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Sunuş 

Halıcılık insanlığın en eski ve köklü el sanatlarından birdir ve belki de kilimle beraber en 
önemlisidir. Halının günümüze gelinceye kadar hangi tarihlerde, nerede, kimler tarafından ne şekilde 
dokunduğunu, arkeolojik kazılardan ve bu kazılardan çıkan ürünleri yorumlayan sanat tarihçilerinden 

öğreniyoruz. Halıcılığın kökeninin milattan önceki yüzyıllara kadar gittiği yapılan çalışmalarla tespit 
edilmiştir. Araştırmacılar en eski halının M.Ö. V. yüzyılda dokunduğunu tespit etmişlerdir. Arkeolojik 

kazılarda bilenen en eski halının Türklerin ata topraklarında bulunması, ilk halının kimler tarafından 
dokunduğunu da ortaya koymuştur. Hayvancılıkla geçinen ve hayvanın yününden azami derecede 

faydalanan Türklerin, halıyı ilk icat eden kavim olması kuvvetle muhtemeldir. Nitekim yapılan 
kazılarda bulunan en eski halının Gördes düğümü tekniği ile dokunmuş olması da  bunu 

göstermektedir. 2500 yıl öncesine ait olmasına rağmen, bulunan en eski halıda 1 cm2’deki düğüm 

sayısının 36 olması çok önemlidir. Bugünden baktığımız zaman ilk halının, oldukça ileri derecede 
gelişmiş bir teknik ve incelik barındırdığı aşikârdır. 

Bugün dünyada halı dokumda iki önemli teknikten veya düğümden bahsedilmektedir. Biri 

Türk düğümü olarak da bilinen “Gördes Düğümü”, diğeri de İranlılar ait “Sine Düğümü”dür. Dünyaya 

Türk düğümü olarak nam salmış “Gördes Düğümü”nün ne kadar önemli olduğu da böylece ortaya 

çıkmış olmaktadır. 

İklimlere ve kültürlere göre değişiklik gösterse de halının icadı, insanlık adına çok önemli bir 

aşamayı gösterir. Türk, Hint, Çin, İran ve Afgan coğrafyasında en temel yer döşemesi olan halı 

hakkında Türkiye’de yeterince çalışma yapılmadığı için, Batılı tarihçiler yanlış sonuçlara 

ulaşmaktadırlar. Özellikle halının kaynağı, kullanılan teknikler ve desenler konusunda nerdeyse bütün 

kaynaklar İran’ı işaret etmektedir. Bu da biz Türkler adına olumsuz bir durumdur. Kendi öz 

kültürümüzün en önemli ürünlerinden olan halı üzerinde, kendi insanımız çalışmadığı için, başka 

birçok üründe olduğu gibi halının kökenini de başkalarına kaptırmaktayız. Türkiye’de çalışmalar hem 

yetersiz kalmakta, hem de yapılan çalışmalar daha çok renk, desen ve şekiller üzerinde 

yoğunlaşmaktadır. Halının sanat değeri elbette yadsınamaz, ancak bunun yanında; tarihini, ekonomik 

değerini, kullanıldığı yerleri, kullanılış amaçlarını ve kültüre kattığı değeri de ele alan çalışmalara 

fazlasıyla gereksinim olduğu da açıktır. 

Türk halıcılık tarihi üzerine yazılan kitaplarda ve bazı makalelerde Gördes halıcılığının Türk 

halıcılığı içindeki yeri ve önemi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu çalışmalar çeşitli müzelerde ve 

koleksiyonlarda bulunan Gördes halıları incelenerek yapılmıştır. Bu çalışmalarda Gördes halısının 

daha çok renk, desen ve süslemeleri üzerinde durulmuştur. Ancak Türk halıcılığını ve özelde Gördes 

halıcılığını sadece bu hususlar üzerinde durarak ortaya koymak mümkün değildir. Bu eksikliği bir 

ölçüde de olsa gidermeyi amaç edinmiş olan bu çalışma, Başbakanlık Osmanlı Arşivi'ndeki Gördes 

halıcılığı ile ilgili belgelere dayalı olarak yapılmıştır. Bu yönüyle bu çalışma, Gördes halıları üzerine 

yazılmış olan ilk kitap niteliği taşımaktadır 

Türklerin dünyaya kazandırdığı ve yaydığı bu eşsiz el sanatı bugün teknolojinin önlenemez 
baskısı altında suni bir ürüne dönüşmüş gibidir. Makinelerin sanat değeri olmadan ürettiği seri üretim 

halılar, sanat değerinden çok faydaya yönelik kabul edilmektedir. Oysa tarihi bin yıllarca geriye giden 

halı sanatı, bir toplumun ruhunu, kültürünü ve hayat tarzını renklerde desenlerde ve şekillerde ifade 

etmiş, halıda birey kendini nakış nakış anlatmıştır. 

Amacı Manisa ve yöresinin tarihi, kültürel, ekonomik, sosyal ve bireysel değerlerini 

araştırmak, ortaya çıkarmak, arşivlemek ve gelecek kuşaklara aktarmak olan Celal Bayar Üniversitesi 

Manisa Yöresi Türk Tarihi ve Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi, bu çalışmaya destek 

vermekle önemli bir görevi yerine getirmiş olmaktadır. Merkez olarak, Manisa adına Doç.Dr. Ertan 

GÖKMEN’e bu önemli çalışmasından dolayı teşekkür ederiz. 

Doç. Dr. Ferhat KARABULUT 

Merkez Müdürü 
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Önsöz 
 

Halıcılığın geleneksel Türk sanatları içerisinde önemli bir yeri ve tarihi bir geçmişi 

bulunmaktadır. Halıcılık Türklerin dünya medeniyetine hediye ettiği bir sanat kabul 

edilmektedir. Bu sanat başından beri Türklerin yaşadığı her coğrafyada var olmuştur. Halı 

dokuma tekniğini bulan ve onu dünyaya tanıtan da yine Türkler olmuştur. 
 

Dünyada halı dokumacılığında iki tür düğüm kullanılmaktadır. Bunlardan biri "Gördes 

Düğümü", diğeri İranlılara ait "Sine Düğümü"dür. Dünya halı literatüründe düğüm tekniğine 

adını veren Gördes'in Türk Halıcılık Tarihinde önemli bir yeri olduğu aşikârdır. Türk halıcılık 

tarihi üzerine yazılan kitaplarda ve bazı makalelerde Gördes halıcılığının Türk halıcılığı 

içindeki yeri ve önemi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu çalışmalar, çeşitli müzelerde ve 

koleksiyonlarda bulunan Gördes halıları incelenerek yapılmıştır. Bu çalışmalarda Gördes 

halısının daha çok renk, desen ve süslemeleri üzerinde durulmuştur. Ancak Türk halıcılığını 

ve özelde Gördes halıcılığını sadece bu hususlar üzerinde durarak ortaya koymak mümkün 

değildir. Şerare Yetkin, Türk halı sanatında henüz karanlıkta kalmış, cevap bekleyen bazı 

hususlar bulunduğunu, bunların Türk arşivlerinde bulunan vesikaların incelenmesi ile 

çözümlenebileceğini belirtmektedir. Yaptığımız bu çalışma ile Şerare Yetkin'in işaret ettiği 

hususlardan bir kısmına cevap verebilmeyi umut etmekteyiz. 
 

Bu çalışma, Başbakanlık Osmanlı Arşivi'ndeki Gördes halıcılığı ile ilgili belgelere 

dayalı olarak yapılmıştır. Çalışmada kullandığımız belgelerde, devletin  halı üretimindeki 

rolüne, hazine tarafından yapılan teşvik ve yardımlara,  XIX. yüzyıl ortalarındaki Gördes 

halıcılığının durumuna, üretim faaliyetine dahil olan kurumların, tüccarların ve üreticilerin 

işlevlerine, Gördes halıcılığı aleyhine olan faaliyetlere, Gördes halılarının kullanıldığı yerlere, 

Mescid-i Nebevî için Gördes'te imal edilen halılara, bu imalatın nasıl organize edildiğine, 

yetkililerin ve ilgili kurumların bu konudaki görevlerine, gönderilen halıların boyutlarına ve 

sayılarına dair bilgilere yer verilmiştir. 
 

Çalışma üç bölüm ve eklerden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Türk halı sanatının ilk 

devirlerine, Selçuklu ve Osmanlı halıcılığına ve bunlar arasında Gördes halıcılığının yeri ve 

önemine dair bilgilere yer verilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümü, Gördes halıcılığı ile ilgili 

arşiv belgelerindeki bilgilerin değerlendirilmesinden oluşmaktadır.Belgelerde  yer  alan 

bilgiler, Gördes ve Demirci'de kökboya üretimi, Gördes'te halıcılık dışındaki dokuma 

faaliyetleri, Gördes halılarının tefrişte kullanıldığı yerler, Gördes ve Uşak halıcılığı aleyhine 

olan faaliyetler karşısında üreticilerin tepkileri, Gördes ve Uşak halıcılığını geliştirmek için 

kredi yardımı yapılması ve gümrük muafiyeti tanınması, Harem-i Şerif-i Hazret-i Nebevî'nin 

Gördes halıları ile tefriş edilmesi, Mescid-i Nebevî için Gördes dışında halı dokutulması ve 

Gördes halılarının renk ve boyutları gibi ana başlıklar altında ele alınmıştır. 
 

Çalışmanın üçüncü bölümünde, Gördes halıcılığı ile ilgili arşiv belgelerinde bizim 

değerlendiremediğimiz bazı hususlar bulunabileceği düşünülerek belgelerin konularına göre 

tasnif edilmiş transkripsiyonlarına yer verilmiştir. Belgelerin çeviri ve özetlerinin verilmesi ile 

bunların sanat tarihçileri ve diğer araştırmacılar tarafından kullanılmasına ve 

değerlendirilmesine imkân verilmiştir. 
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Giriş 
 

Gördesli ayan, eşraf ve ahalisinin 1868 yılında hükümet merkezine sunduğu mahzarda 

yer alan "Sâye-i pâdişâhîde mütavattın bulunduğumuz Gördüs kazâsı sengistan bir mahal 

olub Cenâb-ı Hak ve feyyâz-ı mutlak kalîçe i’mâl san’atını lutf ve ihsân buyurarak bu yüzden 

kesb-i ta’ayyüş etmekde bulunduğu" 1 şeklindeki ifade Gördes halkının neden halıcılıkla 

uğraştığını açıkça belirtmektedir. Bu ifadeye göre, kaza arazisi taşlıktır, tarıma ve gelir getirici 

diğer faaliyetlerin yapılmasına imkan vermemektedir. Bu sebepten Cenâb-ı Allah kendilerine 

halı dokuma sanatını bahşetmiş ve onunla geçimlerini sağlamaktadırlar. Gördesliler bu sanatta 

o kadar ileri gitmişlerdir ki halı dokumada kullandıkları düğüm "Gördes  Düğümü" diye 

halıcılık literatürüne geçmiştir. Bu teknikle ve doğal malzemelerle dokunan halı ve seccadeler 

sarayları, camileri, mescitleri, konakları tefriş ettiği gibi Avrupalı sanatseverlerin evlerini ve 

tablolarını süslemiştir. 
 

Gördes halısındaki güzellik ve sanat değeri hikâyelere de konu olmuştur. Ahmed 

Hikmet Müftüoğlu'nun "Çağlayanlar"  isimli kitabında yer alan "Ayşe Kızla Vato" isimli 

hikâye bu halılardaki sanat değerini ortaya koymaktadır.2 Ahmed Hikmet Bey 20 Nisan 

1918'de Budapeşte'den Hamdullah Suphi Beyefendi'ye hitaben kaleme aldığı yazıda bu konu 

şu şekilde hikâye edilmektedir: Macar asıllı Kont Geza, ecdadına ait elbiseleri ve kendisinin 

biriktirdiği eski eser koleksiyonunu göstermek için Türk, Amerikan, Alman ve İtalyan 

dostlarını konağına davet eder. On dakikalık bir yolculuktan sonra konağa ulaşılır. Konuklar 

kendilerini geniş bir mermer merdivenin başında bulurlar. Bir uşağın yardımı ile bir taş odaya 

girerler. Odanın dört duvarına yaslanmış cam dolaplarda bu ailenin atalarına ait birkaç çarık, 

çizme, pabuç, terlik ve takunya mevcuttur. Misafirler Kont'un kâtibinin yardımı ile diğer bir 

odaya girerler ve bu odadaki antika eşyaları görürler. Bu hanedana ait eşyalar daima büyük 

oğlana intikal etmekte ve onun tarafından saklanmaktadır. Misafirler geniş bir merdivenden 

üst kata çıkarlar. Buradaki yemek odasından salona kadar uzanan alanda gümüş leğen, ibrik, 

incili yastık gibi inceliğe sahip eşyalar yer almaktadır. Duvarlarda pastel ve yağlı boya 

tablolar   bulunmaktadır.   Konuklar   daha   sonra   Kont'un   yazı   odasına   geçerler.   Kont: 
3 -İşte, Macaristan'da bir eşi bulunmayan bir levha, bir hakiki “Vato” der. 

Seksen  santim  boyunda  ve  elli  santim  enindeki  bu  tabloda,  ormanda  bir  pınar  başında 

kurulmuş  bir  sofra,  kenarda  saz  çalan  bir  genç  kız,  biraz  beride  raks  eden  iki  kadın 

resmedilmektedir. Kont daha sonra: 

-Şimdi bundan kıymetli bir şey göstereceğim, der. 

Parmağı ile meşhur Fransız Boyaganı'nın levhasının yanında asılı bir küçük halıyı 

gösterir. Bu bir Gördes seccadesidir. Bütün gözler bu nefis halıya çevrilmiştir. Antika 

meraklısı Alman ile sanatsever İtalyan ressam seccadenin yanına yaklaşarak altındaki küçük 

ilmiklere bakmaktadırlar. Seccade koyu mavi zemin üstüne kırmızı bir kenar ve sarı zihlerle 

çevrilmiş ve ortası dört ve sekiz köşe madalyonlarla bezenmiştir. Kenarın, zihlerin ve 

madalyonların içleri anlaşılmaz nakışlarla doludur. Bunlar çapraşık, karışık fakat imtizaçlı, 

perişan, dağınık fakat muntazam, hiçbir şekle uymaz fakat hendesi, ne çiçek ne yaprak fakat 

1 BOA., İ.DH, No: 581/40424-1a-b 
2 Ahmed Hikmet Müftüoğlu, Çağlayanlar, İstanbul, 2004, s. 75-81 
3 Jean Ant. Watteau. 1664'te Valensiyan'da doğan ve 1770'de veremden ölen bir ressamdır. Kadın resimleri ile 

köy ve kır eğlenceleri, tiyatro levhaları, panolar, askeri levhalar ve bazı tasvirler tersim etmiştir. Müftüoğlu, 

a.g.e., s. 76 
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düşünce, ne resim ne hendese fakat inceydi. Vato'nun yaz levhası yanında seccadenin bu hali 

başka türlü, sanki sırf tasavvufî, ruhanî, rumuzî, manevî bir bahar şekli arz etmektedir. 

Renkler de o derece uygun ve tatlıdır. Kont halının karşısına geçerek: 

-Bakınız! Bakınız! diyordu: "Şu çiçeklerde maviden kırmızıya, kırmızıdan sarıya ne latif bir 

ahenkle geçiliyor. Boyalara bu garip mizacı, bu hayale gelmeyen güzel imtizacı veren hangi 

ilimdir, hangi terbiyedir? Sanmam ki Türkiye'de bir Halıcılık Mektebi bulunsun!" diyordu. 

-Hayır! 

-Ben Hind'in, İran'ın o üstlerinde oklarla vurulmuş ceylan, kaplan resimleri, çelimsiz 

süvariler, bücür insanlar, kurbağalara benzer kuşlar işlenmiş halıları sevmem. Onlarda ne 

hayvan hayvan, ne çiçek çiçektir. Bu tabiî maddeler yarım ve iptidai surette taklit, tersim 

olunmuştur. Türk halılarında tabiatı taklitten eser yoktur. Bütün nakışlar tuluat ve icattır. 

Bütün bu hüner, munis ve baş döndürücü bir garabettedir. Nakışları birbirine benzer daha iki 

halı görmedim. 

-Hatta bir halıdaki mukabil iki şekilden bile biri diğerine tamamıyla müşabih değildir. 

Konuklar bu sözleri dinledikten sonra Vato'nun tablosunun karşındaki ipekli Kıbrıs 

kumaşından kanepe ve koltuklara otururlar. Bu sırada Kont: 

-Bir gün fakir düşersem belki "Vato"yu satabilirim. Fakat aile yadigârı eşyamla bu halıyı 

elimden çıkaramam sanıyorum. der. 

Yazar, tarihi değere sahip nefis eşyalarla dolu bu konakta ve odada bir yabancı gibi 

boynu bükük durması beklenen Türk sanatının, bu Türk fikrinin, bu Türk zevkinin, bu Türk 

kadınlığının saltanatı karşısında gönlünün iftiharla ve ihtiramla çarptığını, düşündükçe 

ağlamak istediğini belirtir. Harap Gördes kasabasını, balçıktan, karanlık, ocak dumanlarından 

sisli evleri, melul ve sakin ahalisini, kapının eşiğine çömelmiş, yün eğiren soluk benizli 

ihtiyar kadınları, halı tezgâhının önüne oturmuş başını önüne eğmiş bir "Ayşe Kızla" iki 

küçük arkadaşı, halının erişleriyle argaçları arasında titreyen parmakları hayal eder. 

Yazar bu düşüncelerden sonra kendi kendine şu soruları sorar: Ey tatlı kokulu kır 

menekşesi! Ey karanlıklar içinde nur ağlayan mahzun yıldız! Ey Ayşe kız! Sen bu nefis 

şaheseri nasıl meydana getirdin? Mektep, üstat görmeden nasıl en büyük Fransız ressamı Vato 

ile imtihan meydanına girdin ve aynı şeref mevkiini kazandın? Bu feyiz, bu istidat, bu zevk 

sana nereden geldi? Cevap ver Allah'ım! Ona nereden geldi? Koyu çividî bir yeldirmeye veya 

çubuklu bir peştamala bürünmüş sade, saf, fakir halinle, ümmî dimağınla yıllarca ihtiyar 

muallimlerin resimhanelerinde çalışmış, tecrübeler geçirmiş, kitaplar okumuş, eski üstatların 

levhalarını tetkik etmiş, renklerin kimyada, hikmette terkiplerini, tesirlerini öğrenmiş, binlerce 

takdirlere, tenkitlere maruz kalmış ressam "Vato"nun yanında zeka ve hüner âleminin 

huzuruna çıkarak aynı mevkiye, aynı kıymete nail oluşuna ne sebep bulayım? Tahsilsiz, fıtrî 

zevkinle cibillî irfanınla renklere verdiğin insicama zarafete sihir mi, mucize mi diyeyim Ey 

Ayşecik! 

Yazar kendi kendine sorduğu bu sorulardan sonra, bu halıyı kendisinden evvel takdir 

edenlerin yine Vato gibi ressamların vatandaşları olması karşısında mahcupluk duyduğunu 

ancak böyle bir halının memleketinde dokunmuş olmasından dolayı iftihar ettiğini 

belirtmektedir. 

Ele aldığımız bu çalışmanın konusunu yukarıda yazarın iftiharla dile getirdiği 

Anadolu'nun küçük kasabası olan Gördes'te dokunan halılar oluşturmaktadır. Gördes adı 

günümüzde halıcılıkla pek anılmasa da halıcılık, kaza halkının XVII. yüzyıl başlarından XIX. 
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yüzyıl sonlarına hatta XX. yüzyıl başlarına kadar geçimini sağladığı bir sanat dalı olmuştur. 

Kazada, belirtilen dönemler içerisinde insanları hayrette bırakan sanat değeri yüksek halı ve 

seccadeler dokunmuştur. 

Bu çalışmada temelde Osmanlı belgelerine dayalı olarak Gördes halıcılığı ortaya 

konmaya çalışılmıştır. Türk halıcılığı hakkında bazı bilgiler vermeden de Gördes Halıcılığını 

anlamak da mümkün değildir. Bu yüzden çalışmanın ilk bölümünde Türklerde halıcılık 

sanatının ortaya çıkışına ve yayılmasına, Selçuklu ve Osmanlı dönemindeki durumuna dair 

bilgiler verilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde, Osmanlı Arşivi'nden temin edilen belgelere 

göre Gördes halıcılığı ele alınmıştır. Bu bölümde arşivden temin edilen belgeler öncelikle 

konularına göre tasnif edilmiş sonra kronolojik olarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın üçüncü 

bölümünde Gördes Halıcılığı ile ilgili arşiv belgelerinin çevirilerine yer verilmiştir. 

I-Gördes Kazasının Coğrafi, Tarihi ve Sosyo-Ekonomik Durumu 

Bu  çalışmanın  konusunu  Gördes  halıcılığı  oluşturmakla  birlikte,  şehrin  coğrafi 

konumu, tarihi geçmişi, idari durumu,  demografik yapısı ve ekonomik durumu hakkında 

verilecek kısa ve özet bilgiler şehrin tanınmasını sağlayacağı gibi ele aldığımız konunun daha 

iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Bu yüzden aşağıda bu konularda kısa da olsa bilgiler 

verilmiştir. 
 

A-Gördes Coğrafyası 
 

Gördes, Batı Anadolu'da Gediz Irmağı'na Manisa Ovası'nda karışan Kum Çayı'nın 

yukarı kısmında, bu derenin sağ kıyısına hâkim yamaç üzerinde kurulmuş eski bir yerleşim 

yeridir.4 Kaza Manisa'ya 87 km uzaklıktadır. Manisa'nın kuzey taraflarında bulunan Gördes'in 

kuzeyinde Hüdavendigar vilayetine bağlı Karesi sancağının Sındırgı kazası, doğusunda 

Demirci ve Alaşehir, güneyinde Salihli ve batısında Akhisar kazası bulunmaktadır.5 Deniz 

seviyesinden yüksekliği 680 metre olan kazanın toprakları küçük akarsu vadileriyle yarılmış 

yayla görünümündedir.6 Kaza arazisi genellikle dağlık olup bir kısmı mahsul yetiştirmeye 

uygundur. Kaza çevresinde Gökseki, Çomaklı, Karaoğlan ve Teke dağları olup, bunların en 

yükseği 1.150 metre yüksekliğindeki Gökseki'dir. Kazanın kuzeyinde bulunan Sındırgı kazası 

sınırındaki Gökseki yaylasından çıkan Kum Çayı kazanın kenarından geçmektedir. Bu çaya 

birçok dere bağlanmaktadır. Bu derelerden biri de Budamaz deresidir.7Kazanın daha güney 

doğusunda Borlu nahiyesinden geçen Dümrekçayı Gediz Nehri'ne sekiz km güneyde 

bağlanmaktadır.8 

 

Kazanın iklimi yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. Yağış ortalaması 500- 

700 kg arasındadır. Ortalama sıcaklık 11-13 santigrat derecedir.9Kâmusü'l-Âlâm'a göre kaza 

arazisinin büyüklüğü 1.113 km2  olup bunun 350 km2'si ekilebilir arazi, 85 km2'si Orman, 50 

4 Besim Darkot, "Gördes", İslam Ansiklopedisi, C. 14, Milli Eğitim Bakanlığı Yayını, İstanbul, 1988, s. 815 
5 Şemseddin Sâmi, Kâmusü'l-Âlâm, C. 5, Kaşgar Neşriyat, 1314 (1896), İstanbul, s. 3918 
6 Manisa 2000, (Haz.Nejdet Bilgi-Ünal Şenel-Altan Türe), Manisa Valiliği Yayını, R.K. Ajans, Manisa 2000, s. 

89 
7 1932 Manisa İl Yıllığı, Yersiz, 1932, s. 239-240 
8 Cenap Refik Orkun, Manisa Coğrafyası, Resimli Ay Matbaası, İstanbul, 1937, s. 99 
9 Manisa 2000, s. 89 
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km2'si  mera,  528  km2'si  yani  yarıya  yakını  boş  arazidir.  Arazi  dağlık  olup  bazı  yerleri 

mümbittir. Başlıca ürünleri zahire, kuru üzüm, meyve ve sebzeden ibarettir.10
 

 

B-Gördes Kazasının Tarihi ve Sosyo-Ekonomik Durumu 
 

Gördes kazasının tarihi ve sosyo-ekonomik durumunu ortaya koyan bazı çalışmalar 

yapılmıştır. 11 Bu çalışmalarda kazanın tarihine dair bazı bilgiler verilmiştir. Yurdoğlu, 

Gördes'in Frigler zamanında kurulmuş olabileceğini söylemekle birlikte bunu doğrulayacak 

bilgilere ihtiyaç bulunduğunu belirtmektedir. Aynı yazar, Gördes'in Lidyalılar zamanındaki 

adının "Julia Gordos" olduğunu, kırk kadar Lidya şehri içinde sekizinci sırada bulunduğunu, 

eyalet merkezi olduğunu, kentin kendi adına "Julia Gordos" damgasını taşıyan basılmış 

madeni paraları bulunduğunu belirtmektedir.12
 

Lidya topraklarının Persler tarafından istila edilmesinden sonra Gördes Perslerin 

idaresine,  M.Ö.  333'te  Büyük  İskender'in  Perslileri  Anadolu'dan  çıkarmasından  sonra  da 

İskender'in topraklarına dâhil olmuştur. M.Ö. 323'te İskender'in ölümü  ile  sahip olduğu 

topraklarda  birçok  krallıklar  kurulmuştur.  Bu  krallıklardan  biri  de  Bergama  Krallığı'dır. 

Gördes bu dönemde Bergama Krallığı idaresinde kalmış ve bu durum M.Ö. 130 yılına kadar 

devam etmiştir. Son Bergama kralı III. Attalos M.Ö. 133'te krallığını Roma İmparatorluğu'na 

bıraktığını vasiyet ederek ölmüştür. Ancak bundan sonra Aristonikos kralın oğlu ve varisi 

olduğunu iddia ederek bu vasiyeti ve dolayısı ile Roma İmparatorluğu'nu tanımamış ve isyan 

etmiştir. Kendisini takip eden Roma ordusu ile Gördes taraflarında uzun süre savaşmış ancak 

Romalılara yenilmiştir. Gördes bundan sonra Romalılarca idare edilmiştir. Gördes'te bu 

dönemde yaşanan hadiseleri içeren bir yazıt bulunmuştur. Yazıt halen Manisa Müzesi'nde 

bulunmaktadır.Yazıt, Aristonikos isyanı sırasında Gordos'u Roma tarafında tutmuş olan 

Anaximbrotos onuruna yazılmıştır. Bu kitabe, Gordos kentinden günümüze kadar gelmiş tek 

belge durumundadır.13
 

10 Sâmi, a.g.e, s. 3917-18 
11Bu çalışmalardan bazıları şunlardır: Zekeriya Yurdoğlu, Gördes Tarihi, Gördes Belediyesi Kültür Yayınları, 

İzmir 1993; Geçmişten Geleceğe Gördes, (Haz. Feridun Bayram), Gördesliler Derneği Yayını, İzmir, 2008; S. 

Sami İlker-Hüseyin Tuncay-Halil Aker, Bir Zamanlar Gördes, Manisa, 1999; Fatih Bozkurt, Maliye Nezareti 

Temettuat Defterlerine Göre Gördes Kazasının Sosyal ve Ekonomik Durumu, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Manisa 2003; Murat Ertan, 19. Yüzyılda Gördes 

Kazasının Ekonomik Yapısı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Tarihi  Anabilim  Dalı, 

Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2006; Hakkı Karaşahin, Gördes ve Çevresinde Dini Hayat, Ankara Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri (Din Sosyolojisi) Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara 2006; 

Şenay Caner, Kula, Demirci ve Gördes Halılarında Form ve Anlam Sorunu, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Edirne, 1996; Hatice Öztürk, Gördes Halılarında 

Kullanılan Motiflerin Morfolojisi, Grafiksel Açıdan İncelenmesi ve Yeni Tasarımlar, Dokuz Eylül Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İzmir 1995; Yeni Türk 

Ansiklopedisi, "Gördes" C. III, MEB, Ankara, 1985, s. 1081; Mehmet Tekdemir, Bilinmeyen Yönleriyle Gördes, 
Elazığ, 1974; Ahmet İnce, Gördes Yazıları, İzmir 1996; İbrahim Çiçek, Gördesli Mücahide Makbule ve Silah 
Arkadaşları, Salihli 1997; H. Kamil Biçici, Manisa Gördes'te Bulunan Osmanlı Dönemi Süsleme Mezar Taşları, 

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara, 2004; H. Kamil 

Biçici, "Gördes Mezar Taşlarındaki Yazılı Bezemeler ve Mezar Taşı Kitabelerine Göre Gördes'teki Sosyal ve 

Dini Yaşama Ait Bilgiler", Ekev Akademi Dergisi, 10, S. 27, Bahar 2006, s. 223-242; H. Kemal Biçici, 

"Gördes'te Bulunan Mimari Bezemeli Mezar Taşı İşçiliğinden Bazı Örnekler", Manas Üniversitesi  Sosyal 

Bilimler Dergisi, S. 13, 2005, s. 1-15. 
12 Yurdoğlu, a.g.e., s. 22 
13 Yurdoğlu, a.g.e., s. 22-25 

4 

 

 



Bazı  kaynaklarda Roma  döneminde  Gördes  ve  çevresi  hakkında  bazı  bilgiler 

verilmektedir. Bu bilgilere göre, Thyateria'nın (Akhisar) doğusundaki Temnos (Demirci) 

dağının güney etekleri boyunca uzanan dağlık alanda şehirleşme gelişebilmiş değildi. Bu 

kesimde tek merkez önceleri bir köy olan Gordos (Gördes) idi. Roma döneminde özellikle II. 

ve III. yüzyıllarda önem kazanarak Julia Gordos olarak adlandırılan kasaba daha sonraki 

piskoposluk listelerinde yine yalnızca Gordos olarak anılmaya başlanmıştır.14
 

 

395 Yılında Roma'nın Batı ve Doğu şeklinde ikiye ayrılmasından sonra Gördes, 

Türkler tarafından fethedilmesine kadar Bizanslılarca idare edilmiştir. Saruhanlılar dönemi ile 

birlikte Gördes Türk idaresine geçmiştir. 1305 yılında Manisa taraflarına yayılan Saruhan Bey 

1313 yılında Manisa ve çevresini fethetmiştir. 15 Saruhan Bey'in devlet başkanı olduğu 

zamanlarda kardeşlerinden Çuğa Bey Demirci'de, Ali Paşa Nif'te ve oğullarından Bekçe Bey 

Gördes'te ve Yusuf Çelebi Gördük'te yönetici bulunuyorlardı. Çoğa Bey'den sonra Gördes 

Saruhan Bey'in oğlu Devlet Han'a verilmiştir. 16 Saruhan Beyliği döneminde Gördes ve 

çevresinde kurulmuş bazı köyler bulunmaktadır. Bu köyler içerisinde Beylûili, Biğler, 

Boğaderesi, Çiğiller, Emrutlu, Esen, Kademşah, Kıraçlar, Köçekler, Malkoç ve Yancıbedir 

bulunmaktadır. 17 Bu köylerden, 1530 yılına ait verilen Osmanlı dönemi Gördes köyleri 

arasında sadece Beylû ve Çiğiller yer almaktadır. Saruhanoğulları dönemine ait Gördes'te 

kurulmuş vakıflar mevcuttur. Saruhanoğlu Budak Paşa oğlu Beyce Bey, Gördes'te bir hamam 

inşa ettirmiştir. XVI. yüzyıl başlarında yıkılan bu hamamı Muslihiddin isimli hayırsever 

yeniden inşa ettirmiştir.18
 

 

Anadolu'da ve Balkanlar'da hızla ilerleyen Osmanlı Devleti, 1390 yılında Saruhan, 

Aydın, Menteşe ve Germiyan beyliklerini ortadan kaldırmış ve topraklarını kendi sınırlarına 

dâhil etmiştir. Ancak Yıldırım Bayezid'in 1402'de Timur'a yenilmesinden sonra diğer 

Anadolu beylikleri gibi Saruhan Beyliği de tekrar bağımsızlığına kavuşmuştur. Ancak bu 

bağımsızlık uzun sürmemiş ve 1410 yılında Saruhan toprakları tekrar Osmanlı Devletine 

bağlanmıştır.19 Saruhan Beyliği toprakları içinde yer alan Gördes bu tarihten sonra Osmanlılar 

tarafından idare edilmiştir. 
 

Gördes, Osmanlılar döneminde Anadolu Beylerbeyliği'ne bağlı Saruhan sancağının bir 

kazası olarak idare edilmiştir. Gördes 1531 ve 1575 tarihli tahrir defterinde Saruhan 

sancağının bir kazası olarak görülmektedir. 20 166 numaralı Anadolu Vilayeti Muhasebe 

Defteri'ndeki bilgilere göre, Gördes'te dört mahalle, 48 köy21, dokuz cemaat, dört çiftlik, dört 

14 Veli Sevin, Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 2007, s. 184 
15 Ali Sevim-Yaşar Yücel, Türkiye Tarihi-Fetih, Selçuklu ve Beylikler Dönemi, Türk Tarih Kurumu Yayını, 

Ankara, 1989, s. 301 
16 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devlet Teşkilatına Medhal, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 1988, s. 

133 
17 İbrahim Gökçen, Tarihte Saruhan Köyleri, Berksoy Basımevi, İstanbul, 1950, s. 35-47 
18 Mustafa Korkmaz,"Evkaf Defterlerine Göre XVI. Yüzyılda Saruhanoğulları Vakıfları", Manisa Araştırmaları 
1, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa Yöresi Türk Tarihi ve Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi, Manisa, 

2001, s. 77. 
19 Uzunçarşılı, a.g.e, s. 304 
20 Feridun Emecen, XVI.Asır'da Manisa Kazası, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 1989, s. 11 
211530 Tarihli Anadolu Vilayeti Muhasebe Defteri'nde adları geçen köyler şunlardır: Ahîler, Armudlar, Baş- 

karaca, Bayad, Beyel, Beylü, Boyalu, Boyan, Börez, Börüz, Cinge, Çam, Çiftlik, Çiğiller, Damlaluca, Danda, 

Dânişmend Mahmûd, Dânişmendlü, Dargıl, Delü Demirciler, Depecik, Depeler, Dere, Efendi İli, Eğriyat (Eğrit), 

Evciler,  Göcekler,  Gülyan,  Gürge,  Hanya,  İdrîsler,  İnekler,  Kaba-koz,  Karabelenlü,  Karaca-Aliler,  Karaca- 
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değirmen ve bağ, 1.787 hane, 659 mücerred, 146 vergiden muaf kimse bulunmaktaydı. 22
 

Kazada bulunan dört mahallenin adları Divân, Foryaz, Orta ve Taş'tır.23
 

Gördes ile ilgili en kapsamlı bilgi kaynaklarından biri Evliya Çelebi 

Seyahatnamesi'dir. 1670'li yıllarda Gördes'e uğrayan Evliya Çelebi, Gördes'in Saruhan Oğlu 

Yakub Çelebi tarafından fethedildiğini, Yıldırım Bayezid zamanında Osmanlıların eline 

geçtiğini, Celalilerden Karayazıcı tarafından kullanılmasın diye kalesinin Zağanos Paşa 

tarafından yıktırıldığını belirtmektedir. Çelebi'ye göre, kalenin dizdarı ve askerleri yoktur, 

ancak burçları görünmektedir. Bu kale kazanın doğu ucunda bir killi kaya üzerindedir. 

Yöneticisi serbest zeamet sahibidir. Gördes, Kütahya vilayetinin Saruhan sancağına bağlı olup 

78 köyü bulunmaktadır. Kethüdâyeri ve serdarı varsa da müftüsü ve nakîbi yoktur. Şehir 

yüksek taşlık bir kayanın eteğinde kurulmuştur. Evleri kat kat olup Tokat evlerine 

benzemektedir. Sokakları gayet geniş ve yokuştur. Kazada 2.200 toprak örtülü ev 

bulunmaktadır. Evler yarısına kadar taş ondan sonra kerpiçtir. Gördes'te altı mahalle ve namaz 

kılınacak on bir mihraplı cami ve mescit bulunmaktadır. Çarşı içinde minareleri süslü şirin bir 

ulu cami bulunmaktadır. Bu cami eski tarz olup toprak örtülüdür. İçinde çınarlar bulunmakta 

olup bir mesiregah gibidir. Caminin kapısı üzerinde tarih bulunmamaktadır. Yukarı mahallede 

Hacı Ramazan Camii bulunmaktadır. Cami 1041 senesinde tamamlanmıştır. Kazadaki cami 

sayısı üç olup geri kalanı mescittir, dört tane de kargir minare bulunmaktadır. Şehrin altından 

geçen Çomaklı Nehri Çomaklı Yaylası'ndan inmekte ve Gediz Nehri'ne dâhil olmaktadır. 

Çomaklı nehri üzerinde şehir kenarında bir göz köprü bulunmaktadır. Köprü bir sanat eseri 

olup, büyük kemeri taş ve üstü keresteden yapılmıştır. Bu köprünün bir benzeri Rumeli'de 

Sokullu Mehmet Paşa'nın yaptırdığı Drina köprüsüdür. Ancak Gördes köprüsü daha geniş ve 

daha sanatlıdır. Uzunluğu 500 adımdır. Şehir içinde 50 dükkân, bir han, bir hamam mevcut 

olup bunlar köprünün tamiri için vakfedilmiştir. Yine şehirde bir hamam, bir medrese, iki 

tekke, dokuz mektep, üç han ve altı çeşme vardır. Şehir halkının geçim kaynağı bağ ve 

bahçeleridir. Üzümü sulu olup lezzetlidir. Şehirde ekin olmadığından Kütahya ve Afyon 

Karahisar'dan binlerce deve yükü buğday şehrin üzümü ile değiştirilmektedir. Şehrin halkı 

Türk olup pazarı şaşılacak şekilde kalabalıktır.24
 

 

Gördes diğer Osmanlı kazaları gibi XIX. yüzyıl ortalarına kadar kadılar ve voyvadalar 

tarafından idare edilmiş olmalıdır. Kazanın XIX. yüzyılın ilk yarısında sahip olduğu nüfusa 

dair bazı bilgiler bulunmaktadır. Kazada 1835 yılında 32 mahallede25 255'i gayrimüslim 

olmak üzere toplam 1.898 erkek nüfus yaşamaktaydı. 1842 yılında mahalle sayısı aynı 

olmakla birlikte kasaba nüfusu 929 hanede 2.033'tür. Bunların 304'ü gayrimüslimdir. Gördes 

kasabasının 1835'te 43 köy ve bir çiftliği bulunmaktadır. Bu sayı 1842'de 41 köy ve yedi 

Bayramlu, Kayalı, Kıranı, Kuşlu-İli, Kuzum-Ali,   Küçük-Oba, Kürekçi, Mahmûdlu, Marmaracık, Melek Paşa, 
Milas, Mustafalu, Oğulduk (Bkz Dânişmend Mahmud), Olgar, Osmanlu, Öztemür, Receblü, Salur, Sürüler, 

Şeyhler, Tatluca, Umurhanlu, Urum-Taş, Yaka, Yalvaç, Yaya-Kırılduğu. bkz. 166 Numaralı Muhâsebe-i 

Vilayet-i Anadolu Defteri, Hüdavendigar, Biga, Karesi Saruhan, Aydın, Menteşe, Teke ve Alaiye Livaları, 

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayını, Ankara, 1995, s.125-132 
22 166 Numaralı Muhâsebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri, s. 40 
23 166 Numaralı Muhâsebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri, s. 127, 130, 131 
24 Evliya Çelebi Seyahatnamesi, C. 2, (Haz. Seyit Ali Kahraman-Yücel Dağlı-Robert Dankoff) Yapı Kredi 

Yayınları, İstanbul, 2011, s. 9/32-33 
25 Burada verilen mahalle sayısı abartılı gibi gözükse de mahallelerin hane sayılarının az olması ve kaza 

merkezine ait temettuat defterlerindeki veriler bu rakamın doğru olduğu anlaşılmaktadır. 
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çiftlik şeklindedir. Kır iskân yerlerinde gayrimüslim nüfusa rastlanmamaktadır.  1835'te kır 

iskân yerlerinde 4.235 ve 1842'de 1.825 hanede 4.221 erkek nüfus yaşamaktadır.26 1844-1845 

tarihli temettuat defterlerine göre kaza merkezindeki 32 mahallede 968 hane ikamet 

etmektedir.27 Her hanede beş kişi yaşadığı düşünüldüğünde kaza merkezinde yaklaşık 4.840 

kişi yaşıyor demektir. Gördes kazası mahallelerinin tamamına ait temettuat defterleri mevcut 

iken, 1842 yılındaki 43 köyünden 16'sına ait temettuat kaydı bulunmaktadır. 28 Temettuat 

defterlerine göre kaza ahalisi arpa, erzen, burçak, nohut, üzüm, duhan, susam, kökboya ve 

palamut gibi ziraî ve sınaî ürünlerin üretimini yapmaktaydı.29
 

 

1296/1879 tarihli ilk Aydın vilayeti salnamesinde Gördes kazası genelinde 104 cami, 

110 sıbyan mektebinin olduğu belirtilmektedir.30 Aydın vilayeti hakkında geniş bilgiler veren 

1307/1890-91 yılı Aydın vilayeti salnamesine göre, 21.444 olan kaza nüfusunun 20.820'si 

Müslüman, 624'ü Rum'dur. Gördes'e bağlı Kayacık nahiyesinde 6.923, Borlu nahiyesinde 

9.551 nüfus  yaşamaktadır. Bu dönemde Gördes'e bağlı köy sayısı 48,  Kayacıkla birlikte 

Kayacık nahiyesinde 18, Borlu ile  birlikte Borlu nahiyesinde 33 köy mevcuttur. Kazada 

nahiyelerle birlikte toplam 98 köy bulunmaktadır. 1326/1908 yılı Aydın Vilayeti 

salnamesine göre ise kaza merkezinde 3.415'i Müslüman, 698'i Rum olmak üzere toplam 

4.113 nüfus ikamet etmektedir. Aynı dönemde kaza merkezinde ise 36.595'i Müslüman, 751'i 

Rum olmak üzere 37.251 nüfus yaşamaktadır. 32 Kaza genelindeki nüfusun 1890'lardan 

1908'lere kadar %73 oranında arttığı görülmektedir. 
 

1307/1890-91 yılı Aydın vilayeti salnamesi Gördes kazasının sahip olduğu fiziki 

mekânlara, ticari ve sosyal mekânlara ve eğitim kurumlarına dair bilgiler vermektedir. 

Bubilgilere göre, kaza merkezinde 1.325 hane, 153 dükkân, 14 mağaza, 15 kahvehane, altı 

han,  dokuz fırın,  25  oda,  45 ahır,  37  Rumhane,  üç hamam,  125  arsa,  18 değirmen,  11 

debbağhane, üç meyhane, 54 saman damı, yedi kiremithane, 16 cami, sekiz mescit, 15 İslam 

mektebi, iki Rum mektebi, iki Ermeni mektebi, bir kütüphane, beş türbe, bir salhane, 12 

çeşme ve sebil bulunmaktadır. Kazanın nahiye ve köylerinde ise 5.365 hane, 253 dükkan, 

sekiz mağaza, dört kahvehane, beş han, dört fırın, 61 oda, 63 ahır, bir lokanta, 53 Rumhane, 

31 

26 Nejdet Bilgi,"Tanzimat'ın Öncesi ve Sonrasında Saruhan Sancağı'nda Nüfus", Prof Dr. İsmail Aka Armağanı, 

İzmir, 2009, s. 282; Aynı yazar, "1842 Yılında Saruhan Sancağı'nın Nüfusu ve İdari Bölünüşü", Manisa 

Araştırmaları 1, Celal Bayar Üniversitesi Manisa Yöresi Türk Tarihi ve Kültürünü Araştırma ve Uygulama 

Merkezi, Manisa, 2001, s. 77 
27 Temettuat defterlerinde zikri geçen mahalleler ve hane sayıları şu şekildedir: Akaoğlu 29, Ali Ağaoğlu 15, 

Başamuca 18, Bekir Efendizade 31, Buldanlı Emir 21, Cuma 77, Çolakoğlu 14, Divan 60, Ebubekir Ağa 62, 

Helvacı 14, Hoşab 11, İpekli 23, Kantarcı 9, Karaböce 11, Karacaoğlu 53, Kaymak 32, Kedi Alioğlu 37, 

Kozluoğlu 28, Köle Osman 14, Kuzumoğlu 2, Molla Mustafa 21, Mücellidoğlu 15, Müftü Efendi 14, Nakib Ağa 

41, Orta 37, Pazar 31, Recebli 32, Suhte 8, Rumiyan 112. bkz. Bozkurt, a.g.t., s. 26; Ayrıca bkz. Ertan, a.g.t., s. 

105 
28 Bu köyler ve haneleri şu şekildedir: Beğel 62, Boraz 34, Boyalı 91, Dudluca 32, Efendili 32, Kabakoz  30, 

Kara Yakub 31, Kırani 93, Kuşluk 44, Küçük 25, Malkoca 15, Oğuldurak 80, Sarı Aliler 13, Tepe 67, Yaka 119, 

Yaya Kırıldığı 74. Bu 16 köydeki toplam hane sayısı ise 862'dir. Bozkurt, a.g.t., s. 27; Murat Ertan ise köylerin 

hane sayısını 996 olarak vermiştir.  bkz. Ertan, a.g.t., s. 105 
29 Ertan, a.g.t., s. 114, 116 
30 Salname-i Vilayet-i Aydın, 1296, s. 121 
31 Salname-i Vilayeti Aydın, 1307, s. 411, 483-485 
32 Salname-i Vilayet-i Aydın, 1326, s. 780 
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beş kule, 185 arsa, 54 değirmen, dokuz debbağhane, bir meyhane, 397 saman damı, 

kiremithane, 68 cami, 19 mescit, 84 İslam mektebi ve 53 çeşme ve sebil bulunmaktadır.33
 

beş 

33 Salname-i Vilayet-i Aydın, 1307, s. 434-440 

 



33 Salname-i Vilayet-i Aydın, 1307, s. 434-440 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

TÜRK DEVRİ HALICILIĞI 

I-Halıcılığa Dair Genel Bilgiler 
 

Halı, yere yaymak ve duvarları kaplamak için örme ve düğümler bağlamak suretiyle 

yünden ve ipekten dokunan değişik boydaki örtülere denilmektedir.34 Çeşitli kaynaklarda halı 

için kalî kelimesi kullanılmıştır. Bu kelimenin Farsça'dan gelmekte olduğu ileri sürülmekte ise 

de James W. Redhouse 1890'da yayınladığı sözlükte kelimeyi Türkçe olarak vermiştir. F. 

Steingass da iki yıl sonra çıkardığı Farsça sözlükte hem kalînin hem de bu dilde onunla aynı 

anlamı taşıyan kalîçenin (küçük halı, seccade) Türkçe olduğunu belirtmiştir. Doerfer de pek 

çok kaynaktan faydalanarak bu iki kelimenin Türkçe'den Farsça'ya geçtiğini kanıtlarıyla 

ortaya koymuştur. Bu kelime sözlüklerde "evlilik öncesi kız tarafına verilen ağırlık" anlamına 

gelmektedir. 35 Divan-ı Lügatit Türk'te "kalıng" ve "kalın" mehir manasına kullanılmıştır. 

