OSMANL~~DEVLET~~NAFTA NEZARET~'N~N ~LK N~ZAMNÂMES~~
N. YÜCEL MUTLU*
Bilindi~i üzere Osmanl~~Devleti'nin idari te~kilât~nda Tanzimat'tan önce ve radikal mahiyette yap~lan de~i~iklikler, 2.Mahmud devrine rastlamaktad~r. Klasik dönemde devletin idâre
te~kilat~n~n merkezi durumunda bulunan Divan-~~Humâyün, 1826'da Yeniçeri Oca~~'n~n kanl~~
bir ~ekilde ortadan kald~r~lmas~ndan sonra, yeniden ~ekillendirilmi~tir. 2.Mahmud ilk olarak,
Divan-~~Humayün te~kilât~nda bulunan ve Sadrâzam'a ba~l~~olan birimleri, yönetimde uzmanl~~~n geli~mesine ve yerle~mesine yönelik olacak ~ekilde ve fakat Sadrazam'~n ba~kanl~~~nda
toplanacak olan Heyet-i Vükelâ'ya dahil olma ~art~n~~de~i~tirmeksizin, `Nezareeler (Bakanl~klar) haline getirmi~tir.
Bunun ilk ad~m~~olarak 12-13 Mart 1836'da, ayn~~Hatt-~~Humayfin içinde olmak üzere
Divan-~~Humayfin'daki `Sadaret Kethüdal~~f, `Umûr-~~Mülkiye Nezâreti'ne (sonraki ismi ile
Urnür-~~Dahiliye Nezareti'ne)°, `Reisül-küttabl~k ise, `Umûr-~~Hâriciye Nezareti'ne2 dönü~türülmü~tür. Daha sonra 28 ~ubat 1838'de, devletin mali i~lerine bakan `Bab-~~Defteri' de
`Unif~r-~~Maliye Nezâreti' olmu~tur.'
1856'ya kadar olan dönemde, Heyet-i Vükelâ'ya dahil olacak ~ekilde ve "imar-1 mülke
bak~lmak ve, ziraat ve ticâret ve zanâat hakk~nda mevadd-~~nafi'a'nm icras~na merci olmak
üzere", 24 May~s 1839'da Ticâret Nezareti'nin4, bu Nezâretten zirâat i~lerinin ayr~lmas~~ile 16
Ocak 1846'da Zirâat Nezareti'nin5 ve nihayet 8 Ekim 1848'de de Nâfi'a Nezareti'nin6 kuruldu~unu görmekteyiz.
Di~er taraftan Osmanl~'da idâre ve kazâ i~lerinin yüksek isti~âre ve karar meclisi olan
Divan-~~Humâyün, yap~s~~i'fibariyle yetersiz kald~~~~için zamanla önemini kaybetmi~~olup,
1700'1ü y~llar~n sonlar~nda 3.Selim, devlet i~leri için `Meclis-i Me~veret' ve `Meclis-i ~üra' isim~n~.Y. Müh.,Ankara/TÜRK~YE, mpinutlu05@hounail.corn
' Dr. Ali Aky~ld~z, Tandmat Dönemi Osmanl~~Merkez Ti~killit~nda Reform (1836-1856) (K~salt~lm~~~olarak,
TDOMTR), Eren Yay~nc~l~k, ~stanbul, 1993, Sh.67-68 / Dip not 1, Sh.68 / Dip not 5, Ord. Prof. Enver Ziya Karal,
Osmanl~~Tdrihi VL Ci14 (K~salt~lm~~~olarak, OT), TTK Yay~n~, Ankara, 1988, Sh.123.
2 TDOMTR, Sh.68 / Dip not 1, OT, Sh.124
TDOMTR, Sh.93 / Dip not 1, Sh.97, OT, Sh.124
4 TDOMTR, Sh.128-129
TDOMTR, Sh.139 / Dip not 4
6 TDOMTR, Sh.141 / Dip not 4, OT, Sh.125.
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leri ile iki Meclis kurup bunlar~~çal~~t~rm~~~idi.' 2.Mahmud zaman~nda ise, idâre i~lerini daha da
yaygmla~t~np uzmanla~t~rmak gayesi ile, 1838'den i'tibâren muhtelif konularda yeni dan~~ma
ve karar meclisleri kurulmu~tur. Bunlardan birisi de, Haziran 1838'de Hâriciye Naz~rl~~~na
ba~h olarak kurulan `Meclis-i Zirâat ve Sanayi'dir.8 Bu Meclisin ismi, ele ald~~~~konulann
tamam~n~~ifade etmedi~i gerekçesi ile 3 Eylül 1838'de `Meclis-i Umür-~~Nafi'a' olarak de~i~tirilmi~tir.' 13 Aral~k 1841'de kald~nlan'° bu Meclis, ~ubat 1843'de, Meclis-i Zirâat ad~~ile yeniden
kurulmu~~olup, s~ra ile Maliye, Ticaret, Zirâat ve tekrar Ticaret Nezaretleri'ne ba~lanm~~t~r.
Tanzimattan önceki dönemlerde ülkenin i'mâr faaliyetleri, genellilde merkezi olmayan bir
sistemle idare edilirdi. Eyalet ve sancaldar, yol, köprü v.b. altyap~lan kendileri yapar ve onanrlar idi. Bu i~lerin merkezi bir konum almas~~ve planlanmas~~ise, Tanzimat sonras~nda olmu~tur.
Bunun için 1845'de, Meclis-i Valâ'ya ba~l~~bir `Nafi'a Hazinesi' te~kil edilmi~tir» Bu sürede
altyap~~çah~malan için, ilk defa merkezi bir fon olu~turulmu~~oldu.
8 Ekim 1848 (9-10 Zilka'de 1264)'de de, bir irade ile ve Heyet-i Vükelâ'ya dahil olarak
kurulan Nafi'a Nezâreti'ne ~smail Pa~a atand~." Yeni Naz~r Sultan Abdülmecid'in huzurunda
yap~lan bir törenle görevine ba~lad~. Kurulu~dan hemen sonra, Padi~ah'~n iradesinde yer alan
konular~~da ihtiva etmek üzere, bu yeni Nezâret'in görevleri ile ilgili bir nizâmnâme çal~~mas~na ba~land~."
Padi~ah, Nafi'a Nezareti'nin ilgilenece~i konular~n neler olmas~~gerekti~ini belirleyen Nizâmnâme'nin Meclis-i Valâ'da kaleme al~nmas~n~~irade eylemi§ oldu~u için, Meclis-i
Dairesi'nden baz~~ ki~iler ile Nâfi'a Naz~n ~smail Pa~a'dan meydana gelen komisyonda,
Nizamnâme ve Talimat ~eklinde haz~rlanan lâyiha, yeni Naz~r'~n da kat~l~m~yla bu Meclis'te
görü~ülrnü~tür. Müzakereler sonunda bu Nizâmnâme'nin, nâfi'a i~lerinin 'Allah'~n izni ile' ilerlemesini sa~layacak ~ekilde haz~rlanm~~~oldu~u ve bu layihada yaz~l~~konular~n, Nafi'a Nezareti'nin
görevleri olarak belirlendi~i kaydedilerek, 13 ~ubat 1849 (19 Rebiü'l-evvel 1265) tarihli bir mazbata ile, Padi~ah'~n irâdesine arz olunmak üzere Sadâret Makam~' na sunulmu~tur.
