat-ı cesıme' mültezimlefi mal-ı mukataayı tahsil ide-
ceği.m.diyerek vüzera ve mirmıranların nüfuzlarına halel virmesun içün
idi. El-haletü-hazihi. ba,zı vüzera kapsu tethüdaları bu irademi ser-rişte
iderek ba,zı bikes olan zuama ve erbab-ı timar ve bazı mukataa eshabı
malik olduğu nan-parasının temessükünügötürüb bedel-i iltizamını taleb
eyledikdc bunu paşa taleb etmemiş alamayız yazalım paşa kabul iderse

. 25 Hatt-ı Hümayftn.51147, FotokopL9.
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alırız diyerek red ile cevap virüb nanpaı'e eshabını aciz: eyledikleri mesmu,-u
hümayunum olmağla imdi bundan böyle darb hane-i amirem ve tersane-i
mamurem taraflarından ;ı;abt ve idare olunan ve sair selatin-i vüzera ve
'rical-i devletim uhdelerinde olan mukataat-ı cesime kavi sarraf kefiiletiyle
dahilinde olduğu eyfilat ve elviye mutasarrıflanna der-uhde olunub sôir
eshab-ı mkataat ve zeameı: ve timar mutasarrıfları dahi u1ıdelerinde olan
mukataat ve zeamet ve timarlarını sene-i sabıkını tecavüz itmemek şar-
tiyle bu taraflara kapu ketçhüdalarıııa teklif eylediklerinde bilô cevr ve
eza bedel-i iltizamını itdigi suretde ahere verilmeyüb yine vüzera ve mir.'
mira na virüb ancak kaviü'l-iktidôr sarraf göstermege kudreti olmayub
yalıud aşağı düşürmek sevdiisiyle rencıde iderler ise zuama ve erbab-ı
timar kenduleri haklamak ve mukataat ve maliane esIıabı dahil ulıdesinde
olan mukataa-ı cesimolmayub valilerin umuruna sekte vitir makuleden
olmadığı suretde. dilediği mültezime ilzam itmek üzere niziim-ı kaviye
rabt olunmaları hususuna irade-i mülilkanem taalluk itmekle işbuhatt-ı
hümayunumu divan-ı hümayunlUn ve baş muhasebe kalemlerine kayd
ile darbhane.i amirem ve tersane-i ma'murem ve sôir iktiza iden mahal•
lere ilm ve haberini ita ve bu tarafda olan vüzera kapu ketbüdalarına ten-
bflı ve vüzera ve saır lanm gelenlere dahi keyfiyyeti ilam ve ifham eyle-
yesin." .

Şu ana kadar veTdiğiıni~ bilgilerden de anlaşılacağı üzere, III.Se-
liın, devleti yönetime ve halkın adalet prensiplerine uygun olarak yöne-
tilmesi konusunda son lIlerece titiz davranmakta, zaınan zaman halkın
içine karışmakta, mevcut bozuklukları yerinde incelemekte ve hunların
diizeltilmesi için hatt-) hümayftnlaı yayınlamaktadır. Ancak" emirleri-
nin bir kısmının yerill'~ getirilmediğini görmekte, buna kızmakta ve
üzülınektedir. O'nun devlet yönetimLanlayışı, devleti yalnızca padişahın
değil sadrazamın, devlet adamlarının da katılması ile birlikte yönetmek
tarzı noktasında toplanmaktaydı.26 Ancak, yine de eski hozukluklar ne-
deniyle devlet iyi yi>netilınemekteydi. Bunda, O'nun çevresindeki devlet
adamlarının yeteneksizliiği ve gevşekliği kadar, artık, Osmanlı İmparator-
luğunun eski devirlerdeıtd gücünden çok şey kaybetmesinin ve devlet ku-
rumiarındaki çöküntünün çok artmış olınasının etkisi fazladır. III.
Selim, ne kadar vatansever ve ıslah at cı olursa olsun, Osmanlı İmpara-.
torluğundaki bozuklukları toptan ortadan yok edecek durumda değildi.
Ancak, III.Selim'in çalışı;naları sonucunda, Osmanlı İmparatorluğundaki
.hir.takıl11-usulsüzlüklerin kalktığı ve nisbi de olsa hir düzelmenin görül-

26 Hatt-, Hümayfın.54004, 54005, Fotokopi, 10-11.
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düğü de açıktır. IILSelim'in askeri, idari, ilmı, iktisadi, ticari, siyasi
alandaki bazı hatt-ı hümayunları bizden önce de yayınlanmıştı.27

Biz bu çalışmamızda, elimizde bulunan belgelerden bir kısmıııı
yayınlamak ve böylece konuya biraz daha ışık tutmak istedik.

27 Ahmed Cevdet; Tarih-i Cevdet, İstanbul, 1309, c.IV,V. Geniş bilgi için bak: Özkaya,
Yücel; Ahmed Cevdet Paşa'mn Tarihinde Arşiv' Belgelerinin Kullamş ve Değerlendirilişi, İs-
tanbul, 1986 (AhmedCevdet Paşa Semineri), sh. 154-158. Karaı, Enver Ziya; Selim III"ün
Hatt-ı Hümayunlan, Ankara, 1946.
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