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Bilindiği gibi, OsmanIı devlet yönetiminde nişancı denilen görev-
linin özel bir yeri vardı. Ferman,benit, menşur, name, ah£d-name gibi
resmi belgelerin baş tarafına padişahın imzası demek olan tuğrayı çek-
mek görevini yerine getiren nişancı, ~sıl olarak Divan-ı hümayundan
çıkan emir ve kanunlara nezaret etmek, geçerli olan kanunlar'uyarınca
tım ar tevclhlerini yürütmek, yeni fethedilen ülkelerin ya da gerek du-
yulan diğer yerlerin tahririni yaptırmakla yükümlüydü. Sonradan birer
ay~ımakam ve daire olan reisülküttablık ve defter eminliği görevlerini de
üstlenmişti ve bu dairelerin de doğrudan .amiri buh~nuyordul. Yani,
devlet yönetiminde şeriatı temsil eden ulemaya karşı, özellikle padişa-
hın iradesinin ifadesi olan kanun (örn hukuk)'un temsilcisi olan küttab
,sınıfının başında yer almaktaydı. Askeri, mali ve idari alanda padişah
iradesi demek olan kanunlarin, kuralların tespit ve korunması bu küt-
tab sınıfının görevi idi.2 Tımar v~ toprak meseleleri ile ilgili kuralları
nişancılar formüle eder, hüküm ve kanun olarak padişah tuğrası ile ge-
çerli kıılınırdı3• Bu nedenle nişancıların bilgi ve tecrübesinınin önemi bü-
'yüktü. Feridun Bey, Celal-zade' Mustafa, Hamza Paşa' gibi nişancıla.r,'
XVI. yüzyılın sonuna kadar ülkenin sosyal, ekonomİk ve askeri ,yöne-
timinin temelini teşkil eden kanun maddelerinin tespit ve muhafazasın-
da öİlemli r~l oynamışlardı. Diğerleri hakkında yeterince bilgi sahibi
Olduğumuz halde\ XVI. yüzydın sonlarında, zaman zaman ayrı~masına
rağmen, uzun süre nişancıIık makamını işgal eden ve kanunnamelerde
adından sık sık söz edilen Hamza Bey (Paşa)'in kimliği ve hayatına

1 Bk. Gökbilgin, Tayyib. Nİş~ncı madd. tslam Ansiklopedisi IX, 239-302; İnalcık, HaliL.
Reİsü'l-küttab madd. tslam A~siklopedisi IX, 671-683.

'2 Bk. İnalcık, HaliL. On the Seeularism İn Turkey. Orientalische Literatur-Zeiıung LXIV i
9-10 (1969) 437-446.

3 Bk. İnalcık, HaliL. Kanun madd. EI (2), IV, 561.
4 Bk. Mordtmann, J.H. Feridun Bey madd. tslam Ansiklopedisi IV, 569-70; Gökbilgin,

Tayyİb. Ceıaı-zade Mustafa. Islam Ansiklopedisi III, 61-64.
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ilişkin bilgilerimiz pek azdır. Bu kısa yaiıda, Ankara şer'iye sicillerin-
de karşılaşılan Hamza, Bey ile ilgili belgeJerden söz edilerek, bu ünlü
nişancının haya!ına ışık tutan bilgilere ufak bir katkıda bulunulacaktır.

Ne zaman, nerede doğduğunu ve reisiü'l-küttab oluncaya -kadarki
hayatının nasıl geçtiğini hilmediğimiz Hamza Bey'in, Edhem adlı bi-
rinin oğlu olduğunu, Ankara şer'iye sicillerinde bulduğumuz, H. 4 Zi'l-
ka'de 1001/ M. 2 Ağustos 1953 tarihli birbelgeden öğreniyoruz. Sözü
'edilen belgede, "hiila nişiincı. olan kıdvetü'l-ekiibir ve'l-a'yan Hamza
Bey ,ibni Edhem"in, Ankara'nın Yeğenbey mahallesinde "bir anbiir,
bir ahur ve iki beyt-i ulvi ve bir sofayı müştemil" ;mülkünü, Vezır İbrahim
Paşa'ya sattığı bildiriliyorso Ayrıca aşağıda anacağımız belgelerde ıi~m-
za Çelebi'nin Ankara'daki evkafa nazır atandığı, kendi' haslarınılI ve
oğlu ile to~ununun zeaınetlerinin Ankara sancağında olduğu belirtili.
yor. Bunlara bakarak, onun Ankara ile' ilişkili olduğu, hat1 a oralı ola-
bileceği söylenebilir. '

Hamza Çelebi, sarayda kalem odalarında yetişm~ş ve uzun süre Dı-
van-ı hümayun Htipliği yapnnş olmalıdır. İlk kez' H. 981/ M: 1573-
74 de ünlü münşe'at müellifi Ferid.un Bey'in yerine Reisü'l-kütiab ol-
duğu, Hiilifetü'r-rüesa'da belir1iliyor6• Bu bilgiyi doğrulayan ve .destek-
leyen başka kayda rastlayamadık. Mehmed .Sür~yya, Hamza Bey'in \.
H. 988/ M. 1580'de reisü'l"küttab atandığlm bildiriyor7 •.Mühimine def.
terlerİnden birindeki bir kayıt, bize Hamza Bey'in bu makama atan-
dığı kesin tarihi vermektedir: Sözünü ettiğimiz kayda göre, 7 Safer 988/
24 Mart 1580 günü "Reis,-i Divan" olmuşturs. Aynı yılın Şa'ban/Ey.
lül ayında Hamza Bey'in nişancılığa yükseldiğini görüyoruz9• Ancak
bu görevde uzun süre kalmadığı anlaşılıyor. H. 989/ M. 1581 yılında
ma'zul olmuş ve yerine, nişancılıktan Köstendil Sancakbeyliğine gön-
derilen Feridun Bey, tekrar atanmış ve KöstendiI Sancağı'Hamza Bey'e
verilmek isteiımişse de, 'o bu ,mansıbı kabul etmeyerek, ma'zuliyet
dönemini daha iyi bir görev beklemekİe geçirmiştirıo ..