Sadâret Makam~~da, Nafi'a Nezâreti'nin görevlerini belirten bu Nizamnâme'yi, nafi'a i~lerinin bir kat daha ilerlemesini sa~layacak ~ekilde ve etrafl~ca dü~ünülerek, güzel kaleme al~nm~~~oldu~unu beyân edip, ~ rade-i seniyye'yi istihsal için, mazbata ile birlikte 8 Mart 1849 (12
1265)'de Padi~ah'a arz etmi~tir.°4
' OT, Sh.116, TDOMTR, Sh. 177 ve sonras~~
TDOMTR, Sh.258
9 TDOMTR, Sh.259 / Dip not 5
') TDOMTR, Sh.261-262 / Dipnot 1
"TDOMTR, Sh.140
"TDOMTR, Sh.141 / Dipnot 4
"TDOMTR Sh.141-143
14 TDOMTR, Sh.143
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Padi~ah, gönderilen belgeleri inceledi~ini beyân ve Sadaret'in görü~lerine aynen i~tirak
ederek, Nezâret'in bu nizamnâmeyi uygulamas~n~~irade ile, Divan-~~Humayiin Kalerni'ne kayd~~için, 9 Mart 1849 (13 Rebiü'l-ah~r 1265)'de Sadâret'e göndermi~tir.
Bundan sonra yap~lacak olan i~lem, Sadâret'in arz~nda da yaz~l~~oldu~u üzere, ~rade-i
seniyye ile kanüni hüviyet kazanan bu Nizamnâme'nin uygulanmas~~için, Nâfi'a Nezareti'ne
ve bilgi alarak gere~ine göre hareket edilmek üzere, Maliye Bakanl~~~~ba~ta olmak üzere di~er
ilgililere gönderilmesidir.
Ba~bakanl~k Osmanl~~Ar~ivi'nde, irade / Meclis-i Vala Nu.3770'de bulunmakta olan16 ve,
onbir ayn fikradan meydana gelen bu Nizamnâme ile, bir sunu~~mazbatas~, bir arz tezkiresi
ve bir irade-i seniyye'den ibâret olan tamamlay~c~~belgelerin fotokopileri ve yeni alfabe ile
metinleri bu makalenin ekinde verilmi~tir. Bu Nizâmnâme, yeni kurulan Nafi'a Nezâreti'nin
~lk Görev ve Te~kilat Kanunu mahiyetinde oldu~u için bir özetini de orijinal metinden önce
vermek istedik.
Burada bir hususu özellilde aç~klamak gerekir. O tarihlerde `nafi'a' kelimesi, bindokuzyüzlü y~llarda kullan~ld~~~~gibi, sadece 'bay~nd~rl~k altyap~s~' kar~~l~~~~olmay~p, 'ziraat, ticaret,
madencilik, orman, (hatta) maârif' gibi, halk~n genel ya~ama seviyesini yükseltecek konulan
da ihtiva edecek ~ekilde çok geni~~bir muhtevap târif için kullan~lmakta idi. Bu bak~mdan
nizâmnâmede yer alan ve bugün di~er Bakanhldann görev alamnda bulunan hizmet konulann~n, ba~lang~çta Nâfi'a Nezareti'nin görevleri aras~nda olmas~~tabii kar~~lanmal~d~r.
Nizâmnâme'nin yürürlü~e girmesinden alt~~gün sonra, 15 Mart 1849 (19 Rebiti'l-ah~r 1265)
de Ticâret Na= Süleyman Pa~a Derya Kapüdanl~~fna atamnca ayn~~gün, yine Padi~ah'~n
irâdesi ile Nafi'a Nezâreti kald~nlarak Ticâret Nezareti'ne kat~ld~~ve ~smail Pa~a, Ticâret Naz~r!
oldu.'6 ~smail Pa~a bu yeni görevinde, nal-1'a i~lerinin de na= olarak Nizamnâme'rlin uygulanmas~na gayret etmi~tir. Nâfi'a Nezâreti daha sonraki y~llarda, (12 Haziran 1863-17 Haziran
1863) ve (18 Haziran 1866-22 Haziran 1866) tarihleri aras~nda kurulup kapanm~~" ve ~ubat
1868'de tekrar aç~lm~~, bir ara Ticâret Nezâreti ile birle~tirilmi~, sonra tekrar ba~~ms~z bir
nezâret olmu~~ve Cumhuriyet dönemine bu ~ekilde girmi~tir.
Nezaretin, te~kilat ve görevi konusundaki ~kinci Nizâmnâme ise, bu târihden sonras~na ait
olup 2 ~ubat 1870 (Gurre-i zilka'de 1286) tarihlidir.'
Makalemize konu olan Nizâmnâme Düstürlarda yer almad~~~~gibi, orijinal haliyle veya
yeni alfabe kullan~larak bütünüyle, herhangi bir kitapta da yay~nlanm~~~de~ildir. Müellifi oldu'5 TDOMTR, Sh.143 / Dipnot 1
TDOMTR, Sh.143 / Dip not 4, Sh.263 / Dip not 2
~bnül-Emin Mahmud Kemal ~nal, Son Sadrdzamlar, MEB Yay~n~, ~st,1940, Sh. 607.
' 8 Duktar, 1.Tertip, 4.Cilt, Sh.480
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~um ve, May~s 2005'de Bay~nd~rl~k ve iskan Bakanl~~~~taraf~ndan yay~nlanm~~~olan "Bay~nd~rl~k Bakanl~~~~Tarihi - 8 Ekim 1848 / 31 Aral~k 2004" adl~~kitab~mda ise, bu Nizarr~nâme'nin
sadece k~sa bir özetine yer verilmi~~ve fakat bütünü yay~nlarunam~~t~r. Dolay~s~yla söz konusu
Nizamnâme, orijinal hali ile, ilk defa bu makale ile gün ~~~~~na ç~kmaktad~r.
Nizânanâme metninin özeti

- Zirâat, çiftçilik, sanayi ve zanâat konular~n~n ilgi görmesi gerekli olup, bu Nezaretin i~leri
en önce, ülkede tanm, çiftçilik ve sanayi ile u~ra~anlarm ra~bet görmesi ve bu nafi'a konular~n~n kolayla~t~r~lmas~~ile, mallar~n ve ürünlerin artt~r~lmas~~çarelerinin ara~t~nlmas~d~r.
- Bu i~lerin uygun yollarla yerine getirilmesi, zamana ba~l~~oldu~u için, Devletin hazinesine
ba~vurularak s~ras~na konulup, mümkün olmayacak i~lerle u~ra~madan, yap~m~~kolay olanlar~na öncelik vermek ve bunu gerçekle~tirecek yollara ba~vurmak, Nafi' a Nezareti'nin izleyece~i
ak~lc~~davraru~~n gere~i olmal~d~r.