Çağatayca'da "kalın" halı demektir. Yakutca'da "kalım" ve "halım" mehir manasına 

gelmektedir. Kırım lehçesinde "halım" kilim ve Kazan'da "kalım" mehir demektir. 36 Eski 

Türklerde "kalın" kelimesi çeyizi ifade etmekteydi. Halılar genellikle genç kızların çeyiz 

olarak yaptıkları işler olduğundan bu tabirin ondan veyahut örtmek ve etrafını ihata etmek 

manasına gelen "kalamaktan" geldiği düşünülmektedir.37 Türkler, konutlarının en başta gelen 

mobilyası olan halının yapımına büyük önem vermişlerdir. Çok eskiden, her genç kız 

evlendikten sonra oturacağı evi süsleyecek halıları kendi eli ile dokumak zorundaydı. Genç 

kızların evleninceye kadar hazırlayacakları kalın yada çeyiz arasında halı ön planda gelirdi. 

Gelinin kendi malı olarak kalan eşyalar anlamına gelen halıya belki de bu yüzden bu ad 

verilmiştir.38
 

 

Halıcılık dokuma sanatının önemli bir koludur. Halı denilince ilk akla gelen el ile 

dokunan Türkiye, İran, Çin, Hindistan, Türkistan, Buhara, Belücistan ve Afganistan gibi şark 

halıları gelir. Bunlar arasında kendine has özellikleri ile tamamen müstakil Türk halıcılığının 

önemli bir yeri vardır. 39 Halı Sanatı, Türklerin dünya medeniyetine bir hediyesi olup, 

başından beri sıkı sıkıya Türklere bağlı olarak gelişmiştir. 40 Bu sanat Türklerin yaşadığı 

yerlerde başlamış ve onlarla birlikte yayılma göstermiştir. Düğümlü halılar üzerine yapılan 

araştırmalar bu tekniğin ilk defa bir Türk bölgesinde ortaya çıktığını ve geliştiğini 

göstermiştir.41 Araştırmalar, halının vatanını 30-45 Kuzey arz dereceleri arasında kalan bütün 

Asya olarak göstermektedir. 30 derecenin altında yaşayan topluluklar ise hasır 

kullanmaktadırlar. Çünkü bu bölgeler sıcaktır ve halı gibi kalın ve ısıtıcı bir zemine ihtiyaç 

duymamaktadır. 45 derecenin üstü ise çok soğuktur ve buralarda yaşayanlar da hayvan postu 

kullanmaktadırlar.  15  derecelik  arz  dairesinin  doğu  kısmı  ise  keçe  örtüleri  bölgesine 

34 Celal Esad Arseven, Sanat Ansiklopedisi, C. II, Maarif Basımevi, İstanbul, 1957, s. 672 
3535 Nebi Bozkurt, "Halı", Diyanet İslam Ansiklopedisi, C. 15, Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, İstanbul, 1997, s. 

253 
36 Feyzi Halıcı, "Halı Üzerine", Türk Edebiyatı, Ekim 1984, S. 132,  s. 18-19 
37 Arseven, a.g.e.,s. 672 
38 Celal Esad Arseven, Türk Sanatı, Cem Yayınevi, (Yersiz), 1984, s. 251 
39 Mehmed Ali Mehmedoğlu, "Halı", İslam Ansiklopedisi, MEB., Eskişehir, 2001, s. 

136 40 Oktay Aslanapa, Türk Halı Sanatı'nın Bin Yılı, Eren Yayıncılık, İstanbul, 1987, 

s. 7 41 Şerare Yetkin, Türk Halı Sanatı, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 1974, s. 9 
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girmektedir.  Asıl  düğümlü  halının  vatanı  ise  15  derece  arz  dairesinin  Batı  kısmındaki 

bölgedir. Bir zamanlar bu bölgede avcı göçebe olarak yaşayan kavimler ilk zamanlarında 

avladıkları hayvanların postlarını kullanıyorlardı. Bu kavimler zamanla çoban göçebe haline 

gelince hayvanların tüylerinden elde ettikleri yünleri, uçları dışarı sarkacak şekilde 

düğümleyerek suni bir post yapma yoluna gitmişlerdir. Böylelikle düğümlü halının iptidai 

şekli ortaya çıkmıştır. 42 Uhleman ve Kurd Erdmanniklim ve coğrafi şartların icabı olarak 

halının anayurdunun Türkistan'ın batı ucundan doğu ucu Moğolistan sınırına kadar uzanan 

"bozkır bölgesi" olduğu hususuna işaret etmektedir.43 Asya'nın 30-45 derece kuzey enlemleri 

arasında kalan yüksek yaylaların bulunduğu dağlık bölge "halı kuşağı" olarak 

adlandırılmaktadır. 44   Anayurtları  Orta  Asya  olan  Türkler,  geniş  yaylalar  ihtiva  eden 

vatanlarında halının esas malzemesini veren iyi cins koyunlar yetiştirmişlerdir. Uzun süren 

çadır hayatı ise onları taşıması en kolay ev eşyası olan halıları yapmaya sevk etmiştir. Orta 

Asya'da büyük bir sanat hamlesi içinde gelişen halıcılık büyük akınlarla birlikte yalnız 

tekniğini değil renginden, şeklinden, üslubundan birçok şeyleri de kendini çevreleyen kıtalara 

yaymıştır.45
 

 

Halılar yapılış biçimlerine göre dokuma ve örme diye ikiye ayrılmıştır. Dokuma 

halılara kilim denilmektedir. Bunlar bir tezgâh üzerinde tıpkı kumaş gibi telleri bir taraftan 

öbür tarafa atılmak suretiyle dokunmaktadır. Örme halılar ise boydan boya yan yana dizilmiş 

iplikler üzerine istenilen resme göre renkli yün ipliklerden kısa kısa kesilip düğümlenmek 

suretiyle meydana getirilir. Düğümlenen bu ipliklerin uçları kesilerek kadife gibi düz bir 

yüzey elde edilmektedir. Halılar büyüklüklerine ve kullanılacakları yere göre çeşitlere 

ayrılmaktadır. Bu çeşitler arasında döşek halısı, yer halısı, minder halısı, duvar halısı, namaz 

halısı, insan resimli halı, merdiven halısı ve yol halısı yer almaktadır. Namaz kılmaya mahsus 

olan küçük halılara seccade denilmektedir.46 Bir odayı döşemek için kullanılan halı takımları 

genellikle dört parçadan oluşmaktadır. Bunlardan odanın ortasına konulana "orta halısı" veya 

"meyane", iki yana konulan uzun halılara" kenar halısı" veya "kenare", pencereler önünde 

sedirin  bulunduğu  tarafa  konulana  ise  "baş  halı" veya "serendaz" denilmektedir. Orta 

halıların üzerinde ekseriya nakışlı bir merkezi birim bulunmaktadır ki buna "göbek" bunu 

çevreleyen çerçeveye "kenar suyu"  denilmektedir.47 Yine taban halıları satıh bordür, zemin 

ve köşeler olarak da bölümlendirilmektedir.48
 

 

Dünyada dokunan bütün halılarda iki tür ilmik veya düğüm kullanılmaktadır. 

Bunlardan biri "Gördes" veya "Türk" diğeri "Sine" veya "İran" ilmiğidir. Gördes ilmiği atkı 

ipliği, iki ucu birden yan yana iki boyluk ipliğinin ardlarından dolaşarak önlerinden çıkmak 

üzere ilmiklenir. Bu suretle iplik ne kadar sıkı çekilirse ilmik de o kadar sıkı olur. Bunun sağ, 

sol ve birbirine mütenazır (bakan) ilmik olmak üzere üç türlü bağlanma şekli vardır. Bütün 

Türk, hemen hemen bütün Kafkas ve birçok İran ve bazı Hindistan halılarında Gördes ilmiği 

42 Yetkin, a.g.e, s. 12 
43 Nejat Diyarbekirli, "Pazırık Halısı", Türk Dünyası Araştırmaları, Ekim, S. 32, 1984, s. 8 
44 Bozkurt, a.g.e., s. 253 
45Kazım Dirik, Eski ve Yeni Türk Halıcılığı ve Cihan Halı Tipleri Panaroması, Halıcılık Kongresi Münasebetiyle 

İktisat Vekaletince Basılmıştır, Alaeddin Kıral Basımevi, İstanbul, 1938, s. 7-8 
46 Arseven, Sanat..., s. 673, 676 
47 Arseven, Sanat..., s. 674 
48 Bozkurt, a.g.m., s. 253 
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kullanılmaktadır. Türkmen, Çin, Acem ve bazı Hindistan halılarında kullanılan Sine ilmiği ise 

ismini bir İran şehri olan Sine'den almıştır. Bu ilmik atkı ipliğinin,  yan yana iki boyluk 

ipliğinden, münavebe ile bir sağdan ve bir soldan olmak üzere birbiri ardından aşırılarak öne 

alınıp, diğerinin önünden geçirildikten sonra tekrar arda geçirilip ilmiklenmesi suretiyle 

yapılır. Bu ilmik ipliğinin uçları boyluk iplerinin sağ veya solunda bulunmalarına göre sağ 

veya sol ilmik adını alır.49 Bu düğümde görüntü asimetriktir. Daha sık atılabilmesi sebebiyle 

daha zarif motiflerin işlenmesine imkân vermektedir. Türk düğümü ile daha sağlam dokuma 

elde edilmektedir.50 Dokumalarda düğüm yapmanın üç şekli vardır. Bunlar "Tekleme"denilen 

tek iplikli, "çiftleme" denilen iki iplikli ve adi halılarda "barhane" denilen şekillerdir.51
 

 

Bir halıyı değerli ve ayırt edici yapan bir takım unsurlar bulunmaktadır. Bunlar 

içerisinde renk, desen, düğüm sayısı ve kullanılan malzemenin kalitesi yer almaktadır. 

Motiflerin uygulanmasında düğüm sayılarının eşitliği ve kullanılan ipin aynı kalınlıkta olması 

büyük önem arz etmektedir. Bir santimetre kareye düşen düğüm sayısının fazlalığı halının 

kalitesini gösterir. Bu ise arış ve argaç ipliklerinin inceliğine ve sayısına, düğüm ipinin 

cinsine, düğüm tip ve sıklığına bağlıdır. Arışlar sık ve gergin, argaçlar az, düğüm ipi ince ve 

ilmiklenmesi sıkı oluyorsa cm2'ye düşen düğüm sayısı çoğalmaktadır.52 Halıların boyluk ve 

atkılarında yün, pamuk ve ipek kullanılmaktadır. Türk halılarında her ikisi de yünden imal 

edilmektedir. İran halılarında ise boyluk ve atkı pamuktandır.53
 

 

Bir halının desenine bakılarak nerede dokunduğu  kolayca  anlaşılabilmektedir. 

Halıların süslemesinde genel olarak, arkaik ve sembolik motifler, stilize edilmiş hayvan şekilli 

motifler, stilize edilmiş bitki motifleri, ev eşyalarından ya da hayvan figürlerinden çıkarılmış 

motifler kullanılmaktadır.54 Halı malzemelerinin boyanmasında ise değişik boya maddeleri 

kullanılmıştır. Mazı kozalağından siyah, safrandan sarı, somağın çekirdekleri, çiçekleri, 

kabuğu ve kökünden kırmızı ve meşe ağacının üzerinde bulunan böcekten kırmızı elde 

edilmektedir.55 Yine açık et rengi için kuru kayısı yaprağı, yeşili az kahverengi için ceviz 

kökü ve kabuğu, samani sarı için yabani nane, açık kahverengi için soğanın kırmızı kabukları 

kullanılmaktadır.56 Eski çağlardan beri kırmızı kök boyadan, sarı cehriden, mavi ise çivitten 

elde edilmektedir. Bunlar yanında mazı, palamut ve bakkam ağacı57 da halı malzemelerinin 

boyanmasında kullanılmaktadır. 

49 Mehmedoğlu, a.g.m, s. 137 
50 Bozkurt, a.g.m., s. 252 
51 Arseven, Türk Sanatı, s. 253 
52 Bozkurt, a.g.m., s. 252 
53 Mehmedoğlu, a.g.m., s. 137 
54 Arseven, Türk..., s. 253 
55 Arseven, Türk..., s. 256 
56 Selçuk Mülayim, "Kök Boyalar Üzerine Birkaç Not", Türk Dünyası Araştırmaları, Ekim 1984, S. 32,  s. 136    
57 Mehmet Canatar, "Osmanlılarda Bitkisel Boya Sanayii ve Boyahaneler Üzerine", Osmanlı Araştırmaları, C. 

XVIII, İstanbul, 1998, s. 90-92 
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II-Türk Devri Halıcılığı 
 

A-İlk Devirlere Ait Türk Halıcılığı 
 

Türk halı sanatı, ilk defa Orta Asya'da Türk topluluklarının yaşadıkları bölgelerde çok 

erken devirlerde ortaya çıkmış, sanat anlayışı, zengin motif dünyası, kompozisyon ve renk 

skalası yüzyıllar boyu büyük gelişme göstererek, Orta Doğu'ya Türklerle beraber inmiş ve 

İslam âlemine Türkler tarafından tanıtılmıştır. Meşhur pek çok kültür tarihçisi halının 

hikâyesini anlatırken onun çıkış noktasını "stepkültürü" çerçevesinde ve onun yaşayış 

şartlarından doğan bir sanat türü olduğu konusuna dikkat çekmektedir. Yine pek çok veri, halı 

dokuyan ilk ustaların atlı bozkır kültürüne mensup göçebeler olduğu üzerinde toplanmaktadır. 

Bozkır kuşağının en tipik ve en eski göçebe toplulukları İç Asya'da yaşayan Türk boyları 

olduğundan halı imalinde en büyük rolü de onların oynayacaklarında şüphe yoktur. Bu 

sebeplerden dolayı halıcılığın erken devirleri araştırıldığında gözler doğal olarak Türklerin en 

erken devirlerden beri yaşadıkları ve buralarda koyunculuk yaptıkları İç Asya'ya yani halının 

doğduğu bölgeye çevrilmektedir.58
 

 

Bugün için bilinen en eski halı Orta Asya'da Altay Dağları'nda beşinci Pazırık 

kurganında ele geçirilmiştir. Sovyet arkeolog Rudenko tarafından, Altayların M.Ö. III. 

yüzyıla ait sâkinlerinin bırakmış olduğu 40'a yakın beyler zümresine ait kurganlarda yapılan 

kazılarda zengin  sanat eserleri ortaya çıkarılmıştır. 59 Beşinci Pazırık  kurganında  buzullar 

içinden çıkarılan halı inanılmaz bir inceliğe, yüksek kaliteye ve zengin motiflere sahiptir. 

Buzul haline gelmiş bir kurgan odasında, mumyalanmış ölü at, dört tekerlekli araba ve diğer 

ev eşyaları arasında bulunan Pazırık Halısı ilk defa 1953 yılında yayınlanmış ve geniş ilgi 

uyandırmıştır. Halı 1.89×2 metre boyutlu, çok ince yün iplikten yapılmış olup 10 cm2 de 

36000 Gördes düğümü ile inanılmaz ve daha sonraları erişilmemiş bir ustalık eseridir. Halı, 

süvari figürlerinden geniş bordür, geyik figürlerinden ikinci geniş bordür, gri fonlardan bir iç 

ve bir dış dar bordür, zeminde 24 kare halinde haçvari çiçeklerden, kırmızı zemin üzerinde 

beyaz, sarı ve mavi renklerin hâkim olduğu dama tahtasına benzer bir örnek göstermekteydi. 

Halı üzerinde araştırmalar yapan bazı bilim adamları halıyı M.Ö. 5. ve 4-3. yüzyıla 

tarihlemişler ise de ölülerin gömülmesi âdeti, mumyalanmış ölülerin tipleri, Altay bölgesinin 

tarihi ile komşu kurganlarda çıkan diğer eserlerle karşılaştırılınca halının Asya Hunları'na ve 

M.Ö. 3-2. yüzyıla mal edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir.60 Beşinci Pazırık kurganında çıkan 

halının bozkır bölgesinde yaşayan göçebelere ait olamayacağı ve ithal malı olabileceği 

hususunda görüşler ileri sürülmüş ise de Uhleman, Kurd Edman ve Orta Asya sanatı uzmanı 

Diyarbekirli bu görüşlere katılmayıp bu halının Türk halısı ve Bozkır bölgesi halısı olduğunu 

ifade etmişlerdir. Beşinci Pazırık kurganından çıkarılan dünyanın en eski halısı bugün 

Leningrad Ermitaj Müzesi'nde sergilenmektedir.61
 

 

Pazırık halısından sonra tarihlendirilen en eski halı parçaları Doğu Türkistan'da ele 

geçirilmiştir. Bunlar küçük ve mütevazi olmakla birlikte düğüm tekniği ile dokunmuşlardır. 

Bu  halıların  M.Ö.  3-4.  yüzyıla  tarihlendirilenleri Sir  Marc  Aurel Stein  tarafından  Doğu 

58 Nejat Diyarbekirli, "Türklerde Halıcılık", Türk Edebiyatı, Ekim 1984, S. 132,  s. 44-45  
59 Nejat Diyarbekirli, "Pazırık Halısı", Türk Dünyası Araştırmaları, Ekim 1984, S. 32,  s. 1 
60 Oktay Aslanapa, "Türk Halı Sanatı", Erdem Dergisi, C. 3, Ocak 1987, S. 7, s. 99 
61 Diyarbekirli, "Pazırık..., s. 2-3, 7 
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Türkistan'da Lou-Lan'da Lop-Nor'da 1906 ve 1908'de  yapılan kazılarda bulunmuştur. Bu 

halıların tek argaç üzerine düğümlü teknikte dokunduğu, argaç ve arışlarının tabii renkte, 

oldukça kaba ve sert bir yünden, bazısında her düğüm sırasından sonra beş sıra arış geçirildiği 

anlaşılmaktadır. Halıların örnekleri basit geometrik hatlı olup dikey, yatay, zikzak çizgiler, 

baklavalar, kancalar ve bitki motiflerini andıran şekiller vardır. Renkleri ise mavi, kırmızı, 

yeşil, sarı ve kahverengi ve bunların tonlarındadır. Bahsettiğimiz bu halılar şu anda Londra 

British Museum'da ve Hindistan'da Yeni Delhi Müzesi'nde bulunmaktadır.62
 

 

1913'te A. Von Le Coq, Turfan araştırmalarını yaparken Kuça'nın batısında Kızıl'da 

başka bir düğümlü halı parçası bulmuştur. Halı 16×26 cm2 boyutunda olup M.S. 5-6. 

yüzyıllara tarihlendirilmektedir. Halının sert yünden argaç ve arışları vardır. Tek argaçlar 

üzerine düğümlenmiş olup alternatif argaçlar üzerine sıralanmış ince yün iplik düğümleri 

vardır.63
 

 

Yukarıda belirttiğimiz yerler dışında Orta Asya'da VII. yüzyılda halı dokunduğu 

bilindiği gibi, X-XI. yüzyıllarda Uygur ovasında da halı imal edilmekteydi. Yine Batı 

Türkistan'da Buhara hükümdarının VIII. yüzyılda Çin İmparatoru'na halı hediye ettiği 

bilinmektedir. Buhara yanında Batı Türkistan'ın birçok şehrinde halı imal edilmekteydi.64
 

 

Düğüm tekniği Abbasiler (Semerra) devrinde Orta  Asya'dan Batı'ya  getirilmiş ve 

bundan sonra Selçuklu Türklerinin hâkimiyeti ile önce İslam dünyasına sonra Müslüman 

olmayan bölgelere yayılmıştır. Büyük Selçuklular devrinden günümüze hiç bir halı 

kalmamıştır. Semerra şehrinin (838-883) Türk muhafızları için kurulmuş bir şehir olduğu 

hatırlanırsa, IX. yüzyıl erken Abbasi devri halı sanatı ile kolayca bağlantı kurmak 

mümkündür. Lam tarafından Fustat’ta (Eski kahire) tek argaca düğüm tekniği ile dokunmuş 

halı bulunmuş ve teknik özellikleri belirtilmiştir. Bu iki halı parçası tek argaç üzerine 

düğümlenmiş olup alternatif argaçlar üzerine sıralanmış kısa yün ipliklerle Doğu Türkistan'da 

bulunan halı parçalarının tekniklerini andırmaktadır. Baklavalardan meydana gelen geometrik 

şekilleri ile tamamı ile Türk halılarının örneklerine uygundur.65
 

 

Abbasilere mal edilen ve Fustat'ta bulunan diğer üç halı parçası Kahire Arap Müzesi, 

Washington Textile Müzesi ve Berlin Müzesi'nde sergilenmektedir. Yine aynı yerde 

bulunmuş ilgi çekici halılar New York Metropolitan Müzesi'nde yer almaktadır. Bu halılar 

kırmızı zemine mavi, sarı, yeşil, kahverengi olarak üçgenler ve dairelerden bir şerit ile mazgal 

dekoru ve koyu mavi zemin üzerine kûfî bordür süslemelidir. Bu halılar Tolunlulara ve 

Ihşitler gibi ilk Türk-İslam devirlerine ve Fatımi devrine bağlanabilmektedir.66
 

62 Yetkin, Türk Halı..., s. 13; Aslanapa, "Türk Halı..., s. 100 
63 Yetkin, gös. yer; Aslanapa, "Türk Halı..., s. 100 
64 Faruk Sümer, "Orta Asya Halıcılık Tarihinin Eski Devirlerine Dair Bazı Notlar", Türk Edebiyatı, Ekim 1984, 

S. 132, s. 20 
65 Oktay Aslanapa, "Konya Selçuklu Halılarının Menşei ve Gelişmesi", Türk Edebiyatı, Ekim 1984, S. 132,  s. 

15 
66 Aslanapa, gös. yer. 
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B-Selçuklu Halıları 
 

Halı Selçuklular zamanında İslam dünyasının her tarafına yayılmıştı. Anadolu'nun bazı 

şehir ve kasabaları bu hususta ün kazanmış bulunuyordu. Anadolu'daki Türk halıcılığına dair 

en eski bilgi coğrafya âlimi İbn-i Said tarafından verilmiştir. 1274 yılında vefat eden İbn-i 

Said, Kitâb Bastü'l-arz fi't-tûl ve'l-arz adlı eserinde Bizans'a ait Batı Anadolu'dan söz ederken 

"bu bölgenin batısında Türkmen dağları ve Türkmen ülkesi bulunur. Türkmenler Türk 

soyundan büyük bir kavim olup Selçuklular devrinde Rum ülkesini fethetmişlerdir. Bunlar sık 

sık kıyılara kadar giderek akınlarda bulunur, tutsak aldıkları çocukları satarlar. Türkmen 

halılarını dokuyan işte bu Türkmenlerdir. Bu halılar bütün ülkelere satılır. Antalya'nın 

kuzeyinde Tongula (Denizli) dağları vardır. Bu dağlarda kendilerine Uç denilen Türkmenler 

yaşar" demektedir. Yine aynı şahıs, Aksaray şehri hakkında bilgi verirken bu şehirde güzel 

yün halılar imal edildiğini belirtmektedir. 67 XIII. yüzyıl sonlarında Konya'yı ziyaret eden 

Marko Polo da Selçuklu halılarının güzelliğinden bahsetmektedir.68
 

 

1332-1333 yıllarında Anadolu'yu dolaşan İbn-i Batuta, Aksaray halılarını övmektedir. 

Seyyah, Aksaray'ın bilâd-ı Rum'un en güzel şehirlerinden biri olduğunu, koyunyününden 

üretilen zarif halı ve kilimlerinin dünyada bir benzerinin olmadığını, bunların Şam, Mısır, 

Hindistan, Çin ve diğer Türk ülkelerine ihraç edildiğini belirtmektedir.69
 

 

Bugün için Selçuklulara ait on sekiz halının var olduğu bilinmektedir. Bu halılardan 

sekizi Konya Alâeddin Câmii'nde, üçü Beyşehir Eşrefoğlu Câmii'nde, yedisi de Fustat'ta 

bulunmuştur. Selçuklu halılarından Konya'da bulunanlar İstanbul Türk İslam Eserleri 

Müzesi'nde, Beyşehir örneklerinden ikisi Konya Mevlana Müzesi'nde, biri Londra Edmund 

De Unger Kolleksiyonu'nda, Fustat örnekleri ise İsveç'te Stokholm Milli Müzesi'nde ve 

Göttenburg Röhss Müzesi'nde bulunmaktadır.70
 

 

Konya Alâeddin Camii'ndeki halıları ilk keşfeden İsveçli Martin'dir. Bu halılar 

Martin'in, Alman konsolosluğunda görevli ve Danimarka asıllı Loydved'e bu halıların çok 

ilmi değere sahip olduğunu işaret etmesi ile aydınlığa çıkmış ve kısa zamanda tanınarak 

meşhur olmuştur. Martin bu halıları 1908'de biri tekst ve diğeri levhalar halinde 67×56 cm 

boyutlarında ve tekst cildi on kilo ağırlığında iki cilt halinde renkli olarak yayınlamıştır. Fakat 

Fr. Sarre isimli bir şahıs Martin'den üç yıl önce Selçuklu halılarının orijinallerini görmeden 

Loydved'in gönderdiği fotoğraf ve resimlere göre makale halinde yayınlamıştır.71 Halıcılık 

tarihi açısından büyük değere sahip olan bu halılar 1220 yılları civarında Sultan Alâeddin 

Keykubad devrindeki tamirden sonra camiye verilmiştir.72 Geniş mekânı kaplayacak şekilde 

ve 5-6 m uzunluğundaki bu büyük halılar Selçuklu sanatının en abidevi örnekleri arasında yer 

almaktadır. Bu camideki halılar büyük boyda olup bir tanesi 15 m2'dir. Renk ve dekor 

bakımından inanılmaz bir zenginlik göstermektedirler. Zeminleri genellikle koyu mavi ve 

kırmızıdır. Koyu ve açık renklerin ahengi dinlendiricidir. Dekorları meydana getiren motifler 

67 Faruk Sümer, "Anadolu'daki Türk Halıcılık Tarihi", Türk Dünyası Araştırmaları, Ekim 1984, S. 32, s. 46-47 
68 Arseven, Türk Sanatı, s. 251 
69 İbn-i Batuta, Büyük Dünya Seyahatnamesi, (Sadeleştiren Ali Murat Güven),Yeni Şafak Kültür  Armağanı, 

İstanbul, Tarihsiz, s. 212-213 
70 Aslanapa, "Konya Selçuklu..., s. 16; Gönül Öney, "Türk Halı Sanatı II", Bilim Birlik Başarı, Sayı 41, (1983), 

Yıl 10, s. 4 
71 Aslanapa, "Türk Halı..., s. 102 
72 Öney, a.g.m., s. 4 
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baklavalar,  sekiz  köşeli  yıldızlar,  uçları çengellerle  çevrilen  sekizgenler  gibi sık  görülen 

geometrik şekillerdir. Bu halılara karakteristik manzara veren geniş bordürlerdeki kûfî yazı 

dekorudur. Pek ince olmayan düğüm sıklığı m2'de seksen ile yüz bin arasında değişmektedir. 

2,5-3 metre genişliğine ulaşan bu halıların dokunması büyük tezgâhları gerektirmektedir.73
 

 

Anadolu Selçuklularına ait halılar sadece Konya Alâeddin Câmii'nde bulunanlardan 

ibaret değildir. 1930 yılında Beyşehir Eşrefoğlu Camii'nde R. M. Riefstahl tarafından üç halı 

parçası bulunmuştur. Bu halılar teknik ve  desen özellikleri bakımından Konya halılarına 

benzemektedir. Bugün ikisi Konya Mevlana Müzesi'nde bulunan bu halılardan biri 1,70×2,54 

m boyutlarında, koyu mavi üzerine açık mavi renkte sonsuza doğru uzanan baklavalar 

şeklindedir. Baklavaların ortasında sekiz köşeli yıldız dolgu vardır. Çok az kalmış bordüründe 

arkaik bir kûfî yazı bulunmaktadır. Üçüncü halı parçası 0,49×1,16 m ebadındadır. Bu halının 

zemini açık kırmızı üzerine koyu kırmızıdır. Bordürü Konya'da bulunan halının esas bordürü 

ile aynıdır. Bu camide bulunan üçüncü halı ise kayıptır. Reifstahl'ın yayınladığı resimlerden 

anlaşıldığına göre beş metre uzunluğunda büyük bir halıdır. Zemin ve bordürden ancak bir 

kısmı kalmıştır. Koyu mavi zemin üstüne açık mavi renkte üsluplanmış çiçek motifleri dik bir 

eksen üzerinde bir sağa bir sola dönerek sıralanmıştır. Bütün desen beyaz renkte bir şeritle 

konturlanmıştır. Geniş olan bordürde stilize edilmiş iri bir kûfî yazı bulunmaktadır.74
 

 

Anadolu Selçuklularına ait halılardan yüz kadarı 1935-36 yıllarında İsveçli sanat 

tarihçisi C. J. Lamm tarafından Eski Kahire'de yani Fustat'ta bulunmuştur. Bu parçalar 

Stocholm Milli Müzesi'ne, Göttenburg Röhss Müzesi'ne ve Atina Benaki Müzesi'ne intikal 

etmiştir. Lamm tarafından yayınlanan halılardan yedisi Selçuklu halısı diğerleri 14-15. yüzyıl 

Anadolu halısı kabul edilmektedir. Fustat halıları Konya ve Beyşehir'de bulunan Selçuklu 

halılarından biraz daha sık ve ince dokunmuştur. Renkleri, tekniği, deseni ve yün kalitesi 

Konya halıları ile aynı özellikleri göstermektedir.75 Argaçlar sarıya yakın mat beyaz veya 

kahverengi, arışlar ise kırmızı yünden yapılmıştır. XIII. yüzyıldan kalan on sekiz Selçuklu 

halısı incelendiğinde bunlarda genellikle geometrik, bazen kuvvetle stilize edilmiş bitki 

motiflerinden bir örnek, bordürlerde ise kûfî yazıdan  geliştirilmiş bir kompozisyon 

görülmektedir. Tekrar edilen motiflerin sıralanmasında ise geometrik örnekler göze 

çarpmaktadır. Bitki motifleri belirsiz olup, figür bulunmamaktadır.76
 

 

C-Hayvan Figürlü Anadolu Halıları 
 

Hayvan figürlü halılar ilk defa K. Erdmann tarafından sistemli bir şekilde ele 

alınmıştır. Bu halılarda zemin genellikle küçük ve büyük karelere bölünmüştür. Karelerin 

içine sekizgenler yerleştirilmiştir. Bunların içine yerleştirilen hayvan figürleri dört ana grupta 

ele alınmıştır. Birinci gruptakiler heraldik durumda tek hayvan, çift ve tek başlı kartal 

tasvirlerini içine almaktadır. İkinci gruptakiler bir ağacın iki tarafında birer kuş figürü olan 

halıları kapsamaktadır. Üçüncü gruba girenlerde geometrik sahaların içi tek kuş veya dört 

ayaklı  bir  hayvanla  doldurulmuştur.  Dördüncü  gruptakilerde  geometrik  sahalar  içinde 

73 Aslanapa, "Türk Halı..., s. 102-103 
74 Yetkin, a.g.e, s. 21-22 
75 Öney, a.g.m., s. 4-5 
76 Aslanapa, a.g.e., s. 105 
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hayvanlar çift olarak yerleştirilmiştir. Bu grubun daha ileri aşamasında hayvanlar mücadele 

içinde gösterilmiştir.77
 

 

XIV. ve XV. yüzyıllarda Avrupalı ressamların tablolarında Anadolu'dan gitme hayvan 

figürlü halıların resmedilmiş olduğu görülmüştür. 78 Kuş figürlü en erken halılar İtalyan 

resminde görülmekte ve çoğunluğu Siena ve Floransa mekteplerinde Simone Martin ile 1317 

yılında başlamakta ve XV. asır ortalarına kadar devam etmektedir. Napoli S. Lorenzo 

Kilisesi'nde bulunan "Taht Üzerinde St. Lui" tablosu XIII. yüzyıla kadar uzanmakta olup, bu 

tablodaki halı zemini, renkleri değişen dikdörtgenlere bölünmüş ve içlerinebaşları dışa dönük 

kartalı andıran kuş resmedilmiştir. Berlin Galerisi'nde bulunan ve 1350 tarihli "Meryem ve 

Çocuk İsa" tablosunda kuş figürlü halı bulunmaktadır. Niccolo Di Buonarcorso'nun 1370 

tarihlerinde tahta üzerine  yaptığı Meryem'in evlenmesi sahnesinde  yere serilen halıda da 

dikdörtgenler içinde başı arkaya dönük olarak üsluplanmış bir kuş/horoz figürü 

yerleştirilmiştir. Ambrogio Lorenzetti'nin (1319-1347) Siena'da bulunan "Taht Üzerinde 

Meryem ve Çocuk İsa Azizleri" tablosunda yere serilen halıda sekizgen üzerinde kuyruğu öne 

uzanmış hareket halinde bir pars figürü bulunmaktadır. Çift ve tek başlı üsluplanmış heraldik 

veya yandan kartal tasvirli halılar yalnız XIV. asır halılarında görülmektedir. Yürüyen dört 

ayaklı hayvan figürlü halılar ise daha çok XIV. asırda olup bunlara ait altı örnek vardır.79 

Hayvanlı halılara dair daha pek çok örnek vermek mümkündür. Şerare Yetkin de kitabında 

hayvanlı halılarla ilgili değişik örnekler vermiş ve bu hayvan figürlerini ayrıca göstermiştir.80
 

 

İtalyan, İspanyol ve Flaman ressamlarının tablolarında canlandırılan halıların Türk 

halıları olduğu ve değişik ülkelere ihraç edildiği kabul edilmektedir. Bu halılar içerisinde 

büyük ve küçük olanları bulunmaktadır. Hayvanlı halıların kenar suları Selçuklu halılarında 

olduğu gibi kûfî yazı kökenli veya örgü desenlidir. Halılarda yer alan karelerin içinde bulunan 

sekizgen veya altıgen rozetler, kartal, çift başlı kartal, horoz, geyik, ejder, zümrüt ü anka ve 

hayat ağacı etrafında çift kuş figürleri ile doldurulmuştur. XIV. ve XV. yüzyıl hayvan figürlü 

halılardan Anadolu'da birkaç orijinal parça günümüze ulaşmıştır.81
 

 

D-Osmanlı Devri Halıları 
 

Anadolu'daki Türk tarihinin ikinci devresini beylikler devri teşkil etmektedir. Bu 

dönemde de halıcılık Anadolu'da önemini sürdürmüştür. Orta Anadolu'nun Batı ucunda 

kurulan Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Beyin oymağında da halı dokunuyordu. Osman 

Bey yayladan dönerken Bilecik tekfuruna peynir, halı, kilim, kuzular hediye eder ve davet 

edildiği düğünlere halı götürürdü. Osmanlılar dışında Maraş Elbistan bölgesinde yaşayan ve 

daha sonra Yozgat bölgesini yurt tutan ve burasının Bozok diye anılmasına sebep olan 

Dulkadiroğulları da halı dokumaktaydı.82
 

 

XIV. yüzyılda sayıları ona ulaşan Anadolu beylikleri içinde güç ve kudret bakımından 

en   ileride   olanları   Osmanlılar   ve   Karamanoğulları   idi.   Karamanoğulları   kendilerini 

77 Oktay Aslanapa, "XIV. Yüzyılda Halı Sanatı",   Yüzyıllar Boyunca Türk Sanatı (14. Yüzyıl), (Haz. Oktay 

Aslanapa),  MEB. Devlet Kitapları, Yersiz, 1977, s. 50 
78 Diyarbekirli, "Türklerde..., s. 46 
79 Aslanapa, "XIV. Yüzyılda ..., s. 50-51 
80 Yetkin, Türk Halı..., s. 28-42 
81 Öney, "Türk Halı..., s. 5-6   
82 Bozkurt, a.g.m., s. 255 
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Selçukluların  devamı  sayıyor  ve  Osmanlıların  büyümelerini  ve  kuvvet  kazanmalarını 

hazmedemiyorlardı. Bununla birlikte Karamanoğlu Alâeddin Bey Osmanlı Sultanı I. Murad'ı 

Balkanlar’da kazandığı zaferlerden dolayı tebrik etmiş ve ona bazı hediyeler göndermiştir. Bu 

hediyeler içinde "qâlı-ı Qaramanî" de bulunuyordu. Bu halılardan dört çifti büyük, beş çifti ise 

küçük ebatta idi. Karamanoğulları yanında diğer Anadolu beyliklerinde  de  halı 

dokunduğunu düşünmek yanlış olmayacaktır. 
 

Osmanlıların halı sanatındaki ilk faaliyetleri XIII. yüzyılda Selçukluların geliştirdiği 

sağlam temel üzerine yükselmiştir. XIV. ve XV. yüzyıl boyunca dokunan halılar teknik ve 

motif bakımından Selçuklu halı sanatının prensiplerine bağlı kalmıştır. Ancak yeni 

kompozisyon ve motif özellikleri ile XVI. ve XVII. yüzyıl Türk halılarının şekillenmesini 

sağlamışlardır. Böylece Türk halı sanatında birbirinden gelişen yeni tiplerle zenginleşen 

süreklilik sağlanmıştır. 84 Osmanlı Devri Anadolu Türk halılarını "Erken Osmanlı Devri 

Halıları", "Klasik Osmanlı Devri Halıları" ve "Geç Osmanlı Devri Halıları" şeklinde üç grupta 

ele almak mümkündür.85
 

 

1-Erken Osmanlı Devri Halıları 
 

XV-XVI. yüzyıllarda dokunan Osmanlı halılarına Erken Osmanlı Devri Halıları 

denilmektedir. Bu dönemin halıları XV. yüzyıl halıları gibi Avrupalı ressamların 

tablolarından tanınmaktadır. O dönemde Avrupa'ya ihraç edilen Osmanlı halıları çok tutulmuş 

ve Avrupalı ressamların yaptıkları resimlerde fon olarak kullanılmıştır.86 1450'lerden itibaren 

İtalyan sanatçılarla başlayan Türk halılarını resmetme geleneği Avrupalı diğer ressamlarla 

yaygınlaşarak XVIII. yüzyıla değin sürmüştür. XIX. yüzyıl sonlarında Alman sanat tarihçileri, 

Hans Membling (1433-1494) ve Hans Holbein'in (1497-1543) tablolarındaki halı tiplerinin 

sınıflandırmalarını yapmışlardır. Halı tiplerinin isimlendirmesi onları resmeden ressamların 

adlarına göre yapılmıştır. Membling, Holbein, Giovanni (1430-1516), Gentile (1429-1507), 

Bellini, Lorenzo Lotto (1480-1556) ve Crivelli'nin adları literatürde halı tiplerine verilmiştir. 

Bu şekilde adlandırmanın nedenlerinden biri halıların kesin bir sadakatle ve ince ayrıntılarla 

resmedilmiş olmasıdır. Bir diğer neden de, yapılış teknikleri bilinen halı tiplerinin 

tarihlendirilmesine yardımcı olmalarıdır. 87 Bu dönem halıları kendi arasında dört grupta 

incelenmektedir.88
 

 

a-Birinci Tip Holbein Halıları 
 

Bu halılarda küçük örnekli taksimat görülmektedir. Zemin küçük karelere bölünmüş 

ve karelerin içine etrafı düğümlü bir şeritle konturlanmış bir sekizgen yerleştirilmiştir. 

İçlerinde, küçük bir sekizgen, ortasında sekiz köşeli bir yıldız dolgusu vardır. Karelerin 

birleştiği köşelerde çatallı rumî çiftlerinden meydana gelmiş bir baklava şekli yer almaktadır. 

Baklavanın içinde haçvari bir şekilde yerleşmiş dört palmetli dolgu vardır. Böylece bir sıra 

sekizgen ve  bir  sıra  baklavanın kaydırılmış eksenler  üzerinde  sonsuza  doğru  sıralanması 

83 

83 Sümer, a.g.e., s. 49 
84 Yetkin, a.g.e., s. 44-45 
85 Bekir Deniz, "Osmanlı Dönemi Halıları", Osmanlı, C. 11, Yeni Türkiye Yayını, Ankara, 1999, s. 381 
86 Deniz, a.g.m., s. 382 
87 Gülgün Yılmaz, Tezgâhtan Tuvale Onyedinci Yüzyıl Hollanda ve Flaman Resimlerinde Osmanlı Halıları, 

Bağlam Yayıncılık, Ankara, 2009, s. 23, 28-29 
88 Deniz, a.g.m., s. 382 
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görülmektedir. Zeminde örneklerin dört tarafına sekiz köşeli yıldız dolgulu bir sekizgen rozet 

yerleştirilmiştir. Bu tip halıların örneklerinden biri Beyşehir Eşrefoğlu Camii'nde bulunmuş 

olup Konya Mevlana Müzesi'nde sergilenmektedir.89

b-İkinci Tip Holbein/Lotto Halıları 

Bu gruba giren halılar birinci tip Holbein halılarından çok farklı görülmekle birlikte 

aynı şemayı korumaktadır. Bu halılarda bitki motifleri hâkimdir. Konturları tamamen 

kaybolmuş sekizgenler ve dört kollu baklavalar birinci tipteki geometrik karakterlerini 

kaybederek belirsiz konturlu motifli rumîlerle palmetlerin ince saplarla gevşek olarak simetrik 

şekilde birbirlerine bağlanmasından doğmuştur. Altta ve üstteki dişli üçgen yapraklar yeni 

çıkmış motiflerdir. Halılarda kırmızı zemin üzerinde sarı, bazen koyu mavi üzerine sarı rumî 

palmetler kompozisyon olarak görülür. Holbein'in hiçbir tablosunda resmetmediği bu halılar 

Venedikli ressam Lorenzo Lotto'nun resimlerinde birkaç defa görüldüğü için Lotto halıları 

olarak tanınmaya başlamıştır. Bu halılara ait örnekler Newyork Metropolitan ve Hamburg 

Kunst und Gewerbe ve Türk İslam Eserleri Müzesi'nde bulunmaktadır.90

c -Üçüncü Tip, Büyük Örnekli Holbein Halıları 

Bu gruba giren halılarda zemin iki, üç ve dört eşit parçaya bölünmüştür. Karelerin her 

birine sekizgen motifler yerleştirilmiştir. Bunların da içerisine sekiz köşeli yıldız ve bitki 

desenleri, bazen usluplanmış hayvanlar ve birbirleriyle mücadele eden hayvan figürleri 

işlenmiştir. Karelerin dışında kalan bölümler çiçek desenleri ile süslenmiştir. Kenar 

bordürlerinde genellikle örgülü kûfi yazılar yer almaktadır. Bergama çevresinde dokunduğu 

kabuledilen bu halılar şekil bakımından XIV-XV. yüzyıl beylikler dönemi halılarına, dokuma 

tekniği olarak kendinden önceki halı gruplarına benzemektedir. Halıların renklerinde kırmızı, 

mavi ve kahverengi renkler hâkimdir.91

Bu tip halılar Holbein'den önce 1460'dan 1550'lere kadar İtalya, İspanya, Fransa ve 

İngiltere resminde görülmektedir. Diğer iki tipe göre desen ve detaylarda çeşitli zengin 

değişiklikler görülmektedir. Büyük örnekli  bu halıların  ilk resimleri 1468'de Marco 

Contanzo'nun Syraküza katedralinde St. Gerolamo tablosunda ve 1476'da Antonello da 

Massina'ın Dresden galerisinde St. Sebastian tablosunda görülmektedir. Bu gruba giren bazı 

halı örnekleri Vakıflar Halı Müzesi'nde ve Berlin Müzesi'nde bulunmaktadır.92

d-Dördüncü Tip Halılar 

Bu gruba giren halılar üçüncü tipin varyasyonu şeklindedir. Ortada büyük bir kare ve 

bunun altında ve üstünde ikişer küçük kare yer almaktadır. Motiflerin sıralanışında sonsuzluk 

prensibi kaybolmuş bunun yerini bir orta motif etrafında ikinci derecedeki motiflerin 

toplandığı gruplaşma almıştır. Bu gruplaşma Türk halılarına yabancı olup bunun Memlük 

halılarının etkisi ile ortaya çıktığı sanılmaktadır. Kenar bordürlerinde örgülü kufî yazı şekli 

görülmektedir. Bu gruba giren üç halı Türk İslam Eserleri Müzesi'nde bulunmaktadır. XIX. 

89 Yetkin, a.g.e., s. 45-46 
90 Aslanapa, Türk Halı Sanatı'nın..., s. 73-79; XVII. yüzyılda Hollanda ve Flaman resimlerinde Lotto tipi Uşak 

halılarını resmeden on iki ressamın resimlerindeki halı örnekleri için bkz. Yılmaz, a.g.e., s. 38-57 
91 Deniz, a.g.m., s. 382 
92 Aslanapa, Türk Halı Sanat'ının..., s. 80 

18 

 



yüzyılda ve   günümüzde   bu   gruba   giren   halı   kompozisyonları   Bergama halılarında 

yaşatılmaktadır.93

e-Değişik Ressamların Resimleri ile Adlandırılan Halılar 

Erken dönem halıları içerisine dâhil edilen başka tiplerde halılar da bulunmaktadır. Bu 

halılar da yine batılı ressamların adı ile anılmaktadır. Bunlardan biri Bellini halılarıdır. Bu 

halılara, mihrap nişinin aşağıya doğru genişleyerek bir anahtar deliği görüntüsü 

oluşturmasından dolayı "anahtar delikli halılar" da denilmektedir. XV ve XVI. yüzyıllarda 

yaygın olan ve Lorenzo Lotto, Vittore Carpaccio, Benvenuto Tisi, Jocopo Bassano ve 

Mansueti gibi ressamların tablolarında yer alan bu tür halılar İtalyan ressam Giovanni Bellini 

tarafından çok kullanıldığı için "Bellini Halıları" olarak tanınmıştır.94

Erken Osmanlı devrinde karşımıza çıkan bir başka halı grubu da Geometrik Desenli 

Halılar  veya  Çengelli  Halılar'dır.  Bu  halılar  yanlış  isimlendirme  ile  Flaman  ressam 

tablolarında  görülen  halılar  diye  adlandırılmıştır. 95  Bunlar  özellikle  Jan  Van 

öğrencisi Petrus Christus resimlerinde görülür. Bu kişilerin resimlerinde baklava 

Eyck  ile 

şemasına 

Dresden göre tertip edilmiş örneklere rastlanmaktadır. Yine Jan Van Eyck'in 

Gemaldegalerie'de bulunan Meryem resminde böyle bir halı tasviri Meryem'in tahtı altına 

serilmiş olarak görülmektedir. Benzer bir halı tasviri Petrus'un Frankfurt am Main'de 

Staedelschen Kunstinstitu'da bulunan bir resimde görülmektedir. Sekiz köşeli yıldızların ince 

şeritlerle baklava şeması verecek şekilde birleştiği ve ortalarına sekiz köşeli yıldız dolguları 

olan böyle bir halı Konya Mevlana Müzesi'nde bulunmaktadır.96

İtalyan ressam Carlo Crivelli'nin tablolarında farklı tip halılar görülmektedir. Bu 

halılardan biri Frankfurt Kunstinstitut'da 1482 tarihli Annunciation’da büyük kemerin 

üzerinde balkondan sarkıtılmış küçük bir halıdır. Yine aynı ressamın tablosundaki halı 

Budapeşte Museum of Applied Arts'da uzunlamasına yarım parça olarak bulunmaktadır. XV. 

yüzyıl sonundan kalan bu halıda esas motif sarı zemin üzerine çok renkli köşeli bölümlerden 

meydana gelen onaltıgen yıldız biçiminde karışık bir örnektir.97

İtalyan ressamların tablolarında görülmeyen ancak özellikle Hans Memling'in 

tablolarında görülen bir halı tipi daha mevcuttur. Bu tipteki halılarda zemin küçük karelere 

bölünmüş ve küçük kareler içine eşkenar kademeli ve çengellerle çevrili sekizgenler 

yerleştirilmiştir. Ancak karelerin köşelerine rastlayan baklavalar halı sathı üzerinde dik 

eksenler meydana getirecek şekilde ince şeritlerle birleştirilmiştir. Memling halılarını gösteren 

tablolar Viyana Gemaldegalerie'de bulunan bir resimde Meryem'in tahtı altına serilmiş bir 

halıda görülmektedir. Ayrıca 1460 tarihli Nationalbibliothek'te bulunan bir minyatürde sağa 

serili olan halıda aynı tipte bir halı tasviri bulunmaktadır. Aynı kompozisyona sahip benzer 

bir halı Konya Mevlana Müzesi'nde bulunmaktadır.98

93 Yetkin, a.g.e., s. 71 
94 Bozkurt, a.g.m., s. 258 
95 Deniz, a.g.m., s. 382 
96 Yetkin, a.g.e., s. 71-72 
97 Aslanapa, a.g.e., s. 98 
98 Yetkin, a.g.e., s. 72 
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2-Klasik Osmanlı Devri Halıları 

Osmanlı devri Anadolu Türk halıları XVI. yüzyılda altın çağına erişmiştir. Bu dönem 

sadece halıcılıkta değil diğer pek çok alanda da zirvede olunan bir dönemdir. Bu dönemde 

gerek sarayda ve gerekse bazı Anadolu şehirlerinde dünyaca tanınan halılar dokunuyordu. 