5 Bk. Ankara Şer'iye SicilIeri V /1059
6 Bk. Ahmed Resmi: Halifetü'r-rüesa, İstanbul 1269, 16.
7 Bk. Mehmed Süreyya. Sicill.i Osman. II, 252..
8 Bk. Başbakanlık Arşivi, Müh. Def. m: 39, 292: "Fi 7 S 988": Bugün Hamza Çelebi

Efendi reis olmuşdur."
9 Bk. .Sicill-i'Osman. II, 252, Selanik<, 161; Halifetü'r-rüesa, 16. ,

10 Bk. Selanik.,- 162. Halifetü'r-rüesa'da (16-17); Hamza Bey'in Köstendil sancağına gön-
derildiği yazıyor. Ancak biz Selaniki'nin ifadesini daha doğru buluyoruz. Çünkü, o kısa bir s.üre
süre sonra sur-ı hÜlUayUn na?,ırı olacaktır.
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H. 990!M. 1582 tarihinde Sultan Murad Han, şehzade Sultan Meh-
med'in sünneti için sur-ihümayun düzenlenmesini emretti ve "sabıkii
matbiih-ı iimire emini olan Dergah-ı Ali .müteferrikalarından Klf''ra Biili
Beyemin ta'yin olunub ve sur-ı hümayun mesiirifiiçün müstakil kalem
olmak üzere sabıkii südde-i devletde. Nişaneılık hidmetinde olanHamza
Bey hazretle.ri Niizır-ı sur-i hümiiyun olmak fermiin olundu" 11 • Bu gö-
revden sonra Hamza Bey'iri yine reisü'l-küttablık makamına getiril-
diği anlaşılıyor. Çünkü H. 992/1584 yılmda, "Kırım Ham üzerine fet-
ret vaki olub. Vezir-i a'za~ Osman Paşa hazretleri serdiir ferman olundu-
ğunda"12) "Mesih Paşa hazretleri kaim-i makiim-ı sadr-ı a'zami oldu ve
serdaroı a'ziim hazretleri H. 992 ,(M. 1584 Kasım) Zi'l-ka'de'sinde (Jskü-
dar'dan göçtüler". Bu sırada Nişancı Mehmed Paşa'nın yanında divit-
darlık görevi ile bulunan Selanik! Mustafa aynen şöyle diyor: "Reis-i
Divan Hamza Çelebi Efendi ve tezkireei Tae-zade Efendi ve kiitib-i Divan
Suzeni-zade Mehmed Çelebi sefere me'mur olub veda'laştılar"13. Hamza
Bey sefere gidince, Sadaret Kaymakamİ Mesih Paşa'nın yanında Kü-
çük Hasan Bey, reisü'l-küttab oldul4• Bu aradaKınm Hanı'nın ülke-
sindeki karışıklığı düzelttikten sonra, Şark seferine yönelen Özdemir-
oğlu Osman Paşa, bu <seferdeöldü. Sadaret mühürü, Niğbolu Beyi Ah-
med Paşa-zade Meh~ed Bey tarafından İstanbul'a getirildi ve Osman
.Paşa H. Zi'l~hicce 993 (Kas~m 1585). tarihinde Diyarbakır'deki tÜrbe-
sine defnedildi ve 8 Zi'l-hicce 993 de (1~ Aralık 1585) sadrazamlığa Me-
sih Paşagetirildiıs. Mesih' Paşa'nın sadrazam olduğunda geçinemediği
Hamza Bey'i. Kastamonu sancakbeyliğine gönderip,: reisü'l-küttablığa
Küçük Hasan Bey'i atamakistedigini, fakat seferden dönen I!amza
Çelebi'ninbu değişikliği kabul etmeyerek kendisinin resisü'l-küttablık-
tan ayrılmasını önlediğini, çeşitli kaynaklar yazıyor16• Öyle ki,Mesih
Pa.şa'nın Küçük Hasan Bey'i nasbı padişah ta~afından kabul edilmeyip
sadrazam bir iki def'a arZ ve telllis edip de reddedilince, "bana muin
ve muavin olmayan şahsı kullanmazın ve sözünün nüfuzu. olmayan ve-
zirlerden dahi olmağı istemezindeyÜb tekiiüde tiilib oldu ve terkoi alem-i

il Bk: Selaniki, 165.