- Nafi'a Hazinesi, kamunun yarar~ na olacak hususlar için ve ~rade-i seniyye ile kurulmu~~olmakla, Nezâretin görevlerinin yerine getirilmesi, bu Hazine'nin kapasitesine de ba~l~~
oldu~undan, Nafi'a Nezareti bu gibi durumlarda, Nafi'a Hazinesi'nin o andaki uygunlu~una
göre keyfiyeti Bab-~~Ali'ye sunarak konunun Meclis-i Vala'da görü~ülmesini sa~lamah, di~er
taraftan, ~imdiye kadar nâfi'a i~lerinin görülmesinde geçerli olan evrak ve belgeler de Naft'a
Nezareti'ne aktardmal~d~r.
- Nafi'a konular~n~n büyük i~ler olmas~~i'fibariyle, bu konularla ilgili görü~meleri ve
isti~areleri yapacak ~ekilde bir Meclis'in, bu Nezâretin bünyesinde bulunmas~~gerekmektedir. Nezâretin kurulmas~~için buyurulan ~rade-i seniyyede de belirtilmi~~oldu~u için, Meclis-i
Ziraat, bütünüyle birlikte Nâfi'a Nezâreti'nin emrine verilmeli ve ismi de Nezârete nisbetle
Meclis-i Nâfi'a olarak de~i~tirilmeliciir.
- Zirâat ve çiftçilik konular~nda ülkenin belirli yerlerinde görevli olan Ziraat Müdürlerine
görev verilerek, bulunduldan yerlerdeki arâzilerin niteli~i ve halk~n yetenekleri ara~t~nlmah,
buna göre ürün art~~~~için ahali te~vik edilmeli, hatta çiftçilik ve sanâyiye dair e~itim verilmeli,
ülkenin muhtelif yörelerine göre ziraat, çiftçilik, sanayi ve zanâat konulan Meclislerde görü~ülüp, gerekti~inde Bab-~~ali'den izin ve yetki, Padi~ah'tan da irade ahnmahd~r.
- Nafi' a Nezâreti, ~stanbul'da ve ülkenin di~er yörelerinde üretilmekte olan kuma~~ve dokumalann, kaliteli ve ehven fiyatla elde edilmeleri için gere~ini yapmal~d~r. Bu durumda halk~n
yerli mal~n~~tercih edece~i tabiidir.
- En önemli konulardan birisi de, binalard~r. Yak~n bir geçmi~te, Ebniye (Binalar)
Nizamnamesi haz~rlanm~~~ve uygulamaya konulmu~~idi. Binalar nafi'a konusu oldu~u için,
bu nizamnâmenin yürütülmesi, bundan sonra Nall'a Nezâreti ve Nafi'a Meclisi vas~tas~yla
olmal~d~r. Bundan önce, Devlete ait yap~lar~n ilk ke~ifleri ile kesin hesaplar~~aras~nda hayli
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farkl~l~k ortaya ç~kmakta idi. Ayr~ca, in~aat mevsimine de dikkat edilmedi~i için, bunlardan
dolay~~Hazine kayb~na sebep olunmakta idi. Bundan sonra Devlet yap~lar~, bu konulara dikkat
edilerek, Nafi'a Nezareti'nin gözetiminde yürütülecektir. Bunun için de, mevcut olan Ebniye
Müdürlü~ü, Ebniye Muavinli~i'ne dönü~türülerek, Ebniye Meclisi dahil olmak üzere bütün
Ebniye te~kilat~, Nezaret'in emri alt~nda görev yapacaklard~r. ~stanbul veya ta~rada, binalarla
Nafi'a Nezareti'ne
ilgili bir konu oldu~u zaman, bunun için gönderilen yaz~, Bab-~~
havale edilecek, önce Ebniye Meclisi'nde ve sonra Meclis-i Nafi'a'da görü~ülecek, Nezâret'in
tezkiresiyle Bab-~~Ali'ye sunulacak ve buyurulacak ~rade'ye göre de gere~i yap~lacakt~r. Binalar~n yap~m ve onar~m~~konusunda, malzeme seçimlerinde, kamu yarar~~ile birlikte Hazine yarar~~
da göz önüne al~nacakt~r. Binalar ile görevli ki~ilerin bilgisizlilderini gidermek ve bu sürede
ecnebi mi'mâr ve kalfalara ba~vuruyu azaltmak için, e~itim yolu tercih edilmeli ve bina yap~m~~
e~itimine önem verilmelidir. Ülkenin muhtelif bölgelerindeki malzeme fiyatlann~n belirlenerek, merkez incelemesinde tek bir fiyat uygulanmas~~yerine, mahalli fiyatlar kullan~larak ke~ifler
haz~rlanmal~d~r. Binalar~n in~aat mevsiminde yap~lmalann~~sa~lamak üzere, in~aata ba~lamak
için Nezâret'ten emir almadan i~e kallu~~lmamahd~r.
Ta~ra yollar~ ndaki köprülerin tamiri, Nafi'a Hazinesi'ne ait olmalda birlikte, bunlar e~er
vak~f mal~~iseler bunlar tarafindan, de~ilse, hay~r sahipleri tarafindan, bu mümkün olam~yorsa,
bedeli oradaki halk tarafindan kar~~lanmak üzere, ta~radaki (Vilayet ve liva) Meclisleri tarafindan yapt~nlrnah, bu da mümkün olam~yorsa, Nafi'a Nezareti'ne havale edilerek Ebniye ve
Nâfi'a Meclisleri'nde görü~ülüp izin al~nd~ktan sonra, Maliye Nezareti'nden de paras~~bulunarak gere~i yap~lmal~d~r. Binalar ile ilgili olarak bundan ba~ka ne gibi konular ç~karsa, Ebniye ve
Nafi'a Meclisleri'nde görü~ülüp Bab-~~Ali'den izin al~nmal~d~r.
- ~rade-i Seniyye, orman i~lerinin de Nafi'a Nezareti'ne verilmesini buyurmu~tur. Ormanlanm~z~n teknik esaslara uygun olarak i~letilmeleri için gerekli olan hususlar, Nafi'a Meclisi'nde
görü~ülüp gere~i için, Meclis-i Vala'dan izin al~nmal~d~r. Tersâne'nin, devlet yap~lar~n~n ve
~ah~slar~n ihtiyac~~olan kerestenin teminini sa~lamak gerekli oldu~u için, ülkenin ormanlannda
istenildi~i ~ekilde geli~igüzel kesim yap~lmamal~~ve sahildeki uygun yerlerde de ormanlar tesis
edilmelidir. Daha önce mevcut olan ve Tersine tarafindan yürütülen orman nizamma ait evrak
ve kay~tlar, Naf~'a Nezareti'ne aktanlmahd~r. Orman bölgelerinin tetkiki ile, bunlar~n ne gibi
bir düzenlemeye tabi olmalar~~gerekti~i hususlan, Nâfi'a Meclisi'nde kararla~t~nhp Meclis-i
Valâ'da görü~ülmelidir.