Saray halısı denen halılar saraydaki sanatkârlar tarafından dokunmakta idi. Osmanlı 

Sarayı'nın Birûn kısmında kapıkulu ocaklarının ve sarayın ihtiyaçlarını karşılayan ve 

kendilerine "Ehl-i Hiref" denen sanatkârlar vardı.99 Bu sanatkârlardan halı dokuyan esnaf 

grubuna "kalîçebafân" denirdi. İkinci Bayezid zamanında halı dokuyan on dokuz kişiden 

beşinin adları bilinmektedir. Bunlardan İlyas isimli birisi takdim ettiği seccade karşılığında 

1503'te 900 akçe, Nasuh takdim ettiği halı karşılığında aynı yıl 2.000 akçe, İskender 1506 

yılında sunduğu halı karşılığında 500 akçe, İsmail ise 1500 akçe, Hızır da 800 akçe in'am 

almışlardır.100

Yavuz Sultan Selim'in 1514 yılında Çaldıran Savaşı sonrasında 1.000 kadar sanatkârı 

İstanbul'a getirdiği belirtilmektedir. Bunlar arasında halı ustalarının olması 

dâhilindedir. 1592 tarihli defterde III. Murad devrinden on altı halıcı vardır. Bu 

içinde  Mısır'dan  geldiği  bildirilen  halı  ustalarının  adları  yoktur.  Yine  1517'de 

ihtimal 

halıcılar 

Mısır'ın 

fethinden sonra buradan halı ustaları ve boyanmış dokuma yünü istenmiştir. 1585 tarihinde 

Mısır Beylerbeyisi'ne hitaben yazılan hükümde üstad-ı kalîçe olan muallim Ebu'n-Nâsır, 

muallim Mehmed Fuzunî, Hacı Nebi ve Mehmed Mağribîn, Ali Esved, Receb ve Ataullah, 

Ali bin Muallim Ahmed Vasıl ve Mehmed bin Arslan isimli kişiler ile 30 kantar renkli ipin 

acilen İstanbul'a gönderilmesi istenmektedir.101

Osmanlı sarayında hizmet veren ve ehli hiref denen esnaf gruplarının neler olduğu, 

buralarda hangi statüde çalıştıkları ve günlük ne kadar ücret aldıkları "ehl-i hiref defterleri"ne 

kaydedilmiştir. 1526 tarihli bir ehl-i hiref defterinde müteferrik olanlar hariç 36 esnaf 

grubunun adına rastlanmıştır. Bunlar içerisinde halı dokuyan zümre "cemâ'at-i kalîçe-bafân" 

olarak zikredilmektedir. Altısı usta geri kalanı "şâkirdân-ı mezkûrîn" olup sayılarının toplamı 

ondur. Bu sanatkârlardan biri Fatih, altısı Bayezid, üçü Yavuz Sultan Selim zamanında bu 

sanat koluna girmiş pencik ve devşirme kuldurlar. Yine bunlardan üçünün İbrahim Paşa 

Sarayı'ndan geldiği ve üçünün de hediye olduğu belirtilmektedir.102 Kanuni döneminde hassa 

halı sanatkârlarının sayısı yirmi beşe çıkmıştır. Bunlar, isimlerindeki  nispetlere  bakılırsa 

Eflak, Niğbolu, Kosava, Bosna, Hırvatistan gibi Rumeli şehirlerinden gelmişlerdir. Bunların 

bir kısmı ise Çerkez'dir.103 XVI. ve XVII. yüzyılda farklı tarihleri taşıyan defterlerde halı 

dokuyan "cemâ'at-ı kalîçebafân"a XVIII. yüzyılda rastlanmamıştır. Peki, sarayın ihtiyaç 

duyduğu halılar nasıl karşılanmaktadır? Saray yine halı ve benzeri dokumalara ihtiyaç 

duymakta ancak  bunları saray dışında  faaliyet  gösteren esnafa  yaptırmaktadır. 104  Değişik 

99 Ahmet Kal'a, "Esnaf", Diyanet İslam Ansiklopedisi, C. 11, Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, İstanbul, 1995, s. 

424 
100Aslanapa, a.g.e., s. 139-140; Bozkurt, a.g.m., s. 257 
101 Aslanapa, a.g.e., s. 140 
102 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, "Osmanlı Sarayında Ehl-i Hiref (Sanatkârlar) Defteri", Belgeler, C. XI, Sayı 15, 

Ankara, 2003, s. 57-58 
103 Bozkurt, a.g.m., s. 257 
104 Bahattin Yaman, Osmanlı Saray Sanatkârları 18. Yüzyılda Ehl-i Hiref, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 

2008, s. 34-35 
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padişahlar dönemine ait  ehl-i hiref defterlerindeki listeler incelendiğinde sanılanın aksine 

halıcı cemaati içinde İranlı ve Mısırlı sanatçıların bir rollerinin olmadığı ortaya çıkmakta ve 

halı sanatında yeni oluşan saray üslubunun biçimlenmesinde esas rolün nakkaşlarda olduğu 

sanılmaktadır.105

İstanbul'a ait 1604 tarihli Es'âr Defteri'nde Osmanlı coğrafyasında dokunan bazı 

halılardan bahsedilmektedir. Bu halılar içerisinde Uşak'ın kırmızı kalîçesi (13 zirâ'106×5 zirâ' 7 

rub' bir girih 8400 akçe), Kırmızı üzerine ortası sofralı Uşak kalîçesi (6 zirâ'×3 zirâ' 6 rub' 

1760 akçe), Selendi'nin beyaz üzerine karga nakışlı hammam kalîçesi (3 zirâ' 1 rub'×2 zirâ' bir 

rub' 440 akçe), Gördüs sarı çatma hammam kalîçesi (2 zirâ' 6 rub'×1 zirâ' yedi rub' 400 akçe) 

bulunmaktadır.107

Osmanlı Devleti kendisi için çok gerekli olan maddelerle ilgili ihraç yasakları 

koymaktaydı. 1617-1618 tarihli bir hükümde bu maddeler arasında halı da sayılmıştır. İzmir 

kadısına hitaben yazılan bir emirde zahire ve balmumu yanında ipekli halı, kilim gibi 

maddelerin İzmir iskelesine getirilip küffara satıldığının duyulduğu belirtilmekte ve bunun 

önlenmesi istenmektedir.108

Evliya Çelebi, Seyahatnamesi'nde, İstanbul esnafları hakkında bilgi verirken halıcılarla 

ilgili olarak "ehl-i eşgâl-i halîce(ci)yân" başlığı altında, bunların dükkânlarının kırk adet 

olduğunu yüz on bir pîrlerinin bulunduğunu, arabalar üzerinde Selânik, Sıfet, Uşak, Kula, 

Mısır ve İsfahan haliçeleriyle süsleyip geçtiklerini belirtmektedir.109 Çelebi, Mısır'daki esnaf 

zümreleri içerisinden esnaf-ı halıcıyânı da zikretmektedir. Çelebiye göre, halıcılar yirmi 

kârhâne ve üç yüz neferdir. İki bin, üç bin kuruşa ibrişim halı dokumaktadırlar. Halıların 

güzelliğinden insan gözü hayrette kalır, demektedir.110

İlk paragrafta da işaret ettiğimiz gibi klasik Osmanlı devri halılarında iki halı tipi ön 

plana çıkmaktadır. Bunlardan biri saray halıları diğeri Uşak halılarıdır. Aşağıdaki başlıklarda 

bu halı tipleri hakkında bilgi verilmiştir. 

a-Saray Halıları 

Bu halılara saray çevresinde dokunduğu için bu ad verilmiştir. Çözgü ve atkı iplerinde 

ipek, yün ve pamuk, düğüm iplerinde yün ve pamuk kullanılmıştır. Anadolu halılarından farkı 

Sine denilen İran düğümü ile dokunmuş olmasıdır. Düğüm iplerinin kaliteli oluşu ve sık 

dokunuşu kadife gibi yumuşak bir etki bırakmasına neden olmaktadır. Şema olarak günümüz 

Hereke halılarına benzeyen ve bu döneme kadar Anadolu'da hiç görülmeyen bir özelliğe 

sahiptir. Başlangıçta renk ve desenlerinde İran etkileri hâkimken zamanla Anadolu'ya özgü bir 

105 Nazan Ölçer, "Osmanlı Dönemi Halı Sanatı", Osmanlı Uygarlığı 2, (Haz. Halil İnalcık-Günsel Renda), Kültür 

Bakanlığı Yayını, Ankara, 2004, s. 815 
1060,758 metre uzunluğunda bir uzunluk ölçüsü birimi. 
107 Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlılarda Narh Müessesesi ve 1640 Tarihli Narh Defteri, Enderun Kitabevi, 

İstanbul, 1983, s. 178-179; Yaşar Yücel, Osmanlı Ekonomi-Kültür-Uygarlık Tarihine Dair Bir Kaynak Es'âr 

Defteri (1640 Tarihli), Türk Tarih Kurumu Yayını,  Ankara 1992, s. 75 
108 82 Numaralı Mühimme Defteri (1026-1027/1617-1618) Özet, Transkripsiyon, İndeks ve Tıpkıbasım, (Haz. 

Hacı Osman Yıldırım, Vahdettin Atik vd), Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı 

Yayını Ankara, 2000, s. 145-146 
109 Evliya Çelebi Seyahatnamesi, C. I, (Haz. Seyit Ali Kahraman, Yücel Dağlı, Robert Dankoff) Yapı Kredi 

Yayınları, İstanbul, 2011, s. 1/334 
110 Evliya Çelebi Seyahatnamesi, C. 2, s. 10/200 
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karakter kazanmışlardır. Renklerinde kırmızı, sarı, koyu mavi ve çimen rengi yeşilin tonları 

görülmektedir.111
 

 

Bu halılarda saz denilen hançer yapraklar, palmet ve madalyonlar tamamıyla natüralist 

lale, sümbül, karanfil ve nar çiçekleri ile birleştirilerek yeni üslup yaratılmıştır. Kumaş, çini 

tezhip, cilt kapakları ve kalem işleri gibi Osmanlı sanatına ait değişik kollarda bu desenler 

kendini göstermiştir. İran halılarının madalyon düzeni ikinci planda kalarak esas örnek 

sonsuzluğa uzanan zeminden kesilmiş bir bölümdür. Halıda yama gibi duran madalyonlar 

kaldırılsa bile örnek, görünümünden bir şey kaybetmez. Madalyonsuz olanlarda çok daha 

başarılı kompozisyonlarda halılar vardır.112
 

 

Saray halılarında diğer Anadolu halılarında görülmeyen çeşitlere rastlanır. Bunlar 

arasında dikdörtgen, daire ve masa örtüsü olarak yapılanlar bulunmaktadır. Bunların Avrupa 

saraylarına hediye amacıyla dokunduğu anlaşılmaktadır. Düğüm şekli de bu tür dokumalara 

imkân vermekteydi.113
 

 

b-Uşak Halıları 
 

Dünya halı sanatının temel kaynağı olan Selçuklu halılarından sonra Türk halı 

sanatının ikinci  parlak devri XVI. yüzyılda Uşak ve çevresinde dokunan halılarla 

başlamaktadır.114   Uşak ve çevresi nasıl halı merkezi haline gelmiştir? Muhtemelen XVI ve 

XVII. yüzyıllarda Osmanlı sarayına serilmek ve  yabancı ülkelere hediye olarak verilmek 

üzere Manisa ve bu şehrin yakınındaki Uşak'a ısmarlama yolu ile halı dokutturulmaya 

başlanmıştır. Saray sanatkârları tarafından çizilen halı modelleri Uşak'a gönderilip burada 

saray adına imal ettirilmeye başlanmıştır. Bu şekilde Uşak ve yakınlarında bulunan kasaba ve 

köyler birer dokuma merkezi haline gelmiştir.115 Diğer halılar gibi Uşak halıları da Avrupa 

resimlerinde sık sık tasvir edilmiş ve Avrupalılarca çok tanınmıştır. 116 XVI. yüzyılın 

başlarından itibaren başlayan Uşak halıları İzmir limanı vasıtasıyla Avrupa'ya sevk edilmiş bu 

sebepten dolayı da Avrupa'da "İzmir Halısı" diye meşhur olmuştur. XVIII. yüzyılın ikinci 

yarısında halı üretiminde büyük artışlar olmuş ve bu artış XIX. yüzyılda zirveye ulaşmıştır.117
 

 

Evliya Çelebi Uşak halısını "sanâyi'âtının meşhûrundan Uşâk halısı ancak Acem 

Isfahan'ında ve Mısır şehrinde işlenir, ammâ halîçeleri ekâlim-i seb'aya müstevli olur. Yüz 

guruşluk divanhâne ve câmi halıları işlerler kim nakş-ı bûkalemûn-ı ibret-nümûn halılar olur." 

diyerek övmektedir.118
 

 

Uşak halılarına kaynak Holbein halıları olarak tanınan grubun ilk iki tipi kabul 

edilmektedir.  Fakat  Uşak  halılarında  geometrik  motifler  yerine  bitki  motiflerinden  gelen 

111 Bekir Deniz "Osmanlı Dönemi Halı ve Düz Dokuma Yaygıları" Türkler, C. 12, Yeni Türkiye Yayınları, 

Ankara, 2002, s. 389 
112 Aslanapa, a.g.e., s. 137 
113 Bekir Deniz "Osmanlı Dönemi Halıları, s. 384 
114 Oktay Aslanapa, "17. Yüzyılda Türk Halı Sanatının Gelişmesi", Erdem Halı Özel Sayısı-I, C. 10, S. 28, Ekim 

1999, s. 23 
115 Bekir Deniz "Osmanlı Dönemi Halıları, s. 385 
116Aslanapa, "17. Yüzyılda Türk Halı..., s. 23 
117 Mehtap Özdeğer, "Uşak",  Diyanet İslam Ansiklopedisi, C. 42, Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, İstanbul, 2012, 

s. 224 
118 Evliya Çelebi Seyahatnamesi, C. 2, s. 9/24 
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madalyonlar hâkim olmuştur.119 Geometrik düzen tarzı Uşak halılarının bir tipi olan kuşlu 

halılarda bulunmaktadır. Nebati motiflere geçiş birden bire olmamış, erken Osmanlı 

halılarının II. tipinde kendini göstermiştir. Eskiden aldığı etkilerin yanında bu halılar da İran 

madalyonlu halılarının etkisi inkâr edilemez. XVI. yüzyıl Tebriz halılarında Madalyon şeması 

kapalı kompozisyon şeklindedir. Uşak halılarında ise madalyonlar sonsuza uzanmaktadır. Bu 

bile yabancı etkilerin zamanla Türk sanatı içinde eridiğini göstermektedir. III. tip erken 

Osmanlı halılarında sekizgenlerin içi giderek yumuşadığı, sekizgen madalyonlar haline 

dönüştüğü ve köşe üçgenlerinin de çeyrek madalyon halini aldığı görülür ki bu da kapalı İran 

madalyon şemasına yabancıdır. Türk halı ustası hiçbir zaman İran'daki gibi kitap sanatını 

halıya aktarmamış, figüre yer vermemiş ve asıl üstünlüğü bu farklılıklarla sağlamıştır.120

Uşak çevresinde dokunduğu için Uşak halıları diye tanınan bu halılar yün malzeme ile 

ve düğüm tekniği ile dokunmuştur. Renklerinde kırmızı, mavi ve kahverengi hâkimdir.121

XVI. yüzyıldan itibaren görülen ve literatüre XVII. yüzyıldan itibaren giren Uşak halılarının 

değişik tipleri bulunmaktadır. Bunlar içerisinde madalyonlu ve yıldızlı olanları oldukça 

meşhurdur. 

b1-Madalyonlu Uşak Halıları 

Anadolu Türk halısında Madalyon ilk kez Uşak halılarında kullanılmıştır. Gerçekte 

göbek İran ve Memlük halılarında geleneksel motif olarak kullanılmıştır. Halıların ortasında 

büyükçe bir madalyon (göl-göbek) yer almaktadır. Halının dar yüzlerinde ortadaki 

madalyonun simetriği iki yarım madalyon, yan yüzlerinde ise yıldız şekilli dört madalyon 

parçası görülmektedir. Böylece halı yüzeyinde yedi madalyon parçası görülmektedir. 

Madalyon halının bütününden ayrı bir desen gibi işlenmektedir. İçi İran halılarına özgü kıvrık 

dallar, bahar çiçekleri, birbirine dolanmış bitkiler, lale, karanfil, rumî, hataî, gonca, desenleri 

ve kökeni Çin sanatına dayanan Çin bulutu motifi ile süslenmektedir. Göbek harici olan yerler 

de boş bırakılmamak için bitki motifleri ile süslenir. Bordürler de halı zeminini süsleyen bitki, 

çiçek ve Çin bulutu motifleri ile süslenmektedir.122 Birçok madalyonlu halıda zemin koyu 

kırmızı renktedir. Madalyonlar ve zemindeki çiçekler koyu mavidir. Zemini koyu mavi, 

ortadaki madalyonun içi sarı olan halılar da vardır. 123 Madalyonlu Uşak halıları yıldızlı 

olanlara göre büyük olup on metreye kadar uzun olanları bulunmaktadır.124 Madalyonlu Uşak 

halıları geleneksel bir gelişim sonucu ortaya çıkmamış, ısmarlama yolu ile dokutturulmuştur. 

Bu sebepten olmalı ki halk tarafından fazlaca benimsenmemiştir.125

119 Aslanapa, "17. Yüzyılda..., s. 23 
120 Fulya Bodur "Batı Anadolu Uşak Halıları", Türk Edebiyatı, Ekim 1984, S. 132,  s.33-34 
121 Bekir Deniz "Osmanlı Dönemi Halıları, s. 385 
122 Bekir Deniz "Osmanlı Dönemi Halıları, s. 385 
123 Yetkin, a.g.e., s. 77-78 
124 Aslanapa, Türk Halı Sanatı'nın..., s. 107 
125 Bekir  Deniz  "Osmanlı  Dönemi  Halıları,  s.  385;  XVII.  yüzyılda  Flaman  ve  Hollanda  ressamlarının 

tablolarında görülen madalyonlu Uşak halı örnekleri için bkz. Yılmaz, a.g.e., s. 60-72 
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b2-Yıldızlı Uşak Halıları 

Uşak halılarının ikinci büyük grubunu yıldızlı Uşak halıları oluşturmaktadır. Bu halılar 

değişik madalyon anlayışı içinde meydana getirilmişlerdir. Erken Osmanlı halılarının ikinci 

tipinden gelişmiştir.126 Sayıca daha az grubu oluşturmaktadırlar. Sekiz kollu yıldızlarla küçük 

baklavalar biçimindeki madalyonların kaydırılmış eksenler üzerinde alternatif sıralanmasını 

göstermektedir. Küçük boyda halılar olup dört metreden daha uzun olanları yoktur. Dokunma 

zamanları XVII. yüzyıldan ileri geçmemektedir. Daima kırmızı zemin üzerine sekiz köşeli 

yıldız madalyonlar ve küçük baklavalar koyu mavi örnekleri meydana getirmektedir. Bu 

halılarda halının ortası belirtilmez, madalyonların sonsuz örneğe bağlandığı açıkça bellidir. 

Zemin bazen mavi, madalyonlar kırmızı renkte olabilmektedir. Madalyonların içi sarı kırmızı 

palmet ve çifte rumîlerle dolgulanmış, zemin köşeli dallar ve çok renkli çiçeklerle 

bezenmiştir. 127 Yıldızlı Uşak halıları içinde seccade büyüklüğünde, tek ve yan yana  çift 

mihraplı örnekleri  de vardır. Bu grup halıların bordürleri madalyonlu halılarınkine 

benzemektedir. XVII. yüzyılda yıldızlı Uşak halıları renk ve desen geleneğini devam 

ettirmekle beraber yıldız şekilleri asıl yıldızlı halılardaki görünümünü kaybetmişlerdir. 

Yıldızlar   bozulmaya   başlamış   ve  eşkenar   dörtgen  şekilli  motifler   halini  almışlardır. 

Yıldızların etrafı ise çerçevelerle belirlenmiştir.128

b3-Madalyonlu ve Yıldızlı Halılardan Gelişen Halılar 

Uşak'ta XVII. yüzyılda klasik dönem halı örneklerini devam ettiren yeni halı tipleri 

ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri madalyonlu halı geleneğini sürdürmektedir. Madalyonlu 

halılardan gelişen halılar olarak bilinen bu halılarda, madalyon sayısı azalmakta ve boyut 

küçülmektedir. Madalyonların içi bitki motifleri ile süslenmekte, halı yüzeyinde boş kalan 

yerler süslenmeden bırakılmaktadır. Bu dönemde ortaya çıkan bir diğer halı tipi yıldızlı Uşak 

halılarından gelişmiş olup, bu adla bilinmektedir.129 Bunlar yıldızlı Uşak halılarının madalyon 

ve renk düzenini göstermektedirler. Yıldız şeklindeki madalyonlar parçalanmıştır.  Sekiz 

köşeli yıldızların haçvari şekildeki dört köşesi ortadan kalkmıştır. Kalan köşeler kaydırılmış 

eksenler üzerinde aynı şekildeki yıldız madalyonların uçları ile birer düğüm motifi ile 

birleşmiştir. Böylece baklava şeklindeki madalyonlar etrafında bir çerçeve oluşmuştur ve bir 

tezhip kompozisyonunu hatırlatmaktadır.130

b4-Baklava Şemasında Olan Halılar 

Bu halı tipinin de Uşak bölgesinde oluşturulduğu kabul edilmektedir. Çin bulutu 

motifleri Uşak halılarının karakteristiğini yansıtmaktadır. Zeminde kartuş şeklinde sekizgen 

ve yıldız şeklinde dilimli madalyonlar kaydırılmış eksenler üzerinde sıralanmıştır. Her 

madalyonun arasına yerleştirilmiş birer rozetten çıkan saplar bu madalyonlar etrafında 

baklavalar şeklinde bir çerçeve yapmaktadır.131

126 Budur, a.g.m., s. 34 
127 Aslanapa, Türk Halı Sanatı'nın..., s. 107 
128 Bekir Deniz "Osmanlı Dönemi Halıları, s. 386 
129 Deniz, "Osmanlı Dönemi Halı ve Düz..., s. 391 
130 Yetkin, a.g.e., s. 87 
131 Yetkin, a.g.e., s. 87-88 
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b5-Beyaz Zeminli Kuşlu Uşak Halıları 

Beyaz ve ona yakın açık krem zemin rengi ile Çin bulutlu, palmetli, bordürleri, 

teknikleri ve birçok özellikleri ile kuşlu halılar Uşak ve çevresine bağlanmaktadır. Esas motifi 

meydana getiren şekillerin ilk bakışta kuşu andırması yüzünden kuşlu denilen bu halılarda, 

gerçekte birbiri ile karşılaşan iki yaprak arasında zeminin çeşitli renginden meydana gelen 

aldatıcı bir görünüşü vardır. Bu halılarda Uşak halılarına zıt geometrik bir düzen 

görülmektedir. Motifler tamamı ile bitki kaynaklı olup rozetler ve çiçekler arasındadır. Bu 

halılara ait örneklere Türk İslam Eserleri Müzesi'nde ve Konya Müzesi'nde rastlanmaktadır.132

b6-Beyaz Zeminli Çintemani Uşak Halıları 

Bu tip halılarda zemin genellikle nokta gibi görünen, halı zeminine göre koyu renkli iri 

beneklerle süslenmiştir. Kaynaklarda üç toplu, üç dilimli, çintemanî motifi gibi adlarla 

anılmaktadır. Bu motifin Çin sarayından hediye gelen porselen süslerinden esinlenerek 

geliştiği kabul edilmektedir.133

b7-Post Motifli Halılar 

Bu halıların zemininde hayvan postuna benzer bir desen bulunmaktadır. Desenin içi 

beneklerle süslenmektedir. Bu halıların XVI. yüzyıldan önce ortaya çıktığı ve XVI-XVII. 

yüzyıl boyunca gelişimini tamamladığı kabul edilmektedir.134

c-Transilvanya/Erdel Halıları 

Klasik Devir Osmanlı Halıları içerisine dâhil edilebilecek bir diğer tip de Transilvanya 

tipi halılardır. Bu halıların XVII. yüzyılda Uşak civarında dokunup Avrupa'ya ihraç edildiği 

bilinmektedir. Transilvanya Osmanlı döneminde Macaristan'a ve günümüzde Romanya'ya 

bağlı yerler arasındadır. Bugün Macaristan müzelerinde bulunan bu halılar Erdelyi halıları 

diye isimlendirilmektedir. Halılarda Batı Anadolu halılarında kullanılan kırmızı, kahverengi, 

sarı, lacivert ve beyaz renkler hâkimdir. Kenar suları Bergama halılarına, zemin ise Vazolu 

Kula denen halılara benzemektedir.135

3-Geç Osmanlı Devri Halıları 

XVII. yüzyılda Uşak halıları ününü kaybetmeye başladığı zamanlarda Batı Anadolu 

Bölgesi'nde Gördes, Kula, Bergama ve Milas; İç Anadolu Bölgesi'nde de Konya-Ladik, 

Kırşehir ve Mucur halıları ün kazanmıştır. 136 Belirtilen bu yerlerde XVIII. ve XIX. 

yüzyıllarda ihracata yönelik halılar dokunmaya başlanmıştır. Halı bu dönemde ekonomik 

olarak değer kazanmış ve sipariş üzere dokunduğundan sanat değeri ikinci planda kalmaya 

başlamıştır.137   Yukarıda belirtilen halı bölgelerinde dokunan halı ve seccadelerin de kendi 

132 Aslanapa, Türk  Halı Sanatı'nın..., s. 120 
133 Deniz, "Osmanlı Dönemi Halı ve Kilim..., s. 391 
134 Deniz, gös. yer.; XVII. yüzyılda Hollanda ve Flaman ressamlarının resimlerinde görülen Transilvanya tipi 

Batı Anadolu halı örnekleri için bkz. Yılmaz, a.g.e., s. 79-84 
135 Deniz, "Osmanlı Dönemi Halı ve Kilim..., s. 392 
136 Deniz, "Osmanlı Dönemi Halı ve Kilim..., s. 392; Aslanapa, Türk Halı Sanatı'nın..., s. 149-183; Mehmet 

Önder, "Türk Halı Sanatında Gelişim Evreleri", Milli Kültür, S. 56, Mart-1987, s. 88; Bekir Deniz, "Kula 

Halıları" Türk Halı Sanatı IV, Bilim Birlik Başarı, Yıl 11, S. 43, (Tarihsiz), s. 13-19 
137 Kasım Karahan, "Halıcılığın Tarihi Seyri İçinde Türk Halıcılığının Yeri ve Yapısı", Erciyes Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 3, Yıl 1989, s. 137 
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yörelerine has özellikleri bulunmakla birlikte burada bunların her birinin özellikleri ile ilgili 

ayrıca bilgi verilmeyecek, sadece XIX. yüzyıl Batı Anadolu Halıcılığı hakkında genel bilgi 

verilecektir. Yine Geç Osmanlı Devri Halıcılığı'nda önemli yeri olan Hereke ve Feshane Halı 

Fabrikaları halılarına değinilecektir. Çalışmamızın asıl konusunu oluşturan Gördes Halıcılığı 

ise ayrı bir başlık altında ele alınacaktır. 

a-XIX. Yüzyılda Batı Anadolu Halıcılığı 

Anadolu'da dokunan bütün halılara Türk halısı denilmektedir. Bu halılar da şark ve 

garp halısı şeklinde bir tasnife tabi tutulabilmektedir. Genel olarak "Türk Halısı" diye şöhret 

kazanan klasik Türk halıları Anadolu'nun batısında ve büyük kısmı Ege Bölgesi ile civar 

vilayetlerde dokunan halılardır.138

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin batı ile olan iktisadi ilişkilerinin Türk halıcılığı

açısından hem olumlu hem de olumsuz yönleri bulunmaktadır. Olumlu yönüne bakılacak 

olursa, bu dönemde halıcılığın ticari değeri artmıştır. Olumsuz yönüne gelince, halıcılıktaki 

eski sanat değeri kaybolmuştur. Artık Türk halısına bir sanat eseri olarak değil çok iyi kar 

getiren mal olarak bakılmaya başlanmıştır. Türk halılarının motiflerinde, renk skalasında, 

kalite ve standartlarında ve hammaddesinde bozulmalar yaşanmıştır.139

Anadolu halıları yaklaşık altı asırdır Batı'ya ihraç edilmekteydi. Bu ihraç önceleri 

Sakız Adası üzerinden daha sonraları ise İzmir üzerinden Venedik'e, oradan önce Avrupa 

kıtasının güneyine, daha sonra da İngiltere'ye kadar uzanmıştır. Anadolu halıları XVIII ve 

XIX. yüzyılda giderek artan oranlarda Avrupa'ya ihraç edilmiş, XIX. yüzyıl sonu ve XX. 

yüzyıl başlarında Osmanlı ekonomisine büyük katkı sağlamıştır. İhraç edilen bu halıların 

büyük bir bölümü Batı Anadolu'nun Uşak, Gördes, Selendi, Kula, Demirci ve Milas gibi şehir 

ve kasabalarında dokunmuştur.140

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin yabancı devletlerle olan ticari faaliyetlerinde artış 

yaşanmıştır. İngilizler 1838'de imzalanan Balta Limanı Anlaşması'na kadar Osmanlı Devleti 

ile olan iç ticaretlerini azınlıklar eli ile yürütmekteydiler. Bu tarihten sonra ticaret 

sözleşmesinin tanıdığı haklarla kendileri doğrudan faaliyet göstermeye başlamışlardır. Kısa 

bir süre sonra diğer Avrupa devletleri de İngilizlere verilen bu haklardan istifade etmeye 

başlamıştır. 

İngilizlerin Osmanlı halıcılığı ile ilgilenmeleri 1864'lü yıllarda olmuştur. O yıllara 

kadar Batı Anadolu ticari halıcılığı, köylülere malzeme verip sipariş üzerine iş yaptıran 

Osmanlı tüccarlarının kontrolünde kalmıştır.141 Halı dokunmasında Verlag veya Putting-Out 

denilen bir sistem uygulanıyordu. Bu sistemde tüccar bir müteahhide hammaddeleri ve parça 

başına hesaplanan imalat ücretini ödemekte, yüklenici de genellikle evlerinde çalışan işçilere 

bu  malzemeyi dağıtmakta,  imalat  gerçekleştikten sonra  mamul eşyayı toplayarak  tüccara 

138 Mehmedoğlu, a.g.m., s. 136 
139 Zeki Sönmez, "Batı Anadolu Türk Halıcılığının 19. Yüzyıldaki Durumu Üzerine", Türk Dünyası 

Araştırmaları, Ekim 1984, S. 32,  s. 95 
140 Elvan Anmaç, "Batı Anadolu Halıcılığı İçinde Kula Halıcılığının Yeri ve Çolakzâde Halı Şirketi", XIII. Türk 

Tarih Kongresi 4-8 Ekim 1999 Ankara, Kongreye Sunulan Bildiriler, III. Cilt, II. Kısım, Ankara, 2002, s. 1267- 

1268 
141 Elvan Anmaç, "XIX. Yüzyıl Sonu XX. Yüzyıl Başı Batı Anadolu Ticari Halıcılığı", Osmanlı, Yeni Türkiye 

Yayınları, C. 3, Ankara, 1999, s. 523 
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teslim etmektedir.142 İngilizler XIX. yüzyılın ilk yarısında halı ticareti ile uğraşmak amacı ile 

ticarethaneler kurmuşlardır. Bu ticarethanelerden P. De Andrea 1836'da, Habif ve Polaka 

1840'da ve T. A Spartalı 1842'de kurulmuştur. Bilinen ilk geniş çaplı halıcılık faaliyeti 1864'te 

P. De Andrea, Habif ve Polako, T. A. Spartalı adlı üç İngiliz şirketin iplik ve model vererek 

özellikle Uşak ve çevresinde halı dokutması ile başlamıştır. Bu tarihten sonra Batı 

Anadolu'dan dokunarak Avrupa'ya ihraç edilen halıların tamamına yakını İngiliz tüccar ve 

şirketler eli ile yapılmıştır. 143 1880'li yılların ortalarına gelindiğinde Batı Anadolu ticari 

halıcılığı daha sonraki yıllarda Şark Halı Kumpanyası adını alacak olan altı büyük ticaret 

evinin tekeli altına girmiştir. P. De Andrea Co., G. P. ve J Baker, Habif ve Palako, Sydney La 

Fontain, T. A. Spartalı Co. ve Sykes Co. isimlerini taşıyan bu altı şirket halı ipliklerinin 

eğrilmesinden halı ihracına kadar tüm aşamaları kontrol altına almışlardır.144

Bu şirketler sadece halı ihraç etmekle kalmayıp, aynı zamanda yünlerin alınması, 

eğrilmesi ve boyanması gibi imalat öncesi faaliyetleri de organize ediyorlardı. O kadar ki 

yılın belli zamanlarında bölgeye dağılan ve komisyon ile çalışan ticarethaneler yün satın 

alıyor, toplanan yünler evlere ve iplik atölyelerine eğrilmek için dağıtılıyor, boyanmak için 

yine evlere ve İzmir'deki boyahanelere veriliyordu.145 Ticarethaneler bu işlerde muhtarları, 

köylerde görevli eğitmenleri ve köylerden seçtikleri temsilcileri kullanıyorlardı. Bu şirketler 

1890'lı yıllardan itibaren Avrupa zevkine göre hazırlanmış ve kareli kâğıtlara çizilmiş 

desenleri getirerek Anadolu'ya tamamen yabancı halılar dokutturmuşlar ve bunları İzmir 

Halıları adıyla Avrupa'ya ihraç etmişlerdir. 146 Şark Halı Kumpanyası Avrupa müzelerinde 

bulunan bütün Türk ve Acem halılarının yağlı boya resimlerini aldırmış, mütehassıslara 

bunları Milas, Uşak, Bergama, Gördes ve Kula gibi çeşitlerine göre tasnif ettirmiş ve 

bunlardan karma numuneler oluşturmuştur.147 İzmir'de kırk desinatörün çalıştığı bir desen 

bürosu batının zevklerine uygun desenler üretmekteydi.148 Halılara olan ticari revacı artırmak 

için tüccarlar, halılarda geleneksel desen yerine Avrupa kaynaklı motifler ve bu motiflere 

uygun renklerin uygulanmasını istemişlerdi. Bu durum İzmir halılarının ticari değerini 

artırmış, tüccar ve imalatçıyı memnun etmiş ise de geleneksel renk ve motiflerin ve bölgeye 

mahsus özel nitelikli halı tiplerinin kaybolmasına neden olmuştur. 149 Bozulma sadece 

desenlerde olmamış, halı dokumada kullanılan malzemelerde de bozulma meydana gelmiştir. 

Anadolu’daki halılar XIX. yüzyıl sonuna kadar yün malzeme ile dokunmuşken ticari kâr 

etmek için çözgü ve atkı ipliklerinde yünün yerini pamuk ipliği almıştır. Hatta bazı yörelerde 
150 atkı ipliklerinde pamukla birlikte jüt ipliği kullanılmıştır. Halı malzemelerinin 

boyanmasında da eski nebati boyalar  yerine anilin denilen sentetik  boyalar kullanılmaya 

başlanmış ve bu da canlı renk veren doğal boyaların kaybolmasına neden olmuştur. 1850'lerin 

başında Avrupalı kimyacılar sentetik boya imal etmeye başlamışlardır. Asrın sonunda her 

142 A. Gündüz Ökçün, Osmanlı Sanayii 1913, 1915 Yılları Sanayi İstatistikleri, Sermaye Piyasası Kurulu Yayını, 

Ankara, 1997, s. IX 
143 Sönmez, a.g.m., s. 98 
144 Anmaç, "XIX. Yüzyıl Sonu..., s. 523 
145 Sönmez, a.g.m., s. 100 
146 Deniz, "Osmanlı Dönemi Halı ve Düz..., s. 393 
147 Elvan Anmaç "XIX. Yüzyıl Başlarında Batı Anadolu Halılarının Değişim Süreci", Türkler, C. 14, Yeni 

Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 338, 
148Yurdoğlu, a.g.e., s. 54 
149 Sönmez, a.g.m., s. 100 
150 Anmaç, a.g.m., s. 338 

27 

 



renk için sentetik boya mevcuttu ve tabii boyadan daha ucuzdu. Bu boyalar, iplere daha kolay 

tatbik ediliyor, Avrupalıların ve Amerikalıların zevkine göre renkler oluşturulabiliyordu. 

Birçok halıcı tabii boya kullanmayı terk etmiş, bu da tabii boya üreten köylüleri ekonomik 

açıdan etkilemiştir. Bunun yanında Uşak, Kula ve Demirci gibi yerlere dışarıdan boyacılar 

getirilmiştir. İzmir'deki ticarethaneler birçok boyahaneyi hâkimiyetleri altına almışlardır. Halı 

dokutan temsilciler imalatçılarla anlaşmalar yaparak kendilerinin tasvip ettiği boyahanelerden 

boya alınmasını talep etmişlerdir.151

Dış talebin fazlalığı ve yüksek karlar halı fiyatlarında ve  üretiminde artışa sebep 

olmuştur. Uşak halılarının fiyatı 1840-1870 yılları arasında %50 artmıştır. Yüksek kar elde 

etme anlayışı kalitesizliği de beraberinde getirmiştir. Sentetik boyaların dikkatsizce 

kullanılması Uşak gibi halıcılık merkezlerinin itibarına zarar vermiştir. Yüzyılın sonlarına 

doğru İzmir'deki büyük ticarethanelerin boyahaneleri kaliteyi yükseltmek için doğal boyayı ve 

yüksek kalite kırmızı alizarini kullanmaya başlamışlardır. Yüzyılın sonlarına doğru Demirci, 

Gördes ve Isparta'da atkıda yünün yerini pamuk almaya başlamıştır.152

Halının ihraç ediliyor olması onun üretiminin artmasındaki en büyük etkenlerdendi. 

m2 olan  halı  imalatı  1893  yılında  400.000  m2'yeAnadolu'da  1884  yılında  150.000 

yükselmiştir. Yine aynı yıllarda İzmir limanından yapılan halı ihracatının 500.000 sterlinden 

1.250.000 sterline yükseldiği görülmüştür.153 1890 yılında Uşak, Gördes, Kula ve Demirci 

m2 halı dokunmuştur. Bu üretimin 250.900 m2'sigibi halı üretim merkezlerinde 367.300 

(3.896.000 frank), Uşak'ta, 56.000 m2'si Gördes'te (1.127.00 Frank), 35.400 m2'si Kula'da 

(862.000  Frank)  ve  25.000  m2'si Demirci'de  (529.000  frank)  gerçekleştiriliyordu. 154  Zeki 

m2 Sönmez'de Vital Cuinet'in verilerine 

lira), Gördes'te 56.250 ( 44.000 

dayanarak 1894 yılında Uşak'ta 250.875 (169.400

lira),  Kula'da 35.250 (37.000 lira) ve Demirci'dem2 m2 

25.312 m2 (23.000 lira) halı imal edildiğini belirtmektedir.155

XIX. yüzyılda Uşak'ta tezgâh sayısının artması bu şehrin halı ticaretine ne kadar bağlı 

olduğunu göstermektedir. 1880'lerin başlarında 3.000 civarında kadın ve 500 genç kız 

yaklaşık 600 tezgâhta çalışıyordu. 1900'lü yıllara gelindiğinde sayıları 6.000'e ulaşan işçilerin 

çalıştığı tezgâh sayısı yaklaşık 1.200’e ulaşmıştır. Bu durum nüfusu 25.000 olan Uşak 

halkının yaklaşık dörtte birinin halı imali ile uğraştığını göstermektedir.156

Anadolu'daki halı üretiminin uzun zaman altı İngiliz ticarethanesinin egemenliğinde 

kalması ve yüksek karlar elde ettiklerinin görülmesi diğer yabancı ülkeleri kıskandırmıştır. 

Avusturyalı bir şirket bu tatlı kâra ortak olmak için Uşak'ta seksen civarında işçinin çalıştığı 

bir halı imalathanesi kurmuştur. Bundan sonra içinde Osmanlı vatandaşlarının da bulunduğu 

on beş civarında halı imalatı ve ihracatı yapan şirket kurulmuştur.157 Kurulan bu yeni şirketler 

İngilizler gibi bir üretim ve dağıtım ağı oluşturamamışlardır. Genelde İngilizlerin faaliyet 

151 Donald  Quataert,  "19.  Yüzyıla  Genel  Bakış:  Islahatlar  Devri  1812-1914",  Osmanlı  İmparatorluğu'nun 

Ekonomik ve Sosyal Tarihi   1600-1914, C. 2, (Ed. Halil İnalcık ve Donald Quataert), (Çev: Ayşe Berktay, 
Süphan Andıç vd.), Eren Yayınları, İstanbul, 2001, s. 1028 
152 Quataert, a.g.m., s. 1028-29 
153 Sönmez, a.g.m., s. 102 
154 Anmaç, "XIX. Yüzyıl Sonu XX. Yüzyıl Başı..., s. 524 
155 Sönmez, a.g.m. s. 102 
156 Quataert, a.g.m., s. 1030; Ökçün, a.g.e., s. 130 
157 Sönmez, a.g.m., s. 103 
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göstermedikleri yerlerde çalışmalarını sürdürmüşlerdir. İpliklerini İngiliz eğirme 

fabrikalarından almışlar ve onların fabrikalarında boyamışlardır. Bu durum maliyetlerinin 

artmasına neden olmuştur.158 Rekabete dayanamayan bu on beş halı şirketinden geriye yedisi 

kalmıştır. Bu şirketlerden biri de merkezi İzmir'de olan ve Kula'da faaliyet gösteren 

Çolakzadeler Halı Şirketi'dir.159

Halı piyasasındaki tekelci konumlarının sarsılmaya başladığını gören altı İngiliz şirketi 

1908 yılında 400.000 sterlin sermaye ile İzmir'de Şark Halı Kumpanyası'nı (The Oriental 

Carpet Manunfacturers Ltd.) kurmuşlardır. Bu halı şirketi İzmir, Sivas, Burdur, Isparta, 

Haçin, Urla, Maraş ve Kırkağaç gibi belli başlı halıcılık merkezlerinde imalathaneler 

kurmuştur. Şirket bu yerlerde doğrudan doğruya işçilerle temasta bulunuyordu. Demirci, 

Akhisar, Sivrihisar, Niğde, Kula, Kütahya, Simav, Manisa, Gördes, Uşak, Denizli, Milas, 

Akşehir, Sille ve Isparta şehirlerinde ise yalnız acenteleri bulunmaktaydı. 160 Kumpanya 

faaliyet alanını genişletmek ve atölyeler kurmak için sermayesini 1.000.000 sterline 

çıkarmıştır. Böylece  Halı Kumpanyası Demiryolları dışında Türkiye'nin en büyük şirketi 

konumuna gelmiştir. Şirket, bu atölyelerden imalatının yarısını sağlarken diğer yarısını da 

evlerdeki tezgahlardan temin ediyordu.161 Şirket, talebi karşılamak ve karını artırmak için çok 

düzenli hareket ediyordu. Bunun için yün ipliği üretimini ve boyanmasını merkezileştirmeye 

başladı. Artan yün ipliği ihtiyacı yeni fabrikaların kurulmasını gerektiriyordu. 1913 yılındaki 

altı yün ipliği eğirme fabrikasından üçü Şark Halı Kumpanyası'na ait idi. 

Şirket dışarıdan aldığı siparişe göre bu merkezlerde halı dokutturuyor ve dokuyuculara 

da belli bir ücret ödüyordu. İşçiler işledikleri düğüm başına ücret alıyorlardı. Günde ortalama 

5-6 bin düğüm atan bir işçinin eline Hereke'de 4, Uşak'ta 2,5, Isparta'da 2,2, Sivas'ta 1,8 kuruş 

geçiyordu. 1913 yılında Şark Halı Kumpanyası adına 15.000 kadar işçi çalışmaktaydı. Bu 

dönemde Anadolu'da halı ile uğraşan kişilerin sayısının 60.000 civarında olduğu tahmin 

edilmektedir. 162 Bu durum halı dokuyan dört kişiden birinin bu şirket adına çalıştığını 

göstermektedir. 

1910-1913 yılları için Anadolu'daki halı üretim merkezlerinin kapasiteleri ile ilgili 

bazı bilgiler bulunmaktadır. Anadolu'da mevcut 19.445 halı tezgâhının 8.545'i (%44) İstanbul, 

Uşak, Simav, Gördes, Demirci, Kula, Isparta, Eğirdir, Burdur ve Buldan gibi Ege 

bölgesindeki yerleşim yerlerinde, geri kalan 10.900 tezgâh (%56) Kırşehir ve yöresi, Kayseri, 

Bünyan, Sivas, Niğde, Konya, Karaman, Antep vb. İç Anadolu bölgesindeki şehirlerde 

bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda bu şehir ve kasabaların halı üretim kapasiteleri ile tezgâh ve 

işçi sayıları hakkında bilgiler verilmiştir. 

158 Elvan Anmaç,"İngiliz Sermayesinin Batı Anadolu Halıcılığına Etkisi ve Şark Halı Kumpanyası", Kamu ve 

Özel Kuruluşlarda Ortaöğretimde Üniversitelerde El Sanatlarına Yaklaşım ve Sorunları Sempozyumu Bildirileri, 

18-20 Kasım 1992, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1994, s. 9 
159 Elvan Anmaç, "Batı Anadolu Halıcılığı İçinde..., s. 1271 
160 Ökçün, a.g.e., s. 131 
161 Anmaç, "İngiliz..., s. 10 
162 Vedat Eldem, Osmanlı İmparatorluğu'nun İktisadi Şartları Hakkında Bir Tetkik, Türk tarih Kurumu Yayını, 

Ankara, 1994, s. 85 
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Tablo-1 1910-13 Yıllarında Batı Anadolu Halıcılık Merkezlerine Dair Sayısal Veriler 

Tablodaki rakamlar Batı Anadolu halı üretim merkezleri içinde halı tezgâhı ve işçi 

sayısı bakımından Isparta, Uşak, Kula, Gördes ve Demirci'nin önde olduğunu göstermektedir. 