12 Bk. Seltlniki 182.

13 Bk. Selaniki 186.

14 Bk. Halifeıü'r-rüesa 16-17.

15 Bk. Selaniki 202.

16 Bk. Peçevi, II, 18; Halifeıü'r-rüesa, 17.,
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fani edince mütekiiid oldu"17. Yalnız Peçevi'de anlatılanhu bilgileri doğ-
rulayacak kayıtları, olaylarin çağdaşı 'Olan Selanikl'de bulamıyoruz.
Tam tersi "sabıM Mesih Paşa sadaretinde reisü'l-l~üttab olan Küçük
Hasan Bey, maraz-ı şir-i pençeden vefat etti"18 ifadesinden, Hamza Bey'in
bir süre bu görevden ayrıldığı ve yerini Hasan Bey'e bıraktığı anlaşı-
lıyor. Ancak bu ayrılık çok kısa sürmüş olmalı ki, H. 22 Safer 995/ M.
1 Şubat 1587'ye kadar onu yine reisü'l-küttab olarak görüYQruz. Fakat
bu tarihte "dört yüz binakçalık haslar tasarruf eder deyü azI olunub tı-
marları havass-ı hümayuna ilhak olundu ve ... yerine Tae-zade Mehmed
Çelebi"nin reüsü'l-kü1!tab olması buyuruldul9: '. Bu ma'zuliyet dönemi

, çok uzun sürmemiş olacak ki H. 998/ M. 1589-90 yılına ait olayları an-
latırken Selaniki, Hamza Bey için şunları anlatıyor: " ... işbu sene Zi'l-
ka'desi evahirinde Vezir-i a'zam Sinan Paşa hazretleri Reis-i Divan
Hamza l1ey'e latife yüzünden her bar tezvir ve telbisten hali değilsin demek
adet-i kadimelerindim idi. Bu esnada bir hatt-ı hümayunla tekiiüd veril-
miş bir zeamet husu;unda lecc ve inad olunub hak Hamza Beyelinde
olmağın ,böyle riyasetten ne hasıl olur deyü istiğna etmeğin aZI olunub ye-
rine Baştezkereci Dal Mehmed Çelebi Rei.s-i Divan oldu, fi't-tarihi'l-mez-
bar ve Ham'za Bey'in riyasetten dördüncü infisalidir. El-hak Devlet-i

, aliyye'nin kadimi emekdarıdır ve saltanat umurunda istihdam olunugel-
mişdir, yine gelece~ odur, dedilermo.

GÖrülüyor ki Hamza Bey küttab sınıfına katılıp devlet hizmetine
girecek olgunlu~a ulaştıktan sonra, merkez bürokrasisinin gruplaşma-
larma ve gruplar arasınd~ki sürekli çekişmele~e katılmasına rağmen,
kendisini vazgeçilmez bir eleman olarak kabul ettirmiş ve zaman zaman
azı edilip bii- süre boş beklemesine, ya da b~r başka göreve atanmasına
rağmen uzun süre reisü'l-küttablık etmiş, Divan kalemlerinin başkanı
olmuş ve önemli bir mevkı' işgal etmiştir. Asıl önemli görevleri, bir
devlet adamı olarak parlaması, hayatının bundan sonraki dönemiii-
dedir. H. 1000 yılının şevvalinde (~. Temmuz 1592) Hamza Bey nişan-
cılık makamına getirildi21• Bu tarihte NişancıAbdülhay Paşa hasta idi.
Uzun süre Geyve .Akhİsarında kendi halinde hastalığı ile uğraşmak~

, 17 Bk. Perevi II, 18.
18 Bk. Selanik<, 217.
19 Bk. Halifetü',..rüesa. 18; Selaniki, 217.
20 Bk. Selaniki, 271.
21 Bk. Halifetü'r.,.üesii, s. 1,7



HAMZA PAŞA 35

taydı. Kurtulamayıp' ölünce, yerine Reisü'l-küttab Hamza Beyatandı,
onun yerine de Beştezkereci Molla Ferruh Efendi geldi22.

Hamza Bey'in şöhret bulması, bu görevi .dönemindedir .. Ankara
ş'er'iye sicillerinde, bu nişancılık dön~mine ait kimi kayıtlara raStlan-
maktadır. Örneğin, H. 4 Zil'-ka'de 1001/ M. 2 Ağustos 1593 tarihli bir
belgede, yukarıda dasözünü ettiğimiz gibi, Hamza Bey Ankara'.nın
Yeğenbey ın ahallesindeki evini Vezlr İbrahim Paşa 'ya -satmaktadır23.
Yine H. 3' Şa'ban 1002/ M. 24 Nisan 1594 tarihli bir berat, Hamza
Bey'e ilişkindir24. Bu belge, ile Hamza Bey "Ankara'da vaki' Kızılbey
cami'i evkiifına ve şehre cari olan sular evkiifından olan karyeler ve sair
tekke vezaviyelerin evkiifına .... hasbi" nazıT atanmaktadır. Nitekim
H. 3 Şevvall002/ M. 22 Haziran 1594 tarihli bir belge25 ile H. Evahir-i
Zi'l-ka'de 1002/ M. Ağustos ortalarİ 1594 tarihli bir diğer belge26;
Hamza Bey'in nezaretinde, Kızılbey c~mi'inin onarılmasına ilişkindir.
Kendisi Nişancı olarak İstanbul'da bulunduğundan, Ankara'daki va- . \
kıflara nezaret görevini, vekili Müderris Abdülkerinı Efendi bin Kasım
Halife aracılığı ile yürütmektedir.