- Dersaadet'te kalcimmlar (ta~~dö~eli sokaklar) her sene Zabtiye Mü~iri ve ~htisâb Na= (o
günün Belediye Ba~kan~) tarafindan onarilmakta, bedelleri de Hazine taraf~ndan kar~~lanmakta ise
de, k~sa zamanda bozulduklan için yap~lan masraflar bo~a gitmektedir. Bunlar~, Avrupa'daki
emsalleri gibi yapmak için bir tecrübe geçirilmi~~ise de, bu yeni tarz~n maliyeti yüksek oldu~undan, bunun yerine su yollar~~ve la~linlann yap~lmas~~tercih edilmi~tir. ~imdi yap~lan kald~nmlar, ufak tefek ta~lar, kirernit parçalar~~ve biraz topraktan ibâret olup, bunlar gayet çirkin
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ve uygunsuzdur. Daha önce bu husus Meclis-i Vala'da görü~ülmü~~ve kald~r~rr~lann sa~lam
yap~lmas~, bunun için de, maa~la çal~~t~nlacak güvenilir özel bir kald~r~m me'mûru atanmas~~ve
bunun emrine ayl~kl~~kald~nmcdar verilmesi kararla~t~nlm~~~idi. Bu i~lerle de Nafi'a Nezared
görevlendirilmeli, bu konuda akla gelecek ba~ ka tedbirler olursa, Nâfi'a Meclisi'nde görü~ülerek Nezaret'ten izin al~nmal~d~r.
- ~stanbul'un civar~nda yeterli adette su bendleri ve su yollar~~var iken, yaz günlerinde ve
belki her mevsimde s~k~nt~~çekilmekte olup, bu s~k~nt~~sâdece ibadullah'a (halka) ait olmay~p,Allah göstermesin- ç~kabilecek yang~nlar~n söndürülmesi, bu yüzden mümkün olmayabilin Bu
s~k~nt~n~ n sebebi, bendlerin bir süreden beri temizlenmeyip çamurlann ço~almas~~ve ilave su
kaynaldanna ait yollar~n bozulmu~~olmas~~dolay~s~yla, su temininin sadece bendlere inhisar etmi~~olmas~d~r. Su, hayat için gerekli olan maddelerin en önde geleni olmakla, bu i~lerin çözümü
için, su ile ilgili konularda Nafi'a Nezâret'i görevlendirilmelidir. Her ne kadar, ~stanbul'un su
i~leri ve tâmirleri, Evkaf-~~Hümâyûn Nezareti'ne ait ise de, konunun Nafi'a Nezâreti tarafindan
çözümlenmesi, bu ba~hl~~a bir engel de~ildir. Eskiden, bendlerin temizlenmesi için bunlar~n
civânnda bulunan kaza ve köylerin ahalisi yükümlü k~hnm~~~ise de, Tanzimat Fermam ile bu
yükümlülükler kald~r~lm~~~ve ücret kar~~l~~~~yapt~nlmas~~gerekli görülmü~~oldu~undan, bendlerin temizlenmesi ve di~er kaynaklara ait su yollan= onar~m~~için gerekli i~lerle Nâfi'a Nezared
görevlendirilmi~~olup, ondan izin al~narak bu i~ler yap~lmal~d~r. Bu durumda Su Nezâreti (Müdürlü~ü) ile Meclisi de Nafi'a Nezâreti bünyesinde olmal~d~r.
- Nâfi'a konulan bunlardan ibâret olmay~p ortaya ç~kabilecek her türlü nafi'a i~leri ve
önemli hususlar Nafi'a Meclisi'nde görü~ülmeli ve gere~i için Bab-~~Ali'den izin al~nmal~d~r.
Nafi'a Nezaretinin ilk Te~kilat Kanunu olan
Nizamnâme'nin, yeni yaz~~ile orijinal metni
UMÛR-I NAFI'A NEZÂRET-~~BEH~YYES~~ME'MÛR~YET~NE DÂ~R MECL~S-~~
VÂLÂ'DA B~'L-MÜZAKERE KALEME ALMAN MEVÂDDIR.
Beyâna hâcet olmad~~~~vechile her devlet ve milletde ziraat ve felâhat ve sanayi' ve hirfet maddeleri i'tinaya ~ayan ve bu mazbatan~n larklyla fi'ile götürülmesi mültezim idü~i
nümayan olarak ~imdiye kadar ziraat maddesinde baz~~menafi' mü~ahede buyrulmakda ise de
henüz matlûb vechile pek de yoluna giremedi~inden bunlar~n umûr-~~tesviye ve teshiliyesiyle
menafi-i umûmiyesinin meydana ç~kar~lmas~~ihracat ve idhalat maddelerinin hüsn-i muvazene
ve ta'dilini mûcib olaca~~ ndan sâye-i mekarim-vaye-i Cenab-~~Padi~ahrde bu husûslara dâir
mevadd-~~mühimmenin kuvveden fi'ile ihrac~~içün müteallik buyrulan emir ve ~rade-i seniyye
vechile Nafi'a Nezâreti mans~b-~~celili vaz' ve icra olunmu~~ve bu keyfiyet dahi müstelzim-i
âli bulunan imâri-i mülk-i milletin bir kat dahi iktisab-~~rniknet-i saltanat niyet-i hâlisesiyle
oldu~undan Nezâret-i mü~ariinileyhan~n mesalih-i laz~mesinin en evli Memâlik-i ~ahanede
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zürrâ' ve erbab-~~hirfet ve sanâyiin tervic-i kâr ve menfa'at ve teshil-i umûr-~~nâfi'alanyla her
bir emti'a ve e~ya= teksiri çâresine bak~lmas~~hususudur.