Üretim miktarı ve değeri açısından bakıldığında birinci sırayı Uşak, ikinci sırayı Isparta, 

üçüncü sırayı Gördes, dördüncü sırayı Kula almaktadır. 

Bu sıralamalar ve sayılar iç açıcı gibi gözükse de Türk halıcılığı Anadolu'nun bazı 

yerlerinde sönmeye başlamıştır. Nitekim Birinci Dünya Savaşı öncesinde İzmir'den ihraç 

edilen halıların kıymeti 400-450 bin İngiliz Lirası iken son üç sene zarfında (1922'ye nazaran) 

bu miktar 150-160 bin İngiliz Lirasına inmiştir.163

Şark Halı Kumpanyası'nın Birinci Dünya Savaşı yılları sırasındaki faaliyetleri 

hakkında fazlaca bilgi bulunmamaktadır. Ancak 1926 yılına gelindiğinde dünyanın pek çok 

yerinde acentesinin olduğu bilinmektedir. 164 1929 dünya ekonomik buhranının etkilerini 

atlatmak isteyen İngiltere 1930 yılında bazı gümrük tedbirleri almıştır. İthal mallarına konulan 

yüksek vergiler halı ithalatı yapan İngiliz şirketlerinin faaliyetlerini durma noktasına 

getirmiştir. Bu durum Batı Anadolu halılarının dış ticaret imkânını ortadan kaldırmıştır.165

b-Hereke Halı ve Seccadeleri 

Hereke Fabrikası Tanzimat döneminde devletçe kurulmuş olan fabrikalardan birisi ve 

en uzun ömürlü olanıdır. Fabrika önceleri özel olarak Ohannes ve Dadyan isimli kardeşler 

tarafından Serasker Rıza Paşa'nın izniyle 1843 yılında devlet için kurdukları İzmit Çuha 

Fabrikası'nın masrafı gibi gösterilerek kendi adlarına kurdukları bir kuruluştur. Elli pamuklu 

ve yirmi beş ipek canfes tezgâhtan oluşan fabrika 1845 yılında devlete geçmiştir. Fabrikanın 

kuruluş sermayesi 3,5 milyon kuruştu. Fabrikanın güç kaynağı bir su değirmeni ve bir buhar 

motorundan oluşuyordu.166 1846 yılında yapımına başlanan Basma Fabrika-yı Hümayunu'nun 

163 Sabri Yetkin, "Ege'nin İki Kıyısında Halı Rekabeti", Toplumsal Tarih, S. 62, Şubat 1999, s. 12 
164 Anmaç, "İngiliz Sermayesinin..., s. 11 
165 Sönmez, a.g.m., s. 105-106 
166 Önder Küçükerman, The Rugs and Textiles of Hereke, İstanbul, 1987, s. 47; Mehmet Seyyiddanlıoğlu, 

"Tanzimat Dönemi Osmanlı Sanayi (1839-1876)", Tarih Araştırmaları Dergisi, C. 28, S. 46, Yıl 2009, s. 63; 
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Halı 
Üretim 

Yerleri 

Tezgâh 

Sayısı 

Batı 

Anadolu'daki 

Tezgâh Sayısı 

İçindeki %si 

İşçi 

Sayısı 

Batı 

Anadolu'daki 

İşçi sayısı 

İçindeki %'si 

Üretilen 
Halının 

M2si 

Batı Anadolu'da 

Üretilen Halı 

Üretimi İçindeki 

%si 

Halının 

Değeri 

Milyon 

Kuruş 

Toplam 

Değer 

içindeki 

%si 

Uşak 1.175 14,3 5.500 21,7 150.000 32,8 16.9 33,8 

Simav 380 4,6 1.120 4,4 23.000 5 1.8 3,6 

Gördes 800 9,7 2.700 10,6 60.000 13,1 6.8 13,6 

Demirci 600 7,3 1.356 5,3 31.000 6,7 3.8 7,6 

Kula 1.500 18,3 3.800 15 35.000 7,6 4.7 9,4 

Isparta 2.160 26,4 6.481 25,6 117.000 25,6 11.0 22 

Eğirdir 500 6,1 1.500 5,9 15.000 3,2 1.3 2,6 

Burdur 800 9,7 2.400 9,5 22.000 4,8 2.2 4,4 

Buldan 250 3 400 1,5 3.000 0,6 1.5 3 

Toplam 8.165 100 25.257 100 456.000 100 50 100 

Kaynak: Vedat Eldem, Osmanlı İmparatorluğu'nun İktisadi Şartları Hakkında Bir Tetkik, Ankara, 1984, s. 86 



tamamlanmasına  kadar  geçen  süre  boyunca  Hereke  Fabrikası'nın  alt  katında  pamuklu 

dokuma, üst katında akmişe (kumaş) imal edilmiştir. Basma Fabrikası tamamlanınca pamuklu 

dokuma tezgâhları Zeytinburnu Basma Fabrikası'na nakledilmiştir. 1850 yılında Hereke 

Fabrikası'nda ipekli kadife ve mobilyalık (kemha) jakarlı kısım kurulmaya başlanmıştır. 

Fabrika sadece saraya değil 1875'ten itibaren piyasaya yönelik üretim de yapmaya başlamıştır. 

Fabrikada üretilen kumaşlar giyim için kullanıldığı gibi, saray ve kasırların tefrişinde de 

kullanılmıştır. Fabrika mamulleri ile Topkapı Sarayı'ndaki kutsal emanetlerin  bulunduğu 

daire, Mescid-i Nebevî ve bazı türbeler tefriş edilmiştir. 1908 yılında Kâbe örtüsü bu 

fabrikada dokunmuştur.167

Hereke Fabrikası 1878'de bir yangın geçirmiştir. 1894 yılındaki depremde de bazı 

yerleri hasar görmüştür. Yangın sonrasında yeniden inşa edilen fabrika 1883 yılında tekrar 

faaliyete geçmiştir. 1890 yılında fabrikada battaniye, 1891 yılında da halı üretimine 

başlanmıştır. Osmanlı ülkesinde halı imalinde meşhur Sivas, Ladik, Gördes gibi yerlerden 

getirilen halı ustaları İstanbul'da saray için üretim yapan halı tezgahlarında bir süre 

denemeden geçirildikten sonra Hereke dokuma fabrikasına gönderilmişlerdir. Fabrikada ilk 

başlarda Gördes ve Demirci tarzı halı desenleri dokunmuş ve desenler zamanla 

zenginleştirilmiştir. Motiflerde meydana gelen değişikliğin ardından "Hereke Halıları"nın 

hususi ve karakteristik özellikleri ortaya çıkmıştır. Bu halılar arasında Gobelin tipi olanlar 

dikkate şayandır.168

Hereke halılarında çok ince yün iplik, ipek, altın ve gümüş sim kullanılmıştır. Argaçlar 

ince bükümlü pamuk ve yün iplikten, arışlar ince beyaz yün ipliktir. Düğümlerde Gördes 

düğümü ile sine düğümüne yakın karışık bir ilmek kullanılmıştır. Her sıradan sonra bükümlü 

tek iplik geçirmek suretiyle halıda incelik, hataî ve rumîlerde kıvrak hatlar meydana gelmesi 

sağlanmıştır. Saray için dokunan halılarda düğüm sayısı 10 cm2'de 6.400'den fazladır. İpek 

halılarda bu sayı 8.100-10.000'e ulaşmaktadır. Boya olarak madeni boya maddeleri 

kullanılmıştır.169

Hereke seccadelerinin en zengin koleksiyonu Topkapı Sarayı Müzesi'ndeki 35 

seccadedir. Bu seccadeler XIX. yüzyıl sonunda hem saray hem de piyasa için yapılanlardan 

kalmadır. Bunlar başta İran olmak üzere Memluk, Uşak ve diğer Anadolu seccadeleri ile az 

çok bağlantılı ve kompozisyon bakımından kopya olmakla birlikte, kendine has özellikleri de 

bulunmaktadır. Bu seccadelerin mihrap zemini madalyonlu, madalyonlu Uşak 

kompozisyonlu, mihrap zemini geometrik, mihrap zemini ince kıvrık dallı, kandilli, mihrap 

zemini rumîli, bulut motifli ve vazolu tipleri bulunmaktadır.170

Seccadelerin bordürlerinde sülüs, talik ayetler yazılıp, köşelere kûfî madalyonlar 

yerleştirilmiştir. Bu yönü ile bunlar saray halıları geleneğine bağlanmaktadır. Dokumada 

Gördes   ve   Hekim   düğümü   birlikte   kullanılmıştır.   Hekim   düğümü   yazılarda,   çiçek 

Tevfik Güran, "Tanzimat Döneminde Devlet Fabrikaları", 150. Yılında Tanzimat, (Haz. Hakkı Dursun Yıldız), 

Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 1992, s. 248 
167 Mehmet  Topal-Erkan   Erdemli-Ergin   Kırlı,   "Tanzimat  Dönemi   Sanayileşme   Hareketinin   Türkiye'de 

İşletmecilik Anlayışının Oluşumuna Etkileri Hereke Fabrikası ve Nizamnamesi" SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi 
Sosyal Bilimler Dergisi, S.25, Mayıs 2012, s. 43-44 
168 Topal-Erdemli vd, a.g.m., s. 45 
169 Aslanapa, Tük Halı Sanatı'nın..., s. 193 
170 Aslanapa, a.g.e., s. 193, 197 
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dolgularında, Çin bulutlarında, rumîlerde kıvraklık sağladığı için Gördes düğümüne yardımcı 

olarak kullanılmıştır.171

Hereke'de dokunan halılar Yıldız Sarayı'nın, Beylerbeyi Sarayı'nın ve Dolmabahçe 

Sarayı'nın döşenmesinde kullanılmıştır. 172 Hereke  Fabrikasında daha çok saray halılarına 

benzer şekilde halılar üretilmiştir. Fabrika bitmekte olan Türk halıcığının gelişen sanayi 

üretimi karşısında bir alternatifi olarak ortaya çıkmıştır.173

c-Feshane Halıları 

XIX. yüzyıl sonu ve XX. yüzyıl başında Osmanlı halıcılığındaki üretimin İstanbul ve 

çevresine kaydığı görülmektedir. Hereke dışındaki yerlerden biri de Feshane Fabrikası'dır. Bu 

fabrikada yüksek havlı, yüksek barok desenli, parlak kırmızı rengin çoğu zeminde kullanıldığı 

halılar dokunmuştur.174 Sağ üst kenarda Feshane adı ve tarihi yazılı halılar tanınmış olmakla 

birlikte isimsiz ve tarihsiz olanları da vardır. Eskileri çok az kalmış olan Feshane halıları 

arasında İran halılarından gelme desenli, arış argaçları pamuk iplikten olanlar yanında, 

Avrupa desenleri ile çok kaba olanlarına da rastlanmaktadır. Rokoko ve Ampir motiflerle çok 

kaliteli Feshane halıları diğer bir grup olup bazen süslemeler arasında tavus ve sülün 

figürlerine de dağınık olarak yer verilmiştir.175

E-Gördes Halıcılığı 

1-Gördes Halıcılığının Tarihi Gelişimi 

XVII. yüzyılda Uşak halılarının ününü kaybetmeye başladığı zamanlarda Batı

Anadolu Bölgesi'nde Gördes, Kula, Bergama ve Milas, İç Anadolu Bölgesi'nde Konya-Ladik, 

Kırşehir, Mucur gibi şehir ve kasabalarda halıcılık önem kazanmaya başlamıştır. 176 Bu 

şehirlerden biri olan Gördes, Türk halıcılık tarihinde önemli bir yere sahiptir. Çünkü dünyaca 

bilinen "Gördes Düğümü" bu şehrin adını taşımaktadır. Yine "Gördes" adı Avrupa ve 

Amerika'da "seccade" ile eş anlamda kullanılacak kadar tanınmıştır.177 Gördes halıcılığı XVI. 

yüzyıldan itibaren yaygınlaşmaya başlamıştır.178 Mevcut bilgilere göre XVI. yüzyıl başı ve 

öncesine tarihlenen Gördes halısı yoktur. Müze ve koleksiyonlarda XVII. yüzyıla mal edilen 

Gördes halıları genellikle seccade türündendir. Dokuma tekniğine adını veren Gördes 

halıcılığının XVII. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıktığı düşünülemez. Gördes ve civarında 

halıcılığı bilen aşiretlerin Selçuklularla birlikte gelip yerleştiği düşünüldüğünde bu tarihin 

biraz daha gerilere gitmesi gerektiği düşünülebilir.179 XVII. yüzyıldan XIX. yüzyılın ikinci 

171 Aslanapa, a.g.e., s. 197 
172 Halı örnekleri için bkz. Küçükerman, a.g.e., s. 212-213, 214-215, 217, 218-219, 220-221, 222-223, 182, 
173 Deniz, "Osmanlı Dönemi Halıları, s. 393 
174 Ölçer, a.g.m., s.823 
175 Aslanapa, Türk Halı Sanatı'nın..., s. 204 
176 Deniz, "Osmanlı Dönemi Halı ve Kilim..., s. 392; Aslanapa, Türk Halı Sanatı'nın..., s. 149-183; Mehmet 

Önder, "Türk Halı Sanatında Gelişim Evreleri", Milli Kültür, S. 56, Mart-1987, s. 88; Bekir Deniz, "Kula 

Halıları" Türk Halı Sanatı IV, Bilim Birlik Başarı, Yıl 11, S. 43, (tarihsiz), s. 13-19 
177 F. Ülkü Bilgin, "Eski Gördes Seccadeleri" Manisa Turizm Derneği, Sayı 4 Yıl 1983, s. 66 
178 Bekir Deniz, "Gördes Halıları", Geçmişten Geleceğe Gördes, (Haz. Feridun Bayram) Gördesliler Derneği 

Yayını, İzmir, 2008, s. 345 
179 İsmail Öztürk-Öznur  Aydın, "Türk Halıcılığının Tarihsel Gelişimi ve Gördes Halıları", Türkiyemiz, C. 24, S. 

72, Ankara, 1994, s. 29 
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yarısına kadar klasik Anadolu halıları tipinde dokunan Gördes seccadeleri bu tarihten sonra 

Avrupa etkisi altında kalarak üretime devam etmiştir.180

Türk halı sanatında Türk düğümüne adını veren Gördes halıları, saray halılarına en çok 

benzeyen halılardandır. Bu benzerlikte Gördes'in şehzadeler şehri olan Manisa'nın bir kazası 

olmasının etkisi olduğu düşünülmektedir.181 Halılar yün malzeme ve Türk düğümü tekniği ile 

dokunmuş, ipleri kök boya ve doğal boyalarla boyanmıştır. Renklerinde kırmızı, kahverengi, 

mavi, lacivert, yeşil ve beyaz tonlar hâkimdir. Lacivert 182 olanlar halıcılar arasında daha 

kıymetli kabul edilmektedir. Mihrabı beyaz zeminli Gördes seccadeleri ise pek nadir 

bulunmaktadır.183

Gördes halılarında genelde dışta ince bir şerit, bunun devamında geniş bir bordür yer 

almaktadır. Bordürün içinde top çiçekler, kelebeği andıran üç yapraklı çiçekler ve değişik 

bitkisel desenler yer almaktadır. Bordürden sonra üzeri küçük çiçeklerle süslü yan yana 

sıralanmış ince dar şeritler bulunmaktadır. Bir açık ve bir koyu renkle belirtilen şeritlerin 

sayısı halılara göre değişmektedir. Bazı halılarda bu şeritler görülmez. Geniş bordürün 

ardında tarak ismi ile anılan bir ters bir düz yerleştirilmiş üst üste sıralanmış geometrik 

motifler ve bunların arasında karanfil desenleri bulunmaktadır. Bunun devamında halı içi 

zeminini çeviren geniş bir su bulunmaktadır. Bu bölümün içerisi halının geniş kenarını 

süsleyen bitkisel desenlerle veya balığa benzer motiflerle doldurulmaktadır. Dikdörtgen 

şekilli halı zemininde ise tek veya çift yönlü mihrap bulunmaktadır.184 Anadolu halılarında 

halı ile seccadeyi işlev bakımından ayıran özellik kompozisyon şemalarındaki farklılıktır. 

Taban halılarında göbekli, yıldızlı ve simetrik desenli şemalar bulunmasına karşılık 

seccadelerde sadece mihrap formu işlenmiştir. Seccadelerde mihrap şekillerini yuvarlak at 

nalı kemerli olanlarla, ters "V" şeklinde daralan basamaklı kemerli olanlar oluşturmaktadır. 

Mihrap kemerlerinin en üstünde bir alem motifi bulunmaktadır. Mihrap, kemerleri sütunçeye 

yada bordürlere bağlanmıştır. Sütunçelerin ve mihrabın çevrelediği orta kısım genellikle 

kırmızı, beyaz ve mavi renklerle desenli olarak dokunmuştur. Mihrap kemeri içinde kalan 

bölümde bitki motifleri ve sembolik anlamları içeren motifler bulunmaktadır. Mihraptan 

sarkan kandil ilahi ışığı, ibrik motifi namaz için gereken dini temizliği, çiçek demeti cennet 

bahçelerinin sembolik müjdeleyicisi olarak seccadeleri süslemiştir.185

Gördes seccadelerinde bordür ve mihrap kemeri arasında kalan ve köşelik denilen 

üçgen kısımlar kıvrak dallar, küçük çiçekler ve yaprak motifleri ile zenginleştirilmiştir. Bu 

bölümde sümbül, karanfil ve lale motifleri görülmektedir. XVI. yüzyıl saray seccadelerinin 

klasik  desenlerindeki  güzelliğe  XVII.  yüzyıl  Gördes  seccadelerinde  rastlanmaktadır.  Bu 

paralellik Gördes seccadelerinin saray seccadelerini örnek alarak dokunmasından 

180 Bilgin, a.g.m., s. 66 
181 Deniz, "Osmanlı Dönemi Halıları, s. 388 
182 Deniz, "Gördes Halıları, s. 345 
183 Aslanapa, Türk Halı Sanatı'nın..., s. 153 
184 Deniz,"Gördes Halıları, s. 345 
185 Bilgin, a.g.m., s. 66-67. Seccadeler genel olarak yünden, kumaştan, abadan, yamalı bezden, halıdan ve 

hasırdan yapılmaktadır. Şekil, tezyinat ve yapıldıkları madde itibariyle seccadelere şu isimler verilmiştir: Halı 

seccade, hasır seccade, arakıyye seccade, şal seccade, atlas seccade, kilim seccade, yazma seccade, şâhi seccade, 

Bayramî seccade, vb. Bkz. Celal Esad Araseven, Sanat Ansiklopedisi, C. 4, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 

1952, s. 1774, 
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kaynaklanmaktadır. 186 Gördes  seccadeleri  saray  halılarından  geliştirilmiş  olup  desenleri, 

kıvrak konturlu, mihrap kemeri yüksek ve ince kademelidir. Kaliteleri yüksek olup iyi cins 

parlak yünden sık düğümle dokunmuşlardır. Argaçlar çift bükümlü yün, arışlar tek bükümlü 

yün veya pamuktur. 187 İki ilme sırası arası genelde iki kattır ve biri düz diğeri çapraz 

atılmıştır. Kenarlar iki üç katlı atkı ipliği ile örülmüştür. Bazı az bulunan parçalarda köşelere 

ipek saçak eklenmiştir. Halıların arkası ise muntazam görünüşlüdür.188

Halı zemini köşeleri eğimlidir ve tek yönlü bir mihrapla süslüdür. Mihrap merdiven 

halinde daralarak yükselmektedir. Tepe noktasında eli belinde bir motifle sona ermektedir. 

Mihrap köşeleri mimarideki gibi eğim yapmaktadır. 189 Seccadelerde mihrap şamdanlarını 

sembolize eden stilize çiçekli birer marpuç iki yanda yer almaktadır. Bu tür seccadeler 

Osmanlı saray halılarının üslubunu devam ettirmektedir. Seccadelerin hepsinde ince bir şeritle 

orta zeminden ayrılan ayetlik ve tabanlık daima bulunmaktadır.190

Anadolu'da dokunan seccadelerin boyları genellikle 1,80 m olmakla birlikte Gördes 

seccadelerinde boy 1,60 m. en 1,20 m. civarındadır. En ve boy arasında farkın az olması 

kareye yakın dikdörtgen formunda seccade meydana getirmektedir. Seccadeler dik 

tezgâhlarda çift düğüm tekniği ile dokunmakta, sık düğümleri kısa kesildiği için havlar az 

olmaktadır. Bu durum desenlerin net görünmesini sağlamaktadır. Seccadelerin arka kısımları 

temiz, güzel ve incedir. Seccadelerin atkı ipleri her düğüm sırasından sonra tek ve çift olarak 

atılmış, düğümler sıkıca bastırıldığından sert ve diri dokuma elde edilmiştir. Halı ve 

seccadelerin başlangıç ve bitiş kısımları kilim dokuma ile sağlamlaştırılmıştır.191

XIX. yüzyıl Gördes halıları şema bakımından kendisinden önceki dönemlerin etkisini 

taşımaktadır. Bu dönemin halıları da seccade tipindedir. Çoğu halı örneğinde pamuk malzeme 

ve sine düğümü görülür. Renkler kök boya, doğal boya ve sentetik boya karışımıdır. Halılarda 

kırmızı, kahverengi, sarı, yeşil, mavi, siyah, gri, turuncu ve beyaz renkler hâkimdir. Bu dönem 

halılarının kenar bordürlerindeki dar şeritler çoğu örnekte ortadan kalkmıştır. Bunun yerine 

elma, karanfil desenleri ya da şaşırtmalı çiçekler yoğunluk kazanmaktadır. Mihrap ve mihrabı 

taşıyan sütunçeler mimari bir şekle bürünmüştür. Halının kenar bordürleri ve kemerin üzeri 

ince dal ve yapraklı dal desenlerle süslenmiştir.192

Çalışmanın ikinci bölümünde görüleceği üzere Gördes kazası XIX. yüzyılda yoğun bir 

halıcılık faaliyeti içerisinde bulunmaktaydı. Gerek Avrupa ülkelerine gerekse  kutsal 

mekânlara bol miktarda Gördes halısı gönderilmekteydi. Yine yukarıda Batı Anadolu'daki 

halıcılık faaliyetine dair verdiğimiz  bilgilerde kazada pek çok tezgâhın bulunduğu ve bu 

tezgâhlarda fazla sayıda insanın çalıştığı görülmektedir. Hal böyle iken, Gördes kazasının 

sosyal ve ekonomik durumunu ortaya koyacak bilgiler içeren temettuat defterlerinde mesleği 

hanesinde halıcı yazan bir kişiye ve kişilerin sahip oldukları mal varlıkları içerisinde tezgâha 

dair bir kayda rastlanmamıştır. Bu defterlerde dokumacılıkla yakından ilgili olabilecek bir 

186 Bilgin, a.g.m., s. 67; Öztürk-Aydın, a.g.m., s. 30 
187 Aslanapa, Türk Halı Sanatı'nın..., s. 156 
188 Öztürk- Aydın, a.g.m., s.30 
189 Bekir Deniz, Türk Dokuma Dünyasında Halı ve Düz Dokuma Yaygılar, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, 

Ankara, 2000, s. 38 
190 Aslanapa, Türk Halı Sanatı'nın..., s. 156 
191 Bilgin, a.g.m., s. 68 
192 Bekir Deniz, "Gördes Halıları" Bilim Birlik Başarı, S. 45, Yıl 1986, s. 15 
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muytab, dört keçeci,  bir basmacı, otuz altı bezzaz, dört boyacı, üç boya simsarı ve iki palamut 

simsarına rastlanmıştır.193

Gördes halısı bazı uluslararası sergilerde teşhir edilmiştir. Osmanlı Devleti 1851 

yılında Londra'da yapılan ilk uluslararası sergiye iştirak etmiştir. Londra'daki bu sergiye halı, 

seccade, kilim, heybe, torba gibi dokumalar gönderilmiş ise de bunların Gördes'e ait olup 

olmadığı belli değildir. Yine dokuma ile ilgili yün ipi, beyaz ve yeşil mazı ve çehri gönderilen 

ürünler arasında yer almaktadır.194 Osmanlı Devleti, 1853 yılında Newyork'ta yapılan ikinci 

uluslararası sergiye uzaklığı sebebiyle katılmamıştır. Ancak 1855  yılında Paris'te yapılan 

uluslararası sergiye iki bin kalem mal ile katılmıştır. Osmanlı ürünleri bu sergide yirmi beş 

pavyonda sergilenmiştir. Bu sergiye Uşak, Gördes, Demirci, Kula, Afyonkarahisar, Sivas ve 

Hereke'den elli iki halı ve seccade gönderilmiştir.195 1862 tarihinde Londra'da ikinci defa 

yapılan uluslararası sergiye gönderilen ürünler arasında, I. Londra ve Paris  sergilerinde 

dikkati çeken Uşak ve Gördes üretimi halı ve seccadeler de yer almaktadır. Bu sergide kırk 

dört üreticiye ait halı örnekleri bulunmaktadır. Bu sergide beğenilen Uşak, Manisa, Selanik ve 

Filibe halıları için valiliklerine madalya verilmiştir.196 1863 yılında İstanbul'da ilk defa bir 

sergi açılmış ve bu sergiye yabancı ülkeler de katılmıştır. Sergide imparatorluğun değişik 

yerlerinde üretilen on bin kalem mal teşhir edilmiştir. Bu ürünlerden iki yüz yirmi tanesi halı 

olup bunlar içinde Gördes halıları da bulunmaktaydı. Bu halıların fiyatları 400-600 kuruş 

arasında değişiyordu. Gördes bu dönemde Batı Anadolu'da Uşak ve Kütahya gibi önemli halı 

dokuma merkezleri arasında zikredilmekteydi.197

Gördes halılarındaki asıl değişim İngilizlerin Batı Anadolu'da İzmir-Aydın 

Demiryolunu yapmalarından ve 1840’da üç İngiliz Halı şirketinin kurulmasından sonra 

yaşanmıştır. İngiliz şirketlerinin sayısı 1860'lı yıllarda altıya çıkmıştır.  Bu şirketler 1908 

yılında Şark Halı Kumpanyası adı altında faaliyet göstermişlerdir. Şirket Anadolu'nun değişik 

yerlerinde kurduğu acenteler vasıtasıyla 1929 yılına kadar faaliyet göstermiştir. Şirketin 

faaliyet gösterdiği yerlerden biri de Gördes kazası idi. Burada dokunan halılar İzmir Limanı 

vasıtasıyla Avrupa'ya ihraç ediliyordu. Rivayetlere göre bu dönemde Gördes'ten haftada 50 

deve yükü halı İzmir Limanı'na taşınıyordu.198 Halı üretimindeki bu sayısal artışa karşın XIX. 

yüzyılda Anadolu'nun en büyük halı üretim merkezlerinden biri olan Gördes, Birinci Dünya 

Savaşı öncesine rastlayan yıllarda önce düğüm sonra desen ve renk özelliklerini kaybetmeye 

başlamıştır. Sonra geleneksel dokuma malzemesi yünün yerini pamuk almış, sentetik boyalar 

yaygınlaşmıştır.199Artık Gördes, XIX. yüzyıl sonlarında ve XX. yüzyıl başlarında Doğu Halı 

Kumpanyası için halı dokunan bir merkez haline gelmiş bulunmaktaydı. 

193 Bozkurt, a.g.t., s. 34 
194 Rıfat Önsoy, "Osmanlı İmparatorluğu'nun Katıldığı İlk Uluslararası Sergiler ve Sergi-i Umûmi-i Osmani 

(1863 İstanbul Sergisi)", Belleten, C. XLVII, Ocak 1983, S. 185, s. 195-197 
195 Önsoy, a.g.m., s. 200 
196 Önsoy, a.g.m., s. 203-204 
197 Önsoy, a.g.m., s. 210, 226-227 
198 Deniz, "Osmanlı Dönemi Halıları, s. 389 
199 Deniz, "Osmanlı Dönemi Halı ve...,395 
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2-Gördes Halılarının Çeşitleri 

Gördes halıları sahip oldukları çeşitli kompozisyon ve motiflere göre farklı şekillerde 

isimlendirilmişlerdir. Aşağıda, Gördes halılarının çeşitleri ile sahip oldukları özellikler 

hakkında bilgi verilmiştir. 

a. Kız Gördes: Gelinlik çağına gelen kızlar tarafından çeyizlik eşya olarak dokunduğu için bu 

adı almıştır. Bu halılar genellikle çift mihraplı ve beyaz zeminlidir. Ortada küçük bir göbek 

bulunmakta, kenarları zikzak şekillerle süslenmektedir.200 Bu halıların yünleri kısa ve donuk 

olup renkleri kırmızı, krem ve mavidir.201

b- Göbekli Gördes: Bu halılar da kız Gördes gibi çift mihraplıdır. Halının zemininde 

kenarları çiçeklerle kuşatılmış küçük bir göbek vardır. Göbeğin etrafı ise ibrik motifleri ile 

süslenmiştir.202

c- Kandilli Gördes: Halılar tek mihraplıdır. Mihraptan halı zeminine bir kandil veya çiçek 

demeti sarkmaktadır. Bazen kandilin altında bir çiçek buketi yer almaktadır. Kandil yerine 

ibrik de kullanılabilmektedir.203

d- Avizeli Gördes: Mihrap kenarından sarkan bir avize motifi bulunan seccadelere 

denilmektedir.204

e- Mihraplı Gördes: Mihrap altında kandil bulunmayan halılara denilmektedir.205

f- Marpuçlu/Sütunlu Gördes: Sütunlu namazlıklar için kullanılan mahalli bir isimdir. Bu 

sütunlar bazı eski örneklerde çifttir. Sütunların çoğu bitkisel dallarla süslüdür. Bazı örneklerde 

sütunçeler gerçek bir mimari eleman gibi ayrıntılı işlenmiş, gövde, kaide ve sütun başlıkları 

mihrap nişine bağlı olmadan çiçek demetleri şeklinde son bulmuştur.206

g-İbrikli Gördes: Namazlık mihraplarında ters olarak sarkıtılmış mihrap köşelerine veya 

sütun altlarına yerleştirilmiş ibrik motiflerinin görüldüğü örneklerdir. Bazen ibriğin ucunda 

sarkan karanfil motifi bulunmaktadır.207

h-Sinekli Gördes: Seccadede mihrap zemini gayet küçük çiçek, tomurcuk ve yaprak motifleri 

ile doldurulmuştur. Uzaktan bakıldığında sadece nokta şeklinde görülebilen bu motifler sineğe 

benzediği için bu adla anılmıştır.208

ı-Çilli Gördes: Mihrap zemininin küçük çiçek motifleri ile doldurulduğu seccadelerdir.209

i-Saf Gördes: XVII. yüzyılda çok kişinin yan yana namaz kılabileceği halılar dokunmuştur. 

Saf seccade olarak isimlendirilen bu seccadelerde birbirine bitişik mihraplar işlenmiştir. Her 

mihrabın bulunduğu alan bir tek halı gibi düzenlenmiştir.210 Elde mevcut tek saf seccadesi 

200 Deniz, "Gördes Halıları", s. 346 
201 Dirik, a.g.e., s. 70; Aslanapa, Türk Halı Sanatı'nın..., s. 156 
202 Deniz, "Gördes Halıları", s. 346 
203 Deniz, "Gördes Halıları", s. 346 
204Yurdoğlu, a.g.e., s. 50 
205 Deniz, "Gördes Halıları", s. 346 
206 Bilgin, a.g.m., s. 67 
207 Öztürk-Aydın, a.g.m., s. 30; Bilgin, a.g.m., s. 67 
208 Bilgin, a.g.m., s. 68 
209 Yurdoğlu, a.g.e., s. 50 
210 Deniz, "Gördes Halıları", s. 346 

36 

 



Gördes'te dokunmuş olup, mihrap nişi zemininde kırmızı ve yeşil renkler her bir bölümde 

alternatif olarak kullanılmıştır. Mihrap nişinde sarkan askılar halk sanatında görülen ve 

"üzerlik" denilen nazarlık motiflerdir.211

j- Elmalı Gördes: Gördes seccadelerinin geç tarihli olanlarında görülür. Çiçek motiflerinin 

daha stilize olması ve şematikleştirilmesi sonucu, parlak kırmızı renkte iri rozetler oluşmuştur. 

Bu kırmızı rozetler elmaya benzetildiği için bu adı almıştır. Ana bordürlerinde üç ayrı yöne 

bakan ve bir dalla birbirine bağlı bitkisel karakterli motif taşıyan namazlıklardır.212

k- Taraklı Gördes: Mihrap çevresindeki bordürlerde testere dişli yaprakların şematikleşmesi 

ve bu desenlerin tarağa benzetilmesinden dolayı bu ad verilmiştir.213

l- Koç Boynuzlu Gördes: Bu seccadelerde mihrabın altındaki geniş bordür üzerinde koç 

boynuzu deseni görüldüğü için bu ismi almıştır.214

m- Manzaralı Gördes: Bu halılarda, halı zemininde yan yana dizilmiş veya üst üste 

sıralanmış bahçeli evler ve etrafı bahçe ile çevrilmiş bir cami tasvir edilmiştir. Halı bazen, 

zemininde sarkan bir çiçek demetiyle ikiye bölünmüştür, manzaralar her iki tarafa simetrik 

olarak yerleştirilmiştir.215

n- Nevresim Gördes: XIX. yüzyıl ortalarında Gördes halıcılığını geliştirmeye yönelik olarak 

devlet tarafından Uşaklı ve Gördesli iki tüccara kredi verilmiştir. Bu tüccarların dokunmasına 

taahhütte bulundukları halılar, belgelerde "nevresim-i kalîçe ve kilîm"/Yeni Usul Halı ve 

kilim şeklinde tanımlanmıştır. Bu halılar ayrıca "nev-îcâd" şeklinde de zikredilmiştir. Bu tür 

halılara olan rağbeti artırmak için 1847 yılında beş senelik gümrük muafiyeti getirilmiştir. 

Belgelerde bu halıların boyalarının has olması gerektiği belirtilmiştir. Renk ve desenleri ile 

ilgili olarak belgelerde bilgi verilmemiştir.216

o- Basra Gördes: İstanbul piyasasında tanınan klasik türdeki Gördes halısıdır. Bu halıları 

Basra'dan getirilmiş halı ustalarının dokuduğu kabul edilmektedir. 1990'lı yıllarda piyasa 

değeri 8-10 bin lira arasında bulunmaktaydı.217

ö-Kızıl/Mecid/Barok Gördes: İstanbul piyasasında tanınan 150 senelik halı parçalarıdır.218

Sultan Abdülmecit döneminde ortaya çıkan halılardır. Bu halıların zemininde tuğra ve sancak 

tasvirleri bulunmaktadır.219

p- Kendirli Gördes: İstanbul piyasasında tanınan kıymetli klasik Gördes halılarından 

biridir.220

211 Ülkü Bilgin, "Saf Seccadeler", Kültür Bakanlığı Sanat, Yıl 3, Sayı 6, Haziran 1977, s. 52 
212 Bilgin, a.g.m., s. 67; Öztürk-Aydın, a.g.m., s. 30 
213 Bilgin, a.g.m., s. 67 
214 Deniz, "Gördes Halıları", s. 346 
215 Deniz,"Gördes Halıları", s. 346 
216BOA. İ. MSM, Dosya No: 79, Gömlek No: 2282-2; İ. DH, 235/14217-1 
217 Önder Küçükerman, Batı Anadolu Türk Halıcılık Geleneği İçinde İzmir Limanı ve Isparta Halı Fabrikası, 

Sümerbank Yayını, İstanbul, 1990, s. 30 
218 Küçükerman, a.g.e., s. 30 
219 Bozkurt, a.g.m., s. 259 
220Küçükerman, a.g.e., s. 30 
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Bunlar dışında niteliklerini bilmediğimiz fakat ismini kaynaklardan öğrendiğimiz bazı 

halı tipleri daha bulunmaktadır. Bunlar arasında Asmalı Gördes, Madalyonlu Gördes, 

Karanfilli Gördes, Şamdanlı Gördes, Direkli namazlık, İncesulu221 ve Çakıroğlu Gördes yer 

almaktadır.222

221 S. Sami İlker-Hüseyin Tuncay-Halil Aker, Bir Zamanlar Gördes, Manisa, 1999, s.88 
222 Yurdoğlu, a.g.e., s.51 
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İKİNCİ BÖLÜM 

OSMANLI BELGELERİNDE GÖRDES HALICILIĞI 

Çalışmanın birinci bölümünde genel olarak halı sanatının ortaya çıkışı, halı çeşitleri, 

kullanım yerleri, halıcılığın Türk tarihindeki yeri ve geçirdiği evreler, XIX. yüzyılda 

Anadolu'da ve özellikle Batı Anadolu'da halıcılık, Anadolu halısının ticari bir ürün haline 

gelmesi ve bunun Türk halıcılığına olumlu ve olumsuz etkileri, Gördes halıcılığının Türk 

halıcılığı içindeki yeri ve Gördes halı çeşitleri hakkında bilgiler verilmiştir. Çalışmamızın bu 

bölümünde ise Osmanlı Arşivi'nde Gördes halıcılığını ilgilendiren yüzün üzerindeki belge 

ışığında Gördes kazasındaki halıcılık faaliyetine değinilmiştir.Gördes kazasındaki 

dokumacılık  faaliyeti  XVII.  yüzyıla  kadar  indirilse  de,  arşivden  temin  edilen  Gördes 

halıcılığına ve dokumacılığına dair belgelerin XVIII. yüzyıl sonu ve XX. yüzyıl başına 

tarihlendiği görülmektedir. Bu belgelerin büyük bir kısmı XIX. yüzyıla aittir. Çalışmamızın 

bu bölümüne kaynaklık eden arşiv belgeleri, öncelikle konularına göre tasnif edilmiştir. Bu 

tasniflere dâhil olan belgeler gerektiğinde alt başlıklara ayrılarak değerlendirilmiştir. 

Kullanılan belgeler doğrultusunda Gördes'te kökboya üretimi, kilim ve çuval dokumacılığı, 

Gördes halısını geliştirmeye yönelik çabalar, Gördes halıcılığı aleyhine olan faaliyetler, 

Gördes halısının tefrişte kullanıldığı yerler ve kutsal mekânlara gönderilen Gördes halıları 

gibi konulara dair bilgiler verilmiştir. Belirttiğimiz bu hususlarla ilgili geniş bilgilere 

aşağıdaki başlıklarda temas edilmiştir. 

I-Gördes ve Demirci'de Kökboya Üretimi 

Kimyasal boyaların bulunmasına kadar dokuma malzemelerinin boyanmasında farklı 

doğal boya maddeleri kullanılmıştır.En fazla bilinen boya maddeleri içerisinde kökboya, 

alacehri ve çivit yer almaktadır. Bunun dışında mazı, palamut, bakkam ağacı, 223 safran, 

somak, 224 kuru kayısı yaprağı, ceviz kökü ve kabuğu, yabani nane ve soğanın kırmızı 

kabukları boya maddesi olarak kullanılmıştır.225Eski çağlardan beri kırmızı renk, kökboyadan, 

sarı cehriden, mavi ise çivitten elde edilmektedir. 

Boya maddesi olarak kullanılan bu maddeler ile tiftikten III. Selim döneminde İrad-ı 

Cedit   Hazinesi  için  vergi  alınmaya  başlanmıştır.   Dokuma  sanayisinde  kullanılan  bu 

maddelerin  vergiye  dâhil  edilmesi  1208/1790-91  senesinde  olmuştur. 

vergilerinde  zaman  zaman  değişiklikler  meydana  gelmiştir.  1219/1805 

düzenleme ile kökboyadan resm-i mîri olarak kıyye (1282 gr) başına bir 

Bu  maddelerin 

yılında  yapılan 

pâre (üç akçe), 

mazıdan  bir  pâre,  palamuttan  bir  pâre,  alacehriden  üç  pâre,  tiftikten  üç  pâre  alınması 

kararlaştırılmıştır. Vergiye tabi tiftik, mazı, palamut, kökboya ve alacehri için "eşyâ-yı 

hamse" tabiri kullanılıyordu. Bu maddelerden alınan vergiler satış sırasında tahsil ediliyordu. 

Bu malların alım ve satımı ancak vergisinin ödenmesi ile resmiyet kazanıyordu. Vergilerin 

223 Mehmet Canatar, "Osmanlılarda Bitkisel Boya Sanayii ve Boyahaneler Üzerine", Osmanlı Araştırmaları, C. 

XVIII, İstanbul, 1998, s. 90-92 
224 Arseven, Türk..., s. 256 
225 Selçuk Mülayim, "Kök Boyalar Üzerine Birkaç Not", Türk Dünyası Araştırmaları, Ekim 1984, S. 32, s. 136 
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tahsili  eminler  vasıtası  ile  yapılıyordu.  Eminler  üretim  bölgelerine  giderek  bu  vergileri 

yerinde tahsil ederlerdi.226
 

 

Batı Anadolu'daki önemli dokuma merkezleri aynı zamanda bir boya maddesi olarak 

kullanılan kökboyanın önemli oranda üretildiği yerlerdi. Mesela, XIX.  yüzyıl ortalarında 

Demirci kaza merkezindeki 1.773 vergi mükellefinden 966'sının (%54,1) küçük de olsa bir 

boya tarlası vardı. Aynı dönemde kazadaki ekilebilir arazinin %21'inde kökboya ziraatı 

yapılmaktaydı. Boya tarlalarının büyük bir bölümü 0,5 ile 3,5 dönüm arasında büyüklüğe 

sahipti. Ekilen kökboyaların hasadı 3-5 yıl sonra yapılıyordu.227
 

 

Demirci ve ona çok yakın olan Gördes kazasında228 da Demirci'deki gibi Kökboya 

ziraatının yapıldığı 1220/1806 tarihli bir arzuhal üzerine yazılan buyruldu ve derkenarlardan 

ve kazaya ait temettuat defterlerindeki bilgilerden anlaşılmaktadır. Kazaya ait temettuat 

defterlerinde mesleği boya ve palamut simsarı olarak belirtilen kişiler bulunmaktadır. Yine 

temettuat defterlerinde kişilerin sahip oldukları gayrimenkuller içerisinde boya değirmenine 

rastlanmıştır.22929 Rebiülevvel 1220 tarihinde sunulan arzuhalde dilekçe sahibi, 1218 senesi 

Ramazan ayında Gördes ve Demirci taraflarından satın aldığı 160 çuvalda otuz kantar230 

(1.693,47 kg) kökboyanın resm-i mîrisini aynı yılın eşyâ-yı selâse eminine tamamen verdiğini 

ve Kayseri tarafına göndermek için adı geçen eminin elinden eda tezkeresi aldığını 

belirtmektedir. Dilekçe sahibi, satın aldığı boyaları yağmurun çokluğu ve kışın şiddetli olması 

sebebiyle Kayseri'ye gönderemediğini, İzmir'e nakledip bir ambara koyduğunu,  bu sırada 

boyalara müşteri çıktığını, boyalar tartılırken 1219 senesi vergi memurunun elindeki eda 

tezkeresinin, boyaları Kayseri tarafına göndermek için verilmiş olduğu belirterek yeniden 

vergi talep ettiğini, elindeki tezkerenin dikkate alınarak yeniden vergi talep edilmemesini 

istemekte ve bu hususta kendisine bir ferman verilmesini istemektedir.231 Dilekçe sahibinin bu 

isteği üzerine, mesele defterlerden derkenar edilmiştir. Bu derkenarda, tiftik, mazı, kökboya, 

alacehri ve palamuttan alınan vergiye zarar verilmemesi gerektiği, tiftiğin beher kıyyesinden 

üç pâre, mazıdan bir pâre, kökboyadan bir pâre, alacehriden üç pâre, palamuttan bir akçe 

olarak alınan verginin İrâd-ı Cedîd Hazinesi'e ait olduğu, bu maddeleri satın alan Müslüman 

ve gayrimüslim kişilerin emin tezkeresi ile satın alıp, emin tezkeresi ile karadan ve denizden 

nakledilebileceği, bu malları gizli yerlerden götüren bazı sahtekâr kişiler yakalandığında iki 

kat vergi alınması gerektiği, bu maddelerden alınan vergilerin zikredilen hazineye tahsis 

edildiği ve bir akçesinin bile eksik olmasına izin verilmemesi gerektiği belirtilmiştir. 

Derkenar ve arzuhaldeki bilgiler doğrultusunda şikâyet konusu ile ilgili İrâd-ı Cedîd 

Defterdarı'na buyruldu yazılmıştır. Defterdar bu buyrultu üzerine meseleyi eldeki belgeler 

doğrultusunda değerlendirerek sonucu bir ilamla bildirmiştir. Defterdar, tezkerenin bir buçuk 

sene önce verildiğini dolayısı ile burada bir karışıklık ve belirsizlik bulunduğunu, meselenin 

226 Yavuz Cezar, Osmanlı Maliyesinde Bunalım ve Değişim Dönemi (XVIII. yy dan Tanzimat'a Mali Tarih), 

Akın Yayıncılık, İstanbul, 1986, s. 191-192 
227 Ertan Gökmen, Tanzimat'tan II. Meşrutiyet'e Demirci Kazası, İzmir, 2007, s. 217-218 
228 Günümüzde bu iki ilçe arasındaki yol mesafesi 55 km'dir. 
229 BOA, ML. VRD. TMT, 1967, s. 3, 10, 101. 
230 Kantar: Osmanlı'da standart kantar 56,449 kilogramı ifade etmektedir. bkz. İnalcık a.g.e., s. 443. Yukarıda 
verilen 30 kantar kökboya kilograma çevrilirken 56,449 kg esas alınmıştır. Hinz ise kantarı 56,443 kg olarak 

vermektedir. bkz. Walter Hinz, "İslamda Ölçü Sistemleri", (Çev. Acar Sevim), Türklük Araştırmaları Dergisi, S. 

V, 1990, s. 33 
231 BOA. C. ML. No: 31885 
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mahallinde mahkemede görülüp incelenmesinden sonra karar verilmesi gerektiğini 

belirtmiştir. 

Yukarıda zikrettiğimiz belgedeki bilgilere göre, Gördes ve Demirci taraflarında 

kökboya üretildiği, boya tüccarlarının bu şehirlere gelip boya maddesi satın aldığı, bu 

maddeleri Anadolu'nun değişik şehirlerine götürüp sattığı, zaman zaman bu maddelerin 

satıcıları ile mültezimler arasında vergi konusunda sıkıntılar yaşandığı anlaşılmaktadır. 

II-Gördes'te Halıcılık Dışındaki Dokuma Faaliyetleri 

Cebehane, yeniçeri ocağı askerlerine ok, yay, kılıç, tüfek, barut, kurşun, kazma ve 

kürek gibi silah ve savaş malzemesi temin eden, bunları yapan, tamirini gerçekleştiren ve 

koruyan ocağın adıdır. Cebehane'nin ihtiyaçları arasında un çuvalı ve sayisane kilimi gibi 

dokumalar da yer almaktadır. Cebehane, ordunun ihtiyaç duyduğu malzemeleri Ayasofya 

karşısındaki kışlaların yanındaki atölyelerde imal ve tamir ederdi. Gerektiğinde ihtiyaç 

duyulan malzemelerin bazısı ocak dışındaki esnafa parası ödenmek şartı ile yaptırılırdı.232

Cebehanenin ihtiyaçlarından olan kilim ve çuvalların Batı Anadolu'daki Kütahya, Uşak, 

Selendi, Işıklu, Soma, Baklan, Dazkırı, Demirci, Karataş, Kula, Simav, Banaz ve Muğla gibi 

dokuma merkezlerine parası hazineden ödenmek şartı ile dokutturulduğu arşiv belgelerindeki 

bilgilerden anlaşılmaktadır. 