Hamza Bey, H. 1003/ M. 1595 yılındaki saltanat değişikliğinde,
yani II. Mehmed'~n padişah olması sırasında da nişancılık görevini
sürdürmüş ve bu ~~ada kendisine Rumeli Beylerbeyiliği payesi verilerek
paşa ünvanını almıştır27. Yalııız bu konuda, Halifetü'r-rüesa ve Sicill-i
Osmani'de verilen bilgi ile sicillerden çıkardığımız kayıtlar birbirini
tutmamaktadır. Adıgeçen eserlerde Hamza Bey'e Rumeli beylerbeyi-
liği payesi değil, Anadolu beylerbeyiliği payesinin verildiği belirtildiği
halde, Hamza Paşa'nın torunu, Divan-ı hümayun katiblerinden İsma-
il'e verilen bir timar ile ilgili H. Evahir-i ll. Ahi;r 1008/ M. Kasım orta-
ları 1599 tarihli fermanda Hamz~ Paşa'dan "mukaddema Rumeli Bey .•
lerbeyisi olub Tuğray-i hümayunum hidmetinde iken te~iiüJ olmuş" diye
söz edilmektedir28• H. 9 Ramazan 1.0101 M. 2 Şubat1602 tarihli bir baş-
ka kayıtta ise ."Bu'ndan .akdem Rumeli beylerbeyisi olub hala TuğTay-ı
hümayunum hidmetinde olan emirü'l-ümerai'l-kiram Hamza Paşa haz-

ı ~ - •

22 Bk. Selanik., s. 326.
23 Bk. Ank. Şer. Sic. V /1059.
24 Bk. Ank. Şer. Sic. V /1151.
25 Bk. Ank. Şer. Sic. V /4.
26 Bk. Ank. Şer. Sic. V /1079.
27 Bk. Ank. Sic. vın /2482, 2483; Halifeıü'r-riiesa, s. 17, Sicil.i Osman. II, s. 253.
28 Bk. Ank. Şer. Sic. Vn/2483.

r
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). retleri" denmektedir29• Arşiv helgelerine öncelikle güvenmek gerekirse,
durumu şöyle değerlendirmek olasıdır:H.I003 IM. 1595'den sonra Ham-
za Bey, Rumeli heylerheyiliği payesi il~ paşalığa yükseltilmiş ve devletin
ileri ge1enle~iarasında yer almı~tır. Ancak, H. 1005IM. 1596 yılında
nişancılıktan ayrılıp.ıştır3o• Bu ayrılık; Halifetij,'r-rilesa'nın ;belirttiği gi-
hi H. 1006IM. 1597 yılına kadar değil, en azindan H.I008 I M. 1599-
1600 yılına kadar sürmüş olmalıdır. Zira yukarıda sözünü ettiğimiz ti-
marla ilgili H. Evahir-i R. Ahir 1008I M. Kasım ortaları 1599 tarihli
fermanda Hamza Paşa'dan "mütekiiid nişancı" olarak h~hsedilmek-
tedir. H. 1010IM. 1602 tarihli helgede yine "nişancı" olduğu helir-
tildiğine göre, Hamza Pana bu iki tarih arasında tekrar aynı maka-
ma gelmiştir. Bundan sonra ölünceye kadar nişancılık makamını iş-
gal ettiği anlaşılıyor. Çünkü, Halifetü'r-rüesa'nın "..bin altı evahirin-
de tekrar nişanc~lık ile nail-i me'mul olı,ıb bin oniki zarfında Kaim-i
makam olan Cerrah, Paşa illet-i nokraya mij,btela ve umur-ı Divaniyye-
yi idarede tamü'l -kuva olmamağın Divan'ı Hamza Paşa'ya gördürüb,
ol dahi cüz'iyatı ısfa ve icra, külliyatı kendüye ifham ve inha ederek Cer-
rah Paşa'nin (J,zline sebeb" olduğunu3! hildirmesini, Sicill-i Osmani
şöye tamamIamaktadır: ". ;1012'de Kaim-i makam Cerrah Paşa hasta-
lığındf!' vekalet edib anı~ azline Mis oldu. 1013'de nişancılıktan azl edil-

. miş ve 1014 saline doğru fevt 01muştur"32. Ancak, Hamza Paşa'nın ölü-
mü, Sicill-i Osmanı'nin hildirdiği gibi,H. 1014'de değil, hu tarihten
iki yıl kadar sonra vuku'hulmuş olmalıdır. Çünkü, H. 9 Evvel 1014IM.
25 Temmuz 1605 tarihli hir sicil kaydında "Nişancı Hamza Paşa haz-
retleri yevmi iki akça ile bir süretü'l-mülk vaz' itdiğü Ahmed bin Hasan
ferağ idüb yerine Halil Fakih bin Abdurraman'a tevcih şüd" denilmekte-
dir33• Anlaşılıyor ki hu tarihte Hamza Paşasağdır. H. 3 Ramazan 1016
IM. 22 Aralık 1607 tarihli iki helge, Hamza Paşa'nın öldüğüyılı sap-
tamamıza yardımcı oluyor. Bu belgelerden ikisinde de Hamza PaŞa'-
dan "merhum" diye hahsedilrri.ektedir34• Belgelerin tarihine çokyakin
bir zamanda ölmesi muhtemelolan Hamza Paşa, o,sırada halii nişiincı
hulunuyordu. Zira, andığıınız helgelerin ikincisinde, Paşa'nın a~amla-

29 Bk. Ank. Şer. Sic. VIII i 2486.
30 Bk. Halifeıü'r.rüesa, s. 17.
31 Bk. Adıgeçen eser,s. 17.
32 Bk. Sicil., Osman, II, s. 253.
33 Bk. Ank. Şer. Sic. lXI 2749.
34 Bk. Ank: Şer. Sic. XII 179. 180.
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rından Murad Bey, Ankara sancağında Hamza Paşa'nın zeametine
dahil hulunan Şenlik adlı köyünder-anbiir olan mahsulünü, geçerli
fiatlar üzerinden satmakt"adır35.