Bu emr-i ehemmin matlübe muvâfik sureder ile istirsâli zamâna mevkûf ve baz~~meta'lara
tensik-i harc ve vapur ve fabrikalar misillû esbab-~~laz~me ihdas~~ile her bir meta'~n cinsine ve
zürra'~n dahi teshil-i zirâaderi z~mmnda baz~~sanayi'i valdalanna ve i~bu husûs dahi sermâye-i
vafireye menût olup Rabbimiz teala ve tekaddes Hazrederi cihân durdukça ömr-i ~evket-i
~aliâneyi efzûn buyursun sâye-i iksir-vaye-i Hazret-i Mülkdaride bu hususlarda himmet-i
bülend-meziyyet-i cenab-~~cihânbâni mebzül idü~ünden böyle maddelere dahi ~udur diyecek
bir ~ey yo~~sa da her devletde bu makule ~eyler def'aten olmayup refte refte olmak ve emval-i
hazine-i celileye gönderilerek ve s~ras~ na konularak müstehil ile u~ra~mayup sehhilül-icra olanlan takdim ve mümkinül-icra olanlan talib birle yap~~i~inin ilerlemesi ve te~ebbüs olunacak
mevaddan birinin kuvvede kalmayup fi'ile gelmesi ve has~l olacak sûreder ile te~ebbüs olunmas~~
Nezâret-i mü~arünileyhan~n ~iarkar-~~a~inas~~ve fetânet-i kâmilesine ma'tûf bulunmas~~
Nâfi'a Hazinesi menâfi-i âmmeyi müstelzim olacak mevki içün ba-~rade-i seniyye mukaddem tahsis ve icra olunmu~~ve nezâreti dahi Meclis-i Valâ'ya rabt k~lmm~~~umûr-~~nafi'amn
aynlmas~~baz~~cihetler ile iâneye menût oldu~u halde beher hal Nafi'a Hazinesi'nden olmak
iktizâ eyleyece~inden ve bu sûret dahi hazine-i merkumenin tahammülüne menût bulundu~undan Nezâret-i mü~arünileyha bu makule mevadda iktidar ve i~ne rnisillû keyfiyet vuku'unda hazine-i merkumenin hal ve tahammülüne göre keyfiyeti bâmazbata ve takrir Bab-1 'Ali'ye
Meclis-i Vala'da müzakere k~lmarak i'cab~n~n icras~na himmet olunmas~~ve bir tarafdan dahi Nezâret-i mü~arünileyha tarafindan mülk ve millet ve teba'aya nâfi' mevadd-~~
matlübe husC~ lünü ve hazine-i celile var-kik ve usûlüne hiçbir vechile dokunulmamas~~suver-i
hasenesiyle berâber teksir-i varidat-~~hazineye maslahat-~~nafi'as~~Nezâret-i mü~arünileyhan~n
vabeste-i uhde-i hamiyederi olmas~~ve saye-i mevk~fet-vaye-i cenab-~~Padi~ahrde ~imdiye kadar umûr-~~nâfi'aya dâir olan evi-ak ve laphalar kalemlerinden bulundurularak Nafi'a Na=
tarafina verilmesi
Mevadd-~~nafi'a umûr-~~cesimiyeden ve icra-y~~fi'iliyesine 14711(1)4a himmet ve gayret olundukça kesb-i mübâhat eyleyece~i bedihiyatdand~ r. Bu cihede me'mûru bulunan Zat~n maiyyetinde müzakere-i umûr-~~laz~me z~mmnda bir Meclis te~Idli i'câb-~~maslahatdan oldu~u halde Zirâat Meclisinin Nâfi'a Nezâreti maiyyetinde bulunmas~~emr ve Irade-i seniyyesi mahz-~~
inâyet ve ayn-~~keramet olmak mülâbesesiyle Meclis-i mezkûrun iktizas~~vechile hey'etiyle
Nezâret-i mü~arünileyha maiyyetine tahviliyle Nezârete nisbetle Nal1- 'a Meclisi ta'bir k~l~nmas~~
Ve bir de zirâat ve felâhat maddeleri Memâlik-i Mahrûse-i ~al~ânenin mevald-i
münâsibe-i mezkûre muhtelif olarak saye-i ~evket-vaye-i cenab-~~Cihandari'de mahallerinde
vücûhdan ve Meclis azâlanndan Zirâat Müdirleri narnma me'mûrlan var ise de yaln~z bunlann
me'mûriyederiyle matlûb has~l olamayup Nafi'a Nezâreti tarafindan dâima her bir mahal ve
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mevaldin keyfiyyet-i arziyye ve isti'dad-~~sekenesi bi't-tahkik Zirâat Müdirleriyle bi'l-muhâbere
ka'biliyet-i ehâliye göre te~vik ve i~vâ olunarak umûr-~~ziraat ve mahsülâtlann~~teksir ve bu s~rada hirfet ve sanayi'e dair ~eyler ö~retilerek maslahat-~~matlübenin ilerlemesi esbab~n~~ikmâle
himmet ve bu makule mevadd-~~nâfi'a ve hayriye meclislerinde bil-müzakere Bab-~~ ~kli'den
istizân bine müteallik buyrulacak emr ve ~rade-i seniyye vechile icrâlanna ihtimâm ve us~ll-ü
câriyesi üzre Meclis-i Naf~ 'a'da tertib olunacak cedvelleri kayd ile an~n üzerine her bir mahâllin
ziraat ve felâhat ve sanayi' ve hirfet maddeleri hakk~nda ya'ni bu misillû ~eylerin ilerleyüp cümlenin iktisab-~~menfa'at-~~sahiha eylemeleri taht~nda laz~m gelen tedbir i'câbât-~~mevld'iyyeye
göre icra buyrulmas~~
~râcle-i beyân olundu~u üzre her bir devlet kendü mülk ve teba'as~ mn ?mann' i'câb eden
muâmelât~~ikmâle dahi mâ-hasal-i himmet ve rniknet etmek ~iar-~~mülkdariden oldu~u bedihi
olup Nezâret-i Nafi'a dahi bu sürede olan menâfi'i teba'a ve mülkü mültezim-i vesâili istihsâle
i'tinâ eylemek
hal ve me'mûriyetinden oldu~undan Dersaâdet ve mernalik-i ~ahanede
i'mâl olunmakda olan kaffe-i akmi~e ve sâirenin hem temiz ve hem de rahis behâ ile husûle
gelmesi ve herkesin ra~bet eylemesini i'câb eder sürede olmas~~ne makule vesile mütevakk~f
ise izafim bi't-te~vik semt-i sulMleti dahi derdest ve irade ederek bu hirfet ve san'at~n sâye-i
teshilat-vaye-i Hazret-i Padi~ahi'de arzû-y~~matlübe muyaf~k sürede ilerlemesini ikmâle himmet olundu~u halde teba'a-i mernalik-i Devlet-i Aliyye emti'a ve e~yas~n~n revac~~ziyâde olaca~~ndan suver-i hakimâne ile ~erit-i te~vikiye bil-icra bu emr-i muktezan~ n dahi bi-havlihi
Teala istihsaline himmet ve i'tinâ olunmas~~
Ta'rifden müsta~-"ni oldu~u üzre ebniye maddesi dahi i'tinâya ~ayan mevaddan olarak
in~a'-i ebniye hakk~nda esbab-~~i'mariye ve muhâtara-i nadiriyeden de sâye-i tahfiziye olmak
üzre kârgir ebniyenin ah~ap binalara rüçhâniyet-i müsellemesine mebni geçende ebniye z~mn~nda nizam-~~mahsûsa kaleme al~narak ba-~ rade-i seniyye mahallerine kayd olunmu~~ve ebniye maddesi mevadd-~~nâfi'adan ma'dûd oldu~undan Nâfi'a Nezareti'rlin bu emr-i muktezas~~
dahi nezared ~amil olaca~~~tabiat-~~maslahatdan bulunmu~~oldu~undan ebniye nizam~=
bir sûret-i mü~ârünileyh ma'rifetiyle Nafi'a Meclisi'ne kayd etdirilerek aleddevam icras~na
Nezâret-i mü~aninileyha ve Nafi'a Meclisi tarafindan ?dna olunmas~~ve ~imdiye kadar ta'mir
ve müceddeden in~a' olunmakda olan ebniye-i miriye usül-i mi'manyeye tevfikan evvel ernirde
ke~f ve muayene olunmakda ise de vaki' olan ke~fe lay~layla bahlamad~~~ ndan eksen ve belki
mecmu' in~a' olunan ebniyenin ke~f-i sâni ta'biriyle olan ke~finde hayli tefiviit görülmekde ve