Anadolu eyaletinin bir kazası olan Gördes'te de Cebehâne ihtiyaçları için kilim ve 

çuval imal ettirilmekteydi. Osmanlı Arşivi'nde Cevdet Askeriye tasnifinde yer alan bir 

belgede yukarıda zikredilen yerlerden Cebehane-i Amire için un çuvalı ve sayisane kilimi 

istenmektedir. Anadolu valisi vezir Ali Paşa'ya, Kütahya, Uşak, Gördes, Selendi, Işıklu, 

Soma, Baklan, Dazkırı, Demirci, Karataş, Kula, Simav, Banaz ve Muğla kadılarına, 

voyvodalarına, kethüda yerlerine, yeniçeri serdarlarına, vilayet ileri gelenlerine ve iş erlerine 

yazılan hükümde, Cebehane için bin sekiz yüz otuz çift un çuvalı ve bin dokuz yüz yirmi üç 

adet sayisane kilimi lazım olduğu ve çuvalların çiftinin ve kilimlerin her birinin  altmış 

paradan satın alınması ve parasının sahiplerine eksiksiz  ödenmesi, tamamlanan kilim ve 

çuvalların nakil masrafları ödendikten sonra Mudanya İskelesi'ne nakledilmesi ve buradan da 

gemilere konularak bir an önce Cebehane'ye ulaştırılması istenmektedir. Ancak istenen bu 

dokumalar tamamlanmamış ve Cebehane'ye gönderilmemiştir. Bunun üzerine hükmün 

devamında, belirtilen çuval ve kilimlerin kadı bilgisi dâhilinde sancak ve kazalara dağıtımının 

yapıldığı ve gerekli defterlerin tanzim edildiği ancak kaza ahalilerinin bunları vermede 

gevşeklik gösterdiği ve verilen emre karşı hareket ettikleri belirtilmektedir. Bu durum 

karşısında, hükümet merkezinden Anadolu valisine, kaza kadılarına, voyvodalarına bir emir 

daha gönderilmiş ve kendilerinden belirtilen çuval ve kilimlerin bir adedi bile eksik olmamak, 

parası da eski fiyattan eksiksiz ödenmek şartı ile bir an evvel tamamlanması ve İstanbul'da 

Cebehane-yi Amire'ye teslim etmeleri istenmiştir.233

1768 tarihli bir fermana göre de, Uşak, Gördes, Selendi, Dazkırı, Demirci, Karataş, 

Kula, Simav ve Dinar gibi kilim bulunan kazalardan bin beş yüz adet sayisâne kilimi ve bin 

beş yüz çift çuval satın alınması için emir verilmiş ve bu işle ilgilenmek üzere bir mübaşir 

232 Yasemin Kılıçarslan, "Cebeci", Diyanet İslam Ansiklopedisi, C. 7, Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, İstanbul, 

1993, s. 182-183 
233 BOA. C.AS. No: 28034 
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tayin edilmiştir. Mübaşire para verilerek, kilim ve çuval bedellerini ve nakil masraflarını mîrî 

fiyat üzerinden hak sahiplerine nakit olarak ödemesi istenmiştir. Fermanda, belirtilen 

kazalardan istenen kilimlerin henüz teslim edilmediği, bunun için defalarca emir gönderildiği, 

mübaşirin uzun zamandır bu iş için oralarda bulunduğu belirtilmiş ve işin önemli olduğu, 

kilim ve çuvalların bir an önce satın alınıp İstanbul'a gönderilmesi istenmiştir. Anadolu 

valisine hitaben yazılan fermanda, istenen kilim ve çuvalların Gürcistan Seferi için gerekli 

olduğu, bin beş yüz adet kilimden her birinin altmış ve bin beş yüz çift çuvaldan her birinin de 

eskiden olduğu altmış paraya satın alınması, Mudanya'ya kadar nakil masraflarının nakit 

ödenmesi için emir verildiği, bu isteklerin acele olarak yerine getirilmesi için yeniden bu emir 

verildiği ifade edilmektedir. Verilen bu  emirde, belirtilen çuval ve kilimlerin sefer 

malzemelerinden olduğu, tedarikinde gevşeklik ve ihmal gösterilmemesi gerektiği, istenen 

malzemeleri vermeyenlerin isimleri ile eşkâllerinin yazılarak İstanbul'a bildirilmesi gerektiği 

belirtilmiş ve bu işte kadıların, kethüda yerlerinin, yeniçeri serdarlarının, vilayet ileri 

gelenlerinin ve işerlerinin gerekli gayreti göstermeleri, işin gecikmesine neden olacak 

hallerden kaçınılması gerektiği ifade edilmiştir.234

Dokuma işi ile uğraşan kazalara zaman zaman kilim talebi ile ilgili benzer emirlerin 

verildiği arşiv belgelerindeki bilgilerden anlaşılmaktadır. 1800/1801 tarihli bir belgede 

Cebehâne-i Amire'de bulunmak üzere Kütahya kazalarından Demirci ve Gördes'in hissesine 

düşen kilim-i sayebân (çadır kilimi) ve kilim-i şütürün (deve kilimi) teslim edildiği ve mîri 

fiyat üzerinden ücretlerinin talep edildiği belirtilmektedir. Kilim bedelleri ile  ilgili husus 

defterlerden incelenmiş ve 1215/1799-1800 senesi için Demirci'nin on iki adet deve kilimini 

ve dört yüz doksan üç adet çadır kilimini teslim ettiği ancak bedellerinin ödendiğine dair kayıt 

bulunmadığı, Gördes kazasının hissesine düşen yetmiş iki adet çadır kiliminin teslim edildiği 

ve bedelinin iki yüz seksen sekiz sefer akçesinden ödendiği ifade edilmiştir. Demirci kazası 

kilimleri için miri fiyat üzerinden ödenmesi gereken para Başmuhasebe'den hesap ettirilmiş 

ve bu miktarın iki bin dört yüz iki kuruş olduğu, bu paranın sefer akçesinden ödenmesi 

gerektiği belirtilmiştir.235 26 Temmuz 1807 tarihinde de, Enderun-ı Hümâyûn Cebehânesi için 

belli miktarda kilimin Kütahya taraflarından satın alınması için ferman çıkarıldığı bu 

kilimlerden yetmiş iki tanesinin Gördes'in hissesine düştüğü, satın alınarak  Cebehâne'ye 

teslim edildiği konu ile ilgili ilmühaberden anlaşılmıştır.236

Yukarıdaki belgelerde yer alan bilgiler, XIX. yüzyılda adları halıcılıkla bilinen 

yerlerin XIX. yüzyıl öncesinde birer dokuma merkezi olduğunu, buralarda halı dışında çadır, 

deve kilimi ve çuval dokunduğunu göstermektedir. Bu kazalar kendi ihtiyaçları dışında, devlet 

için para karşılığında üretim yapmışlar ancak bu talepleri bazen istenilen zamanda tedarik 

edememişlerdir. Bunun yanında, halkın bazen de devlete teslim ettiği dokuma bedellerini 

alamadığı belgelerdeki bilgilerden anlaşılmaktadır. 

234 BOA. C. AS. No: 12819 
235 BOA. C. AS. No: 18290 
236 BOA. C. AS. No: 14623 
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III-Gördes Halılarının Tefrişte Kullanıldığı Yerler 

XVII. yüzyıl başlarından itibaren Gördes halıları sarayların, cami ve mescitlerin, 

devlete ait resmi konutların tefrişinde kullanılıyordu. Gördes halıları İzmir Limanı üzerinden 

Avrupa ülkelerine de ihraç ediliyor, Avrupalıların köşklerini ve konutlarını süslüyordu. Yine 

Osmanlı'nın Avrupa'daki bazı elçilik binalarının salonlarına Gördes halıları döşeniyordu. 

Gördes halılarının bazen yabancı devlet başkanlarına hediye olarak gönderildiği oluyordu. 

Müslümanlarca kutsal sayılan Mescid-i Nebevî'nin tefrişinde de genellikle Gördes halısı 

kullanılmaktaydı. Arşiv vesikalarında yer alan bilgiler değişik tarihlerde Mescid-i Nebevî'ye 

çok sayıda halı gönderildiğini göstermektedir. 

A-Gördes Halılarının Padişah Saraylarının Tefrişinde Kullanılması 

Gördes halılarının Osmanlı saraylarının tefrişinde kullanıldığı görülmektedir. 23 Eylül 

1861 tarihinde Maliye ve Hazine-i Hassa Nezareti'ne yazılan sadaret tezkiresine göre, 

Padişah Sarayı 237 için gerekli olan halı Gördes'te halı imaliyle ün kazanmış tüccardan 

Gördesli Hacı Ahmed ve Mehmed Ağalar marifetiyle her zirâı 105 kuruşa imal ettirilmiştir. 

Bu defa da ihtiyaç duyulan belirli miktardaki halının her zirâının 88 kuruşa imal edilmesi için 

aynı kişilerle anlaşılmıştır. Bu imalat için tüccarlara bir miktar peşin para verilmiş olmakla 

birlikte, adı geçen şahıslar daha önce kendilerine sermaye olarak verilen altı yük elli bin 

kuruşun ellerinde kalmasını talep etmişlerdir. Dahili üretimin artması ve Gördes halıcılığının 

ilerlemesi için bazı kolaylıklar gösterilmesi gerektiği düşünülerek tüccarlara istedikleri 

paranın Hazine-i Hassâ'dan verilmesi ve kendilerine verilen sermaye akçesinin uhdelerinde 

kalması istenmiştir.238

1868 tarihli bir mahzar, bir tahrirat ve sadaret tezkeresinde yer alan bilgilere göre239

Sultan Abdülaziz, memleketin refahının artması ve artan bu refahtan halkın istifade etmesi 

için son zamanlarda gözden düşen Gördes halılarına olan revacı artırmak düşüncesi ile 1868 

tarihinde Çırağan Sarayı'nın Gördes halıları ile döşenmesini istemiştir. Bu işin gerçekleşmesi 

için İstanbul ve İzmir tüccarları arasında ihale yapılmış ve ihaleyi Ahmed Beğ isminde bir 

tüccar kazanmıştır. Ahmed Beğ işin daha ucuza mal edilmesini sağlamak için imalatçıların 

boyayı daha ucuza almaları gerektiğini düşünmüş ve boya tüccarları ile sözleşmeler 

imzalamış ve gerekli olan yapağıyı temin etmeleri için de imalatçıların eline para vererek 

daha ucuza almarını sağlamıştır. Hammaddeyi ucuza temin eden üreticiler halıları 

tamamlamak için ellerinden gelen gayreti göstermişlerdir. İmalat süreci kaza kaymakamı ve 

üyelerince haftada iki defa denetlenmiştir. Belgeler bu halıların ne zaman tamamlandığına ve 

ne zaman saraya döşendiğine dair bilgi vermemektedir. 

Gördes halıları Yıldız Sarayı'nın tefrişinde de kullanılmıştır. Yıldız Sarayı'nın bazı 

yerlerine döşenmek üzere 2.626 zirâ'240(1990,508 m2) Gördes halısının mahallinden çağrılan 

Usta Hanım vasıtasıyla imal ettirilmesine karar verilmiştir. Ancak bu sırada, esnaftan Ahmed 

Ağa isimli birisi belirtilen halıları örneğine uygun olarak daha uygun fiyata imal etmek için 

Hazîne-i  Hâssa'ya  teklif  vermiştir.  Adı  geçen  hanımın  vekili  Ali  Rami  Efendi  de  Usta 

237Hangi saray olduğu belirtilmiyor. 
238 BOA. A.MKT MHM. No: 236/4 
239 BOA. İ. DH. No: 581/40424-1a-b; BOA. İ. DH. No: 581/40424-2; BOA. İ. DH. No: 581-40424-3 
2400,758 metre uzunluğunda bir uzunluk ölçüsü birimi. 
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Hanım'ın halıların her zirâının seksen kuruşa imal edileceğine dair taahhüdünü bildirmiştir. 

Sonuçta ihtiyaç duyulan 2.626 zirâ' Gördes halısının Usta Hanım vasıtasıyla imal ettirilmesine 

karar verilmiş, adı geçen hanımın vekili Ali Rami Efendi ile 3 Cemâziyelevvel 1299/23 Mart 

1882 tarihinde bir sözleşme yapılmıştır. Sözleşmeye göre saray için gerekli olan halılar rûz-ı 

kasıma241 kadar imal edilecektir.242

B-Amerikan Reis-i Cumhuru'na Ait Crown Palas'ın Kabul Salonuna Döşenmek Üzere 

Bir Gördes Halısının Gönderilmesi 

Gördes halıları zaman zaman devlet adamlarına hediye olarak gönderilmiştir. Nitekim 

1871 tarihinde bir Gördes halısı milli sanatımızın güzel bir eseri olarak Amerikan Reis-i 

Cumhuru'na gönderilmiştir.  Konu ile ilgili 4 Haziran 1870 tarihli iradeye göre, geçen sene 

Amerika'dan silah alımı sırasında Amerikan Reis-i Cumhuru'nun Osmanlı Devleti lehine 

yaptığı etkili yardıma ve iyiliğe karşılık olmak üzere padişahın memnuniyetinin bir göstergesi 

olarak, Amerikan Başkanı'na ait Crown Palas'ın kabul salonuna döşenmek üzere bir Gördes 

halısının imal edilip gönderileceği Washington Sefareti'ne bildirilmiştir. 243 Washington 

Sefareti'nden bu hususla ilgili olarak gönderilen tahriratın tercümesine göre, Gördes'te imal 

edilen halı önce Newyork Limanı'na daha sonra Washington'a ulaşmıştır. Washington sefiri 

Reis-i Cumhur ile görüştükten sonra halıyı saraya naklettireceğini bildirmiştir. 244 Amerika 

Cumhuriyeti Umur-ı Ecnebiye Nezâreti tarafından Washington Sefareti'ne gönderilen takririn 

tercümesinde ise, Amerikan Reis-i Cumhuru'nun, değerli ve  şöhret kazanmış bir sanatın 

örneği olan bu halıyı Cumhuriyet Hükümeti adına kabul eylediklerini ve teşekkür ettiklerini 

bildirmekte  ve  bu  memnuniyetin 

istemektedir.245

sefir  aracılığı  ile  Osmanlı  Hükümeti'ne  bildirilmesini 

C-Gördes  Halısının  Rodos  Adasındaki  Gazi  Sultan  Süleyman  Han'a  Ait  Caminin 

Tefrişinde Kullanılması 

Arşiv vesikalarındaki bilgilere göre Gördes halıları Gazi Sultan Süleyman'ın Rodos'ta 

bulunan camisinin tefrişinde de kullanılmıştır. 23 Temmuz 1896 tarihinde Maliye Nazırı 

tarafından sadaret makamına gönderilen yazıda, Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos'ta bulunan 

camisi için gerekli olan 179 m2 Gördes halısının ya hazinece satın alınıp gönderilmesi veyahut 

mahallinde satın alınması için halı bedelleri ile nakliye ve diğer masrafları olan 12.000 

kuruşun harcanmasına izin verilmesi hususu Cezâir-i Bahr-i Sefîd Vilayeti İdare Meclisi'nden 

mazbata ile bildirilmiştir. Ancak kayıtlardan Sultan Süleyman vakfının hazinece "mazbutan" 

idare edildiği ve tamir masraflarının da hazine tarafından karşılandığı anlaşılmıştır. Durum bu 

şekilde iken, Hazine-i Celile-i Maliye Mübayaa Komisyonu bir inceleme yapmış ve ihtiyaç 

duyulan halıların İstanbul'da hazinece satın alınması durumunda bedelinin 14.800 küsur 

kuruşa ulaşacağını ve buna nakliye ve diğer masraflar da ilave edildiğinde masrafın daha da 

artacağını belirtmiştir. Şayet halılar mahallinde satın alınırsa masraf sadece 12.000 kuruş 

olacaktır. Komisyon, halıların mahallinden alınmasının  hazinenin menfaatine daha uygun 

241 Mali takvimde 26 Kasım, miladi takvimde 9 Aralık günü. Fehmi Yılmaz, Osmanlı Tarih Sözlüğü, Gökkubbe 

Yayınevi, İstanbul, 2010, s. 550 
242BOA. Y. PRK. No: 9/40/1-2 
243 BOA. İ. HR. No: 244/14507-2 
244 BOA. İ. HR. No: 249/14843-1 
245 BOA. İ. HR. No: 249/14843-2 
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olduğunu  belirtmiştir.  Maliye  Nezareti,  mahallinden  satın  alınacak  halıların  bedeli  olan 

12.000 kuruşun Maliye Dairesi'nin 1312 senesine dâhil bulunan müteferrika tertibinden tahsili 

hususunda izin istemektedir. 246 Gerekli incelemenin yapılması için konu Şura-yı Devlet 

Dâhiliye Dairesi'ne havale edilmiştir. Şura-yı Devlet hazırladığı mazbatada halıların 

mahallinde satın alınmasının daha uygun olacağını belirtmiştir. 247 Şura-yı Devlet'in bu 

mazbatası sadrazam tezkeresi ile birlikte  padişaha sunulmuştur. Padişah ise konuya dair 

iradesinde gerekli olan halıların mahallinden alınmasını ve 12.000 kuruşun 1312  senesi 

maliye muvazenesine dâhil müteferrika tertibinden karşılanmasını istemiştir.248

D-Ayşe Sultan'ın Dairesinin Tefrişinde Gördes Halısının Kullanılması 

8 Nisan 1898 tarihli bir keşif defterinde,249 padişahın kızı Ayşe Sultan'ın odasının 

tefrişinde kullanılacak malzemelerle  ilgili bilgiler bulunmaktadır. Keşfi mefruşat müdürü, 

başkâtip  ve  keşif  memuru  birlikte  yapmışlardır.  Defterde,  tefriş  sırasında  kullanılacak 

malzemelerin birim fiyatları, ölçüleri ve fiyatları yazılmıştır. Dairenin tefrişinde 

kullanılacakmalzemeler arasında Gördes yol halısı da bulunmaktadır. Yol halısının her bir 

arşını (0,65 m) 37 kuruştur. İhtiyaç duyulan halı miktarı ise 280 arşın (182 m) olup bu 

halıların toplam tutarı bin üç yüz altmış kuruştur. Dairenin tefrişinde kullanılan diğer 

malzemeler arasında bürümcek, İstanbul dantelâsı, göğezli kumaş, kırmızı yıldızlı kumaş, 

ince kordon, rozatalı püskül, şerit, peluj, püskül takımı, tül örtü, fes rengi peluj ve pamuk yer 

almaktadır. 15.483 kuruşluk bu masrafın içinde yukarıda belirtilen malzemeler dışında 

yorgancı Tiji'ye verilen 1.040 kuruş ve değişik ihtiyaçlar için sarf edilen 80 kuruş 

bulunmaktadır. Toplam 15.483 kuruşluk masrafın %8,78'i Gördes yol halısına aittir. 

Hazîne-i Hâssa Tahrîrât Kalemi'nden padişaha sunulan yazıda, keşfin padişahın 

musahiplerinden Nadir Ağa'nın tebliği üzerine gerçekleştirildiği ve belirtilen eşyaların 15.483 

kuruşa alınabileceği, malzemelerin imaline başlandığının Mefruşât-ı Hümâyûn Dâiresi'nden 

gönderilen müzekkere ile bildirildiği belirtilerek, bu hususta ne emir buyrulur ise onun 

yapılacağı ifade edilmektedir.250

E-Gördes Halısının Osmanlı Camilerinde ve Diğer Hayri Eserlerde Kullanılması 

Gördes halıları XX. yüzyıl başında Osmanlı memleketindeki pek çok cami ve vakıf 

eserin tefrişinde kullanılmıştır. Evkaf-ı Hümayun Nezareti'nden Şûrâ-yı Devlet'e havale edilen 

bir takrir Mâliye Dâiresi'nde okunmuş ve zikredilen konu ile ilgili bir mazbata hazırlanmıştır. 

Hazırlanan bu mazbatada, camiler ve diğer hayır kurumları için satın alınması gerekli olan 

3.000 m2 Gördes halısı için pazarlık yapıldığı ve her endaze murabbaı 32 kuruştan olmak 

üzere halıların temin edilmesi işinin halı tüccarı Hakkı Beğ'e ihale edildiği belirtilmektedir. 

Zikredilen 3000 halı, endaze biriminde  7.100  endaze  murabbaına  eşit  olup  bunların 

masrafı 227.200 kuruştur. Sadaret, bu paranın 1324 senesi bütçesi mefruşat tertibinden 

ödenmesi için Evkâf-ı Hümâyun Nezâreti'ne havale edilmesini istemiştir. Mazbatada dile 

getirilen hususlar sadrazam tarafından 14 Nisan 1908'de bir tezkire ile padişaha sunulmuştur. 

m2 

246 BOA. Ş D. No: 366/6 
247 BOA. İ. ML. No: 18/49-1 
248 BOA. İ. ML. No: 18/49-2 
249 Bu defterin başında "Devletlü, ismetlü, Aişe Sultan Efendi Hazretleri da'irelerinin Gördüs yol halılarıyla eşyâ- 

yı sâ'iresine dair keşif defteridir" ibare bulunmaktadır. BOA, Y. Mtv, No: 175/310 
250 BOA. Y. Mtv. No: 175/310, vesika-2 
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Tezkireye 27 Nisan 1908 tarihinde verilen cevapta meselenin mazbatada belirtildiği şekilde 

yapılması yönünde irade çıkmıştır.251 24 Ekim 1908 tarihinde sadaret makamından Evkâf-ı 

Hümâyun Nezâreti'ne gönderilen yazıda, camiler ve diğer hayır kurumları için satın alınacak 

Gördes halılarının masrafının 1324 senesi bütçesi mefruşat tertibinden karşılanması 

istenmiştir.252 Gördes halılarıyla tefriş edilecek camilerin İstanbul'da bulunanlar olabileceği 

gibi diğer şehirlerde bulunan camiler olma ihtimali bulunmaktadır. 
 

F-Berlin Sefarethanesinin Tefrişinde Gördes Halısının Kullanılması 
 

Gördes halıları Avrupa'da bulunan Osmanlı sefarethanelerinin tefrişinde de 

kullanılmıştır. Berlin sefarethanesinin tefrişinde Gördes halısının kullanıldığı bir arşiv 

belgesindeki ifadelerden anlaşılmaktadır. Roma Sefiri, Hariciye Nâzırı Ahmed İzzet Paşa'ya 

hitaben kaleme aldığı 24 Ekim 1922 tarihli yazıda, Berlin'e büyükelçi tayin olunduğu zaman, 

sefarethanenin kabul salonunda kullanılmak üzere kayınvalidesine ait olup Büyük Ada'daki 

köşkünde bulunan 4×5,6 m. (22,4 m2) ebadında kırmızı ve tahanî renkli bir parça Gördes 

halısının Berlin'e getirildiğini, daha sonra sefarethanenin tefrişi için tahsisat geldiğini ve 

belirtilen salon için yeniden halı satın alındığını, diğer bütün eşyalara olduğu gibi bu halıya da 

bir marka vurulduğunu ve kayın validesinin malı olan halının muhafaza edilmek üzere 

Berlin'de oturan halı tüccarı Hayim Efendi'nin deposuna kaldırılmış olduğunu belirtmektedir. 

Roma elçisi yazısının devamında, Berlin'de meydana gelen karışıklıklar esnasında Hayim 

Efendi'nin şehirden kaybolduğunu, depo görevlilerinden birisinin kayınvalidesinin halısını 

sefarete ait zannederek ne yapılması gerektiğini sorduğunu ve alınan cevap üzerine halının 

makbuz karşılığında sefarete teslim edildiğini belirtmektedir. Sefir, meseleden haberdar 

olduğunda durumu Hayim Efendi'ye sorduğunu, Hayim Efendi'nin sefarethaneye giderek 

zikredilen halıyı orada bulduğunu belirtmektedir. Sefarethanede görevli evrak memuru 

Ahmed Beğ'in, sefarete ait halılarda mevcut olan markanın bu halıda da mevcut olduğunu, 

halının sekiz sene Hayim Efendi'de kaldıktan sonra sefarete getirildiğini tasdik ettiğini ve 

hususi bir emir verilmedikçe halıyı veremeyeceğini ifade ettiğini belirtmektedir. Sefir, bu 

sırada hasta olması sebebiyle işi  takip edemediğini, bahsi geçen halının kendisine 

gönderilmesi için Hayim Efendi'ye teslimini ve bu teslimi yapması için de sefaret memuru 

Ahmed Beğ'e  emir verilmesi gerektiğini belirtmektedir. 253 Konuya  dair belgede yer alan 

bilgiler, Gördes halısının yirmi metrenin üstünde kırmızı ve tahani renkte olduğunu 

göstermektedir. 
 

G-Viyana Sefarethanesinin Tefrişinde Gördes Halısının Kullanılması 
 

Gördes halılarının tefrişte kullanıldığı yerlerden biri de Viyana Sefarethanesi'dir. 15 

Mayıs 1853 tarihli bir ilmühaberde bu hususta bilgiler bulunmaktadır. İlgili ilmühabere göre, 

Viyana sefarethanesi olarak tutulmuş olan dairenin hazırlanması 100.000 kuruşa mal 

olacaktır. Dairenin birkaç odası için gerekli olan halılar oradan satın alındığında daha pahalıya 

mal olacaktır. Bu sebepten memleket dâhilinde dokutulmasını isteyen sefir ihtiyaç duyulan 

halıların ölçülerini bildirmiştir. Halıların satın alınması ve masrafının hazineden karşılanması 

için beyaz üzerine ferman çıkarılmıştır. Satın alınacak Gördes halısının miktarı 199,5 zirâ' 

251 BOA. Ş D. No: 187/33;  BOA, İ. EV, No: 11 
252 BOA. BEO. No: 3303/247658 
253 BOA. HR. SYS. No: 2730/39 
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(151,221 m2)dır. Mesafenin uzak olduğu düşünülerek belirtilen ölçüye 10,5 zirâ' daha ilave 

edilerek toplam 210 zirâ' (159,18 m2) halı satın alınıp Viyana'ya gönderilmiştir. Halılar için 

5.080 kuruş harcama yapılmıştır. Satın alınan halılar Viyana'ya gönderilmek üzere Bezirgân 

Ayon'a teslim edilmiştir. Halıların bedeli olan 5.080 kuruş, sefarethane ihtiyaçlarını temin 

etmesi için sefire harcama izni verilen 120.000 kuruştan karşılanacaktır.254

VI-Gördes ve Uşak Halıcılığı Aleyhine Olan Faaliyetler Karşısında Üreticilerin 

Tepkileri 

Geçimlerini halıcılık ile temin etmekte olan Gördes ve Uşak halkı bu faaliyetlerine 

zarar verecek girişimlere karşı durmuşlardır. Bu girişimler belirtilen kazalardaki üretimi 

kötülemeye yönelik olabildiği gibi yüksek gümrük vergilerinin konulması şeklinde de 

olabilmektedir. Bu girişimler bazen el halıcılığı üretimini ikinci plana itecek fabrikaların 

kurulması şeklinde olmuştur. Aşağıdaki alt başlıklarda belirtilen türdeki faaliyetlerin nasıl 

geliştiği ve üreticilerin bunlar karşısında neler yaptığı belirtilmiştir. 

A-İzmir ve İstanbul Halı Tüccarlarının Gördes Halı İmalatı Aleyhine Faaliyetleri 

XIX. yüzyılın ikinci yarısında İstanbullu ve İzmirli halı tüccarlarının kendileri

dışındaki imalatçıların halı üretimine ve satmalarına iyi bakmadıkları, kazançlarına bir zarar 

söz konusu olduğunda aleyhlerine olabilecek üretim faaliyetlerini engellemek için değişik 

yollara başvurdukları görülmektedir. İstanbul ve İzmir tüccarlarının bu tür faaliyetler içinde 

oldukları arşiv belgelerindeki bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu hususla ilgili olarak, Gördes 

halkının bir mahzarı, bu mahzardaki hususları sadarete bildiren Aydın valisinin yazısı ve 

bütün bu yazıları padişaha bildiren sadrazam tezkiresi bulunmaktadır. 

Bu belgelerden ilki 11 Ağustos 1868 tarihli bir mahzar olup, bu mahzarın altında 

Gördes ayan, eşraf, tüccar ve daha birçok kişinin imza ve mührü bulunmaktadır. Bu kişilerin 

sayısı elli dokuzdur. Mahzarda Gördesliler şu hususları belirtmektedirler: Gördes kazası taşlık 

bir yerdir. Memleketleri böyle olmasına rağmen, Cenab-ı Allah Gördeslilere halı imal sanatını 

lütuf etmiş ve bununla geçimlerini sağlamaktadırlar. Bir kaç senedir İstanbullu ve İzmirli 

tüccarlar halılarını Gördeslilere imal ettirmektedirler. Tüccarlar dokuttukları bu halıları pahalı 

satmalarından dolayı yabancı malı revaç bulmuş ve Gördeslilerin ürettikleri mallar 

kullanılmaz olmuştur. Durum bu şekilde iken padişah Çırağan Sarayı'nın tefrişi için gerekli 

olan halıyı memleket imalatından temin etmek istemiştir. Padişah hususi bir memur 

göndererek örnek olması için her cins imalattan birer seccade satın aldırmıştır. Saraya gerekli 

olan halının temini için İstanbul ve İzmir halı tüccarları arasında açık artırma yapılmış ve bu 

ihaleyi Alizâde Ahmed Beğ kazanmıştır. Ahmed Beğ daha sonra Gördes kazasına gelmiş, 

padişahın memleket mallarının ilerlemesini ve her sınıf tebaanın bu ilerlemeden hissedar 

olmasını istediğini, gerekli olan halıyı memleket mallarından temin etmek düşüncesinde 

olduğunu belirtmiştir. Ahmed Beğ, şimdiye kadar İzmir ve İstanbul tüccarlarının boyacı 

esnafına kırmızı ve çividi pahalı verdiğini ve onların da kendilerinden her kıyyede on beş 

kuruş boya parası aldığını belirtmiştir. Ahmed Beğ boyacı esnafını çağırmış, kıyyesine bu 

zamana kadar on beş kuruş ödenen kırmızın ve çividin kıyyesinin on kuruşa tedariki 

hususunda onlarla kontrat yapmıştır. Ayrıca Ahmed Beğ, halkın bu zamana kadar tüccardan 

254 BOA. HR. MKT. No: 59/64 
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kıyyesini dokuz kuruşa aldığı yapağın parasını ellerine vererek istedikleri yerden beş altı 

kuruşa temin etmelerini sağlamış ve bu şekilde üretim yapmaya halkı mecbur etmiştir. Halkın 

bu şekilde üretime başlaması ile uzun zamandan beri boş duran tezgâhlar yeniden kurulmuş 

ve yetmiş yaşını aşmış kadınlar bile üretime yardım ederek verilen numunelere göre imalata 

başlamış ve halıları gününde yetiştirmeye çalışmıştır. Kaza kaymakamı Mustafa Necib Efendi 

de haftada iki defa meclis üyeleri ile tezgâh sahiplerini ziyaret ederek üretime nezaret etmiş 

ve halk da elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışmıştır. Durum bu şekilde iken Gördes 

halkı, İzmir'de ve İstanbul'da bulunan halı tüccarlarının, Ahmed Beğ hakkında çürük yapağı 

ve kalp boya ile halı imal ediyor diye Şura-yı Devlet'e yalan arzuhal sunduklarını ve imal 

ettikleri halıların kabul edilmemesini istedikleri yönünde duyum aldıklarını belirtmişlerdir. 

Halk yazdığı ve imzaladığı mahzar ile zikredilen tüccarların kötü ve yalan sözlerine itibar 

edilmemesini istemişlerdir. Mahzarın altında yazılanların doğruluğunu tasdik eden kaza idare 

meclisi üyelerinden başta kaza kaymakamı, nâibi, müftüsü, mal müdürü ve dört azanın imza 

ve mührü bulunmaktadır.255

Gördes halkının yazdığı teşekkürü havi bu mahzar Aydın vilayeti valiliğine gelmiş ve 

burada değerlendirilmiştir. Aydın vilayeti valisi, sadaret makamına mahzarla birlikte konuyu 

açıklayan bir tahrirat göndermiştir. 8 Eylül 1868 tarihli bu tahriratta, nefisliği ve üstünlüğü her 

tarafça bilinen ve inkâr edilemeyen Gördes halılarının bir vakitten beri halkın beğenisinden 

düştüğü ve mevcut olan tezgâhların çoğunun terk edildiği ve boş kaldığı ve geçimini halıcılık 

ile sağlayan Gördes halkının zor durumda olduğu ifade edilmektedir. Halkın refahını artırmak 

ve Gördes halılarına itibar kazandırmak için padişahın Çırağan Sarayı için gerekli olan halıyı 

Gördes'te imal ettirmek istediği ifade edilmektedir. Padişahın emri gereğince  halıların 

imaline başlandığı ve halkın sunduğu teşekkürü havi mahzarın tahrirat ekinde sunulduğu 

belirtilmektedir.256

Aydın valisinin gönderdiği yazılar sadarete ulaşmış ve sadrazam da ilgili yazıları 

tezkiresine ekleyerek padişaha sunmuştur. Sadrazam 15 Eylül 1868 tarihli bu tezkiresinde, 

padişahın ülke mensucat ve mamullerinin revaç bulması için Çırağan Sarayı için gerekli olan 

halıyı Gördes'te imal ettirmek istediğini, padişahın bu iyiliğine karşılık halkın teşekkür 

dileklerini belirten mahzarın vilayetten gelen tahriratla birlikte gönderildiğini ve bu yazıları 

padişahın da görmesi için sunduğunu belirtmektedir. Sadrazamın gönderdiği bu tezkere ve 

eklerin padişah tarafından aynı tarihli irade ile görüldüğü anlaşılmaktadır.257

B-Gördes ve Kütahya Halı Tüccarlarının Yabancı Devletlerin Uyguladıkları Yüksek 

Gümrük Tarifeleri Karşısında Endişelerini Hükümet Merkezine İletmeleri 

Dâhili malların yurt dışında satımını ve sürümünü engelleyen sebeplerden biri de 

yabancı devletlerin uyguladıkları yüksek gümrük tarifeleridir. Bu tariflerden devlet kadar 

üreticiler de şikâyetçidir. Gördesli ve Kütahyalı halı tüccarlarının yabancı devletlerin 

uyguladıkları ve uygulayacak oldukları yüksek gümrük tarifelerinden şikâyetçi oldukları 17 

Ekim 1901 tarihinde Sadaret Dâhiliye Mektûbî Kalemi'nden Hariciye Nezâreti'ne gönderilen 

yazıdan anlaşılmaktadır. Bu yazıda, dahili üretimin en önemlilerinden olup binlerce nüfusun 

255 BOA. İ. DH. No: 581/40424-1a-b 
256 BOA. İ. DH. No: 581/40424-2 
257 BOA. İ. DH. No: 581-40424-3 
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geçim kaynağı olan halılardan haricen alınmakta olan gümrük vergisinin Amerika Hükümeti 

tarafından birkaç sene önce artırıldığı ve bu durumun üretime sekte vurduğu belirtilmektedir. 

Benzer şekilde Almanya Hükümeti'nin de önceden beri almakta olduğu gümrük vergisine bir 

kat zam yapmak düşüncesinde olduğunun duyulduğu ve diğer devletlerin de benzer şekilde 

davranacaklarının aşikâr olduğu ifade edilmektedir. Kütahyalı ve Gördesli halı tüccarları 

tarafından sayısız imza ile çekilen ve yazıya ek olarak verilen iki telgrafta tek geçim 

kaynakları olan halıcılık sanatının korunması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği 

belirtilmiştir. Sadaret, belirtilen hususların gerçek olması halinde, mahalli ticaret ve servetin 

korunmasının önemli olduğunu belirterek, duruma müdahale etmesi için Hariciye 

Nezâreti'nden gerekli girişimleri başlatmasını ve gereğini yapmasını istemektedir.258

C- Halı Fabrikalarına Yapılan Saldırılar 

XIX. yüzyıl sonu ve XX. yüzyıl başlarında gerek yabancı devletler gerekse yerli 

tüccarlar tarafından İzmir, Uşak ve Kula gibi şehirlerde halı ve boya fabrikaları kurulmuştur. 

Gördes'te bu şehirlerdeki gibi bir halı fabrikası kurulduğunu gösteren belge bulunmamaktadır. 

Belirtilen şehirlerde kurulan fabrikaların çok rahat ve güvenli bir şekilde faaliyette 

bulunamadıkları bu fabrikalara zaman zaman haset ve fesat sahipleri tarafından saldırılar 

yapıldığı görülmektedir. Bu türden bir saldırı Uşak'ta faaliyet gösteren Hamzazadeler halı 

fabrikasına yapılmıştır. Bu saldırı, el halıcılığı yanında fabrika halıcılığına geçiş yapmaya 

çalışan eski bir halı üretim merkezinde II. Meşrutiyet yıllarında gösterilen tepkiyi göstermesi 

bakımından önemlidir. Bu olay, dönemi iyi anlamamıza yardımcı olacağı için burada 

zikredilmiştir. Konu ile ilgili olarak Hüdavendigar valisi tarafından 24 Ekim 1908 tarihinde 

Dâhiliye Nezâreti'ne gönderilen yazıda, Uşak'ta yerli halk tarafından tahrip edilen halı 

fabrikaları ile ilgili olarak, II. Meşrutiyet'ten önce ilgili makamlarca gönderilen ariza ve 

bunlara ilave olarak gönderilen telgraflara henüz cevap verilmemişken bu defa da 

Hamzazadeler Kumpanyası Müdürü Ali Rıza imzası ile mahallinden bir telgraf gönderildiği 

ve bu telgrafın yazıya ek olarak verildiği ve telgrafta belirtilen hususlarla ilgili ne yapılması 

gerektiğinin bildirilmesi istenmektedir.259

Hamzazadeler Kumpanyası Müdürü Ali Rıza Bey vilayete gönderdiği bu telgrafta, 

medeniyetin gereği olarak inşa etmiş  oldukları fabrikaya birkaç haset ve fesat sahibinin 

telkinleri ile vahşi bir şekilde saldırı yapıldığını, mevcut mallarının yağmalandığını, 30.000 

liralık kazançlarının mahvolduğunu, fabrikalarının yedi aydan beri faaliyet gösteremediğini, 

ilan edilen Kanun-ı Esasi'nin getirdiği haklardan istifade etmek istediklerini, zarar ve 

ziyanlarının tespit edilip karşılanmasını talep etmektedir.260

Sadaret, yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak, 8 Kasım 1908'de Dâhiliye 

Nezâreti'ne gönderdiği tezkirede, Uşak'ta bazı halı fabrikalarına yapılan saldırıları teşvik ve 

telkin edenler hakkında Kanun-ı Esasi'nin ilanından önce kararlaştırılan hukukun 

uygulanmasının doğru olmadığının ve meydana gelen saldırılarda zarara uğrayanların ilgili 

258 BOA. DH. A. AMD, 2546/13 
259 BOA. DH. MKT. No: 2660/73 
260 BOA. DH. MKT. No: 2660/73 
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mahkemelere müracaat ederek saldırganlar aleyhine dava açmaları gerektiğinin Hüdavendigar 

vilayetine bildirilmesi istenmektedir.261

Dâhiliye Nezâreti tarafından 17 Kasım 1908 tarihinde Hüdavendigar vilayetine 

gönderilen yazıda ise, sadrazam tezkiresinde de belirtildiği gibi, zarara uğrayan kişilerin 

saldırganlar hakkında ilgili mahkemelere dava açması gerektiği belirtilmiştir.262 Belgelerde 

yer alan bilgiler, Uşak'taki fabrikalara yapılan bu saldırıların "ahâl-i mahalliye" tarafından 

yapıldığı belirtilmekte, saldırıyı tam olarak gerçekleştirenlerin kimler olduğu ve niçin 

gerçekleştirdikleri belirtilmemektedir. Ancak bu kişilerin el ile halı imal eden ve fabrika 

üretimi dokumalar karşısında kazançlarını kaybeden kişiler olma ihtimali bulunmaktadır. 

Bunun yanında birbirine rakip yerli ve yabancı halı fabrikalarının rekabeti önlemek için bu 

saldırıları teşvik etmesi ve düzenlemesi de ihtimal dâhilindedir. 

V-Gördes ve Uşak Halıcılığını Geliştirmek için Kredi Yardımı Yapılması ve Gümrük 

Muafiyeti Tanınması 

XIX. yüzyılın ortalarına doğru Gördes halıcılığının eskiden sahip olduğu itibar ve 

değerinikaybetmeye başladığı arşiv belgelerinde yer alan bilgilerden anlaşılmaktadır. Gördes 

halıcılığına eski değerini kazandırmak ve halkın beğenisini artırmak için devlet tarafından 

birtakım yardımlar yapılmış ve bazı muafiyetler tanınmıştır. Bu hususta devlet tarafından iki 

tür yardım yapılmıştır. Bunlardan biri yeni tarz halıcılık için sağlanan gümrük muafiyeti 

diğeri ise Gördesli ve Uşaklı iki halı tüccarına sermaye (kredi) verilmesi şeklindedir. 

1846 yılında Gördes ve Uşak kazalarında dokunan kilim ve halıları istenen kaliteye 

yükseltmek ve herkesin satın almasını sağlamak  ve kullanmasını temin etmek için 

desteklenmeye ihtiyaç bulunduğu Meclis-i Vâlâ'da ve Meclis-i Zirâat'ta tartışılmış, Uşak 

kazasındaki halı imalatı için Hacı Mehmed Ağa'ya sekiz yüz akçe ve Gördes imalatı için Hacı 

Ahmed Ağa'ya beş yüz akçe olmak üzere toplam bin üç yüz kese sermaye üç seneliğine kesesi 

üçer kuruş faiz ile verilmiştir. Belirtilen miktardaki sermaye adı geçen kişilere senet 

karşılığında ve kefil göstermeleri şartı ile verilmiştir. Parayı alan kişiler bu sermayeyi sadece 

yeni tarz halı üretimi için kullanacaklarına dair taahhütte bulunmuşlardır. Şayet benzer şekilde 

halı ve kilim imal etmek isteyenler olursa onlar için de aynı yardım yapılacaktır. Bu hususta 

alınan kararlar her iki kazanın meclislerine ve müftülerine yazı ile bildirilmiştir. 

27 Şubat 1846 tarihinde Gördes Kazası Müftüsü'ne ve Uşak kazası ileri gelenlerinden 

Acemoğlu Ali Ağa'ya hitaben gönderilen emirname-i sâmide, Hacı Ahmed ve Hacı Mehmed 

Ağalara halı üretimini geliştirmeye yönelik olarak 1300 kese yardım yapıldığı ve Uşak kazası 

imalatı için Avrupa'dan getirilecek makinelerin satın alınmasında kullanılmak üzere tahminî 

100.000 kuruşun ayrıca verileceği, bu kişilerin oralarda yapacakları üretim için kendilerine 

gereken yardımın yapılması istenmektedir.263 31 Temmuz 1846 tarihinde Gördes Müftüsü de 

sadarete gönderdiği arz ile halıların istenilen şekilde üretilmesi için gerekli yardımı 

yapacağını belirtmiştir.264

261 BOA. DH. MKT. No: 2660/73 
262 BOA. DH MKT. No: 2660/73 
263 BOA. C. İKTS. No: 1520 
264 BOA. A. MKT. No: 47/47; BOA. A. MKT. No: 40/51 
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Sadaret  tarafından  Gördes  ve  Uşak  kaza  meclislerine  de  yukarıdaki  mealde,  halı 

üretimine yardımcı olmaları için emirname gönderilmiştir. Bu emrin içeriği her iki kaza 

meclisi tarafından değerlendirilmiştir. Her iki meclis hazırladıklar mazbatalar ile görüşlerini 

sadarete iletmişlerdir. 16 Mayıs 1846 tarihli Uşak Kaza Meclisi'nin mazbatasında, kendilerine 

dokunacak halılarla ilgili emir geldiğinde, halı ve kilim dokuyan kişileri meclise davet 

ettiklerini, sadaret emrinin kendilerine okunduğunu, içeriğinin kendilerine harf harf 

anlatıldığını, üreticilerin istenen halıları talep edildiği şekilde mevcut fiyat üzerinden imal 

edeceklerine dair taahhütte bulunduklarını belirtmişlerdir. 265 Gördes kazasına gönderilen 

emirnâmeye Kaza İdare Meclisi 15 Temmuz 1846 tarihli mazbata ile cevap vermiştir. Bu 

mazbatada, halı imal eden esnafların, bu sanatı iyi bilen kişilerin ve Hacı Ahmed Ağa'nın 

Kaza Meclisi'nde toplandığı belirtilmektedir. Kaza Meclisi'nde toplanan kişiler halıları iki 

sınıf olarak kabul etmişlerdir. Gerekli hesaplar yapıldıktan sonra bu halılardan göğez zeminli 

halının tezgâh sahiplerine bir arşınının (0,65 m) 30 kuruş 30 pâreye ve elvan zeminli olanın 

29 kuruş on pâreye mal olduğunu belirtmişlerdir. Mecliste bulunanlar, göğez zeminli halının 

renk ve nakışları talebe uygun olursa ve has boya ile düzgün şekilde imal edilirse 36, elvan 

zeminlinin 34 kuruşa imal edilmesine karar vermişlerdir. Alınan bu karara bütün esnafın 

uyacağı meclisin sadarete gönderdiği mazbatada ifade edilmiştir.266
 

 

9 Ağustos 1846 tarihinde Uşak ve Gördes kazalarından, imaline taahhüt olunan 

halıların numuneleri İstanbul'a gelmiştir. Bu numuneler arşın hesabıyla on sekiz çeşit Uşak ve 

Gördes halısı ve kilimidir. Sadrazam bu numuneleri salı günü bizzat kendisi padişaha 

göstermek için izin istemiştir. Sadrazamın sunduğu tezkire üzerine 10 Ağustos tarihinde çıkan 

iradeden anlaşıldığına göre padişah kendisine sunulan örneklere göre imalat yapılmasını 

istemiştir.267
 

 

Sadrazam, Meclis-i Umûmî, Meclis-i Ziraat, Meclis-i Valâ-yı Ahkâm-ı Adliye, Ticaret 

Meclisi ve Maliye Nezâreti'nden gelen yazılar ve kazalardan gelen mazbataları268 da dikkate 

alarak 31 Aralık 1847 tarihli tezkiresi ile belirtilen meclislerde alınan kararları özetleyerek 

mesele hakkındaki görüşlerini padişaha sunmuştur. Sadrazam bu tezkiresinde, halı imalinde 

fazlaca gayretleri görülen Hayriye Tüccarı'ndan269 Uşaklı Hacı Mehmed Ağa'ya, Gördesli 

265 BOA. A. MKT. No: 42/22 
266 BOA. A. MKT. No: 89/82 
267 BOA. İ. DH. No: 1286 
268 BOA. İ. MSM. No: 79/2281-2; BOA. İ. MSM. No: 79/2281-3; BOA. İ. MSM. No: 79/2282-2; BOA. İ. 