H~mza Paşa nişancılık' görevinde iken, devlet yönetiminde hüyük
önem taşıyan örfi 'kanunlarınderlenmesinde ve uygulanmasında söz
sahihi 0lmuştur36. Öyle ki kendisindensonraki dönemlerde uyulması
gereken k~ralların sağlıklı olarak saptanması için, Hamza Paşa'nın uy-
gulamaları tanık olarak kullanılmış, onun zamanındaki uygulamanın en
doğru olduğu kahul edilmiştir. XVI. yüzyılın sonlarında ve XVII. yüz-
yılın haşlarında hu konuda en hüyük otorite Hamza Paşa'dır. Bugün
kütüphanelerimizde hulunan hirçok kanun-name nüshas~nda "Hamza-
Paşa kanlfnu bu idi", "Bu hususta 'Hamza Paşa emr-i şerif vermiştir"
derkanarını taşıyan pek hol kanun metnine rastl~mak mümkündür.
Örneğin, H. 1017/ M. 1608-9 tarihli "Kanun -name-i eedId" adlı hir
nÜshadan aldığımız şu bölümler, hu konudaki sözlerimizin en açık ka-
nıtı durumundadır: "Kanun: Deyn için yerler fürDht (Jlunmaz, der za-
man-ı' Hamza Paşa. MedyUnen fevt olan~imesnenin yerleri deyn içün
ınıriye füruht olunuh deynine virilmez ve hir kimesne dahl gelüh hen
.ol deyni eda eyledim deyü ol yerleri alamaz, eğer mülk metrukatı var
, ise deyn andan eda ôlunur. Yerlere dahI idemezler deyü hin. on (M.
1601-1602) senesinde hu minval üzere hükm-i şerıfvirilüh heman-oğluna
i~tikal itmek kanundur"3? Yine hir haşka konudaki _hüküm şöyledir:
"Bir kimesnenin, hir kimesne zimmetinde olan akçasını tahsH iden mü-
haşir eğer ihtidadan ücret kavl itdi iseanı alır, itme di ise şehr içinde o-
landan hinde heş akça alur. Eğer şehrden taşra mesafe-i ~stada 'ie,
Akşehir ve Konya gihi, hinde on akça ahır ve eğer mesafe-i 'ba'idede ise,
Halep ve Şam gihi, hinde on heş akça alur. Eğer mesafe gayetde eh'ad
ise, Mısır ve Bağdat ve 'Yemen gihi, hinde yirmi heş akçe ahır ve hi'l.
cümle otuzavarınca müsağ var mıdır deyü Ali Efendi'den sual ölunduk-
da merhum Celal-zade'den iznhu vechiledir deyü cev~h virdi. Sipahiye
hassa çiftlik 'kayd olan yere hağ gars olunsa kal' olunİnaz.Sipahilere
defterde hassa yazılu kadimden hassalıküzere tasarrufolunagelen yer-
lerden hağ gars olunsa, sonra gelen hassa çiftliğindir deyüka), etmek
caiz değildir. Ruh' hasılın almak kanu~dur deyü Hamza Paşa hükm-i

35 Dk. Ank. Şer. Sic. XI {180.
36 Dk. Osmanlı Kanun-naıııeleri. Milli Tetebbu'lar Mecmuası i {i (331) 49-112, 305-348.
37 Dk. H. 1017 tarihli Kanun-name, 8 b.
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şerif vermişdir"38. "Kanun: Mukaddemabağçe olan yerlerin eşcar-ı
müsmiresi kalmay~b içıne saban girüb zira'at iderler iken, ol yerler
üç sene ale't-tev~li bila-mani' boz ve hali kalub tapuya müstahak ol-
duktan sonra bir kim.esne sahib-i arzdan tapu ile alub zira'at eylese
hala ol yerlerin içinde hüdayi ceviz ağacı olduk da eski sahibi ol yeri,
mukaddema bağçe idi, tapuya müstahak oİmaz ve içinde ceviz ağaçları
vardır deyü niza' idemez. Hüdayı ağaç yere tabi'dir, yeri tapu ile, alan
kimesne zabt ider. TevkCi Hamza Paşa emr-i şerif vermişdir"39.

Celal-zade. kanun-namesi .diye bilinen metinde40 de, sonradan ek-
lenmiş, Hamza Paşadöneminin uygulamalarından. sözeden derkimar-
lara rastlanıybr. Ö,rneğin, "Hatib ve imamolanlar madam ki hitapet ve
imamet hidmetinde olalar, resm"ibennak virmiye deyü Nişancı Hamza
Paşa çok hükm vermişdir"41 denerek ilgili hüküm daha da kuvvetlen-
dirilmiştir. Yine, .yeniçerilerin timara çıkışları ile ilgili bölümde '~Kıb-
rıs yeniçerileri ahvali Reisü'l-küttab kanun-namesine Hamza Paşa hattı.
ilesonradan bu minval üzere yazılmıştır"42 derkenarı vardır.