bir de mevsimiyle yap~lmayarak ve hin-i in~as~ nda me'murlan tarafindan e~ya-y~~laz~mesine
dikkat olunmayarak hasar-~~hazine vuku' bulmakda idü~ünden Nezâret-i mü~arünileyha tarafindan bu hususlara dahi kemâ hiye haldmha dikkat ve erbablyla müzakere ve vakt-i in~a'
ve mevsim-i binay~~gözeterek ke~f ve metânetle berâber faide-i hirbe sadedinde ise ol sûretin
istihsâline himmet olunmas~~ve bu sûrete nazaran ebniye mesâlihinin dahi Nafi'a
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Nezared taht~nda bulunmas~~lüzûmuna ve Ebniye Müdiri Efendi ve mi'marlan ve Ebniye
Meclisi ve sair ebniye me'murlan temam~yla Nâfi'a Nezâreti ma'iyyetinde bulunmas~~i'câb
edece~ine binen Ebniye Müdürlü~ü'nün Ebniye Muâvinli~i nâm~na tahviliyle kâffe-i umûr-~~
ebniyede Nezâret-i mü~arünileyhaya mürâcaat etmek üzre bundan böyle gerek Dersaâdet
ve gerek ta~ ralann ebniyesi nizâmnâme-i matbu' mucebince icra olunup ebniyeye müte'allik
mevad iktizasma göre Bab-~~'Ali'den Nâfi'a Nezâreti'ne bi'l-havale oradan Ebniye Meclisi'nde
müzakere etdirilerek sûret-i icrâiyeleri hakk~ nda yap~~lacak mazbatalar Meclis-i Nafi'a'da
dahi görülüp tecviz ve tedkik olundukdan sonra Nafi'a Nezared tezkireleriyle Bab-~~'Ali'ye
takdim olunup icra-y~~iktizâlan hakk~nda müteallik buyrulacak ~rade-i seniyye keyfiyeti Nafi'a
Nezareti'ne beyan ve i~'ar buyrulmas~~ve ebniye maddesinde menâfi-i umûmiye ile berâber
menâfi-i hazine-i celile dahi mültezem bulunarak bu husûsda nef'-i hazine ne vechile olabiliyor ya'ni ta'rnir ve in~a' olunacak binâlann e~ya-y~~laz~mesi resimsiz ve hemen laz~m oldu~u
gibi de~erinden ziyade behâ ile al~ narak bu bâbda tasarrufat-~~mürnkine de~il belki teksir-i
masarrifât olmakda oldu~u me~hûd ve malüm oldu~undan e~ya-y~~laz~me-i ebniyenin hem temiz ve sa~~ve behasm~n rahis olmas~~ne makule esbâb ve vesâil-i mümkine ve teshiliyeye menût
ise ol sûretin bil-müzakere icras~na ve ~u kadar ki bu maddede pek çok sûretler hat~ ra gelür ise
de vakit ve hal ve maslahâta evfak ve müstehil olmayarak icras~~ve fi'ile gelecek suver-i hasenenin i'fas~~gözetilerek bu makule ~eylerde dahi semt-i suhûlet her tarafiyla dü~ünülerek ve ehven
beha ile mahsülat-~~ebniyenin ilerleyerek bi't-teksir anlar ile yapt~nlmas~na derdest-i ~ahanede
bu kadar usfil-i mi'mari bilür kalfa ve sair ebniye tak~m~~var iken bunlann baz~~mevadda olan
cehilleri cihetiyle bizzarûre ecnebi mimâr ve kalfalara baz~~husûslarda müracâat i'câb etmekde
oldu~undan ve ebniye me'muru ve Meclisi Nezâret-i mü~arünileyha taht~nda bulunaca~~ndan
bu husûslara dahi noksan ve muhtaç tahsil her ne ise onlar dahi has~l olarak Kasr-~~Humayun-~~
Mülükane'de ka'ide-i mi'mari dahi lây~~k~yla tahsil k~lmmas~ na himmet olunmas~~ve saye-i lütûfvâye-i Hazret-i Pacli~ahi'de beher sene Dersaâdet ve gerek ta~ralarda yap~lmakda olan ebniye-i
miriye her ne kadar mensûplan olan zevk ve me'mûrân~~ma'rifederiyle in~a' olunmas~~laz~m
gelür ise de nezâreti Nâfi'a Nezâreti'ne muhavvel olup evvel emirde ke~fi ve sûret-i in~a'sma
ve levaz~mat-~~ebniyenin halis olup metânet ve resânet-i matlübiyesine ve ke~ifden ziyâde masraf ile hasar vaki' olmamas~na dikkat ile tesviye-i makbûlesine velhas~l gerek ibâclullahm ve
gerek cânib-i mirinin ebniye maddesinde siyânet-i sahihas~yla levaz~mat-~~ebniyenin her tarafda kesret üzre bulunup irsâlinde i'tidal husûsunun istikmâline ve ta~ralarda yap~lan ebniye-i
miriyenin ke~fine lede'l-hace Ebniye Meclisi'nden mi'mâr kalfalan ve mühendis gönderilerek
e~ya-y~~ laz~menin behas~~ö~renilmesi mümkinâtdan ise de Nezâret-i Nâfi'a tarafindan dâima
her bir mahalde lüzûmu olup kullan~lan e~yâ-y~~ebniyenin fiât ve behas~mn ö~renilmesine refte berâber her tarafin istihsal-i ma'mûriyetine elzem olan himmet ve ikdam~n i'fas~na dahi
sür'at k~lmmas~~ve gerek ebniye-i miriye ve gerek ibaclullah hakk~nda zuhûr eden ~eyler Bab-~~
Ali'den Nafi'a Nezareti'ne havale olunup ve ebniye Dersaadet'de ise bizzât azimetiyle ke~fine
ve ta~ralarda ise iktizasma göre me'mûr gönderilüp mü~ahedesiyle tesviyesine bak~lup Ebniye
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Meclisi'nde söyle~ildikden sonra i'câb~ na göre Nâfi'a Meclisi'nde dahi müzakere olunarak ol
vechile mazbatas~ mn tanzimine istizan olunmas~~ve bir de ebniyede as~l dikkat olunacak ~ey
mevsiminde yap~lmas~~kaz~yyesi oldu~undan bu bâbda her bir ebniye-i miriye hakk~ nda istizân
olunan ~eyler evvel emirde Nâfi'a Nezâreti cânibine havale olunarak vakit ve mevsimi oradan
beyân olunmad~kça zinhâr ebniyeye ba~lanmas~na ruhsat buyrulmamas~~ve ta~ralarda olan
köprülerin caddede olanlanmn ta'miri iktiza eyledi~i halde Nafi'a Hazinesi'nden ru'yet olunup
sair mahâllerde olan köprüler vakfi oldu~u halde vakf~ndan olmad~~~~sûretde ashab-~~hayr taraflar~ndan ve o dahi mümkün olmad~~~~takdirde masanfat~~ehâli tarafindan tesviye olunmak
üzre ta~ra Meclisleri nezaretiyle yapd~nlmas~~ve bu dahi olmad~~~~halde derece-i lüzûmuna
göre Nâfi'a Hazinesi'nden ta'miri mukarrer oldu~undan bundan böyle ta~ralardan ta'miri
niyâz olunan köprüler maddeleri evvel emirde Nâfi'a Nezareti'ne havale olunarak Ebniye ve
Nafi'a Meclisleri'nde müzakere ile sûret-i karar~~bâmazbata ve tezkire istizân olundukdan sonra Maliye Nezâret-i Celilesiyle dahi muhâbere olunarak iktizasma bak~lmas~~ve rivayet olundu~una göre ebniye ke~fine me'mûr olanlar~n baz~~usûl-i nizamiyeye mugayir hareketleri vuku'
bulmakda oldu~undan bunlar~n ~slahat-~~laz~mesine dâir keyfiyat-~~mukteziyesi
beyan ve ifade eylemesi ve ebniye nizarn~ndan ba~ ka daha sair suretle nef'-i âmmi mûcib
olur ~eyler Ebniye ve Nafi'a Meclisleri'nde hat~ ra gelür ise bil-etraf müzakere olunarak Bab-~~
Ali'den istizân k~hnmas~~
Benzeri hâcet olmad~~~~üzre her devletde orman nizam~~umûr-~~cesimeden olarak nizarn-~~
mahs~lsu var ise de i'tinâ ve dikkat olundu~undan nizam-~~mahsûsuna bak~larak bu madde bir