MSM. No: 79/2282-3; BOA. A. MKT. No: 47/47; BOA. A. MKT. No: 42/22; BOA. A. MKT. No: 89/82 
269 Hayriye  Tüccarı:  Kısaca,  Avrupa  tüccarı  statüsünde  dış  ticaret  yapan  Osmanlı  Müslüman  tüccarlarına 

denilmektedir.  Müslüman  tüccarlardan  tanınmış  ve  imtiyazlı  olanlar  hakkında  kullanılırdı.  Hayriye  tüccarı 
hakkını alabilmek için berat almak gerekirdi. Bu beratı alabilmek için namuslu, dindar, tüccar arasında 

doğrulukla tanınmak gerekirdi. Avrupa tüccarının Avrupa ile ticari işlem yapmalarına karşılık, hayriye tüccarları 

Avrupa'dan başka Acem ve Hint ile de alışverişte bulunurlardı. Berat alan tüccarların iki adamı da alınan 

imtiyazdan istifade ederdi. Hayriye tüccarlarının sayısı sınırlı idi. 1810 tarihli bir kayıtta İstanbul'da 40, İzmir, 

Şam, Halep, Kıbrıs gibi ticari şehirlerde 10 taneydi. Ancak Tanzimat'tan sonra sayılarının arttığı 

düşünülmektedir. Hayriye tüccarları elde ettikleri tüccarlık beratı için belli bir harç öderlerdi. Bu miktar 1811 

yılında 1200 kuruş idi. Çok itibarlı bir unvan olan hayriye tüccarlığı Sultan Abdülaziz'in saltanatı sonuna kadar 

varlığını korumuştur. Bkz. Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü I, Milli Eğitim 

Bakanlığı, İstanbul, 1993, s. 781-783; Daha geniş bilgi için, Musa Çadırcı, "II. Mahmut Döneminde (1808-1839) 

Avrupa ve Hayriye Tüccarları", Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi (1071-1920), Birinci Uluslararası 

Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Kongresi Tebliğleri, Hacettepe Üniversitesi, Ankara 11-13 Temmuz 

1977, (Ed. Osman Okyar-Halil İnalcık), Ankara, 1980, s. 237-241 
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Hacı Ahmed Ağa'ya ve Dergâh-ı Ali Kapucubaşılarından Ali Ağa'ya padişahın bir ihsanı 

olmak üzere bir nişan verilmesinin uygun olacağının mazbatalarda dile getirildiğini 

belirtmektedir. Bu konu ile ilgili olarak Maliye Nâzırı ile yapılan görüşmede adı geçen iki 

kişiye rütbe-i hâssadan veyahut daha altında bir nişan verilmesinin uygun olacağı şeklinde bir 

görüş belirtilmiş ise de son kararın padişaha ait olduğu ifade edilmektedir. Tezkirede, Gördes 

ve Uşak kazalarında dokunan ve imal edilen kilim ve halıların kalitesinin istenilen seviyeye 

çıkarılmasının, herkesçe satın alınmasının ve kullanılmasının padişahın en büyük isteği 

olduğu belirtilmektedir. Bunu sağlamak için Uşaklı Hacı Mehmed Ağa'nın ve Gördesli Hacı 

Ahmed Ağa'nın devletten aldıkları kredi ile bir kumpanya kurdukları ifade edilmektedir. 

Tezkireye göre, Hacı Ahmed Ağa ile Hacı Mehmed Ağa verdikleri taahhüt üzerine Uşak ve 

Gördes kazalarında nev icad (nevresim-i kalîçe ve kilîm/Yeni usul/moda halı ve kilim) halı 

dokumaya başlamışlardır. Tezkirede, bu iki kazada dokunan yeni imalat (imâlât-ı cedîde) 

halıların yabancı devletlerden gelen halılara benzer ve onlardan daha üstün olacağı, gümrük 

resmi hafifletildiğinde fiyatının daha da ucuzlayacağı ve halkın rağbetinin bir kat  daha 

artacağı ifade edilmektedir. Tezkirenin devamında, bunun sağlanması için yabancı mallara 

kıyasla bu halılardan gümrük resminin alınmaması gerektiğinin daha önce dile getirildiği 

belirtilmektedir. İşin kolaylaştırılması ve halıların istenilen şekilde üretimi için Uşak 

kazasında imal edilecekler için Hacı Ahmed Ağa'ya sekiz yüz akçe ve Gördes'de imal 

edilecekler için Hacı Mehmed Ağa'ya beş yüz akçe olmak üzere toplam bin üç yüz kese 

sermayenin kesesi üçer kuruş faiz ile üç seneliğine verildiği, yapılan hesaba göre bu kredi 

faizinin bir yük270 kırk bin kuruşa ulaşacağı ifade edilmektedir. Zikredilen halılar gösteriş ve 

desen bakımından istenildiği şekilde imal edilirse fazlaca beğenileceği düşünüldüğünden 

fiyatında dahi kolaylık gösterilmesi gerektiği belirtilmektedir. Bunun için verilen sermaye 

akçesinin faizinin affedilmesi ve ileride imalat  eski durumunu bulmazsa fiyatta bir 

sınırlamaya gidilmemesi ve satıcı ile alıcının anlaşmasına göre satış yapılması, bu halılardan 

Osmanlı sınırları içinde satılanlardan alınmakta olan %5 amediye271 ve dışarıya satılanlardan 

alınmakta olan %3 reftiye 272 gümrük resminin alınmaması istenmektedir. Ayrıca sermaye 

(kredi) olarak verilen paranın başka işlerde kullanılmaması, nevresim halı ve kilimlerden 

İstanbul ve İzmir'e ne kadar gelirse her yıl Mart girdiğinde gümrük tarafından Meclis-i 

Ticaret'e konu ile ilgili bir ilmühaber verilmesi, Gördes ve Uşak'ta imal edildiği şekliyle başka 

yerlerde de bu tür halı imal edenler bulunursa aynı kolaylıkların onlar için de geçerli olması 

gerektiği belirtilmekte ve alınan bu kararların ilgili yerlere yazı ile bildirilmesi istenmektedir. 

Sadrazam bu hususları belirttikten sonra, gümrük muafiyetinin nev icad (nevrsim-i kalîçe ve 

kilim) halılar için geçerli olması gerektiğini, bunlar dışındaki eski tarz dokumalardan eskiden 

olduğu gibi gümrük resminin alınmasını, gümrük muafiyetinin şimdilik beş sene olarak 

belirlenmesini, sürenin bitiminde duruma bakılarak uzatılma yoluna gidilmesini istemektedir. 

Sadrazam ayrıca, halıları istenilen şekilde üretmiş olan kişilerden Hacı Ahmed ve Hacı 

Mehmed Ağa'ya da taşlı ve ortası altın bir nişan ve Ali Ağa'ya rütbesine uygun bir nişan 

270 Yük: Dönemlere göre miktarı değişen bir hesap birimidir. 1688 yılından sonra 50.000 akçe veya 416 kuruşa 

tekabül etmektedir. Kese usulü 1877 yılında terk edilmiştir. Fehmi Yılmaz, a.g.e., s. 337 
271Amediyye: Osmanlı sınırları içinde herhangi iki yer arasında kara veya deniz yolu ile taşınan eşyadan vardığı 

yerde alınan bir iç gümrük vergisidir. Fehmi Yılmaz, a.g.e.,s. 31 
272Reftiyye: Farsça çıkmak anlamına gelen "reften" kelimesinden gelmektedir. Memleket dışına çıkarılan mahsul 

ve ürünlerden alınan gümrük resmidir. Sonraları bu kelime için ihracat tabiri kullanılmıştır. Bkz. Mehmet Zeki 

Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü III, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul, 1993, s. 22 
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verilmesinin uygun olduğunun Meclis-i Umumi'de tasvip gördüğünü ve bu hususta hazırlanan 

evrakın tezkireye ek olarak padişaha sunulduğunu belirtmektedir. 
 

Sadrazamın padişaha gönderdiği tezkirede belirttiği hususlarla ilgili olarak, 2 Şubat 

1847'de padişah iradesi çıkmıştır. Padişah bu iradesinde, tezkire ile birlikte gönderilen evrakın 

incelendiğini, halı üretiminin arzu edildiği şekilde meydana geldiğini ve üretimin ilerlemesi 

için gerekenin yapılacağı konusunda kararlı olduğunu belirtmiştir. Ayrıca halıların revaç 

bulması ve şöhret kazanması için fiyatının ucuz  olması gerektiğini, bunu sağlamak için 

verilen kredi faizinin affedilmesini, nevresim-i kalîçe ve kilimlerden şimdilik beş sene süre ile 

gümrük resmi alınmamasını ve imtiyazın sadece zikri geçen kişilerle sınırlı olması 

gerektiğini, ancak benzer şekilde üretim yapacak kişiler olursa olanlar içinde geçerli olmasını 

istemiştir. Ayrıca tezkirede belirtildiği gibi Kapukethüdası Ali Ağa ile Hacı Ahmed ve Hacı 

Mehmed Ağa'ya önerildiği şekli ile nişan verilmesi hususunda gerekli çalışmalara 

başlanmasını istemektedir.273 Padişah iradesinde belirtilen hususlar, 9 Şubat 1847 tarihinde 

Uşak ve Gördes kaymakamlarına gönderilen yazılarla duyurulmuş ve alınan kararlara uygun 

olarak hareket etmeleri istenmiştir.274
 

 

Padişah iradesi ile Gördes ve Uşak'ta dokunan nev icad halılar için gümrük resmi 

muafiyeti 1847 yılında başlamıştır. Bu muafiyet Ocak 1852 tarihinde sona erecektir. 27 Mayıs 

1851 tarihinde Maliye Nezâreti'ne gönderilen bir tahriratta, Uşak ve Gördes halılarının güzel 

bir şekilde imali ve revaç bulması için hazine tarafından sermaye verildiği ve bu halıların 

istenildiği şekilde dokunduğu ve herkes tarafından beğenildiği halde yüksek gümrük 

alınmasından dolayı piyasaya pek fazla sürülemediği hususu tekrarlanmaktadır. Bunun için 

hazinece bazı fedakârlıklar yapılması, dâhili malların kabul görmesi ve  bunlardan halkın 

faydalanması lazım geldiği ve bunun için yapılması gereken neler ise acele olarak bildirilmesi 

gerektiği belirtilmektedir. 275 Aynı konu ile ilgili olarak maliye memuru Elhac Mehmed 

tarafından gönderilen yazıda, Gördes, Kula ve Uşak taraflarında rağbet edildiği üzere imal 

edilmekte olan nevresim halılardan başlangıçta beş sene müddetle gümrük alınmaması 

hususunda padişah iradesi bulunduğu belirtilmekte ve bu süre içinde üretim maliyetleri 

üzerine nakliye ve bir miktar ticaret kârı ilave edilerek halıların satıldığı ve bu şekilde halkın 

mallara meyil ve rağbetinin arttığının günden güne müşahede edildiği ve imtiyaz süresinin 

dolmasından dolayı sekiz aydan beri gümrük memurları tarafından halılar için gümrük vergisi 

talep edildiği, bunun da halı fiyatlarını artıracağı ve imtiyaz süresinin biraz daha uzatılmasına 

müsaade edilmesi ve bununla ilgili olarak Emtia Gümrüğü'ne Maliye Nezâreti'nden bir 

ilmühaber yazılması istenmektedir.276 11 Haziran 1851 tarihli bir belgede, muafiyetin sona 

ermesinden sonra, yeni oluşturulan tarifeye göre, Gördes ve Kula seccade ve halılarının 

geçerli fiyatının %16'sı indirildikten sonra kalanından %9 amediyye ve %3 reftiye alınması 

gerekeceği belirtilmektedir. Sürenin dolmasından sonra bu halılar için ödenecek vergi 

gümrükçe tahsil edilecek ve bununla ilgili bir defter tutulacak ve meydana gelen hâsılat refti 

ile beraber hazineye teslim edilecektir.277Konu ile ilgili bir diğer belgede, Uşak ve Gördes'te 

imal edilen nevresim halıların güzel bir şekilde imalinin sağlanarak bu halılara olan talebi 

273 BOA. İ. MSM. No: 79/2282-4 
274 BOA. A. MKT. No: 65/98 
275 BOA. A.MKT. MHM. No: 32/87 
276 BOA. İ.DH. No: 270/16847-1 
277 BOA. İ. DH. No: 235/14217-3 
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artırmanın  yararlı olduğu  ve  halk  arasında  şöhret  bulup  yaygınlaşıncaya  kadar  nevresim 

halılara mahsus olmak üzere gümrük imtiyazının iki sene daha uzatılması ve "eski yolda olan 

mamulât”tan da eskiden olduğu gibi vergi alınmasına devam edilmesi talep edilmektedir.278

Konu ile ilgili olarak yazılan sadaret tezkiresinde, hazinece sermaye verilerek yeni tür 

halıların istenilen şekilde üretildiği ve herkes tarafından rağbet edildiği halde yüksek gümrük 

alınmasından dolayı piyasaya fazlaca sürülemediği ve hazinece fedakârlıklar yapılması 

gerektiği belirtilmektedir. Gördes ve Uşak'ta halı imalatının iki çeşit olduğu279 bunların eski 

usulde yapılanlarından gümrük vergisi alındığı, nevresim olarak imal edilenlerden alınmadığı, 

ancak nevresim olarak üretilenler için verilen gümrük muafiyeti süresinin gelecek altmış sekiz 

senesinde dolacağı belirtilmekte ve halıların halk arasında istenilen düzeyde revaç bulmasına 

kadar gümrük muafiyetinin devamının faydalı olacağı ve sürenin bitiminden sonra imtiyazın 

iki sene daha uzatılmasının yeterli olacağı ve eski tarzda olan mamulâttan eskisi gibi vergi 

alınması gerektiği ve imtiyazın sadece nevresim türü halılar için geçerli olması gerektiği 

belirtilmektedir. Sadrazamın, imtiyaz süresinin nevresim halılar için iki yıl daha uzatılması 

yönündeki talebi 20 Haziran 1851 tarihli padişah irade ile kabul edilmiştir.280

Belgelerde gümrük muafiyetinin bundan sonraki durumu ile ilgili başka bilgi 

bulunmamaktadır. Padişah iradesi ile Uşak ve Gördes'te halıların istenilen şekilde ve herkesin 

beğeneceği şekilde üretimi ile ilgili hazine tarafından Uşak kazasında imal edilecekler için 

Hacı Ahmed Ağa'ya sekiz yüz akçe ve Gördes'te imal edilecekler için Hacı Mehmed Ağa'ya 

beş yüz akçe olmak üzere toplam bin üç yüz kese sermaye verilmiştir. Bu para kesesi üçer 

kuruş faiz ile üç seneliğine verilmiştir. Verilen bu paranın ödeme süresi 1849 yılında 

dolacaktır. Maksadın tam da elde edilemediği gerekçesi ile verilen kredinin tahsil süresinin 

uzatılması istenmiştir. Konu ile ilgili olarak sadaret 23 Nisan 1849 tarihinde Maliye 

Nezâreti'ne gönderdiği yazıyla, paraların geri ödenme süresinin bir kaç yıl daha uzatılması 

hususundaki görüşünün ne olduğunu sormuştur.281 Maliye Nezâreti de Sadarete gönderdiği 29 

Mayıs 1849 tarihli tezkirede paranın verilmesi ile beklenen amaca ulaşılabilmesi için bu 

sürenin yedi sene daha uzatılmasını istemiştir.28226 Haziran 1849 tarihinde Meclis-i Vâlâ'dan 

Mâliye Nâzırı'na gönderilen yazıda, kredi olarak verilmiş olan paranın geri ödeme süresinin 

Temmuz 1849'da dolacağı, yapılan yardımdan umulan faydanın elde 

sorulması için Mehmed Ağa'nın Meclis-i Vâlâ'ya çağrıldığı, padişah 

şartlar gereğince verilen taahhüdün sağlamlaştırılması ve verilen 

hususunda gereğinin hazinece yerine getirilmesi istenmiştir.283

Hacı Mehmed Ağa ile Hacı Ahmed Ağa'ya belli şartlar altında 

edilip edilmediğinin 

iradesinde belirtilen 

paranın  azaltılması 

ve belli bir süre için 

verilmiş  olan  1300  kese  akçe  kredinin  geri  ödenmesi  ile  ilgili  uzatma  talepleri  yerine 

getirilmiş olmalı ki on beş yıl sonra bu paraların tahsil edilmeye çalışıldığı görülmektedir. Söz 

konusu paraların tahsili ile ilgili olarak, 5 Eylül 1861 tarihinde Rumeli Kazaskerliği'ne ve 

278 BOA. A.MKT. NZD. No: 38/81 
279 BOA. İ.DH. 235/1417-2 "...mahall-i mezkûrede i'mal olunan kalîçenin i'mâlatı iki nev' olub bunların eski 

usulde yapılanlarından gümrük resmi alınmakta ve nevresim olarak i'mâl olunan kalîçelerden alınmamakta 

olduğu anlaşılub....". 
280 BOA. İ.DH. No: 235/1417-3 
281 BOA. A. MKT. No: 200/11 
282 BOA. A. MKT. No: 200/11 
283 BOA. A. MKT. MVL. No: 16/51 
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Ticaret  Nezâreti'ne  gönderilen  bir  yazıda  adı  geçen  kişilere  verilen  paranın  ödenmesi 

hususunda kendilerine iki defa ek süre verildiği, bu sürenin de 1273 senesinde dolduğu ve 

bunun üzerinden de dört sene geçtiği halde verilen paraların ödenmediği ifade edilmektedir. 

Bu sırada Hacı Mehmed Ağa'nın bir süre önce vefat ettiği ve terekesinin marifet-i şerle 

yazıldığı belirtilmekte ve adı geçen kişi üzerinde olan devlet alacağının kazasker tarafından 

tahsil edilmesi istenmektedir. Bunun yanında Hacı Ahmed Ağa'ya verilen beş yüz  kese 

akçenin de tahsil edilemediği, kanun gereği bu paranın faiziyle birlikte hesaplanarak tahsilinin 

Maliye Nezâreti tarafından Ticaret Nazâreti'ne havale edildiği belirtilmektedir.284

Gördesli Hacı Ahmed Ağa; Uşaklı Hacı Ahmed Ağa dışında, Uşaklı Acemzade Ali 

Ağa ile de bir kumpanya kurmuştur. 27 Kasım 1851 tarihinde Ticaret Nâzırı'na gönderilen 

yazıda, Uşaklı Acemzade Ali Ağa ile Gördesli Hacı Ahmed Ağa'nın kazalarında dokunan ve 

imal edilmekte olan halı ve kilimlerin iyi bir şekilde imali hususunda aralarında bir kumpanya 

(şirket) kurdukları belirtilmektedir. Yapılan şirket anlaşmasına göre halı üretiminden 

sağlanacak kazancın dörtte biri Uşaklı Acemzade Ali Ağa'ya verilecektir. Bir zaman sonra 

ortaklardan Acemzade Ali Ağa vefat etmiş ve şirkete ait senetler varislerin elinde kalmıştır. 

Mirasçılar ellerindeki senetlere istinaden İstanbul'a gelerek bu ortaklıktan kaynaklanan 

kârlarını talep etmişlerdir. Konu ile ilgili olarak Ahmed Ağa sadarete mufassal bir tezkire 

göndermiş ve ilgili yazısında paranın dokunacak halı ve kilimlere nezaret edilmesi şartı ile 

verildiğini, Acemzade Ali Ağa'nın ölmesi ile bu nezaretin yerine getirilemediğini, mirasçıların 

bu şekilde para talep etmelerinin boş olduğunu belirtmiştir. Sadaret, Ahmed Ağa'nın 

yazısındaki ifadelere nazaran onu haklı görmüş ve durumun incelenmesinden sonra gereğinin 

yapılması için Ticaret Nazırı'na bir tezkire göndermiştir.285

VI-Harem-i Şerif-i Hazret-i Nebevî'nin Gördes Halıları İle Tefriş Edilmesi 

Osmanlılar Mekke ve Medine gibi Müslümanlarca kutsal sayılan yerlerin 

ihtiyaçlarının karşılanmasını kendilerinin bir görevi saymışlar, bu görevi severek ve şeref 

duyarak yerine getirmişlerdir. Mesela, Ravza-i Mutahhara için Gördes'te dokunup İstanbul'a 

gönderilen ve saraya nakledilen halıların parasını Karaosmanzâde kendisinin verdiğini ve 

kendi hizmetinin olması gerektiğini belirttiğinde, padişah "ben ânı Ravza-i Mutahhara'ya 

hidmet niyetiyle yaptırdım yirmi beş bin guruşu Darphâne-i Amiremden verilsün" diyerek bu 

talebi reddetmiş, halıların gönderilmesi için deniz mevsiminin uygun olmadığını, mevsimi 
286 geldiğinde gemilere yüklenerek Mısır'a gönderilmesini istemiştir. Kutsal   yerlerin 

hizmetlerinin  yerine  getirilmesi  için  padişahlar,  devlet  adamları  ve  hayırsever  kişiler 

tarafından birçok vakıf kurulmuştur. Mekke ve Medine'ye hizmet için kurulmuş olan bu 

vakıflara "Harameyn Vakıfları" denilmektedir. Hac mevsiminde gönderilen Surreler de 

Haremeyn'e verilen önemin başka bir göstergesidir. Osmanlılar Mekke ve Medine'deki kutsal 

yerlerin inşa ve tamir faaliyetlerini yerine getirdikleri gibi bu yerlerin tefrişine de ayrı bir 

önem vermişlerdir. Bu hususta en fazla özen gösterilen yerlerden biri Hazret-i Peygamberin 

mezarının da içinde bulunduğu Mescid-i Nebevî'dir. Bu kutsal mescidin tefriş edilmesi 

sultanların emri ile Evkâf-ı Hümayun Nezâreti öncülüğünde gerçekleştirilmiştir. Bu iş planlı 

bir şekilde ve özenle yerine getirilmiştir. Halıların imalinde kullanılacak yün ve malzemelerin 

284 BOA. A.MKT MHM. NO: 234/16 
285 BOA. A. MKT NZD. No: 46/77 
286 BOA. Hat. No: 1302/50702 
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kaliteli olmasına önem verilmiştir. Bu halıların en gelişmiş tezgâhlarda ve maharetli ustalar 

tarafından dokunması istenmiştir. Devlet eliyle gerçekleştirilen bu şerefli görevin nasıl yerine 

getirildiğini arşiv vesikalarındaki bilgiler ortaya koymaktadır. Bu vesikalardaki bilgiler, 

Mescid-i Nebevî'nin tefrişinde kullanılan halı ve seccadelerin Gördes ve Uşak gibi dokuma 

merkezlerinde imal edildiğini göstermektedir. Mescid-i Nebevî için farklı tarihlerde Gördes'te 

halı/seccade dokunmuştur. Bu halıların büyük bir kısmı cemaatin yan yana namaz kılmasına 

imkân veren saf seccadesi şeklindedir. Harem-i Şerif için halı imal edilmek istendiğinde 

öncelikle dokunacak halılarla ilgili numuneler oluşturulmakta bu numuneler meclislerde ve 

ilgili kurumlarda muayene edilmekte ve hangisine göre imal edileceğine daha sonra karar 

verilmektedir. Tarihsiz bir arşiv belgesinde bu numunelerin nasıl oluşturulduğuna dair bilgiler 

bulunmaktadır. Bu belgeye göre, Harem-i Şerif'e Gördes'te halı dokunması için padişah emri 

çıkmıştır. İmal edilecek halıların üç adet resmi Darbhâne-i Amire'de kâğıt üzerine 

resmedilmiş ve padişaha sunulmuştur. Bu numunelerden beğenilenin resminin Darphâne-i 

Amire'de çuka üzerine yirmi otuz gün içinde işleneceği, halı imal edilecek yere gönderileceği 

ve üretimine başlanacağı, şu anda Harem-i Şerif'te mevcut olan halıların yeşil zemin üzerine 

imal edilmiş olduğu belirtilmektedir.287 Bu bilgilere göre, Gördes'te halı imaline başlanmadan 

evvel öncelikle numune halılar/seccadeler dokunmakta, bu örneklerden hangisi beğenilirse 

ona göre imalat gerçekleştirilmektedir. İmal edilen bu halıların/seccadelerin hangi tarihlerde, 

kimler tarafından, kimlerin sorumluluğunda dokunduğu, mahalline nasıl ulaştırıldığı, halıların 

büyüklükleri ve benzeri soruların cevapları belgelerdeki bilgilerde gizlidir. Belgelerde yer 

alan bu bilgiler doğrultusunda yukarıdaki sorulara  aşağıdaki başlıklarda cevap verilmeye 

çalışılmıştır. 

A-1814 Yılında Harem-i Şerif'e Gönderilen Gördes Halıları 

Arşiv vesikalarındaki bilgilere göre, Gördes'ten Mescid-i Nebevî'ye farklı tarihlerde 

halı gönderilmiştir. Bu hususta zikredebileceğimiz ilk tarih 1814 yılı olmakla birlikte bu 

tarihten önceki zamanlarda da Gördes'ten Mescid-i Nebevî'ye halı gönderilmiş olması 

imkandâhilindedir. 1814 tarihli bir arza göre, Gördes ileri gelenlerinden Hacı Mehmed Ağa 

marifeti ile dokunan 56 parça 1.326,5 (1.750 zirâ'288) halı Harem-i Şerif'e gönderilmiştir.m2 

Harem-i Şerif Şeyhi El-Hâc  Kasım,  28 Aralık  1814 tarihinde gönderdiği arzda 56 parça 

halının dua ve senalarla mahallerine serildiğini ve kendilerinin de devlete duacı olduklarını 

belirtmiştir.289

B-1815-1816 Tarihlerinde Harem-i Şerîf'e Gönderilen Gördes Halıları 

3 Nisan 1816 tarihinde Saruhan Mütesellimi'ne yazılan emirnâme-i sâmi 

kaydında,Gördes'ten Mescid-i Nebevî'ye 1814 yılında gönderilen 56 parça halının Harem-i 

Şerif'in her tarafını kaplamadığı belirtilerek 75 parça (2.850 zirâ') daha halı talep edilmiştir. 

İstenen bu halıların iki faklı ölçüde olduğu görülmektedir. Talep edilen on iki halının her 

birinin boyu 7,58 m (10 zirâ') eni ise 6,064 m (8 zirâ') olacaktır. İstenen diğer 63 halıdan her 

m2biri ise 4,548 m boyunda, 3,79 m enindedir. İmal edilecek on iki halıdan her biri 45,9651 

olup  tamamı  551,5814  m2'dir.  Diğer  63  halıdan  her  biri  ise  17,2369 m2 olup  toplam

287 BOA. İ. DH. No: 48/2263-3 
2880,758 metre uzunluğunda bir uzunluk ölçüsü birimi. 
289 BOA. C.EV. No: 11454 
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büyüklükleri  1.085,9259  m2dir.  Şu  halde  1816  yılında  Gördes'ten  Mescid-i  Nebevî'ye 

m2 gönderilecek  75  parça  halının  ölçüsü  1.637,5073 demektir.  Bu  halıların  nakışları  ve

renkleri daha önce talep edilenler gibi gayet temiz ve ölçülerine uygun olacaktır. Dokunacak 

olan halıların bedelinin 15.000 kuruşu Trabliçe, Kayseriye ve Samakov cizyeleri mallarından 

karşılanacaktır. Emirnâmede, istenen halıların henüz İstanbul'a gelmediği, hac mevsiminin 

girdiği, Surre-i Hümâyûn'un İstanbul'dan hareketinin yaklaştığı belirtilerek halıların İstanbul'a 

ulaştırılması ve henüz tamamlanmamış ise işçilerinin sayısının artırılarak bir an önce 

dokunması gerektiği, halıları götürecek gemilerin hazır olduğu, halılar geldiğinde bir an evvel 

deniz yolu ile gönderileceği belirtilmektedir.290

Halıların dokunmasında meydana gelen gecikmenin sebebinin ne olduğu Mübaşir 

Abdi'nin gönderdiği arzuhalden, Gördes Nâibi'ne ait ilamdan ve Saruhan Sancağı Mütesellimi 

Hacı Hüseyin Ağa'nın tahriratından anlaşılmaktadır. Gördes Naibi Süleyman Efendi'nin 

ilamına göre, geçen sene (1814-15) Gördes kasabasında imal edilen halılar Harem-i Şerif'in 

her  tarafını  kaplamaya  yetmemiş  ve  yetmiş  beş  parça  daha  halıya 

Halıların  her  zirâı  25  kuruşa  dokunacaktır.  Gerekli  masraflar  için 

verilecek, halılar nessaclar ve mübaşir bilgisi dâhilinde imal 

ihtiyaç  duyulmuştur. 

gereken  para  hemen 

ettirilerek İstanbul'a 

gönderilecektir. Halıların imalatının gerçekleşmesi için padişah emri bulunmaktadır. Bu emir, 

Mübaşir Abdi vasıtasıyla Gördes Kadısı'na ulaşmıştır. Gelen emrin duyurulması için ulema, 

ayan ve halk mahkemeye davet edilmiş ve içeriği hepsine birden okunmuş ve ne yapılması 

gerektiği anlatılmıştır. Hazır bulunanlar emri duyduklarını ve verilen emre itaat edeceklerini 

bildirmişlerse de Allah'ın takdiri olarak, birkaç seneden beri üzerlerine isabet eden veba (tâun- 

ı veba) sebebiyle halıları dokuyan kadın ve erkek birçok kişinin vefat ettiğini ve sayılarının 

azaldığını, halıların tamamlanması için uzun süreye ihtiyaç olduğunu ve halıların dokunması 

için 1230 senesi Ramazan'ı başından gelecek senenin Rebîülahiri sonuna kadar süre 

verilmesini istemişlerdir. Ahali, yukarıda belirtilen hususlar da göz önüne alınarak süre 

verilmesi konusundaki taleplerinin nâib tarafından hükümet merkezine bildirilmesini 

istemişler ve nâib Efendi bu istekleri içeren bir ilam yazıp hükümet merkezine 

göndermiştir.291

Mübaşir Abdi 292 da aynı konu ile ilgili arzuhalinde, Harem-i Şerif'e döşenmek üzere 

sayısı ve ölçüleri belirtilen halıların Gördes'te dokunması için padişah emri bulunduğunu, bu 

halıların hızlı bir şekilde imal edilerek İstanbul'a gönderilmesi gerektiğini, padişahın bu emri 

ile birlikte doğruca Saruhan Sancağı Mütesellimi Hacı Hüseyin Ağa'nın yanına vardığını, 

Hüseyin Ağa'nın yanına verdiği adamlarla Gördes'e gittiğini, padişah emrini ve efendisinin 

emirnamesini mahkemeye çağırdığı nessâclara ve ilgili kişilere okuduğunu belirtmektedir. 

Mübaşir Abdi arzının devamında, huzurda bulunanların emre itaat edeceklerini bildirdiğini, 

ancak birkaç seneden beri bu havalide hüküm süren veba sebebiyle halı dokuyan kadın ve 

erkek taifesinin öldüğünü, dokuyucuların azaldığını, istenen halıların tamamlanması için sekiz 

aylık süreye ihtiyaç olduğunu, ahalinin halıları bu süre sonuna kadar tamamlamaya söz 

verdiğini, Hüseyin Ağa'nın gerekli malzemeleri tedarik etmesinden ve kaza voyvodasına ve 

290 BOA. C. EV. No: 18358 
291 BOA. C.İKTS. No: 616-1,2 
292 Mübaşir Abdi'ye yol esnasında ihtiyaç duyacağı menzil masrafları için 400 kuruş harcırah verilmiştir. BOA. 

C. EV. No: 21708 
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diğer görevlilere kesin emirler vermesinden sonra halıların imalinde kusur edilmeyeceğini, bir 

an önce bitirilmesi için çalışılacağını, kazada bir veba olduğuna dair mahkemece verilen bir 

ilam bulunduğunu ve kendilerine sekiz aylık süre verilmesi gerektiğini ifade etmektedir.293

Mübaşir Abdi'nin arzuhali ve nâibin ilamı üzerine meselenin yukarıda belirtildiği gibi olduğu 

Hacı Hüseyin Ağa'nın hükümet merkezine yazdığı bir kaime ile de bildirilmiş ve bu yazıda 

dokuyucuların istedikleri sekiz aylık sürenin verilmesi istenmiştir.294

Gördesli halı dokuyucularının talep ettikleri sekiz aylık süre kendilerine verilmiş ve 

halılar tamamlanarak İstanbul'a gönderilmiştir. Ancak, Ravza-i Mutahhara için Gördes'te 

dokunup İstanbul'a gönderilen halılar için yapılan masraflarla ilgili bir hesap yanlışlığı 

bulunmaktadır. Konu ile ilgili belgelerde bu mesele ele alınmakta ve bu yanlışlığın nereden 

kaynaklandığı tespit edilmeye çalışılmaktadır. Bu hesap karışıklığı halıların dokuma bedelinin 

farklı olmasından ve tezgâhlar için yapılan masrafların ödenip ödenmediğinin 

bilinmemesinden kaynaklanmaktadır. İlgili belgelerde, halıların 20 kuruşa veya 25 kuruşa 

dokutulmuş olmasına göre bazı hesaplamalar yapılmış devletten istenen fazla paranın neden 

kaynaklandığı tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Halıların 25 kuruşa dokutulduğuna, yapılan masraflara ve ödemelere dair bir defter 

sureti bulunmaktadır. Bu defterin başında "Ravza-i Mutahhara için Gördes'te nesc olunub 

taraf-ı Devlet-i Aliyye'ye gönderilen kalîçeler defterinin sûretidir" şeklinde bir ifade 

bulunmaktadır. Defterde yer alan bilgilere göre her zirâı 25 kuruştan olmak üzere 75 parça 

2.850 zirâ' halının dokunması için 71.250 kuruş, satın alınan ibrişim için 388,5 kuruş, inşa 

edilen tezgahlar için 1.198 kuruş, halıları sarmak için her biri 15 kuruştan alınan 80 adet kilim 

için 1.200 kuruş, yine her biri üç kuruştan alınan 80 adet harar için 240 kuruş, halıların 

Bursa'ya kadar taşınması için her biri 28 kuruştan 40 hayvan için kira olarak 1.120 kuruş ve 

her biri bir kuruştan satın alınan 80 adet urgan için 80 kuruş olmak üzere toplam 75.473,5 

kuruş ödenmiştir. Bu paranın 4.226,5 295 kuruşu dokuma dışında yapılan masraflar için 

verilmiştir. Masraf defterinin altında "Ravza-i Mutahhara için nesc olunacak kalîçeler için 

ale'l-hesab tarafımızdan teslim olunan" şeklindeki ifadelerden sonra yeri geldikçe ödenen 

paraların miktarına ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Bu bilgilere göre, 11 Ağustos 1815'te Hacı 

Bayrakdar'a 3.200 kuruş ve 17 Ağustos 1815'te Hacı İbrahim ve Hacı Bayrakdar'a Manisa'da 

100 kuruş teslim edildiği, 20 Eylül 1815'te Hacı Yahya Ağa'nın halılar için Hacı 

Bekirağazâde'ye 3.500 kuruş verdiği, Yapağı için 3.930 kuruş ödendiği (81 kantar 13 kıyye, 

33 deve), 1230 senesi Gördes salyanesinden Hacı Yahya Ağa'nın 26.212 kuruş teslim ettiği, 

1231 senesi Muharremi'nde Mübaşir Abdi Ağa ile 2.001 kuruş gönderildiği, 1230 senesinde 

Gördes  mukataası  malından  13.000  kuruş  alındığı,  Dombayoğlu'ndan  yapağı  bedelinden 

1.000 kuruş istendiği, 1230 senesinde Hacı Bekirzâde de olan tımârât akçesinden 2.350 kuruş 

havale yapıldığı, tezgâhlarda olan masraflar için Hacı Yahya Ağa'nın 1.198 kuruş vereceği ve 

Sunullahoğlu İsmail Ağa'dan aldığı tımar akçesinden 500 kuruş ödendiği görülmektedir. 

Yapılan bu ödemelerin toplam miktarı 68.791 kuruştur. Yapılan bu 68.791 kuruş ödeme, 

293 BOA. C.İKTS. No: 492 
294 BOA. C.İKTS. No: 616 
295 Defter ekindeki diğer belgelerde bu rakam yanlış toplama sonucu 4151,5 kuruş olarak verilmiştir. 
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halıların imali ve diğer işler için yapılan 75.473,5 kuruştan çıkarıldığında geriye 6.682,5 kuruş 

para kalmaktadır.296

Dokunmuş olan yetmiş beş parça halının masraflarına dair Defterdar Efendi'ye ait 30 

Mart 1816 tarihli bir takrir bulunmaktadır. Defterdar bu takririnde, halıların zirâının 20 kuruşa 

dokutulduğu dikkate alındığında, yapılan diğer masraflar dâhil dokuma için toplam 62.343,5 

kuruş masraf yapıldığını, bu masrafın 45.000 kuruşunun ödendiğini ve geriye 17.343,5 kuruş 

kaldığını ve bu paranın ödenmesi gerektiğini derkenarlara dayanarak söylemektedir. Ancak bu 

hususta şunların araştırılması gerektiğini belirtmiştir: Yapılan masraf ne kadara ulaşmıştır? 

Halıların yirmi beş kuruşa dokunacağına dair mukavele yapıldığı gerçek midir? Vefat eden 

Hacı Hüseyin Ağa hesap edilen 45.000 kuruştan fazla para vermiş midir, vermiş ise ne kadar 

vermiştir? Defterdar takririnde bu konuların araştırılması için müteveffanın muhallefat 

Mübaşiri Abdi Beğ Efendi'ye emirnâme-i sâmi yazılmış olduğunun derkenardan anlaşıldığını 

belirtmektedir. Defterdar Efendi, adı geçen kişinin gönderdiği tahrirata göre, halıların her 

zırâının yirmi beş kuruşa dokunması için mukavele yapıldığını, dokuma için 71.250 kuruş ve 

gerekli olan diğer şeyler için 4.151,5297 kuruş olmak üzere toplam 75.791298 kuruş masraf 

yapıldığını, bu masraflardan tezgâhlariçin yapılanın müteveffa Hacı Hüseyin Ağa tarafından 

ödendiğini, geriye kalan parayı ödeyip ödemediğinin belli olmadığını ve bunun da İstanbul'da 

bulunan Nessâcbaşı ve Çukadar'dan sorularak öğrenilmesi gerektiğini belirtmektedir. 

Defterdar, bu hususun araştırılmasının Başbâkîkulu'na havale edildiğini belirtmektedir. 

Başbâkîkulu, Nessâcbaşı'yı, Çukadâr'ı ve bu konuya dair bilgisi olanları çağırmışsa 

Nessacbaşı Mehmed Ağa'nın bundan önce vefat ettiğini, Çukadar Abdi Ağa'nın da Surre 

Emini Said Ağa ile hacc-ı şerifte olduğunu bildirmiştir.  Defterdar Efendi,  Hacı Hüseyin 

Ağa'nın muhallefatının mîri için zapt edilmesi için emir verilmiş olduğunu, ancak  ilişik 

deftere ve derkenara göre Hacı Hüseyin Ağa'nın 71.250 kuruş sarf ettiğinin ve yapılan 

hesaplardan 45.000 kuruş ödendiğinin anlaşıldığını ve bu hususta Başmuhasebe'ye ilmühaber 

verilmesi gerektiğini belirtmektedir. Defterdarın takririnin altında bu ilmühaberin 14 Nisan 

1816 yılında verildiği görülmektedir.299

Durum, defterdarın yukarıda belirttiği şekilde iken, 29 Ağustos 1816 tarihinde sadaret 

tarafından Hacı Hüseyin Ağa'nın terekesini zapta giden muhallefat Mübaşiri Abdullah İffet 

Beğ'e hitaben bir emirname-i sâmi yazılmıştır. Yazılan bu emirde, dokunan halıların 

masrafının ne kadar olduğu,  halıların dokunması için yirmi beş kuruşa mukavele yapılıp 

yapılmadığının araştırılması, merhum Hüseyin Ağa tarafından verilen 45.000 kuruştan fazla 

akçe verilip verilmediğinin araştırılması ve sonucun sadarete bildirilmesi istenmiştir.300

Sadrazamın bu emri üzerine Hacı Hüseyin Ağa'nın terekesini zapta giden muhallefat 

Mübaşiri Abdullah İffet Beğ gerekli araştırmayı yapmış ve sonucunu yazdığı bir arzuhal ile 

sadarete bildirmiştir. Abdullah İffet Beğ 4 Eylül 1816 tarihli arzuhalinde, yapılan bu masraflar 

ve talep edilen para ile ilgili kendi bildiği hususları şu şekilde arz etmiştir: Saruhan Sancağı 

296 BOA. C. EV. No: 8328 (Gördes'te dokunup İstanbul'a gönderilen halılar defterinin sureti) 
297 Bu rakam yanlış toplanmış olup bu masrafların toplamı 4.226,5 kuruştur. 
298 Bu iki rakam toplandığında 75.401,5 kuruş yapmaktadır. 
299 BOA. C. EV. No: 8328 (Defterdar Efendi'nin takriri). 
300 BOA. C.EV. No: 8328 (Sadaretten muhallefat mubaşiri Abdullah İffet Beğ'e hitaben bir emirname-i sami 

kaydı) 
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eski mütesellimi olup vefat etmiş olan Hacı Hüseyin Ağa marifeti ile Gördes'te imal edilen 

2.850 zirâ' ve 75 parça halılar ile masraflarını gösteren defterlerin Nessacbaşı Mehmed Ağa 

ile İstanbul'a gönderilmiş olduğunu, halıların her zirâının yirmi beş kuruşa dokunmak üzere 

mukavele edildiğini, yapılan masraflardan 45.000 kuruşunun vefat etmiş olan Hacı Hüseyin 

Ağa'dan alınmış olduğunu belirterek, geri kalan paraların ödenmesi için Dergâh-ı Ali 

Kapucubaşılarından Aydın Muhassılı Mehmed Ağa'nın bir tahrirat yazdığını ve Nessacbaşı 

Mehmed Ağa'nın da aynı hususu ifade ettiğini belirtmektedir. Durum bu şekilde iken, 

meselenin Defterdar Efendi'ye havale edildiği ve kayıtlara müracaat edilerek zikredilen 

halıların her zirâının yirmişer kuruştan imal edildiği ve masrafının 62.343,5 kuruş olduğu ve 

bundan yapılan 45.000 kuruş ödemenin çıkarılması sonucunda geriye 17.343,5 kuruşun 

kaldığı ve bu miktarın ödenmesi gerektiğinin derkenardan anlaşıldığı ifade edilmektedir. Hal 

böyle iken, kendisinin (muhallefat mübaşiri) vefat eden Hacı Hüseyin Ağa'nın muhallefatını 

zapt ile görevlendirildiğini belirtmektedir. Abdullah İffet Beğ yapılan masrafın ne kadar 

olduğunu, halıların yirmi beş kuruşa dokunması için mukavele yapılıp yapılmadığını, 

müteveffa Hacı Hüseyin Ağa'nın verdiği 45.000 kuruştan fazla para verilip verilmediğini 

araştıracak ve durumu hükümete bildirecektir. Meseleyi ilgili olanlardan müteveffanın 

kethüdası Hacı Halil Ağa ve katibi Mustafa Efendi ve diğer bilir kişilere sorduğunda, halıların 

yirmi beş kuruşa dokunması için mübaşir olan Çukadaran-ı Defteri'den Abdi Ağa kullarının 

bilgisi dâhilinde vefat eden Hacı Hüseyin Ağa ile mukavele edildiğini haber vermişlerdir. 

Abdullah İffet Beğ, bu kişilerin söyledikleri sözleri yanında bulunan defterler ile 

karşılaştırdığında 75 parça 2850 zirâ' halının yirmi beş kuruştan masrafının 71.250 kuruş 

olduğunu, diğer halı malzemeleri için yapılan 4.151,5 301 kuruşun buna ilave edildiğinde 

masrafın toplam 75.473,5 kuruşa ulaştığını belirtmektedir. Yine arzuhalde, Hacı Hüseyin 

Ağa'nın halı imalatı için birçok defa Nessacbaşı Mehmed Ağa'ya nakit ve havale suretiyle 

verdiği paraların kimlere hangi tarihlerde verildiğinin yazılı olduğu ve bunların toplamının da 

68.791 kuruşa ulaştığı ifade edilmiştir. Hacı Hüseyin Ağa'nın verdiği 68.791 kuruş, halılar 

için yapılan masraftan çıkarıldığında geriye 6.682,5 kuruş kalmaktadır. Ancak ilave edilen 

4.151,5 kuruşun durumu müteveffanın kâtibi Mustafa Efendi'ye sorulduğunda, bu masrafla 

ilgili olarak merhum Hüseyin Ağa'nın ayrıca bunların hesabını Nessacbaşı Mehmed Ağa'ya 

gördürdüğünü, hatta tezgâhların masrafı olan 1.198 kuruşun ödenmiş olduğunu ve bu paranın 

teslimata dâhil edildiğini söylemiştir. Abdullah İffet Beğ, geriye kalan 2.953,5 kuruşu 

Hüseyin Ağa'nın ödeyip ödemediğinin Nessacbaşı Mehmed Ağa'dan, Mübaşir Abdi Ağa'dan 

ve konuyu bilen kişilerden sorulması gerektiğini belirtmiştir. Şayet bu 2.953,5 kuruş da 

ödenmiş ise bu para da masraflar toplamından çıkarılır ise Nessacbaşı'ya (6.682,5- 

2.953,5=3729) 3.729 kuruş vermek gerektiğini belirtmektedir. Abdullah İffet Beğ bu hesabın 

halılar yirmi beş kuruşa dokunduğunda böyle olduğunu ifade etmiştir. Şayet halılar yirmi 

beşer kuruştan biraz daha düşük fiyata yapılırsa Nessâcbaşı'nın devlete fazlaca para iade 

etmesi gerektiğini belirtmektedir. Ayrıca bu masraf defterleri yanında Nessacbaşı'ya verilen 

paraların dökümünün kayıtlı olduğu defterlerin bir suretinin çıkarıldığı ve padişaha sunulduğu 

belirtilerek, Nessacbaşı'nın sözlerini doğrulayan Aydın Muhassılı Mehmed Ağa'nın 

tahriratının gerçeğe aykırı olduğunu ifade etmektedir. Abdullah İffet Beğ, vefat eden Hüseyin 

Ağa'nın bu kadar ödemesi varken 45.000 kuruş ödemesi vardır, geri kalanının da ödenmesi 

301 Bu rakam yanlış toplanmış olup bu masrafların toplamı 4.226,5 kuruştur. 
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gerekir diye tahrirat takdim edilemeyeceği belirtilmiş ve kendisinden açıklama istenmiştir. 