Hamza Paşa'nın ailesi hakkında ayrıntılı bilgilere sahip değili~.
Yalnız, Ahmed adlı' bir o'ğlunu~ olduğunu ve onun da Divan-ı hüma-
yun katipliği yaptıktan sonra, Bolusancakbeyliğine atandığını, emekl~'
olduktan sonra daha babasının sağlığında öldüğünü ve Ahmed'in oğ-
lu, Hamza Paşa'nın torunu İsmail'in de dede ve babasının mesleğine
girerek katiplik yaptığını, sunduğumuz sicil belgelerinden öğreniyoruz.

; \ i

BELGELER'

Ankara Şer'iye Siciİi V /1059 i
Sebeb-i tahrir-i hurM budur ki:
Hala Nişancı .olan kıdvetü'l-ekabir ve'l-a'yan, makbulü's-südur

ve'l-erkan HAMZA BEY ibni EDHEM kıbelinden hususu atiyİ'z-zİkre
vekil -olub vekaleti Mustafa Kethüda İbni Abdurrahman ve Za'im Alİ

38 Bk. H. 1017 tarihli Kanun-name, 10 a.
39 Bk. Aynı eser, 10 b.
40 Bk. Mecmua. Süleymaniye Kütüphanesi, Reisü'l-küttab Mustafa Efendi Kitaplan,

No: 1004; Öz, Necmi. Celal-zade Kanun-namesinin tetkik ve tahlili. İ,Ü. Edebiyat Fakültesi.
Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Kürsüsü Lisans tezi, No: 877, İst. 1966 (Basılmamış).

41 Bk. Aynı mecmua, 24 a.
42 Bk. Aynı mecmua, 26 b.
43 Bk. Ank. Şer. Sic. VII / 2482, 2483.

.
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Bey ibni Abdullah şehadetleriyle şer'an sabite olan Dergah-ı ali çavuş-
larından Mahmud Çavuş ibni İbrahim, meclis-i şer'de hafızu hazi'l- ki-
db vezir-i mükerrem, müşir-i mufahham, müessisu bÜllyani-d'-devlet
ve'l-ikbal, müşeyyidü erkani.'s-sa'adet ve'l-;clal,' nazımu menazımi'l-
meıı:~.leketi'l-Osmaniyye, ~aliicü D.ıenahici'l-mu'adeleti'l-hakaniyye, ...
.'.. el-muhtes bi-mezidi mayeti'l-meliki'l-a'la Hazreti İbrahim Paşa
jbni Abdülmennan kıbelinden hususu atiyi'l-beyana vekil olub veka-
leti şahidin-i mezburin şehadetleriyle şer'an sabite olan Mustafa Ket-
hüda ibni Abdurrahman mahzarında ikrar-ı sahih-i şer'i ve i'tiraf-ı
sar!h-i mer'i idüb müvekkıliin müıiıaileyh Hamza Bey'in vilayet-i
Anadolu'da Ankara nam kasaba J:!lahalHHından' Yeğenbey mahalle-
sinde vaki' bir anbar ve bir alıun ve iki beyt-i ulviyi ve bir sofa ve bir
.inuhavvatayı müştemil olub hududunun bir canibi Haydar Ağa ibni
Abdullah mülkü ve 'bir dinibi Kürkçü Mirad nam zimmi mülkü ve iki
tarafı tarikoi amma mÜlltehi olan mülk menzilini, müvekkil-i müşa-
rünileyh lazal müşarünileyh Paşa hazretlerine on bin fidda Osmani
akçaya bey'~i kat'i ile bey' itdüm ve meblağ-ı mezburu bi'-t-temam
alub kabz ve te8lim itdüm didi, didikde mukm-ı mezbu:~>Mahmud Ça-
vuş'un bi'l-ve~ale vech-i meşruh üzere olan cemi' kelimiltıııı muma-
ileyh Mustafa Kethüda dahi vicahen' ve şifahentasdik ve tahkik idüb
ma hüve'l-vaki' bi't-taleb ala vuku'a tahrll.' olundu. Tahrlren fi'l-yev-
mi'r-rabi' min şehr-i zi'l-ka'dei'l-hıram mın şuhur seneti ihdii ve elf.
ŞuhUdü,'l-hal:

Ali Bey
Eyyüb

Kıdvetü'l-mekarim

'Hüseyin Ağa
Müteferrika
. Bayram
Abdullah

Fahrü'l-akran Nasuh
Mahmud Çavuş El-katib

Mehmed
Memi
Mehmed

II

Recep
Süleyman

ve gayrihim

Ankara Şer'iye Sicili V / l1S1

Nişan-ı şerif-i alişan~i sami-mekan-ı sultan! ve tuğray-ı garray"ı
cihan-sitan-ı haldini hÜkmü oldur ki:

Çün in ayet-i bi-gayet-i aliyye-i şahane ve himayet-i bi-nihayet-i
hilye-i mülukanem mevhibeti, ibad-ı ml~'1ladlarımdan rrıüstehakk-ı ir-
tifa'-ı şan ve müst~vceb-i i'tila-ı mekan olanlarbabında mebzul ve mas-
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rM ve bi-diriğ ma'tMtur. Binaen ala zalik Ankara'da vak!' Kızılbey
cami'i evkiifına ve şehird~ cari olan sular evk iifıııdan olan karyeler ve
sair tekke ve zaviyelerin evkafına, bi'l-fi'il TUGRAY-I HÜM.AYÜ-
NUM hidmetinde ol~n rafi'-i tevkı'-i refi'-i sa'adet-nişaI!--ı hakiini ve.
nakil-i yarlığ-ı heliğ-i mekremet-ünvan-ı tacdari, iftiharü'l-ümera ve']-
ekabir, müs1Jecem'-i cemi'i'l-me'ali ve'l-mefahir, zu'l-kad~i'l-ümem ve'l-
fahrü'l-ehem, el~muhtes bi-mezidi inayeti'l-meliki'l-a'la HAMZA - da-
met me'alihu - hashi nazır olmak her vechile mehel ve layık ve müna-
sib olmağın zikr olunan evkiifa hasbi nazır olmak fermamm .olıib bu
berat-ı sa'adet-ayalı ve behçet-ayatı vİrdüm ve buyurdum ki evkiif-ı
mezhııra hasbetuIlahi teala nazır olub evkiifıgörüb gözedüb mütevel-.
liler ve katib ve cahiler ve sair mübaşirleri, mümaileyhi kendülerine
nazır bilüh umıır-ı evkafdan her ne vaki' olursa müşarünileyh ma'ri-
feti ile eyliyeler. Vakıfın' ruhu içün ve benüm devam-ı devletim içün
du'aya müdavemet göstereler.Şöyle bileler, alamet-i şerife i'timad
kılalar. Tahriren fi'l-yevmi's-salis min şehr-i Şa'bani'l-mu'azam. min
şuhıır seneti ısneyn ve elf.

Bi-makam-ı Konstantınıyye

III

Ankara Şer'iye Sicili VIII /2486 (9 Raazan 1~IO)

Budur ki: bundan akdem Rum-ili beylerbeyisi olub hala Tuğray-ı
hümayfınum hidmetinde olan emirü'l-ümerai-I-kiram Hamza Paşa
hazretleri haslarından Tuti~yüzu nam hasları zabiti olan fahrü'l-akran
Piyale Bey ibni Ahdullah mahfel-i kazada Nazırü'l-emval olan Karlı
Bey mahzarında müşarünileyh hazretlerinin ha.slarına dahI idüb teaddi
ider, müşarünileyhin hasıarı min külli'l-vücııh serbesttir deyü ferman-ı
hümayun ibraz idiib nazıroı mezbıır muvacehesinde kı!aat olundukda
nazır-ı mezbıır, müşarünileyhin Tuti-yüzü nam hasıarı re'ayasına asla
dahI ve tıi'arruz itmeyüb ve anlar ile da'va ve niza'ım yokdur ve min-
ba'd ta'arruz daM itmezin didiği ikrarın merküm Piyale Bey tasdik
itdikten sonra ma-?üve'l-vaki' kayd şüd. ~

Mustafa çavU:ş
Mehmed

ve gayrihim

Yetilmiş Çavuş
Ali

Mehmed Nazır
El-hac Hüseyin

Mustafa Fak!h
Ali, el-imam
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IV
Ankara Şer'iye Sicili LXi 1749 (9 R. Evvel 1014)

Budtır ki: Nişancı Hamza Paşa hazretleri yevını iki akça ile yev-
mi bir süretü'l-mülk vaz' eyledüği Ahmed bin Hasan ferağ idüb yerine
Halil Fakih bin Abdurrahman'a tevdh şüd. .

V
Ankara Şer'iye Sicili VII i 2482

Nişan-ı şerif-i alişan-ı sami-mekan-ı sulHıni ve tuğray-ı cihan-si-
tan-ı hakani, nüfzu bi'l-avni'r-Rabbani hükmü oldur ki:

Erbab-ı kalem ki eşref-i tevaif-i Ahmed'dir, daima ni'am-ı aliyye-i
şahane ve meacim-i hılye-L padişahanemden mefret ve mükrem kılın-
mak levazım-ı hasene-i şehriyari ve kava'id-i ava'id-i müstahsene-i
kari-mekandır, binaen. ala zalik .Divan-ı hümayftnum katiblerinden
rafi'-i tevkı'-i refi'-i şehriyari, kıdvetü erbabi't-tahr.rr ve'l-kalem, um-
detü eshabi't-takrrr ve'r-rakam Katib İsmail - zide kadrehu - Südde-i
sa'adetime gelüb sabıkil Rum-ili beylerbeyisi olub Tuğray-ı şerifim hid-
metinde iken tekii'üd ihtiyar iden emrrü'l-ümerai'l-kiram Hamza Paşa
- damet me'alihu -'nun oğlu olub Bolu sancağı beyi iken mütekii'id
olan Ahmed'in sulbi oğlu oluh ehH kalemdil' deyü ibtidadan ze'amet
ile babası mezbftr Ahmed'in mukaddema JIlut;asarrıf olduğukitabeti
virilmek ricasına arz olundukda ibtidadan otuz bin akça ze'amet ile
babası yerine katib olmak üzere seb'a ve elf Rebi'ü'l-ahirinin evahirinde
emr-i şerif virilüb ve babası mezbftr Ahmed fevt olub Ankara sancağında
Yabanabad kazasında Şenlik nam karye ve gayriden işbu yirmi üç bin
altı yüz otuz sekiz akça. ze'ameti, destftr-ı mükerrem, müşrr-i mufah-
ham Vezlr-i sani Halil Paşa - adam'Allahu te'ala iclalehu -'nun kethü-
dası Mustafa Kethüda'ya u)ı1fesi mukabelesinde virilmişken mumai-
leyh İsmail babası ze'ametinden otuz bin akç'a ze'amete mukaddeina
emr-i şerif virilmekle mezbftr Mustafa kethüda dahi aher ze'amete ta-
lib olmağın ze'amet-i mezbftre, müteveffa babası tahvIlinden mezbtlr
Katib İsmail'e tevdh idesün deyü semane ve elf Rebi'ü'l-ahirinin eva-
sıtında emr-i şerifim virilmeğin zikr olunan ze'amet, müteveffa babası
tahvilinden, bedelinden altı bin üç yüz altmış iki akça noksaniyle otuz
bin akçalık üzere mezbftr Katib İsmail'e tevdh olunub südde~i sa'ade-
tiniden virdim ki. zikr ve ayan kılınur:
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.Buyurdu;m ki taht-ı yedinde olub tasarruf kılıb şolki vezaif-i hi-
demat-ı Divan-ı hümayunum kitalıetidir bi-kqsur müedda kıla ve ze'a-
meti halkı subaşı bilüb subaşılığa müteaIlik umurda müraca'at ideler.
OLbabda hiç ahed mani' olmaya. Şöyle bileler, aHımet-i şerife i'timad
kılalar. Tahriren fi 18 R. Ahir seneti semane ve elf.