hüsn-i sûrete konulur ve lay~klyla baluhr ise ol nakliyeye ezher-i cihet müstelzim-i menfa'at olaca~~ na ve bu orman maddesinin Nezâret-i Nafi'a'ya verilmesi iktiza-y~~~rade-i seniyye'den bulundu~una binâen derman-~~fenni üzerine teliTat-~~mevcis~de ve nizam~na nazaran Memâlik-i
Mahd~se ormanlar~n~n dahi istihsâl-i hüsn-i zab~tas~~ne makule esbâba mütevakk~f ise Meclis-i
Nâfi'a'da müzakere olunarak ba'dehu Meclis-i Valâ'da dahi bil-mütalaa iktizas~mn icras~~
istizân olunarak gerek Tersâne-i Âmire ve gerek ebniye-i miriye ve ibadullah içün lüzûmu olan
kereste ile berâber hatab maddesinin sûret-i kat'~~ve naklinde teshilat-~~laz~menin istihsali ve ~u
kadar~~Tersâne-i Âmire içün baz~~cibal-~~malûmeden beher sene kat'~~ve tenzil olunan kereste
ve sâirenin Tersânece nizam-1 mahsûsu olarak an~n tatarruk-~~halelden vikayesi ehem olup
bu orman maddesinin dahi Nafi'a Nezareti'ne verilmesinden merâm Mernalik-i Mahrûse-i
~ahane'de olan ormanlarda husille gelen e~cann lüzumlu lüzumsuz kat' olunmas~n~n önü kesdirilmesi ve sahilde münâsip olan yerlerde bi's-suhüle orman yeti~dirilmesi kaz~yyesine mebni
oldu~una ve bu dahi Tersâne-i Âmire
câriyesine muvâfik göründü~üne binen bundan
böyle emir ve ~râcle-i seniyye-i ~ahane buyruldu~u halde Tersânece olan nizâmât kemâkân
mer'iyyül-icra olmak üzre fakat ormanlar~n nezâret-i umûrniyesi Nafi'a Nezâreti'ne bi'l-ihâle
mukaddem orman nizamma dâir evrak ve kuyikl her ne tarafda ve ne vechile ise Nezâret-i
mü~arünileyha tarafindan bil-istihsal nizam-1 sab~luna ve iktiza-y~~dikkat ü hal ve maslahatma
göre i'câbât-~~farka ve müessiresi ikmal olunmas~~ve orman bulunan mahâllerin keyfiyetleri
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Nezâret-i Nafi'a taraf~ ndan bi'l-etraf anla~~lup her birinin mevin'ine göre ne surede nizâma
rabt~~laz~m gelür ise Meclis-i Nafi' a'da kararla~d~nlup Meclis-i Vala'da dahi bil-mütalaa
i'câb~na nezâret-i müteferrias~~istizân Idl~nmas~~
Sâye-i ~evket-vaye-i cenab-~~Padi~ahi'de Dersaadet'de iktizâ eden mahâller kald~r~mlan
beher sene Zabtiye Mü~iri ve ~htisâb Naz~ n ma'rifetleriyle ta'mir ve tesviye olunarak masarifan
hayhca akçeye varup Hazine-i Maliye'den tesviye ve i'tâ olunmakda ise de yap~lan kald~nmlar
az vakitde fenala~arak olunan masârif beyi-nide telef ve heba olmakda oldu~undan ve ~imdiye
kadar i~bu kald~r~m maddesinde Avrupa kald~ nmlanna mütemasil yap~lmak üzre baz~~tecrübeler tebeyyün etmi~~ise de masânfinda ziyadelik oldu~undan ba~ka su yollan ve la~~mlann
haylûleti cihetiyle icras~~müstehil görünerek terk olunup fakat ~imdi yap~lan kald~nmlar dahi
ufak tefek ta~lar ve kiremit parçalar~yla biraz toprakdan ibaret olarak bu dahi gayet çirkin ve
uygunsuz bir ~ey olaca~~ ndan bundan akdem bu husiis Meclis-i Valâ'da bil-müzakere ~imdiki
yap~lan kakimmlarm metânet vechile yap~lmas~~ve maa~h mu'temed ve müntehab münâsib biri
mahsûs kald~r~m me'mûru ta'yin ve ma'iyyetine dahi ayl~ldu kald~ nmolar verilerek me'mûr-u
mumâileyh aleddevam gezüp hemen bir mahallin kald~nm~ndan bir ta~~çeküp bozulmak
sûretini tutdu~u gibi derhal ol mahallin ta~~ m yerine koyarak fenâ bulmamas~na dikkat etmesi
süren kararla~d~ nlarak me'mûrlanna bildirilmi~~olmakla bu hususun dahi bu vechile Nezâret-i
mü~ârün ileyha tarafindan iktiza-y~~hüsn-i tesviyesi bil-mütalaa ve't-tahkik icras~na ibtidâr ve
Meclis-i Nafi'a'da müzakere olunarak bu bâbda hat~ra gelen daha baz~~ ~eyler oldu~u halde
dahi bâmazbata beyân ve istizân lul~ nmas~~
Sâye-i meali-vaye-i cenab-~~Cihandari'de Dersaâdet civar~ nda bu kadar bendler ve su yollan mevcud iken eyyam-~~sayfda ve belki her vakitde sûret-i s~k~nt~~çekilmekde olup bu madde yaln~z ibadullahm zarûretini müstelzim olmayarak Hudâ ne-kerde vuku'a gelen harilderin
sür'at-~~itfas~na muktedir olunamad~~~ ndan envâ'-~~uygunsuzlu~u mûcib olmakda ve buna
sebeb dahi bendlerin biraz müddetden berü larlayla tathiri mün~kin olamayub çamurlann
ziyâdele~mesi ve katma la~~mlann~ n dahi bozulup bütün bütün ~stanbul'un idâresi bendlere
münhas~r olmu~~olarak sâye-i mekarim-vaye-i Hazret-i ~ehriyari'de bendlerin tathiri ve katma
la~nmlann ta'miri bir iki seneden berü tasavvur olunarak evvel ve âhir vuku' bulan ke~iflerin de
enva'-~~ihtilâfi anla~~lm~~~ve su maddesi havâyic-i zari~ riyenin en akdemi bulunmu~~oldu~undan bunun kaz~yye-i çâresine bak~lmas~~iktizâ-i halden olmas~yla bu maddenin dahi Nezaret-i
Nafi'a'ya verilerek bu su maddesi Evkaf-~~Hümayun Hazinesi'ne âid maslahatdan olup her
halde ta'mir ve tesviyesi oradan olmak iktizâ eder ise de Nezâret-i Naf~'adan idaresinde bu
irtibâta halel gelmeyece~inden ve minel-kadim bendlerin tathiri maddesine civarda bulunan
baz~~kazâ ve kura ehalisinin me'mûriyetleri ve idâresi de Tanzimat-1 Hayriye münasebetiyle
anlar fesh olundu~undan yaln~z tathir ve tesviye ve ta'rnirden ücret-i münasibe ile ameliye
görülme~e mütevalduf bulundu~undan gerek bendlerin muhâfaza ve tathiri ve gerek katmalar~ n fenâ bulmayarak hüsn-i icras~~ve masal-d-1 vald'amn ru'yeti emrinde teshilat-~~laz~me
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ve takyidat-~~vâfiye ne makule tedâbire mütevakluf ise bil-müzakere ve
Nezâret-i
mü~arünileyha tarafina bâmazbata beyan ve iktizas~~istizân olunmas~~ve bu hale nazaran Su
Nezared'yle Meclisi'nin dahi Nafi'a Nezâreti tahunda bulunmas~~iktizâ edece~i
Bu misillû me'mûriyet-i cesimede vuku' yâfte olacak hususât pek de mahdûd olmayarak
i'câb-~~hal ve maslahâta tatbik olunmas~~laz~meden olmas~yla bu bâbda zuhûra gelecek kaffe-i
mevadd-~~nafi'a ve hususât-~~ehemmenin Meclis-i Nafi'a'da müzakeresiyle s~ras~yla Bab-~~
Ali'den bâmazbata istizan lulinmas~~
Balada muharrer hususât ~imdilik Nafi'a Nezâret-i behiyyesinin esas-~~me'mûriyetinden
olmak üzre kaleme al~nmas~na ve icra-y~~iktizas~~mücerred menût-~~emr ve ~rade-i seniyye
bulunmu~~oldu~undan keyfiyetin Divan-~~Humâyun Kalerni'ne kayd~yla iktizâ eden mahallere
ilm u haberlerinin tanzim ve i'tas~~laz~m gelece~i.