Abdullah İffet Beğ cevabında, merhum Nessacbaşı Mehmed Ağa'nın vefat eden Hacı Hüseyin 

Ağa'ya ait tahriratla Manisa'dan yola çıkışının üçüncü gününde Hüseyin Ağa'nın vefatını 

duyması ile elindeki tahriratın geçersiz kaldığını, kendisinden (tebdîlen) tahrirat yazılmasını 

rica ettiğini, kendisinin de meselenin başını ve sonunu bilmeden Ağa'nın tahriratının aynısını 

yazıp Nessacbaşı'ya verdiğini söylemiştir. Mübaşir merhum Hüseyin Ağa'nın bu kadar teslimi 

olduğunu bilmediğini, Nessacbaşı'nın kendisini bilgilendirmediğini ve bilmeyerek hata 

ettiğini itiraf etmiştir.302
 

 

Konu ile ilgili olarak Karaosmanzade merhum Hacı Hüseyin Ağa'nın muhallefatını 

zapt için görevlendirilen Abdullah İffet Beğ  Efendi tarafından gönderilen tahriratın 

hülasasında da, yukarıda belirtildiği gibi mîri tarafından ödenmesi gereken paranın 17.343,5 

kuruş değil, 3.729 kuruş olduğu, Aydın Muhassılı Mehmed Ağa'nın meselenin başını ve 

sonunu bilmeyerek müteveffanın tahriratının aynısını istenen cevaba istinaden yazmış 

olduğunu ve bilmeyerek hata ettiğini itiraf ettiği belirtilmiştir. Ayrıca ilgili yazıda, tezgâhların 

paraları tamamen verildiğinden bunların devlet malı kabul edildiği, mahallinde bunlara 

kimsenin talip olmadığından bahisle tezgâhların Nessacbaşı'ya verilmesi istenmektedir.303
 

 

5 Eylül 1816 tarihinde Başbâkîkulu'na yazılan tahrirattan öğrendiğimize göre, 

Gördes'te merhum Hacı Hüseyin Ağa marifeti ve Mübaşir Abdi Efendi mübaşereti ile 

dokunan 75 kıta 2.850 zirâ' (1.637,5073 m2) halı, kilimlere konularak Nessacbaşı Mehmed 

Ağa eli ile İstanbul'a gönderilmiştir. Halıların İstanbul'a ulaşmasından sonra nakil ve koruma 

işleri ile Darüssade Ağası Kâtibi Efendi ilgilenmiştir. 56 denk halı Üsküdar'a ulaşmış ve 

tersaneden verilen sandallara yüklenerek Topkapı Sarayı'na nakledilmiş ve Topkapı Kasr-ı 

Hümâyûnu'nda eskiden olduğu gibi koruma altına alınmıştır.304
 

 

Yukarıda verilen masraf kayıtlarında tezgâhlar için 1.198 kuruş harcama yapıldığı 

görülmektedir. Muhallefat Mübaşiri Abdullah İffet Beğ'in 4 Eylül 1816 tarihinde yazmış 

olduğu arzuhalin altında yer alan bir kayıtta, tezgâhların mîri malı olduğu, bunların üç sene 

önce yine Ravza-i Mutahhara'ya halı dokunması için inşa edildiği ve bu tezgâhlara  yine 

ihtiyaç duyulduğu, tamire muhtaç olanların tamir edildiği ve birkaç tanesinin de yeniden inşa 

edildiği ve bunun için de 1.198 kuruş masraf yapıldığı belirtilmektedir. İlgili yazıda, 

tezgâhların şu anda mahallinde mevcut olduğu ancak halı dokumak için uygun olmadıkları 

ifade edilmektedir.305 Bu kayıttaki bilgilere göre, Gördes'te belirtilen niteliklere uygun halı 

imal edilmek istendiğinde özel boyutlarda tezgâhlar inşa edildiği ve bunların ileride de 

kullanılabileceği düşünülerek mahallinde bırakıldığı, yeniden tamir edilerek daha başka 

dokumalar için kullanıldığı anlaşılmaktadır. 
 

Mescid-i Nebevî'ye döşenecek halılarla ilgilenen kişilere padişah tarafından ihsan ve 

mükâfatlar verildiği görülmektedir. Bu hususla ilgili olarak Gördes ahalisinden olan bir 

kişinin 1816 tarihinde sunmuş  olduğu bir arzuhal bulunmaktadır. Bu kişi iki sene önce 

Medine-i Münevvere'de Ravza-i Mutahhara'ya döşenmek için hazırlanan halılara kendisinin 

302 BOA. C. EV. No: 8228 (Muhallefat Mübaşiri Abdi kullarının arzıhali) 
303 BOA.   C.  EV.  No:  8228  (Karaosmanzade  merhum  Hacı  Hüseyin   Ağa'nın  muhallefatını  zapt  için 

görevlendirilen Abdullah İffet Beğ Efendi tarafından gönderilen tahriratın hülâsası) 
304 BOA. C. EV. No: 8228 (5 Eylül 1816 tarihinde Başbâkî kuluna yazılan tahrirat) 
305 BOA. C. EV. No: 8228 

61 

 

 



muhtar   tayin   edildiğini   ve   yapmış   olduğu   hizmet   karşılığında   kendisine   ihsanda 

bulunulduğunu, hil'at hediye edildiğini, devlete ve padişaha duacı olduğunu belirtmektedir. 

Aynı şahıs arzuhalinin devamında 1816 yılında döşenecek 75 kıta ve 2.850 zirâ' halılara da 

nâzır ve muhtar tayin edildiğini, yaşlı halinde oğlu ile bir yıl çalışarak halıları Ravza-i 

Mutahhara'ya döşediklerini bu süre içinde 5.000 kuruş masrafları olduğunu ifade etmektedir. 

Arzuhal sahibi yapılan hizmetleri padişahın bildiğini belirtmekte ve kendisine bir miktar maaş 

bağlanmasını istemektedir. Şayet bu dilekleri kabul edilirse ailesi ile birlikte ömrünün sonuna 

kadar padişaha duacı olacağını belirtmiştir. İstenen bu taleple ilgili olarak arzuhalin altında, 

geçen sene halıların getirilmesi için ne kadar nakliye masrafı verildiği ve getiren kişilere 

başkaca ihsan ve hil'at verilip verilmediğinin Başmuhasebe ve cizye defterlerinden derkenar 

edilmesi istenmiştir.306

Yukarıda  arzuhal  sahibi  kişiye maaş  bağlanıp  bağlanmadığını  bilemiyoruz,  ancak 

Gördes halıcılığına hizmeti geçen kişilerin zaman zaman 

mükâfatlandırıldıklarıanlaşılmaktadır. 1847  yılında  bu  konudaki  hizmetlerine  karşılık 

Gördesli Hacı Ahmed ile Uşaklı Hacı Mehmed Ağa'nın bir nişan ile mükafatlandırıldıklarını 

yukarıda  zikretmiştik. Benzer  bir  mükâfatlandırmanın  Aydın  Vilayeti  İdare  Meclisi 

üyelerinden biri için yapıldığı görülmektedir. 26 Mart 1888 tarihinde Dâhiliye Nezâreti'nden 

sadarete gönderilen yazıda, Vilayet İdare Meclisi üyelerinden Nesim Habif Efendi'nin 

hükümet tarafından beğenilen hizmeti yanında Gördes ve Kula halıları ile ilgili takdir edilen 

gayreti dolayısı ile vefat etmiş olan babasından boşalan dördüncü rütbeden Mecidî Nişânı ile 

taltif edilmesi istenmektedir. Sadarete aynı konu ile ilgili daha önce Aydın vilayetinden 

gönderilen tahrirata bir cevap verilmemesi üzerine vilayetten bu defa yeniden tahrirat 

gönderildiği ifade edilerek gereğinin yapılması için izin verilmesi istenmektedir.307

C-1832-1834 Tarihlerinde Harem-i Şerîf'e Gönderilen Gördes Halıları 

1832 tarihli bir ilmühaberde 308  yer alan bilgilere göre, II. Mahmut döneminde 

yenilenmesine ihtiyaç duyulan Mescid-i Nebevî'nin halılarının Uşak’ta dokutulması 

düşünülmektedir. Dokunacak halı sayısı otuz iki adet olup büyüklüğü 4.691 arşın 309 14 

parmaktır (3.049 m). Ancak, 22 Temmuz 1834 tarihli bir belgede310 aynı sayı ve miktardaki 

halıların Gördes'te imal edileceği belirtilmektedir. Muhtemelen daha sonra ortaya çıkan bir 

sebepten dolayı halıların Uşak'ta imal edilmesinden vazgeçilmiştir. 

14 Ocak 1832 tarihli bir ilmühaber, Mescid-i Nebevî'ye döşenecek halılar için ne 

kadar emek sarf edildiğini ve her şeyin ne kadar ince düşünüldüğünü göstermektedir. 

Belgedeki ifadelerden bu hizmetin zannedildiği kadar kolay bir şekilde yerine getirilmediği 

anlaşılmaktadır. Önemine binaen bu belgede yer alan bazı bilgilerin burada zikredilmesini 

faydalı  buluyoruz.  İlmühabere  göre,  1830  yılında  II.  Mahmud,  Ravza-i  Mutahhara'daki 

306 BOA. C. EV. No: 8228 (İhsan ve maaş talebinde bulunan kişinin arzuhali) 
307 BOA. DH. MKT. No: 1489/34 
308  Bu ilmühaber  Vakıflar  Genel  Müdürlüğü Arşivi'nde bulunan 964 numaralı Ahkâm Defteri'nin  444-445. 

sayfalarında bulunmakta olup 74 satırdan ibarettir. Bu ilmühaber, İbrahim Ateş'in Vakıflar Dergisi'nin XXIV. 
sayısında "Mescid-i Nebevî'nin Yapıldığı Günden Bu Yana Geçirdiği  Genişletme Girişimleri"  isimli 

makalesinde yayınlanmıştır. Bkz. İbrahim Ateş, "Mescid-i Nebevî'nin Yapıldığı Günden Bu Yana Geçirdiği 

Genişletme Girişimleri", Vakıflar Dergisi, C. XXIV, Ankara, 1994,  s. 23-31 
3090,65 metrelik uzunluk ölçüsü. 
310 BOA. C. EV. No: 10777 
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halıların değiştirilmesini irade buyurmuştur. Mahallinde hazırlanan deftere göre, belirtilen 

miktar, vasıf ve renklerdeki halıların Uşak'ta dokutulması için gerekli olan iplik, boya, miktar 

ve şekillerini görüşmek üzere Uşak'tan Yünlüoğlu Hacı Hüseyin ve Hikmetî isimli 

sanatkârların İstanbul'a getirildiği belirtilmektedir. Mühendishane Hocası İshak Efendi 

tarafından mahallinde alınan ölçülere göre Mescid-i Nebevî için otuz iki adet 4691 arşın 19 

parmak (3.049 m) halıya ihtiyaç duyulmaktadır. Padişahın camiler için döşetmiş olduğu 

halıların arşınının 14-15 kuruşa satın alındığı, yapağı sıkıntısı olmasından, dokumaların daha 

ince ve itina ile yapılacak olmasından dolayı Mescid-i Nebevî için döşenecek halıların 18-20 

kuruşa çıkabileceği belirtilmektedir. Uşaklı üreticiler, yapağı sıkıntısı olduğunu, yılda 100.000 

okkadan311 fazla yapağı almak sureti ile dokuma faaliyetlerini sürdürdüklerini, satın aldıkları 

yapağının yarısının yıkanma esnasında zayi olduğunu, bunun ancak yarısı ile iplik imal 

edebildiklerini, zikredilen dokumalar için hazırlanması istenen ipliği temin etmenin mümkün 

olmadığını ifade etmişlerdir. Bu sebepten daha sık ve özel iplikle imal edilecek olan halıların 

dokunabilmesi için kendilerine yapağı satın alma konusunda yardım edilmesini istemişlerdir. 

İlmühabere göre, hacılardan bir kısmı Harem-i Şerîf'e daha önce döşenmiş olan halıların 

Gördes'te dokunduğunu, bazı ehl-i vukuf kimseler ise Uşak'ta dokunduğunu belirtmişlerdir. 

Yine dokunması istenen halıların İshak Efendi'nin çizdiği resimlere göre mihraplı, mahalline 

uygun olarak da zemini yeşil, göğez veya lacivert olmasının uygun olacağı belirtilmiştir. 

Belirtilen bu hususlar padişaha arz edildiğinde, yapağı işinin Evkâf-ı Hümâyûn Nezâreti'ne 

havalesi, halı ustalarının her birine beşer yüz kuruş olmak üzere toplam bin kuruş verilmesi, 

gösterilen resimlere göre örnek halı dokunması ve hangisi daha güzel ve gösterişli olursa ona 

göre imal edilmesi ve üretim için ihtiyaç duyulacak 25.000 kuruşun verilmesi hususunda 

ferman çıktığı belirtilmiştir. Çıkan bu ferman gereğince bu konularla ilgili olarak Mukataat 

Hazinesi Masarıfat Nâzırı'ndan bilgi istenilmiştir. Masarıfat Nazırı Mescid-i Nebevî için 

Uşak'ta dokunacak halıların imalinin, Konya'da bulunan Canikli aşiretinin ürettiği yapağının 

Uşaklı halı işçileri tarafından satın alınmasına bağlı olduğunu haber vermiştir. Bunun yanında 

belirtilen yerlerde 1830 yılında üretilen yapağının tükenmiş olduğu bir sonraki yılın 

yapağısının Uşak'taki halı işçilerine verilmesi için de padişah emri çıkarılması gerektiği 

belirtilmiştir. 

22 Temmuz 1834 tarihli arizada, Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevî'ye 

döşenmek üzere Gördes'te imal edilecek halıların boyutları esnafın kullanmış olduğu zirâ-ı âdi 

üzere hesap edilmiştir. Mühendishane-i Berriye Hocası İshak Efendi kulları ile Gördes'ten 

çağrılan Hacı Ahmed Ağa bu halılar için yeni bir defter tanzim etmişlerdir. Bu defterde 7.591 

zirâ' 12 kirah (5.736,356 m) halıya ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. Arizada, eski defterin iptal 

edilerek yeni bir suretinin çıkarılması için izin istenmiştir. Verilen izine göre, daha önce 

verilen defter suretinin kaydı iptal edilecek ve yeni bir sureti düzenlenecektir. Gördes'te 

dokunacak halılar Serbevvabin-i Dergâh-ı Ali Saruhan Mütesellimi Karaosmanzade Hacı 

Hüseyin Ağa marifeti ile imal ettirilecektir. 

İshak Efendi ve Hacı Ahmed Ağa tarafından hazırlanan defter Medine-i Münevvere'de 

Mescid-i Nebevî'ye döşenecek halıların büyüklükleri ve döşendikleri yerler hakkında bize 

bilgi vermektedir. Defterde halıların uzunlukları zirâ' ve kirah ölçü birimleri ile verilmiştir. 

Defterde verilen bu ölçüler metre cinsinden hesaplanırken zirâ' 0,758 metre, kirah ise 0,03158

3111283 gram ağırlığında bir ölçü birimi. 
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metre olarak kabul edilmiştir. 312  Mescid-i Nebevî'ye döşenecek  halıların  yerlerinin adları 

defterde zikredildiği şekilde aşağıdaki tabloların başında belirtilmiştir. Ancak tabloda, 

halıların zirâ' ve kirah cinsinden verilen boy ve enleri metreye dönüştürülerek verilmiştir. Bu 

halıların defterdeki zirâ' ve kirah cinsinden gerçek boyutları ilgili belgenin çevirisinde 

bulunmaktadır. 
 

Hücre-i Saadet'in kıble tarafında bulunan Reisiye Minâresi'nden Babüsselam 

tarafından Bilâl-i Habeşî Minaresi'ne kadar döşenecek olan iki halının boyu ve eni tabloda 

gösterildiği gibidir: 

Mescid-i Nebevî'de Şebeke-i Saadet'ten Babüsselam tarafında resminde yazılı olan 

yere  varıncaya  kadar  direkler  arasına  sekiz  halı  döşenecektir.  Bu  halıların  metrekareleri 

aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir: 

Mescid-i   Nebevî'nin Babüsselam   tarafında set üzerine Babüsselam'dan   Bâb-ı 

Rahme'ye varıncaya kadar direkler arasına döşenecek halı sayısı on olup bu halıların boy ve 

enleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

312 Bu uzunluk ölçülerinin değeri Halil İnalcık'ın "Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi 1300- 

1600" isimli eserinde verdiği ağırlık ve uzunluk ölçüleri esas alınmıştır. Halil İnalcık, Osmanlı 

İmparatorluğu'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi 1300-1600, (Çev. Halil Berktay), Eren Yayınları, İstanbul, 2001, 

s. 441-448 
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Halı Adedi Halının Boyu/Metre Halının Eni/Metre Halının m2si 

1 21,6977 4,548 98,6811 

1 21,6977 3,79 83,2342 

1 21,6977 3,79 83,2342 

1 21,6977 4,168 90,4568 

1 21,6977 4,8795 105,8779 

1 21,6977 4,6427 100,7367 

1 21,6977 3,9794 86,3455 

1 21,6977 5,4954 119,2375 

1 21,6977 3,79 83,2342 

1 21,6977 3,79 83,2342 

Toplam 10 Adet   934,2723 

Halı Adedi Halının Boyu/Metre Halının Eni/Metre Halının m2si 

1 51,3543 4,6427 238,4246 

1 51,3543 3,79 194,6327 

1 51,3543 3,1267 160,5715 

1 51,3543 4,1689 214,0940 

1 51,3543 4,7422 243,5333 

1 51,3543 4,6427 238,4246 

1 51,3543 4,6427 238,4246 

1 51,3543 5,7323 294,3797 

Toplam 8 Adet   1.822,485 m2
 

Halı Adedi Halının Boyu/Metre Halının Eni/Metre Halının m2si 

1 83,38 5,0217 418,7093 

1 83,38 3,3635 280,4561 

Toplam 2 Adet   699,1654 

 

 



Yukarıda belirtilen setten, Bâb-ı Rahme'den sona varıncaya kadar Nisâya (kadınlara) 

mahsus direkler arasına da dört adet halı döşenecektir. Bu halıların boyutları ise şu şekildedir: 

Şebeke-i Saadet bitişiğinden Mihrab-ı Teheccü önüne serilecek halı sayısı bir olup 

bunun eni ve boyu da şu şekildedir: 

Belirtilen yerin bitişiğinden, Hücre-i Saadet'ten Bâb-ı Şam önüne serilecek halı bir 

tane olup bu halının boyu ve eni tabloda gösterildiği gibidir: 

Bâb-ı Cibril Aleyhisselam bitişiğinde Şeyhülharem olan kişiye ait olan yere bir adet 

halı döşenecektir. Bu halının boyutları da şu şekildedir: 

Şeyhülharem civarında Hücre-i Şem'a bitişiğinde Acemi oğlanlarına mahsus olan yere 

döşenecek halı bir tane olup halının boyu ve eni tabloda belirtildiği gibidir: 

Acemi oğlanlarına mahsus yer bitişiğinde Ruknetü'l-Ağavât olan yere ise bir adet halı 

döşenecek olup bu halının boyutları tabloda verilmiştir: 

Bâb-ı Nisâ tarafında yukarıda belirtilen yerin arkasında Dârü'l-Haran isimli mübarek 

makama döşenecek halı sayısı üç olup bunların boyutları şu şekildedir: 
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Halı Adedi Halının Boyu/Metre Halının Eni/Metre Halının m2si 

1 20,466 5,4481 111,5010 

1 20,466 5,0690 103,7435 

1 20,466 4,1689 85,3219 

Toplam 3 Adet 300,5664 

Halı Adedi Halının Boyu/Metre Halının Eni/Metre Halının m2si 

1 9,2381 7,1062 65,6479 

Toplam 1 Adet 

Halı Adedi Halının Boyu/Metre Halının Eni/Metre Halının m2si 

1 11,7015 1,4685 17,1842 

Toplam 1 Adet 

Halı Adedi Halının Boyu/Metre Halının Eni/Metre Halının m2si 

1 3,79 1,6107 6,1047 

Toplam 1 Adet 

Halı Adedi Halının Boyu/Metre Halının Eni/Metre Halının m2si 

1 19,5658 4,1215 80,6404 

Toplam 1 Adet 80,6404 

Halı Adedi Halının Boyu/Metre Halının Eni/Metre Halının m2si 

1 7,58 3,032 22,9825 

Toplam 1 Adet 22,9825 

Halı Adedi Halının Boyu/Metre Halının Eni/Metre Halının m2si 

1 21,0144 6,6798 140,3719 

1 21,0144 5,2111 109,5081 

1 21,0144 4,9743 104,5325 

1 21,0144 4,9032 103,0378 

Toplam 4 Adet 457,4503 



Defterdeki bilgilere göre, Mescid-i Nebevî'nin on farklı yerine değişik ölçülerde otuz 

iki adet halı döşenecektir. Bu halılar toplam 4.406,49 m2dir. Bu halıların bazılarının boyları 

hayli uzundur. Halıların boylarının en fazla 83,38 metre en az da 3,79 metre olduğu 

görülmektedir. Halıların boylarının metreleri büyükten küçüğe doğru şu şekildedir: 83.38 m, 

51,3543 m, 21,6977 m, 21,0144 m, 20,466 m, 19,5658 m, 11,7015 m, 9,2381 m, 7,58 m ve 

3.79 metredir. Halıların enleri ise 7,1062 metre ile 1,4685 metre arasında değişmektedir. 

Halıların enlerinin büyükten küçüğe doğru metreleri şu şekildedir: 7,1062 m,  6,6798 m, 

5,7323  m,  5,4954 m,  5,4481 m,  5,2111  m,  5,0690  m,  5,0217  m,  4,9743 m,  4,9032  m, 

4,8795 m, 4,7422 m, 4,6427 m, 4,548 m, 4,1689 m, 4,1215 m, 3,9794 m, 3,79 m, 3,3635 m, 

3,032 m, 1,6107 m, 1,4685 m'dir. Halı enlerinin genelde üç, dört ve beş metre olduğu 

görülmektedir. Halıların boylarının ve enlerinin büyüklüğüne bakılırsa bu halıların  hayli 

büyük tezgâhlarda dokunduğunu söylemek mümkündür. 
 

D-1842 Yılında Harem-i Şerîf'e Gönderilen Gördes Halıları 
 

Saruhan Sancağı Kaymakamı Hacı Eyüp Ağa döneminde 1842 yılında Ravza-i 

Mutahhara'ya Gördes halısı gönderilmiştir. 1842 tarihinde sadarete yazılan bir tezkirede, 

halıların dokunmasından mahallerine gönderilmesine kadarki süre içinde yapılan işlerle ilgili 

bilgi bulunmakta olup bu süreç şu şekilde anlatılmaktadır: Ravza-i Mutahhara için Saruhan 

Kaymakamı Hacı Eyüp Ağa'nın bilgisi dâhilinde Gördes'te imal edilen yüz üç adet ve 8.723 

zirâ' (6.612,034 m2) halı develere yüklenerek âmili Hacı Ahmed Ağa'ya verilerek İzmir'e 

ulaştırılmış ve Kışlak-ı Hümâyûn'a konularak muhafaza edilmiştir. Kaymakam Hacı Eyüp 

Ağa hükümet merkezine gönderdiği tahriratta, Hacı Ahmed Ağa'nın işlerini terk ederek bir 

seneden beri halıların imali ve hazırlanması için etkili bir şekilde çalıştığı, padişaha sunmak 

üzere bir adet mihraplı ve bir adet saf seccadesini alarak İstanbul'a geldiği ve masraf defterini 

sunduğu belirtilmiştir. Tezkirede, daha önceki yıllarda imal edilen halıların, o yıllarda Harem- 

i Şerîf Müdürü olan Şerif Paşa Hazretleri'ne gönderildiği, halıların döşenmesi ve birbirine 

bağlanması işi ile ilgilenmek için Hacı Ahmed Ağa'ya Evkâf-ı Hümâyûn Nezâreti'nden 7.500 

ve arkadaşına 5.000 kuruş yolluk verildiği ve bu kişilerin verilen vazifeyi güzel bir şekilde 

yerine getirdikleri ifade edilmiştir. Tezkirenin devamında, bu defa da imal edilen yüz üç parça 

halının İskenderiye’ye gönderilmesi için Tershâne-i Âmire'den İzmir'e vapur gönderildiği, 

halıları İzmir'den mahalline götürmek için bir memur tayin edildiği, halıları Ravza-i 

Mutahhara'ya döşemek için geçen defada olduğu gibi bu kere de Ahmed Ağa ile bir kişinin 

gönderileceği, bu kişilere eskisi gibi yeterli miktarda yolluk verilmesi gerektiği, halıların 

İskenderiye'den Medine'ye kolay bir şekilde gönderilmesi için Mısır Valisi'ne bir emirnâme-i 

sâmi yazılması lazım geldiği ve bunun için de padişah emrinin gerekli olduğu ve getirilen 

numuneler ile defterlerin takdim edildiği belirtilmektedir.313 Sadrazamın tezkiresinde belirttiği 

bu hususlarla ilgili padişah iradesinin ne yönde olduğunu gösteren bir belge olmadığından işin 

nasıl yapılması gerektiğine dair ne şekilde karar verildiğini bilemiyoruz. 

313 BOA. İ. DH. No: 68/3373-4 
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E-1856 Tarihinde Harem-i Şerif’e Gönderilen Gördes Halıları 

Elimizde bulunan belgelerde, 1842 yılından 1856 yılına kadar Harem-i Şerif için 

Gördes'te halı imal edildiğine dair bilgi bulunmaktadır. Ancak 1853-1854 yıllarına ait Meclis- 

i Vâlâ mazbatalarında Harem-i Şerîf halılarının yenilenmesine ihtiyaç bulunduğu 

belirtilmektedir. 22 Kasım 1853 tarihli mazbatada, şu anda Harem-i Şerif'te bir tamirat 

gerçekleştirildiği, halıların tamamının döşenmesine inşaatın tamamlanmasından sonra 

başlanacağı, şimdilik Bâbüsselam'dan Reisiye Minaresi'ne kadar olan alana döşenmek için 

750 zirâ' (568,5 m ) halıya ihtiyaç bulunduğu, bunların her zirâının yirmi beş kuruştan 19.500 

kuruşa halı tüccarı Hacı Mehmed Ağa'ya Uşak'ta imal ettirilmesine karar verildiği belirtilerek 

gereğinin yapılması hususunun Evkâf-ı Hümâyûn Nezâreti'ne havalesine karar verildiği 

belirtilmektedir. 314 30 Ocak 1854 tarihli Meclis-i Vâlâ mazbatasında, yukarıda ihtiyaç 

duyulduğu belirtilen 750 zirâ' halının Uşak halısı olarak Halıcı Hacı Mehmed Ağa vasıtası ile 

dokutturulması kararlaştırılmış ise de yeniden dokunmalarının zaman alacağı belirtilerek, 

Ayasofya Câmii'nde bazı hayrata döşenmek üzere muhafaza edilen 1.000 zirâdan fazla (758 

m) halıdan karşılanmasının daha uygun olacağı belirtilerek, alınan bu kararın Evkâf-ı

Hümâyûn Nezâreti'ne bildirilmesi gerektiğine karar verilmiştir.315 Evkâf Nezâreti'nin Meclis-i 

Vâlâ'nın aldığı bu kararı uygulayıp uygulamadığını bilmiyoruz, ancak mazbatalardaki 

ifadelerden halıların çok kısa zamanda imal edilemediği ve zaman aldığı, böyle durumlarda 

ihtiyaçların eldeki mevcut halılardan karşılanması yoluna gidildiği anlaşılmaktadır. 

1853-54 yıllarında ihtiyaç duyulan halılar Gördes'te imal edilmese de, iki yıl sonra 

Harem-i Şerif için istenen halılar Gördes'te imal edilmiştir. Konu ile ilgili olarak 26 Ocak 

1856 tarihinde Meclis-i Vâlâ'dan Evkâf-ı Hümâyun Nezâreti'ne yazılan bir tahriratta Harem-i 

Şerîf-i Hazreti Nebevî'de devam eden inşa faaliyetlerinin tamamlanmasına kadar, mevcut olan 

halılardan kullanılmaya müsait olanlarından başka yeni halılara ihtiyaç olduğu 

belirtilmektedir. İhtiyaç duyulan halı otuz adet olup bunların toplam büyüklüğü 2.410 zirâdır. 

İstenen halılar Harem-i Saadet'e ve mekâtib-i cedîdeye döşenecektir. Harem-i Şerîf Müdürü 

daha önce gönderdiği yazıda, ölçüleri belirtilen bu otuz parça halının eskiden olduğu gibi 

Gördes'te dokutulmasını istemekte ancak bunun zaman alabileceğini de ifade ederek 

Kalîçecibaşı marifeti ile satın alınmasını istemektedir. Ancak bu da mümkün olmazsa bir an 

önce Gördes'te imal edilmeye  başlanması talep edilmektedir. İmalata  başlanabilmesi için 

ihtiyaç duyulan halıların ölçülerinin bilinmesine ihtiyaç vardır. Meclis-i Vâla'dan Evkâf-ı 

Hümâyûn Nezâreti'ne gönderilen yazıda, halıların ölçülerinin mahallinden sorulması 

istenmektedir.316

Harem-i Şerîf-i Nebevî'ye ve mekâtib-i seniyyeye döşenmek üzere İstanbul'dan istenen 

halıların ölçüleri bir pusula ile bildirilmiştir. Bu pusulaya göre ihtiyaç duyulan halı sayısı otuz 

olup bunun yirmi parçası Harem-i Şerîf'e, on parçası da mekâtib-i cedîdeye döşenecektir. 

Harem-i Şerîf'e döşenecek halılardan her birinin boyu (18 zirâ') 13,644 m, eni ise (5 zirâ') 

3,79 m olup bir halının büyüklüğü 51,7107 m2dir. Harem-i Şerîf için yirmi adet halı 

istendiğine göre dokunacak halılar toplam 1.034,2152 demektir. Mekâtib-i cedîde için 

istenen  halıların  her  birinin  boyu  6,822  m  (9  zirâ')  ve  eni  5,306  m  olup  bir  tanesinin 
m2 

314 BOA. MVL. No: 338/48 
315 BOA, MVL. No: 339/80 
316 BOA. İ. MVL.No: 359/15751-4 
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büyüklüğü 36,1975 m2dir. Mektepler için on adet halı istendiğine göre toplam 361,9753 m2

halı dokunacak demektir.  Her iki bina için istenen halıların toplam büyüklüğü ise 1.396,1905 

m2dir.317

Meclis-i Vâla'dan Evkâf-ı Hümâyûn Nezâreti'ne gönderilen yazıya göre, Harem-i 

Şerî'f'e halı yanında hasır da döşenmektedir. Harem-i Şerî'f'e yapılan döşemeler için eskiden 

beri Mısır'dan her yıl iki yüz kadar hasır gönderildiği, ancak Kaftanağa'nın Mısır'a gönderdiği 

yazı ile bunun bu sene iki katına yani dört yüze çıkarıldığı belirtilmiştir. 

Harem-i Şerif için dokunacak halıların boyutları ile ilgili bilgi istenildiğinde bu 

ölçülerin oralardaki tamirat işleri ile ilgilenen Mühendishane-i Berriye Hocası İshak Efendi 

tarafından bildirilmesi istenmiştir. Belgelerde yer alan bilgilere göre, İshak Efendi Sultan 

Abdülmecit döneminde gerçekleştirilen tamiratlarla ilgilenmek üzere bu sırada Medine'de 

bulunmaktadır. Abdülmecit döneminde gerçekleştirilen bu tamirat 1849'da başlamış ve 1860 

yılında tamamlanmıştır. Bu tamiratlar namaz kılanlara mani olmamak için kısım kısım 

gerçekleştirilmiştir. Bir bölümün yıkımı ve onarımı tamamlanmadan diğer bölümlere 

geçilmemiştir. Hücre-i Nebevî ile temeli ve yapısı dayanıklı ve sağlam olan bazı duvarlar 

dışında Mescid-i Nebevî'nin her tarafı yıkılarak yeniden yapılmıştır. Minber ve mihrap da 

onarılarak olduğu gibi muhafaza edilmiştir.318

Muhtemelen bu inşaatın devam ettiği yıllarda, bir hattı hümayunda yer alan bilgilere 

göre, Gördes'te imal edilerek Mescid-i Nebevî'ye döşenmek üzere Harem-i Şerif Müdürü'ne 

halılar gönderilmiş ve bunların temiz tutulması gerektiği belirtilmiştir. Ancak bu mübarek 

makamlardan gelen bazı ziyaretçilerden, harem kapılarından Bâbüsselam'dan Mihrâb-ı Şerîf-i 

Hazret-i Osmânî'ye kadar olan yerlerin mermer taşlarla, Bâb-ı Rahme'ye gelinceye kadar olan 

yerlerin çeşitli eski taşlarla, sütun aralarının çoğu yerinin mermer taşlarla ve geri kalan 

yerlerin yani Mihrab-ı Süleymânî ve civarının kum ve toprakla dolu olduğu, pek çok yerinin 

çukurlaştığı, halı ve hasır serilmesinde zorluk yaşandığı haberi alınmıştır. Durum belirtildiği 

gibi olduğundan bütün ziyaretçiler namazlarını eda etmekte sıkıntı çekmektedirler. Bu durum 

her tarafın uygun mermerle kaplanarak zeminin düzleştirilmesi ile çözülebilecektir. Ancak 

bunu yapmak için ihtiyaç duyulan mermerlerin İstanbul'da hazırlanması ve nakli zaman 

alacaktır. Bu zorluğa rağmen yine de iki yüz adet mermerin gönderilmesi düşünülmüş ve halı 

ile kaplanacak olan diğer yerlerin o çevredeki Ekâbes denilen yerdeki topraktan imal edilecek 

tuğla ile düzleştirilmesi istenmiştir. Bunların on beş yirmi bin kuruşa imal edilebileceğini 

bilirkişiler ifade etmişlerdir. Fakat İshak Efendi'nin işlerinin yoğunluğu sebebiyle bu 

çalışmalara başlamadığını oradan gelen ziyaretçiler haber vermişlerdir. Bunun üzerine 

padişah küçük çaplı tamiratları, yeniden inşası düşünülen muvakkithâne ve mektebin oralarda 
319 bulunan mimarlarla yapılmasını Harem-i   Şerif   Müdürü'nden istemiştir. Yukarıda 

zikrettiğimiz hatt-ı hümâyundan anlaşıldığına göre Mescid-i Nebevî ve çevresindeki bazı 

yerlerin bu sıralarda halı serilecek kadar düzgün olmadığı anlaşılmaktadır. 

317 BOA. İ. MVL.No: 359/15751-1 
318 Ateş, a.g.m., s. 16-17 
319BOA. HAT, No: 542/26780 

68 

 



F-1857-1859 Tarihlerinde Harem-i Şerif'e Gönderilen Gördes Halıları 

Mescid-i Nebevî'deki halıların yenilenmesi ile ilgili çalışmalardan biri 1857-1859 

yılları arasında gerçekleşmiştir. İhtiyaç üzerine 1857 tarihinde Mescid-i Nebevî'nin halılarının 

yenilenmesine karar verilmiştir. Peki, bu yenileme işi nasıl gerçekleşmiştir?  Bu hususta 

yapılması gerekenlerin en geniş anlamda tartışıldığı yer Meclis-i Vâlâ'dır. Konu ile ilgili 

olarak 23 Ağustos 1857 tarihli Meclis-i Vâlâ mazbatasında şu hususlar dile getirilmiştir: 

Harem-i Şerîf-i Hazret-i Nebevî için gerekli olan halılar Gördes'te Kaliçecibaşı Hacı Ahmed 

Ağa bilgisi dâhilinde dokutulacak ve imal edilecektir. Bu halılar Gördes'te dokutulan dört 

numuneden birine göre belirtilen sayıda ve ölçülerde imal edilecektir. Halıların ölçülerinin 

bildirilmesi ve tamiri yapılan binaların çinileri için o tarafa gidecek olan Mekteb-i Tıbbiye-i 

Şâhâne ikinci kâtibi Arif Efendi'ye ek görev olarak verilmiştir. Halıların numunelerin 

getirtilmesi de Evkâf-ı Hümâyûn Nezâreti'ne havale edilmiştir. Harem-i Şerîf Müdürü konu 

ile ilgili Meclis-i Vâlâ'ya bir tahrirat sunmuştur. Bu tahrirata göre, Harem Şeyhi, merhum 

Dilaver Paşa'nın sağlığında bir memur ve diğer görevliler ile Harem-i Saadet'e giderek gerekli 

ölçümleri yapmışlar, iki parça resim ve bir defter hazırlamışlardır. Bu defterlere göre, Harem-i 

Saadet-i Şerîf'in eski hali muhafaza edilerek inşa faaliyeti gerçekleştirilirse ihtiyaç duyulacak 

m2) halı miktarı 8.590 zirâ' (6.511,22 yeni ilavelere göre olacaksa 9.243 zirâ' beş parmak

(7.006,19 m2) olacaktır.  Şu anda Harem-i Şerîf'te döşeli olan halıların her birisi bir devenin 

kaldıramayacağı kadar ağırdır. Bu halıların silkilmesinde, yılda bir kere yıkanmasında ve 

yeniden serilmesinde zorluklar çekilmektedir. Halıların büyük olması onların aynı zamanda 

hızlı bir şekilde eskimesine (köhneleşmesine) neden olmaktadır. Bu mahzurlar göz önüne 

alınarak halıların her birinin resimlerde gösterildiği şekli ile yaptırılması istenmiştir. Bu 

konularla ilgili Evkaf-ı Hümâyûn Nezâreti ile gerekli görüşmeler yapılmıştır. Nezâretin, 

Mescid-i Nebevî'nin tamir ve inşasının eski şekli ile yapılmasının padişah emri olduğunu 

bildirmesi üzerine, ihtiyaç duyulan halının yüz on dört parça ve 8.590 zirâ' (6.511,22 m2) 

olacağı anlaşılmıştır. Halıların dokunması ve imali ile görevlendirilen Kaliçecibaşı Hacı 

Ahmed Ağa Gördes'te dört parça numune halı alarak İstanbul'a gelmiştir. Hacı  Ahmed 

Ağa'nın getirdiği halıların renk  ve  imalatlarının  istenilen seviyede  olmadığı görülmüştür. 

Ahmed  Ağa, 

olabileceğini 

tertibatından 

bunların  numune  olduğunu,  istenilirse  boyalarının  ve  renklerinin  daha  iyi 

belirtmiştir. Dokunacak olan halıların parasının ise ebniye-i seniyye 

veyahut başka yerden karşılanabileceği  veya bir tahsis yapılabileceği 

belirtilmiştir. Hacı Ahmed Ağa'nın getirmiş olduğu numunelerin Meclis-i Vâlâ'da incelendiği 

mavi renkli olanın hem gösteriş, hem renk ve hem de dayanıklılık bakımından diğerlerine 

tercih edildiği belirtilmektedir. Beğenilen numune üzerine dokunacak halıların boyalarının 

özel olması yanında renk ve imalatına dikkat edilmesi gerektiği belirtilmiştir.320

Meclis-i Vâlâ'nın Harem-i Şerîf-i Hazret-i Nebevî için dokutulacak halılarla ilgili 

görüşlerini içeren mazbatası sadaretçe değerlendirilmiş ve bu hususlar bir tezkire ile padişaha 

sunulmuştur. 27 Ağustos 1857 tarihli bu tezkirede, Mescid-i Nebevî için Gördes'te dokunacak 

halıların Kaliçecibaşı Hacı Ahmed Ağa vasıtasıyla imal ettirileceği, dokunacak halılara 

numune olmak üzere Ahmed Ağa'nın getirdiği dört parça numunenin Meclis-i Vâlâ'da 

incelendiği, Harem-i Şerîf için 8.590 zirâ' olmak üzere yüz on dört parça halıya  ihtiyaç 

320 BOA. İ. MVL. No: 359/15752-2 
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duyulduğu,  getirilen  numunelerden  mavi  renkli  olanın  gösteriş,  renk  ve  dayanıklılık 

bakımından tercih edildiği, ihtiyaç duyulan halıların bu numuneye göre daha özel özel boya 

ile dokunması, renklerine ve dokumalarına daha fazla dikkat edilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

Ayrıca dokunacak halıların bedelinin ebniye-i seniyye bütçesinden verilmesi hususunda 

gereğinin yapılmasının Evkâf-ı Hümâyûn Nezâreti'ne havalesine karar verildiği ancak son 

kararın padişaha ait olduğu belirtilmektedir. 
 

Sadrazamın bu tezkiresi üzerine çıkan padişah iradesinde, belirtilen miktardaki halının 

örneğine uygun olarak boyalarının has ve dokumalarının iyi olması şartı ile izin verilmiştir. 

Padişah ayrıca Kaliçecibaşı vasıtası ile dokunacak halıların tamamlanmasından sonra bunların 

mahalline gönderilmesini ve masraflarının da tezkirede belirtildiği şekilde karşılanmasını 

istemiştir.321
 

 

Padişah iradesinin çıkmasından sonra konu ile ilgili olarak 3 Eylül 1857 tarihinde 

Evkâf-ı Hümâyun Nâzırı'na ve Mâliye Nezâreti'ne sadaretten bir tezkire gönderilmiştir. Bu 

tezkireye göre, Harem-i Şerif için Gördes'te imal edilecek halılara numune  olmak üzere 

Kaliçecibaşı Hacı Mehmed Ağa tarafından İstanbul'a dört numune halı getirildiği, bunların 

Meclis-i Vâlâ'da muayene edildiği, mavi olanının gösteriş ve dayanıklılığı sebebiyle 

diğerlerine tercih edildiği, Harem Şeyhi tarafından, Harem-i Şerif için yüz on dört adet halıya 

daha ihtiyaç olduğunun tahriratla bildirildiği, beğenilen numune üzerine boyaları daha özel 

olmak üzere ve imalatına daha fazla dikkat edilmek şartıyla Mehmed Ağa'ya imal ettirilmesi 

hususunda padişah iradesinin çıktığı belirtilmiş ve gereğinin yapılması istenmiştir.322
 

 

Konu ile ilgili başka vesikalar da mevcut olup bunlarda, Gördes'te dokunan halıların 

İzmir'e nasıl nakledileceği, bu nakil için ihtiyaç duyulan malzemelerin ve nakil vasıtalarının 

nasıl temin edileceği, İzmir'e ulaşan halıların numuneye uygun olarak dokunup 

dokunmadığının kontrolü için İstanbul'a gönderilip gönderilmeyeceği gibi hususlar ele 

alınmaktadır. 
 

Medine'de Mecid-i Nebevî'ye gönderilmek üzere Gördes'te imal edilmekte olan 

halılarla ilgili olarak Kaliçecibaşı Ahmed Ağa tarafından Evkâf-ı Hümâyûn Nezâreti'ne bir 

şukka göndermiştir. Nezâret 25 Ocak 1859 tarihinde yazısına bu şukkayı ekleyerek sadarete 

göndermiştir. Hacı Ahmed Ağa gönderdiği bu şukkada şu hususlarda ne yapılması gerektiğini 

sormaktadır: Dokunan halılar İzmir'e getirildiğinde bunların numunesi mi yoksa tamamı mı 

İstanbul'a gönderilmelidir? İhtiyaç duyulan hararlar nasıl karşılanacaktır? Şukkada bu 

hususlarda ne şekilde emir verilirse ona göre işlem yapılacağını belirtilmektedir. Ayrıca 

halıların nakli ile ilgili gerekli develerin tedariki hususunda Saruhan Kaymakamı'na Evkâf-ı 

Hümâyûn Nezâreti tarafından tahrirat yazılması gerektiği belirtilmekte ve sadaretçe ne emir 

verilirse ona göre hareket edileceği ifade edilmektedir.323
 

 

Evkâf-ı Hümâyûn Nezâreti'nden gönderilen bu  tahrirat Maliye Nezâreti tarafından 

değerlendirilmiştir. Maliye Nezâreti de konuyla ilgili olarak Meclis-i Vâlâ'ya bir tezkire 

göndermiştir. 9 Şubat 1859 tarihli bu tezkirede, imal edilmekte olan halıların Şaban başında 

tamamlanacağı,  tezgahlardan  çıkmış  olan  halıların  denklerinin  bağlanıp  hazırlanmakta 

321 BOA. İ. MVL. No: 377/16534-3 
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olduğu,  bunların  taşınması  için  gerekli  olan  hararların  ve  develerin  ücretlerinin  mal 

sandığından sahiplerine ödenmesi, halıların Saruhan Kaymakamı tarafından develere 

yüklenerek İzmir'e gönderilmesi ve İzmir valisine teslimi, verilecek emre kadar bu halıların 

İzmir'de güvenli bir yerde güzel bir şekilde muhafaza edilmesi için İzmir valisine emir 

verildiği gibi hususlara değinilmektedir. Tezkirenin devamında, dokunacak halıların 

numunesinin Meclis-i Vâlâ'da incelendiği ve beğenilen numunenin Hacı Ahmed Ağa'ya 

verildiği ve imalatın buna göre yapıldığı ifade edilmektedir. Tezkire'de şu konularda Meclis-i 

Vâlâ'dan görüş istenmektedir: İmal edilen halıların hepsi mi yoksa bir parçası mı İstanbul'a 

getirilerek muayene edilmelidir, yoksa dokunan halıların numunesine uygun olup olmadığının 

kontrolü İzmir Meclis-i Kebiri'nde vali bilgisi dahilinde mi yapılmalıdır? Sadaret belirtilen bu 

hususların Meclis-i Vâlâ'da tartışılmasını ve verilecek cevaba göre hareket edilmesini 

istemektedir.324
 

 

22 Şubat 1859 tarihinde İzmir Eyalet Valisi Mehmed Kamil Efendi sadarete 

gönderdiği tahriratta, kendisine verilen emri yerine getirmek için Saruhan kaymakamı ile 

haberleşeceğini Medine-i Münevvere'ye gönderilmek üzere Gördes'te dokunan halıların 

İzmir'e ulaşmasından sonra halıları güvenli bir yerde dikkatli bir şekilde muhafaza edeceğini 

belirtmektedir.325
 

 

24 Şubat 1859 tarihli Meclis-i Vâlâ'ya ait mazbatada ise Medine-i Münevvere'ye 

gönderilmek üzere Gördes'te dokunan halıların hazırlanıp develerle İzmir'e getirildiği ve 

güvenilir bir yerde saklandığı ifade edilmektedir. Ancak imal edilen bu halıların numunelere 

uygun olarak imal edilip edilmediğinin muayene edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu muayene 

İstanbul'da yada İzmir Vilayeti Meclis-i Kebiri'nde vali nezaretinde yapılabilecektir. Meclis-i 

Vâlâ üyeleri halıların numunelerine uygun olup olmadığının İstanbul'da yapılması halinde 

bunun zaman kaybına neden olacağını ve halıların zamanında yerine ulaşmayacağını 

düşünmektedirler. Vakit kaybı yaşamamak için bu muayenenin İzmir Meclis-i Kebîri'nde vali 

nezaretinde yapılmasını istemektedirler. Bu hususta gerekenin yapılması için meselenin 

Maliye Nezâreti'ne havale edilmesine ve durumdan Evkaf-ı Hümâyûn Nezâreti'nin haberdar 

edilmesine karar vermişlerdir.326
 

 

Meclis-i Vâlâ'da kaleme alınan mazbata ve ilgili diğer evraklar değerlendirilmek üzere 

sadarete gönderilmiştir. Sadaret kendisine gönderilen evrakları inceledikten sonra durumu bir 

tezkire ile padişaha arz etmiştir. 6 Mart 1859 tarihli tezkirede, Meclis-i Vâlâ'da benimsenen 

görüşler dile getirilmiş ve halıların muayenesinin vakit kaybetmemek için İzmir'de 

yapılmasından sonra mahalline gönderilmesinin uygun olacağı, bu hususun Maliye 

Nezâreti'ne havale edilmesi ve durumdan Evkaf-ı Hümâyûn Nezâreti'nin haberdar edilmesi 

gerektiği ifade edilmiş ve bu hususlarda padişah iradesinin beklendiği belirtilmiştir. 