,
.Bi-makam-ı Konstantınıyy~ el-mahruse

VI
Ankara Şer'iye Sicili VII i 2483

Mefahirü'l.kudat ve'l-hükkam, me'adinü'l-fezail ve'l-kelam An-
kara ve Yaban-abad ve Murtazabad ve Ayaş kadılan '-zide fazlihim-
tevkı'-i ren'-i hümayun vasıl olıcak ma'lum ola ki bundan akdem Rum-
ili ~eylerbeyisi olub, Tugray-ı hüİnaYUnum hidmetinde ~keıi tekii'üd
ihtiyar eyleyen emirü'l-ümerai'l-kiram, kebirü'l-kübe:ı:ai'l-fiham, zu'l-
kadİ: ve'l-ihti:ı:am, sahibü'l-izz vel'-ihtişam, el-muhtes bi-mezidi ina-
yeti'l-meliki'l-a'la Hamza Paşa -damet me'alihu- Südde-i sa'adetime
adem gönderüb oğlu olub, mukaddema Bolu sancağı beyi ikentekii'üd
idüb fevt olan Ahmed Bey'in oğlu olub Divan-ı hümayftnum katible-,
rinden olan darende-i fermanu. vacibi'l-iz'an, kıdvetu er.babi't-tahrir
ve'l-kalem, umdetu eshabi't-takrir ve'r-rakam İsmail -zide kadrehu-'-
ya müteveffa babasının tekii'üd tımarlarından otuz bin akça ze'amet
tevcih olunmağıçün hükm-i hümayunum verilmeğin taht-ı kı;ızanuzda
Şenlik nam karye ve gayriden yirmi üç bin altı yüz otuz sekiz akça ze'-
ametin mezkur Ahmed Bey'in tahvilinden. emr-i şerifimle mezkura
tevcih olunub berat-,: hümayunum verilmeğin buyurdum ki ademi var-
dıkda zikr olunan ze'ameti, babası müteveffa Ahmed Bey tsarmf et-
düği ..üzere kemakan mezbur Katib İsmail tarafından müşarünileyh ta'
yin itdüği ademisine zabt ve tasarnıf itdirüb cüz'i ve küIli ebvah-ı mali-
sulatına aherden kimesneye dahI ve ta'arruz itdirmeyüb men' ve def'
eyliyesizve ze'amet-i mezbure evvelden serbestlik üzere zabt ve tasar-
ruf olunugelmişdir, hususa Divan-ı hümayunum katiblerinin tımarlan
serbest olmak kanun-ı kadim olunduğundan ma'ada ze'amet-i mezbu-
re icmaIlÜ ze'amet olmağın giru berveeh-i serbest zabt itdiı;üb rüsum~ı
serbestiyesine sancakbeyi tarafından ve gayriden asla bir f~rdi dahl ve
1ıa'arruz itdirmeyüb vaki'. olan rüsum-ı serbestiyesini ademIerine zabt
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itdiresiz. Şöyle bilesiz, alamet-i şerife i'timad ıulasız. Tahriren fl eva-
hir-i şehr-i Rebi'i'l-ahır seneti semane ve elf.

Bi-makam-ı Konl!tantınİyye el-mahruse

VII
Ankara Şer'iye Sicili XI! 179 (3 Ramazan 1016)

Budur ki: Esfadır veledi Dursun mahfel-i kazada merhum Hamza
Paşa ademIerinden Murad Bey bin Abdullah mahzarında, mezburdan
karz. otuz bin rayicü fl'l-vakt akça karz aldım, meblağ-} merkiim la-
zimü'l-eda deynimdir deyü ikrar ve i'tiraf itdikde mukırr-} mezburun
vech-i meşruh üzere sadı!' olan ikrarın merkiim Murad Bey tasdik
itdikde kayd şüd:

VIII
Ankara Şer'iye Sicili XI! 180 (3 Ramazan 1016)

Budur ki: merkiim Murad Bey, merhum-ı mezburuı'ı. ze'ametin-
den Şenlik nam ze'ametinin der-anbar olan.mahsulünü su'r-ı vaki' üze-
re, Ankara kiyeli buğdayı seksener akçaya ve arpayı ellişer akçaya fü-
ruht eyledim deyücek, fl'l-vaki' sair avam beyninde dahi seksener ak-
çaya buğday ve ellişer akça arpa olduğu kayd şüd.

Şuhftdü'l-hiil:

Behram Çavuş

Ahdullah

Mehmed Bey

Ali

. Piyale Bey

Abdullah
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