Bu Nizâmnâme'nin Meclis-i Ahka~n~~Adliye tarafindan kabulüne dair Mazbata
Rehin-i ilm-i Mi-yi vekalet-penahileri buyruldu~n üzre Nâfi'a Naz~n atufedû ~smail Pa~a
Hazretlerinin umûr-~~me'mûresine ve müteferri'at-~~laz~mesinin tahdidine dair iktizâ eden
nizamnâmenin Meclis-i Valâ'da kaleme al~nmas~~hususu ilctiza-y~~ ~rade-i seniyye-i Hazret-i
Sehin~ahrden olmas~yla Meclis-i Vala Dairesi'nde baz~~zevat-~~ kirâm ve mü~ârünileyh
hazerat~ ndan mürekkeb olmak üzre tertib olunan komisyonda nizamnâme ve ta'limat sûretinde
kaleme al~nan lâyiha Meclis-i Vala'da luraat olunarak ledelmutalaa münderic olan mevki
saye-i me'a'li-vaye-i cenab-~~Cil~ândari'de icra buyrulmakda olan mevadd-~~nafi'a ve umûr-~~
hayriyenin biavnihi Teli ilerlemesini mûcib olur hususât-~~mühim~ne ve mukteziyeden oldu~undan manzûr-~~vali-y~~vekalet-penahileri buyrulmak içün takdim luhr~m~~~olmakla hüküm ve
ifadesi nezd-i ali-yi asifânelerinde dahi rehin-i tasvib buyruldu~u halde lapha-i mezkûrede muharrer olan mevki Nafi'a Nezareti'nin esas-~~me'mûriyeti addolunmak üzre Divan-~~Humâyun
Kalerni'ne kayd ile icra-y~~iktizisma mübâderet olunmak içün mü~arünileyh hazrefierine ve
iktizâ eden taraflar~n ma'lûmu olarak hususât-~~muhan-erede Nezaret-i mü~arünileyhaya
mürâcaat olunmak üzre Nezaret-i Mâliye'ye ve laz~m gelen mahallere ilm u haberlerinin
istânna mübâderet lulmaca~~~muhat-~~ilm-i âlem-~ umûl-i Sadaret-penahileri buyruldukda her
halde emr ü fermân Hazret-i men lehü'l-emrindir. Fi 19 Rebiü'l-evvel 65( 1265)
(Mühür) Meclis-i Ahkam-~~Adliye
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Nizarr~nâme'nin tasdiki konusunda Sadâret Makam~'n~n arz Tezkiresi ve ~rade-i seniyye
Addetlû Efendim Hazretleri;
Nâfi'a Na.= atûfetlû ~smail Pa~a Hazretleri'nin umûr-~~me'mûresine dâir muktezâ-y~~emr
u ferman-~~isâbet unvan-~~Hazret-i Sehin~alû üzre Meclis-i Vala'da mü~ârünileyh haz~r oldu~u
halde bil-müzakere kaleme alman nizâmnâme ol bâbda terkim olunan mazbata ile ma'an
manzûr-~~ali-yi-cenab-~~Padi~ahi buyrulmak içün arz ve takdim k~l~nm~~~ve mevadd-~~münderecesi umûr-~~nafi'amn bir kat daha ilerlemesini müstelzim olmak üzre etrafh mutalâa olunarak
güzel kaleme al~nm~~~olma~la medlül ve ahkam~~muvafik-~~emr ve ~rade-i Hazret-i Tâcdari
buyrulur ise mazbata-i merkumede beyân olundu~u vechile mü~ârünileyh hazretlerinin esas-1
me'muriyeti olmak üzre Divan-~~Hümâyun Kalemi'ne kayd ile icra-y~~iktizaz~na ibtidâr olunaca~~~beyanlyla tezkire-i senaveri terkirnine mübâderet k~l~nd~~Efendim. Fi 12 Rebiül-ahir 65
(1265)
Ma'rûz-~~çakir-i kemineleridir ki;
Vadi-i edâ-y~~ tefhim olan i~bu tezkire-i sâmiye-i Sadaret-penahileriyle zikr olunan
Nizâmnâme ve Mazbata manzûr-~~ali-yi cenab-~~Mülükâne buyrulmu~~ve vakfa mevadd4
münderecesi umûr-~~nafi'an~n bir kat daha ilerlemesini müstelzim olmak üzre etrafl~~mutalâa
olunarak güzel kaleme ahnm~~~olmas~yla mazbata-i merkumede beyân olundu~u vechile
mü~arünileyh hazretlerinin esas-~~me'mûriyeti olmak üzre Divan-~~ Hümâyun Kalemi'ne dahi
kayd ile icra-y~~iktizaz~na ibtidâr olunmas~~ ~eref-efza-y~~ sudûr buyurulan ~rade-i seniyye-i
Hazret-i Sahane iktiza-y~~celifinden bulunmu~~ve mezkûr Nizamnâme ve Mazbata yine savb-~~
savab-nünr~a-y~~asifânelerine ba's ve tisyâr k~lmm~~~olma~la ol bâbda emr ü fermân Hazret-i
men lehül-emrindir. Fi 13 Rebiül-ahir 65( 1265)"
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