Sadrazamın tezkiresinde belirttiği hususlarla ilgili olarak 7 Mart 1859'da padişah iradesi 

çıkmıştır. Bu iradede halıların muayenesinin kararlaştırıldığı şekilde yapılması, gereğinin 

yapılması için Maliye Nezâreti'ne emir verilmesi ve alınan kararın Evkaf-ı Hümâyûn 

Nezâreti'ne   bildirilmesi  istenmiştir.       Padişah  iradesinin  çıkmasından  sonra,   iradenin 327 

324 BOA. İ. MVL. No: 414/18074-4 
325 BOA. İ. MVL. No: 414/18074-5 
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gereğinin yapılması için Maliye ve Evkâf-ı Hümâyun nezâretlerine 21 Mart 1859 tarihinde bir 

sadaret tezkiresi gönderilmiştir.328

Mescid-i Nebevî için Gördes'te dokunacak yüz on dört adet halının büyüklükleri ne 

kadardı? Konu ile ilgili bir defterde Mescid-i Nebevî'ye döşenecek bu halıların boyları, enleri, 

sayısı ve kaç mihraplı olacaklarına dair bilgi verilmektedir. Defterin başında "Harem-i Şerîf-i 

feyyâz-ı redîf-i hazret-i risâlet-penâhî için müceddeden nesc ve i'mâli lâzım gelen kalîçe-i 

şerîfenin mesâhası olan zirâ-'ı mi'mârisi endazeye tahvîl olunan defterdir" şeklinde bir yazı 

bulunmaktadır.329 Defterde yer alan yüz on dört halı ile ilgili yirmi yedi farklı ölçü verilmiştir. 

Verilen her ölçüyle ilgili farklı sayıda halı bulunmaktadır. Bu halıların uzunlukları endaze, 

rub ve kirah ölçü birimleri ile verilmiştir. Defterde bu uzunluk birimlerinde verilen ölçüler 

aşağıdaki tabloda metrik sisteme çevrilerek verilmiştir. Bu uzunluk ölçülerinden bir endaze 

(0.65 m), bir rub (0,08125 m) ve bir kirah (0,040625 m) olarak kabul edilmiştir.330 Bu ölçü 

birimlerine göre, Gördes'te dokunacak halıların  boyutları 

şekildedir: 

aşağıdaki tabloda gösterildiği 

Tablo-2 Mescid-i Nebevî İçin Dokunacak Halıların Metre Cinsinden Büyüklükleri 

Saf 

Toplam M si 

328 BOA. A.MKT MVL. No: 106/4 
329 BOA. İ. DH.No: 68/3373-1 
330  Feza   Günergun,  "Inroduction   of  the  Metric  System  to  the  Ottoman   State",  Transfer   of  Modern 

Science&Technology to The Müslim World, (Ed. Ekmeleddin İhsanoğlu), İstanbul, 1992, s. 297-316 
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Dokunacak Saf 

Seccadenin 

Özelliği 

Dokunacak 

Saf 

Seccadenin 

Sayısı 

Dokunacak 

Saf 

Seccadenin 

Boyu 

(Metre) 

Dokunacak 

Saf 

Seccadenin 

Eni (Metre) 

Dokunacak 

Saf 

Seccadenin 

Her birinin 

M2si 

Dokunacak 

Seccadelerin 
2 

Üçer sıra 

mihraplı olacak 
3 17,55 4,1843 73,4353 220,306 

Üçer sıra 

mihraplı olacağı 
6 17,55 3,8187 67,090 402,211 

Üçer sıra 

mihraplı olacağı 
3 15,925 4,55 72,4587 217,3761 

Üçer sıra 

mihraplı olacağı 
6 13,65 4,1843 57,1167 342,7002 

İkişer sıra 

mihraplı olacağı 
4 13,65 4,4125 46,5806 186,3225 

İkişer mihraplı 

olacağı 
2 13,65 3,8187 52,1259 104,2518 

İkişer sıra 

mihraplı olacağı 
4 12,1875 3,8187 46,5410 186,1640 

İkişer sıra 

mihraplı olacağı 
2 12,1875 3,0468 37,1337 74,2674 

Gösterilen iki 

mihraplı işleme 

numuneye uygun 

olarak imal 

edileceği 

2 12,1875 1,5437 18,8144 37,6288 
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İkişer sıra 

mihraplı olacağı 
3 11,375 3,8187 43,4382 130,3146 

İkişer sıra 
mihraplı olacağı 

6 10,6437 3,8187 40,6450 243,87 

İkişer sıra 

mihraplı olacağı 
34 9,9125 3,8187 37,8528 1.286,9973 

Üçer sıra 

mihraplı olacağı 
10 10,6437 4,1843 44,5364 445,3643 

İkişer sıra 

mihraplı olacağı 
2 10,6443 2,6812 28,54 57,08 

Üçer sıra 

mihraplı olacağı 
2 9,9125 4,55 45,1018 90,2036 

İkişer sıra 

mihraplı olacağı 
4 9,1 3,8187 34,7506 139,0025 

Üçer sıra 

mihraplı olacağı 
3 9,5062 4,1843 39,7775 119,3325 

İkişer sıra 

mihraplı olacağı 
2 9,5062 3,8187 36,3013 72,6036 

Üçer sıra 

mihraplı olacağı 
2 7,6325 4,1843 31,9372 63,8744 

İkişer sıra 

mihraplı olacağı 
1 7,6375 2,6812 20,4780 20,4780 

Bu dahi yukarıda 
gönderilen işbu 

numuneye göre 

imal edilecektir 

1 4,55 2,275 10,3512 10,3512 

Birer sıra 
mihraplı olacağı 

2 4,55 1,1375 5,1756 10,3512 

İkişer sıra 

mihraplı olacağı 
2 3,8187 3,8187 14,5824 29,1648 

Üçer sıra 
mihraplı olacağı 

2 4,1843 4,9562 20,7384 41,4768 

İkişer sıra 

mihraplı olacağı 
1 4,1843 3,0468 12,7490 12,7490 

Birer sıra 
mihraplı olacağı 

4 3,8187 1,5437 5,8951 23,5804 

Üçer sıra 

mihraplı olacağı 
1 4,1843 3,8187 15,9787 15,9787 

Toplam Halı 114 4.584,060 m2



m2 Yukarıda ölçüleri verilen yüz on dört halı toplam 4.584,060 olup bunun 2.591,21 

m2si (%56.52) iki mihraplı halılara, 1.958,82 m2si (%42.73) üç mihraplı halılara ve 33,93 m2si 

(%0,7) tek mihraplı halılara aittir. Yine bu yüz on dört halıdan yetmiş ikisi (%63,15) çift 

mihraplı, otuz altısı (%31,57) üç mihraplı ve altısı (%5,26) tek mihraplı halılara aittir. 

Dokunacak seccade halıların boyları en fazla 17,55 m, en az 3,81 m'dir. Diğer halıların 

boyları ise 15,925 m, 13,65 m, 12,18 m, 11,37 m, 10,64 m, 9,91 m, 9,50 m, 9,1 m, 7,63 m, 

4,55 m, 4,18 m ve 3,81 marasında değişmektedir. Bu seccade halıların enleri ise en fazla 4,95 

m, en az 1,13 m'dir. Diğer halıların enleri ise 4,55 m, 4,41 m, 4,18 m, 3,81 m, 3,04 m, 2,68 m, 

2,275 m, 1,54 m ve 1,13 m arasında uzunluğa sahiptir. 

Dokunacak olan halıların toplam metrekaresi büyükten küçüğe doğru şu şekildedir: 

m2
; 72,45 m2

; m2
; 57,11 m2

; 52,12 m2
; m2

; 46,54 m2
; 45,10 m2

; m2
; 73,43 

43,43 

20,73 

67,09 46,58 44,53 

m2
;

m2
;

m2
; m2

; m2
; m2

; m2
; m2

; m2
; 34,75 m2

; 40,64 39,77 37,85 36,30 31,93 28,54 37,13 

m2
; m2

; 15,97 m2
; m2

; m2
; m2

; 5,89 m2
; m2

. 20,47 18,81 14,58 12,74 10,35 5,17 

Halıların boy ve enlerine bakıldığında bunların hayli uzun saf seccadeleri olduğunu söylemek 

mümkündür. 1832-1834 yılları arasında dokunan halıların boyları en fazla 83,38 m ile 3,79 m, 

enleri ise 7,10 m ile 1,46 arasında değişmekte iken 1857-59 yılları arasında dokunan halıların 

boyları en fazla 17,55 m en az 3,81 m, enleri ise 4,95 m en az 1.13 m arasındadır. 1832-34 

yılları arasında otuz iki halı 4.406,4991 m2 iken 1857-59 yılları arasında dokunan yüz on dört 

halı 4.584,060 m2dir. Her iki tarihte dokunan halıların metrekareleri birbirine yakın olmasına 

rağmen, 1857-59 yılları arasında dokunan halıların boyutlarında bir küçülme olduğu 

görülmektedir. Halıların boyutlarındaki bu küçülme yukarıdaki belgelerde dile getirilen 

temizleme, yıkama, silkme ve sermede yaşanan zorluklardan kaynaklanmış olmalıdır. 

Gördes'te imal edilen halılar develerle önce İzmir limanına getirilmektedir. Halılar 

İzmir'den veya incelenmek üzere gönderildikleri İstanbul'dan önce İskenderiye'ye oradan da 

Mısır valisinin nezareti ile mahalline gönderilmektedir. Halıların üretimleri yanında nakilleri 

için de hayli para harcanmaktadır. Bir irade kaydına göre, Saruhan Kaymakamı tarafından 

develere yüklenerek İzmir'e gönderilen halılar için 6.402 kuruş nakil masrafı yapılmıştır.331

Gemilere yüklenen halıların yerine ulaşması için özel bir memur görevlendirilmekte ve bunun 

için ayrıca yolluk ödenmektedir. 1857-59 yıllarında imal edilen, İzmir valisine teslim edilen 

ve güvenilir bir yerde muhafaza edilen yüz on dört parça halının Harem-i Şerif'e ulaştırılması 

ile ilgilenecek bir memura ihtiyaç duyulmuştur. Maliye Nezâreti tarafından sadarete 

gönderilen bir tezkirede görevlendirilecek bu kişi ile ilgili bilgiler verilmiştir. Maliye 

Nezâreti, İzmir'e nakledilmiş olan halıların mukaddes yerlere hususi bir memur ile 

gönderilmesi durumunda bu kişiye yolluk ve yevmiye verilmesi gerekeceğini belirterek 

Harem Şeyhi'nin bir iş için İstanbul'da bulunan ve dönmek üzere olan adamlarından İbrahim 

Ağa'nın bu işle görevlendirilmesinin daha az masraflı olacağını ifade etmektedir. Şayet halılar 

özel bir memur ile gönderilirse, Harem Şeyhi bu kişiyi ağırlamak zorunda kalacak bu da ayrı 

masrafa sebep olacaktır. Bu masraflara gerek duyulmadan halıların İbrahim Ağa'nın yanına 

verilecek bir memur ile gönderilmesinin daha uygun olacağı, ancak kararın sadrazama ait 

331 BOA. İ. DH. No: 453/30053 
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olduğu  belirtilmektedir. 332  Sadrazamın  bu  konuda  ne  karar  verdiğini  bilmiyoruz.  Ancak 

halılar büyük bir ihtimalle Harem Şeyhi'nin adamı ile gönderilmiş olmalıdır. 

G-Mescid-i Nebevî İçin Gördes Dışında Halı Dokutulması 

Yukarıda verilen bilgilere göre XIX. yüzyılın son çeyreğine kadar Gördes'te Mescid-i 

Nebevî için halı dokunmuştur. Ancak belirtilen tarihten sonra Mescid-i Nebevî ile diğer resmi 

konutlar ve hayrî eserler için Uşak'ta ve Hereke Fabrika-i Hümâyûnu'nda halı dokunmaya 

başlanmış ve Gördes'in adı daha az zikredilmeye başlanmıştır. Gördes dışında gerçekleştirilen 

bu dokuma faaliyetleri ile ilgili arşiv belgelerinde bazı bilgiler bulunmaktadır. 

23 Mart 1864 tarihinde İzmir Kadısı Samakovizâde Ahmed Seyyid Efendi tarafından 

İstanbul'a gönderilen bir arzda, Ravza-i Mutahhara halılarının uzun zamandan beri 

değiştirilmediği, yenilenmesine ihtiyaç duyulduğu, Uşak tarafından alınan seksen adet halının 

nakli ve gönderilmesi için sadrazam çukadârlarından Şehrî Mustafa kullarının mübaşir tayin 

edildiği belirtilmektedir. Kadının arzına göre, Şehrî Mustafa şer'i mahkemeye gelerek İzmir 

Emtia Gümrüğü Emini Abdullah huzurunda, otuz dört deve dengi içinde yetmiş iki kantar333

(4.064,328 kg) ve 4.333 zirâ' (3.284,414 m) ve seksen adet halıyı İskenderiye'ye nakletmek 

için her bir kantarı ikişer kuruş navlun ile Venedik gemilerine yüklediğini belirtmektedir. 

Şehrî Mustafa halıların nakil masrafının 144 kuruş, diğer masraflar ile dört kişinin harçlığının 

106 kuruş, kendisinin harçlığının da 500 kuruş olduğunu bunların toplamı olan 750 kuruşu 

gümrük malından ve gümrük emininden aldığını belirtmekte ve bunun İstanbul'a 

bildirilmesini istemektedir. Kadı, konunun yukarıda anlatıldığı şekilde olduğunu, zikredilen 

kişinin  gemiye  binerek  görevli  olduğu  yere  gittiğini  hükümet   merkezine  bir   ilamla 
334 bildirmiştir. Zikrettiğimiz bu ilam, halı nakillerinin Müslüman gemileri   dışında 

gayrimüslim gemileriyle  de  yapılabildiğini,  Mescid-i Nebevî  için  ölçülerine uygun Uşak 

taraflarından da halı satın alınabildiğini göstermektedir. 

22 Aralık 1897 tarihinde Evkâf-ı Hümâyûn Nezâreti'nden gönderilen bir arzda yer alan 

bilgiler Gördes ve Uşak dışında devlete ait fabrikalarda da Mescid-i Nebevî için halı 

dokunduğunu göstermektedir. İlgili arzda, Medine-i Münevvere'de yaz mevsiminin etkisinin 

şiddetli olduğu, kış günlerinde kar düşmese de soğuğun şiddetinin fazla olduğu ifade edilerek, 

Mescid-i Nebevî'deki halıların rûz-ı kasımda335 serilmesinin ve rûz-ı hızırda336 kaldırılmasının 

eskiden beri uygulanan bir gelenek olduğu, bu şekilde yapılması ile halıların daha iyi 

korunduğu belirtilmektedir. Mahallinden verilen bilgilere göre, cemaatinin çok olmasına 

rağmen 1292/1875-76 senesinde dokunan Uşak halılarının yirmi sene (1897) dayandığı ve 

artık eskimeye ve yıpranmağa başladığı, iki yıl sonra tamamıyla harap olacakları, yenilerinin 

imalinin de zaman alacağı düşünülerek şimdiden siparişine lüzum görüldüğü belirtilmiştir. 

Arzda, Harem-i Şerif Şeyhi ile müdürünün gönderdiği tahrirata atıf yapılarak, bu yazıda 

mevcut halılardan bazılarının tamiri ile otuz beş, kırk kadar halı elde edilebileceği, Harem-i 

Şerif'in saf yerlerinin yüzölçümünün 7.090 mimâri zirâ'  (5.374 m2) olduğu, kısm-ı evvel diye 

332 BOA. İ. DH. No: 48/2362-2 
333 Standart Osmanlı kantarı ise 56.449 kg'dır. Bu durumda 72 kantar halı 4.064,328 kg demektir. Bu da 34 deve 

dengine paylaştırıldığında, bir deve yükü 119,5 kg demektir. İnalcık, a.g.e, s. 443 
334 BOA. C. EV. No: 2559 
335 Mali takvimde 26 Kasım, miladi takvimde 9 Aralık günü. bkz, Yılmaz, a.g.e, s. 550 
336 Mali takvimde 23 Nisan, miladi takvimde 6 Mayıs günü. bkz, Yılmaz, a.g.e, s. 550 
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tabir olunan 4.474 zirâ' 17 parmaklık  (3.391,292 m2) alan için yüz dokuz adet, kısm-ı sânî 

olarak adlandırılan 3.123 zirâ' on sekiz parmak (2.367,234 m2) büyüklüğündeki alan için 

mevcutlardan tamir edilerek otuz altı adet halı meydan getirileceği belirtilmiştir. Mahallinden 

gönderilen bu tahrirat, Meclis-i İdare-i Evkaf'a havale edilmiştir. Meclis, istenen halıların 

kıymet, güzellik ve dayanıklılık bakımından diğer halılara kıyasla daha üstün nitelikte 

dokunmasının padişah emri olduğunu, açık artırma usulü ile uygun fiyat veren esnafa 

dokutulması halinde esnafın kazancını düşüneceğini ve istenen nitelikte halı dokunmasının 

mümkün olamayacağını, bu sebepten halıların Hereke Fabrika-i Hümâyûnu'nda dokunmasının 

daha uygun olacağını, halıların bedelinin Hazine-i Hassa-i Şâhâne ile Evkâf-ı Hümâyûn 

Hazinesi tarafından ortaklaşa ödenmesi gerektiğini belirtmiştir. Meclisin bu şekildeki 

düşüncesi, Evkaf Nezareti tarafından bir tezkire ve halıların boyutlarını gösteren bir pusula ile 

padişaha sunulmuş ancak bu hususta bir cevap gelmediği belirtilerek yeniden arza gerek 

duyulduğu ifade edilmiştir.337

Evkâf-ı Hümâyûn Nezâreti'ne ait bu arz, 1875-76 yıllarında Mescid-i Nebevî 

halılarının Gördes  yerine Uşak'ta dokunduğunu, 1897 yılında da Uşak ve Gördes  yerine 

Hereke Fabrika-yı Hümâyûnu'nda imal edildiğini göstermektedir. 

1897/1898 yıllarında Hereke Fabrikası'nda dokunan halılar Mescid-i Nebevî için 

yeterli olmamış ve 1902 yılında yeniden halı istenmiştir. Konu ile ilgili olarak Evkâf-ı 

Hümâyûn Nezâreti tarafından Sadaret'e bir tahrirat gönderilmiştir. Bu yazıya göre, Hereke 

Fabrika-i Hümâyûnu'nda imal edilen halılar Hazine-i Evkaf Mektûbî Kalemi 

mümeyyizlerinden  Keleş   Efendi   ile   mahalline   gönderilmiştir.   Keleş   Efendi 

müzekkerede,  halıların  Harem-i  Şerif'in  birinci  kısmına  döşendiğini,  birinci 

kaldırılıp  ikinci  kısma  döşenmesi  düşünülen  halıların  eskidiğini,  serilmelerinin 

sunduğu 

kısımdan 

mümkün 

olmadığını, bu halıların ashâb-ı kirama ait mescitlere serilmesinin uygun olacağını ve Harem-i 

Şerîf'in ikinci kısmı için yeniden halı imal edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Harem-i Şerif 

Şeyhi ile Müdürü de müzekkerede belirtilen hususları aynen benimsemişler ve açıkta kalan 

yerler için 3,010 m2ebatlarında yetmiş altı adet halı ile Mihrâb-ı Hazret-i Nebevî ile Mihrâb-ı 

Osmânî ve Mihrâb-ı Süleymânî için üç seccade dokunmasını istemişler ve bunların 

ölçülerinin bir defter ile gönderildiğini belirtmişlerdir. Talep edilen halıların temin edilmesi 

için konu Meclis-i İdare-i Evkâf'a havale edilmiştir. Meclis, halıların açık artırma ile imal 

edilmesi durumunda istenilen kalite ve sağlamlıkta dokunmayacağını, tüccarın kazancını 

düşüneceğini, kaliteli ve güzel halı imal edilmek isteniyorsa bunların Hereke Fabrika-i 

Hümayûnu'nda imal edilmesinin daha uygun olacağını ve masraflarının Hazine-i Hassa-i 

Şâhâne ile Evkâf-ı Hümâyûn Hazinesi tarafından ortaklaşa karşılanması gerektiğini 

belirtmiştir. Meclis ayrıca, eski halıların mescitlere serilmesinin uygun olup olmadığının 

Meşîhat Makamı'na sorulması gerektiğini belirtmiştir. Evkâf Nâzırı, halıların dokunması ile 

ilgili meclisin benimsediği görüşü bir tahrirat ile sadarete iletmiştir.338

Sadrazam 17 Nisan 1902 tarihinde padişaha sunduğu tezkirede, Harem-i Şerif'in ikinci 

kısmı için 3.010 büyüklüğünde yetmiş altı adet halıya ve Mihrâb-ı Hazret-i Nebevî ile 

Mihrâb-ı Osmânî ve Mihrâb-ı Süleymânî için üç adet seccadeye ihtiyaç bulunduğunu, bu 
m2 

337 BOA. Y.Mtv. No: 170/134 
338 BOA. İ. EV. No: 31/9 
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halıların  Hereke  Fabrika-i Hümâyûnu'nda  dokunmasının  düşünüldüğünü  ve  masraflarının 

Hazine-i Hâssa-i Şâhâne ile Evkâf-ı Hümâyûn Hazinesi tarafından ortaklaşa karşılanmasının 

uygun görüldüğünü ve bu hususta son kararın padişaha ait olduğunu belirtmiştir. Padişah da 

aynı tarihli iradesinde meselenin kendisine sunulduğu şekilde halledilmesi yönünde 

görüşbelirtmiştir. 
 

VII- Gördes Halılarının Renkleri ve Büyüklükleri 
 

Çalışmada kullandığımız arşiv belgelerinde, Gördes ve Uşak'ta dokunan  halıların 

motif ve süslemelerine dair bilgi bulunmamaktadır. Belgelerde daha çok üretim aşamasındaki 

faaliyetlere, imalatla ilgilenen kurumların ve şahısların vazifelerine, halıların masraflarının 

nasıl karşılanacağına, üretim sırasında karşılaşılan güçlüklere, yaşanan bazı yolsuzluklara, 

imalatçıların karşılaştıkları sıkıntılara ve halıcılığı geliştirmeye yönelik çabalara değinilmiştir. 

Belgelerdeki bazı bilgiler halıların boyutlarına, düz veya mihraplı olup olmadıklarına 

ve renklerine dair bazı bilgiler vermektedir. Bu bilgilerden, Gördes halılarının göğez, mavi, 

tahanî, elvan renkli, kırmızı, yeşil ve lacivert renkte imal edildiği anlaşılmaktadır.339
 

 

Belgelerde halıların renkleri dışında boyutlarına dair bilgiler bulunmaktadır. Bu 

bilgiler daha çok Gördes'ten Mescid-i Nebevî'ye gönderilen halılarla ilgilidir. Bazen istenen 

halıların doğrudan sayısı ve toplam ölçüsü verildiğinden bu türden halıların boy ve enlerine 

dair bilgi vermek mümkün olmamıştır. Bazen de istenen halıların sayısı, boyları ve enleri, 

hangi renkte imal edilecekleri belirtilmiştir. Mesela, 1816 yılında Mescid-i Nebevî için yetmiş 

beş parça halı istenmiştir. Bu halılardan on iki tanesinin boyu 7,58 m, eni de 6,06 m olacaktır. 

Bu halılardan her biri 45,96 büyüklüğündedir. İstenen diğer altmış üç halıdan her biri ise 

4,54 m boyunda ve 3,79 m enindedir. Bu halılardan her birinin büyüklüğü de 17,23 m2'dir.340
 

 

1834 yılında Mescid-i Nebevî''nin on farklı yerine döşenmek üzere 4.406,49 m2 otuz 

iki adet halı gönderilmiştir.341 İstenen bu halıların boy ve enleri farklı farklıdır. Bu halıların 

metre olarak boyları büyükten küçüğe doğru şu şekildedir: 83.38 m, 51,35 m, 21,69 m, 21 m, 

20,46 m, 19,56 m, 11,70 m, 9,23 m, 7,58 m ve 3.79 m'dir. Enleri ise 7,10 m, 6,67 m, 5,73 m, 

5,49 m, 5,44 m, 5,21 m, 5,06 m, 5,02 m, 4,97 m, 4,90 m, 4,87 m, 4,74 m, 4,64 m, 4,54 m, 

4,16 m, 4,12 m, 3,97 m, 3,79 m, 3,36 m, 3,03 m, 1,61 m ve 1,46 m'dir. Halıların boyları 83,38 

m ile 3,79 m. arasında değişmektedir. Halıların enlerinin genelde üç, dört ve beş metre olduğu 

görülmektedir. Halıların boy ve enlerine bakılırsa bunların özel olarak inşa edilmiş büyük 

tezgahlarda dokunduğunu söylemek mümkündür. 
 

1856 yılında da Harem-i Şerîf-i Nebevî'ye ve inşa edilen mekteplere otuz adet halı 

istenmiştir. Mescid için istenen yirmi adet halıdan her birinin boyu 13,644 m, eni ise 3,79 m 

olup bir halının büyüklüğü 51,7107 m2dir. Yeni inşa edilen mektepler için istenen on halıdan 

m2 

m2 her  birinin  boyu  6,82  m  ve  eni  5,30  m'dir.  Bu  halıların  her  biri  ise  36,1975 

büyüklüğündedir.342
 

339 BOA. HR. SYS. No: 2730/39; A. MKT. No: 90/45; İ. DH. 581/40424-1a-b; C. ML, No: 31885; Ateş, a.g.m., 

s. 23-31. 
340BOA. C. İKTS. No: 616-1,2 
341BOA. C. EV. No: 10777 
342 BOA. İ. MVL.No: 359/15751-1 
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1859 yılında Mescid-i Nebevî'ye saf seccadesi şeklinde bir, iki ve üç mihraplı olarak 

dokunmuş yüz on dört adet Gördes halısı gönderilmiştir. 343 Bu halılardan üç mihraplı 

olanların boyları 17,55 m, 15,92 m, 13,65 m, 10,64 m, 9,91 m, 9,50 m, 7,63 m, 4,18m'dir. Bu 

halıların enleri ise 4,95 m, 4,55 m, 4,18 m, 3,81 m'dir. Üç mihraplı halıların her birinin 

büyüklüğü ise 73,43 m2, 72,45 m2, 67,09 m2, 57,11 m2, 45,10 m2, 44,53 m2, 39,77 m2, 31,93 

m2, 20,73 m2, 15,97 m2'dir. 

Aynı tarihte gönderilen iki mihraplı halıların boyları 13,65 m, 12,18 m, 11,37 m, 10,64 

m, 9,91 m, 9,50 m, 9,1 m, 7,63 m, 4,55 m, 4,18 m ve 3,81 m, enleri ise, 4,41 m, 3,81 m, 3,04 

m, 2,68 m, 2,27 m ve 1,54 m'dir. Bu halıların büyüklükleri ise 52,12 m2, 46,58 m2, 46,54 m2, 

43,43 m2, 40,64m2, 37,85 m2, 37,13 m2, 34,75 m2, 36,30 m2, 28,54 m2, 20,47 m2, 18,81 m2, 

14,58 m2, 12,74 m2 ve 10,35 m2'dir. 

Tek mihraplı olarak gönderilen iki halı mevcut olup bunların  boyları 4,55 m ve 3,81 

m, enleri ise 1,13 m ve 1,54 m'dir. Bu iki halıdan biri 5,17 m2diğeri 5,89 m2'dir. 

m2 Yukarıda ölçüleri verilen yüz on dört halı toplam 4.584,060 olup bunun 2.591,21 

m2si (%56.52) iki mihraplı halılara, 1.958,82 m2si (%42.73) üç mihraplı halılara ve 33,93 m2si 

(%0,7) tek mihraplı halılara aittir. Yine bu yüz on dört halıdan yetmiş ikisi (%63,15) çift 

mihraplı, otuz altısı (%31,57) üç mihraplı ve altısı (%5,26) tek mihraplı halılara aittir. 

Belgelerde Gördes halılarının ölçülerine dair verilen bir diğer bilgi Roma 

Sefarethanesi'nde bulunan bir halıya aittir. 1922 tarihli belgeye göre bu halı Roma Sefiri'nin 

Büyük Ada'da oturan kayınvalidesine ait olup onun tarafından Roma'ya götürülmüştür. 

Kırmızı ve tahanî renkte olan bu halı 5,60 m boyunda ve 4 m eninde 22,4 m2'lik bir halıdır.344

Yukarıda değişik tarihlerde Gördes halılarının büyüklüklerine dair bilgiler verilmiştir. 

Bu bilgilerin büyük bir kısmının saf seccadesi şeklinde dokunan halılara ait olduğu 

görülmektedir. Saraylara, camilere, konaklara ve diğer devlet dairelerine dokunan halıların 

boyutları ile ilgili sayılar vermek mümkün olmamıştır. Mescid-i Nebevî'ye gönderilen 

halıların boylarının hayli uzun olduğu görülmektedir. 1834 yılında boyu 83 metreye ulaşan 

halılar mevcutken daha sonraki yıllarda dokunan halıların boylarının biraz daha kısaldığı 

görülmektedir. Günümüzde kullanılan halıların boy ve enleri düşünüldüğünde o dönemde 

dokunan halıların hayli büyük ölçülerde olduğu görülmektedir. 

343 BOA. İ. DH.No: 68/3373-1, 4 
344 BOA. HR. SYS. No: 2730/39 
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I-Gördes ve Demirci'de Kökboya Üretimine İlişkin Belgeler 

Fon Adı: Cevdet Maliye Fon Kodu: C. ML Gömlek Sıra No: 31885 

Tarih: 29 Rebî’ü’l-evvel 1220 [27 Haziran 1805] 

Konusu: Bin iki yüz on sekiz senesi Ramazanında Gördes ve Demirci kazalarından satın aldığı yüz 

altmış çuvalda otuz kantar kökboyanın gerekli vergisini aynı yılın eşya-yı selâse eminine ödeyen ve 

satın aldığı malları Kayseri tarafına götürmek için adıgeçen eminden eda tezkiresi alan ve kökboyayı 

Kayseri'ye göndermek üzere iken yağmurun çokluğu ve kışın şiddeti sebebi ile boyaları İzmir'e 

nakleden ve talibi çıkması sebebi ile satan ve bunları tartarken bin iki yüz on dokuz senesi vergi 

emîninin elindeki tezkireye itimat etmeyerek kendisinden tekrar vergi talep etmesine itiraz eden kişi 

yazdığı dilekçe ile bunun haksız olduğunu ifade etmiştir. Dilekçe sahibi, vergi emininin elinde bulunan 

eda tezkiresinin malları Kayseri tarafına götürmek için verildiğini bahane ederek yeniden vergi talep 

ettiğini, elindeki tezkirenin geçerli olduğunu ve yeniden vergi talep edilmemesini ve bu hususta 

kendisine bir ferman verilmesini istemiştir. Dilekçe sahibinin bu talebinde haklı olup olmadığının 

İrâd-ı Cedîd defterlerinden araştırılmaya muhtaç olduğu anlaşılmıştır. Yapılan bu araştırmaya göre, 

tiftiğin kıyyesinden üçer para, mazının kıyyesinden bir para, kökboyanın kıyyesinden bir para, 

alacehrinin kıyyesinden üç para ve mazı nevinden olan palamutun kıyyesinden bir akçenin satıcıları 

tarafından mîrî vergi olarak İrâd-ı Cedîd-i Hümâyûn Hazînesi'ne verilmesi gerekmektedir. Belirtilen 

eşyaları Müslüman ve gayri müslimler ancak emin tezkiresi ile satabileceklerdir. Malları satın 

alanlar, tezkire olmadan bu eşyaları karadan, denizden nakletmemeleri ve hayvana yüklememeleri 

gerekmektedir. Tezkiresiz olarak bu malları gizli yerlerden geçiren vurguncular yakalandıklarında 

kendilerinden iki kat resim alınması, bu mallardan alınan verginin bir akçesinin bile eksik olmasına 

izin verilmemesi gerektiği belirtilmiştir. 

Şurûtu der-kenâr oluna, 

Tiftik ve mazı ve kökboyası ve alâcehri ve palâmudun kâdîm-i usûlde …ve sâ’ir vergülerine 

halel gelmemek tiftiğin beher kıyyesinden üçer pâre ve mazının beher kıyyesinden birer pâre 

ve kökboyanın beher kıyyesinin ma’a kal’ birer pâre ve boya nev’inden olan alacehrin beher 

kıyyesinden üçer pâre ve mazı nev’inden olan palamudun beher kıyyesinin birer akçe 

resîmlerini cânib-i mîriçün bâyi’leri tarafından alınmak üzere bu def’a tanzîm olunub İrâd-ı 

Cedîd-i Hümâyûn Hazînesi tarafından zabt vâridât-ı hazîne olmakdan nâşi eşyâ-yı mezkûreyi 

iştirâ edenler gerek Müslümân ve gerek kefere emîn tezkiresiyle iştirâ edüb emîn tezkiresi 

olmadıkça bunun naklini yapmamak ve berren ve bahren âher mahallere nakl ve hayvânâta 

tahmîl olunmamak mücerred resmini vermemek ba’zı erbâb-ı ihtikâr bilâ-tezkire mahfî 

mahallerden imrâr-ı mürûr ederler ise ele girdükde zecrle ikişer kat resm-i mîrîleri tahsîl 

olunmak ve resm-i mezkûr vâridât-ı müfride-i mîriye tahtına idhâl olunmuş olduğundan bir 

akçesinin kesr ve noksânına cevâz gösterilmemek ve kesr-i vâridâtı mûcib hâlden cesâret 

ederi olur ise ümenânın şekr ü (şekva) ü şikâyetini müstemirr ve müessir olmağla istikrâr-ı 

nizâmı hâvi verilügelen evâmir-i şerîfe şurûtundandır. Fermân devletlü, ‘inâyetlü sultânım 

hazretlerinindir. 

Şurûta ve edâ tezkirelerine nazaran iktizâsı dahi buyuruldu.  Fî 3.R.1220[1 Temmuz 1805] 
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Derûn-ı ‘arz-ı hâlde muharrer istid’â olunan husûs-ı merkûmun şurûta ve edâ tezkiresine 

nazaran iktizâsı İrâd-ı Cedîd defterlerinden görülmeğe muhtâçdır. Fermân devletlü ‘inâyetlü 

sultânım hazretlerinindir. Fî 12.R.1220 [10 Temmuz 1805] 

İrâd-ı Cedîd Defterdârı sa’âdetlü ‘atûfetlü efendi hazretleri işbu ‘arz-ı hâl ve der-kenâra nazar 

ve muktezâsını i’lâma himmet buyuralar. 

Ma’rûz-ı Bendeleridir ki, 

Sâhib-i ‘arz-ı hâlin iki yüz on sekiz senesi Ramazan'ında Gördüs ve Demirci kazâlarından 

iştirâ eylediği dört yüz otuz kantar kökboyasını Kayseri’ye tarafına göndermek üzere yedine 

edâ tezkiresi ahz edüb hasbe’l-iktizâ İzmir’e nakl ve der-mahzen eylediği beyânıyla iki yüz on 

dokuz   senesi   mültezimi  zikr   olunan  tezkireye 

mutâlebesinde  olduğunu  işbu  ‘arz-ı  hâliyle  inhâ 

tezkiresini Kayseri’ye tarafına nakl eylemek üzere 

i’tibâr   etmeyerek   tekrâr   resm-i   mîrî 

eder  ancak  zikr  olunan  kökboyasının 

ahz eylemiş olduğundan başka tezkire-i 

mezkûreyi ahz edeli bir buçuk seneyi tecâvüz etmiş olmağla sâhib-i ‘arz-ı hâlin istid’âsı 

mu’allel-i bi’l-ağrâz olduğuna binâen husûs-ı mezkûr mahallinde ma’rifet-i şer’le rü’yet ve 

tahkîk-i mâdde olunarak fasl verilmek üzere emr-i şerîf i’tâsı muktezâ-yı maslahat idüğü 

ma’lûm-ı devletleri buyuruldukda emr ü fermân devletlü sa’âdetlü sultânım hazretlerinindir. 

Devletlü, ‘inâyetlü, merhametlü, efendim hazretleri sağ olsun, 

‘Arz-ı hâl-i kullarıdır ki, bundan akdem iki yüz on sekiz senesi Ramâzan-ı şerîfinde Gördüs 

ve Demirci kazâlarından iştirâ eylediğim yüz altmış çuvalda yalnız otuz kantar kökboyasının 

iktizâ eden resm-i mîrîsi cânib-i mîriçün sene-i merkûme eşyâ-yı selâse emîni ağa kulları 

tarafına tamâmen edâ ve teslîm ve Kayseri'ye tarafına irsâl eylemek üzere emîn-i mûmâ- 

ileyhin yedinden bir kıt’a edâ tezkiresi ahz ve boya-yı merkûme cânib-i mezkûre tesyîr 

olunmak üzere iken bi-emrillahi te'âlâ kesret-i bârân ve şiddet-i şitâ hadden olup boya-yı 

merkûmu medîne-i İzmir’e nakl ve der-mahzen olunup bu avânda boya-yı merkûmeye bâyî’ 

vetâlib zuhûr ve vezn-i kantâr olunmak üzere iken on dokuz senesi emîni ağa kulları yedimde 

olan edâ tezkiresi Kayseri’ye cânibine tahrîr eder bahânesiyle ‘amel eylemeyüp müceddeden 

resm-i mîrî mütâlebe eylemekle yedimde olan tezkire-i rüsûm şürût-ı mer’iyyeden olmağla 

‘arz-ı hâle cür’et kılındı merâhim-i ‘aliyyelerinden mercûdur ki, ber-mûceb-i şürût yedimde 

olan edâ tezkiresine ‘amel ve müceddeden resm-i mîrî mütâlebe olunmaması bâbında yedime 

bir kıt’a fermân-ı âlî sadaka ve ihsân buyurulmak bâbında emr ü fermân devletlü, ‘inâyetlü 

merhametlü efendim sultânım hazretlerinindir. 

İ’lâmları mûcibince şer’-i şerîfe havâle ile Bâşmuhâsebe'den emri tahrîr oluna. 

29.Ra.Sene(1)220 [27 Haziran 1805].
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II-Gördes'te Halıcılık Dışında Kilim ve Çuval Dokumacılığına Dair Belgeler 

Tasnif Adı : Cevdet Askeriye Tasnif Kodu:C. AS. Gömlek Sıra No: 28034 

Konusu: Kütahya, Uşak, Gördes, Selendi, Işıklu, Dazkırı, Demirci, Karataş, Muğla, Soma ve Baklan 

taraflarından beher çifti altmış pâreden bin yüz otuz sekiz buçuk çift un çuvalı ve herbiri altmış 

pâreden satın alınacak bin dokuz yüz yirmi üç adet sâyisâne kiliminin zamanında Cebehâne'ye teslim 

edilmediği, bazı kazaların bu kilim ve çuvalları vermekte gevşeklik gösterdiği ifade edilerek, belirtilen 

kilim ve çuvalların eksiksiz ve zamanında Cebehâne'ye teslimi için Anadolu valisi Ali Paşa'ya, kaza 

kadılarına, voyvodalarına, kethüda yerlerine, yeniçeri serdarlarına, ayan-ı vilayete ve iş erlerine 

hitaben yazılan ferman. 

Hâlâ Anadolu vâlisi vezîr Ali Paşa’ya ve Kütahya ve Uşak ve Gördüs ve Selendi ve Işıklu, 

Soma ve Baklan ve Dazkırı ve Demirci ve Karataş ve Kula ve Simav ve Banaz ve Muğla 

kadılarına ve voyvadalarına ve kethüdâ yerleri ve yeniçeri serdarları ve a’yân-ı vilâyet ve iş 

erlerine hüküm ki, sefer-i hümâyûnum takımı tekmîli içün Cebehâne-i ‘Âmiremde mevcûd 

bulunmadığına tehiyye-i vâ’adleri iktizâ eden mühimmâtdan bundan akdem Kütahya ve Uşak 

ve Gördüs ve Selendi ve Işıklu ve Dazkırı ve Demirci ve Karataş ve Muğla ve Soma ve 

Baklan ve sâ’ir ol havâlide bulunan kazâlardan sipâhî kaydı mûcibince beher çifti altmış 

pâreden bin yüz otuz sekiz buçuk çift dakîk çuval ve beher ‘adedi kezâlik altmış pâreden bin 

dokuz yüz yirmi üç ‘aded sâyisâne kiliminin îcâb eden beheri Cebehâne-i ‘Âmirem ocağı 

tarafından mübâşir ta’yîn olunan zîde kadruhu yedinden an nakdin ashâbına tamâmen edâ ve 

teslîm olunmak ve bir ferdin bir akçe hakkı ketm ve kat’ olunmamak şartıyla ol mikdâr dakîk 

çuvalı ve sâyisâne kilîmi zikr olunan mahallerde tamâmen ve kâmilen mübâya’a ve tekmîl ve 

ba’de’t-tekmîl diğer emr-i şerifimle zikr olunduğu üzere Mudanya İskelesi’ne gelince iktizâ 

eden ücret-i nakliyesi Kütahya dizdârı tarafından verilmek … ... tahmîl ve iskele-i merkûma 

nakl ve andan dahi sefînelerle Asitâne-i Sa’âdetime lede’l-irsâl ve Cebehâne-i ‘Âmireme 

teslîm ettirilmek içün emr-i ‘âlişânım ısdâr ve irsâl kılınmışdı mârü’z-zikr çuval ve kilîmler 

ma’rifet-i şer’le tevzî’ ve defterleri tanzîm kazâ ahâlîleri hisselerini edâda te’allül ve 

muhâlefet ve hilâf-ı emr-i ‘âlişân hareket eyledikleri bu vaz’?musâhale tarafımıza inha 

olunmağla bir gün evvel mübâya’a ve ber-vech-i tekmîl nakl ve tesyîr ettirilmesi kazâhâ-yı 

mütehattimeden olduğuna binâ’en,  sen ki vezîr-i müşârun-ileyhsin … … ... ... tekmîline 

ihtimâm eylemen içün tekmîlen ve isti’câlen işbu emr-i ‘âlişân ısdâr ve irsâl kılınmışdır. İmdi 

vusûlünde bir ‘adedi nâkıs olmamak ve dahi mu’accelen tahsîl ve tekmîline bezl ü gayret ve 

himmet eyleyesiz ve siz ki kâdılar ve voyvodalar ve sâ’irlersiz zikr olunan dakîk çuvâl ve 

sâyisâne kilîmi sefer-i hümâyûn takımı tekmîliçün bir gün evvel mübâya’â ve tekmîlen 

teslîm-i Cebehâne-i ‘Âmirem olunmak ehemm-i umûr-ı Devlet-i ‘Aliyyemden olduğundan 

gayri meccânen matlûb olunmayub sâbıkı fiyâtla îcâb eden bahâları mübâşir-i merkûm 

yedinden an nakdin ashâbına verilmek meşrût olmağla edâda bir dürlü gadr ve ‘ıllet 

olunmayub ma’rifet-i şer’le tevzî olunduğu üzere yerlü yerinden cem’ ve tahsîl ve bir gün 

evvel Dersa’âdetime nakl ve teslîm-i Cebehâne-i ‘Âmirem ettirilmesine cümleniz ... … … 

olarak … … te’hîr... terâhiden gâyet mücânebet eylemeniz bâbında fermân-ı ‘âlişânım sâdır 

olmuşdur. 
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Fon Adı: Cevdet Askeriye 

evvel 1182 [9 Ağustos 1768] 

Fon Kodu: C. AS.Gömlek No: 12819 Tarih:  25  Rebîü'l- 

Konusu: Anadolu Valisi'ne, Kütahya Mütesellimi Abbas'a, Uşak ve o havalide bulunan kadılara, 

kethüdayerlerine, yeniçeri serdarlarına, ayan-ı vilayete ve işerlerine ve bu iş için bundan önce 

Cebehâne-i Amire tarafından mübaşir tayin edilen kişiye hitaben yazılan fermanda, Gürcistan seferi 

içün Cebehâne-i Amire'de bulunması gerekli olan bin beşyüz adet bargir kilimi ve bin beş yüz çift 

çuvalın Uşak, Gördes, Selendi, Dazkırı, Demirci, Karataş, Kula, Simav, Dinâr ve Muğla ve o civarda 

kilim bulunan kazalardan paraları ve nakliye masrafları mübaşir tarafından verilmek suretiyle satın 

alınması ve gecikme olmaksızın mübaşire teslim edilmesi hususunda defalarca emir verildiği ve 

mübaşir uzun zamandan beri oralarda bulunduğu halde kilimlerin satın alınamadığının haber alındığı 

bildirilmektedir. Fermanın devamında, meselenin önemli olduğu, bir gün evvel satın alınıp bir saat 

bile geçirilmeden kilim ve çuvalların İstanbul'a gönderilmesi istenmekte, Cebehâne'den bu hususta 

tekrar talep geldiği ifade edilmektedir. Fermanda, vezire hitaben yapılan son hatırlatmada, Gürcistan 

Seferi için istenen kilimlerin her adedine altmış pâre ve çuvalların her çiftine altmış pâre ödenmesi, 

Mudanya İskelesi'ne gelince nakliye masraflarının mübaşir eliyle hak sahiplerine peşin ödenmesi, 

acele olarak Cebehâne'ye teslim edilmesi için yeniden emir verildiği belirtilmektedir. Emrin kendisine 

ulaşmasından sonra vezirden, talep edilen kilim ve çuvallardan tedarik edilemeyenlerle ilgili olarak 

asla gecikmeye müsaade edilmemesi, daha önce ve şimdi gönderilen emirler gereğince kendisi 

tarafından kesin buyrultular yazılması, mübaşir tayin edilmesi, bedellerinin ve nakliye masraflarının 

ödenmesi, bir akçenin bile kesilmemesi ve geri kalan kilim ve un çuvallarının mübaşir tarafından satın 

alınması ve eksiksiz Cebehâne'ye teslimi hususunda gerekli gayreti göstermesi istenmektedir. Şayet 

çuval ve kilimleri vermekte inat edenler ve gevşeklik gösterenler olursa bunların habsedilmesi ve 

haklarından gelinmesi, isimlerinin İstanbul'a bildirilmesi istenmekte, kadılardan, kethüdâyerlerinden, 

yeniçeri serdârlarından, ayan-ı vilâyet ve işerlerinden bu işin tamamlanması için gerekli gayreti 

göstermeleri, işin gecikmesine sebep olacak hallerden kaçınmaları hususunda emir verildiği ve bu 

emre uyulması gerektiği ifade edilmektedir. 

Tuğrâ 

(Sultan III. Mustafa) 

Fî 29 Rebiü’l-evvel Sene 1183 [13 Ağustos 1778 ] 

Düstûr-ı mükerrem müşîr-i mufahham nizâmü’l-âlem müdebbirü’l-umûri’l-cumhur bi’l- 

fikri’s-sâkıb mütemmimü mehâmmi’l-enâm bi’r-re’yi’s-sâib mümehhidü bünyâni’d-devleti 

ve’l-ikbâl müşeyyidü erkâni’s-sa’âdeti ve’l-iclâl el-mahfûfu bi-sunûfi avâtıfi’l-meliki’l-a’lâ 

Anadolu vâlisi vezîrim ( ) paşa edâma Allahü te’âlâ iclâlehü ve mefâhirü’l-kuzât ve’l-hükkâm 

ma’âdinü’l-fezâil ve’l-ekârim ve Kütahya Mütesellimi Abbas zîde mecdühu Uşak ve ol 

havâlîlerde vâki’ kazâların kadıları zîde fazlühum ve mefâhirü’l-emâsil ve’l-akrân kethüdâ 

yerleri ve yeniçeri serdârları ve a’yân-ı vilâyet ve iş erleri ve bundan akdem Cebehâne-i 

‘Âmirem ocağı tarafından bu husûsa mübâşir ta’yîn olunan tevkî-‘i refî-î hümâyûn vâsıl 

olıcak  ma’lûm  ola  ki,  Cebehâne-i  ‘Âmiremde  mevcûd  olan  sefer-i  hümâyûnum  takımı 

mühimmâtından ifrâz ve Gürcistan seferi içün irsâl olunan mühimmât Cebehâne'ye bedel-i 

seferiye takımı tekmiliçün Uşak ve Gördüs ve Selendi ve Işıklu Daskırı ve Demirci ve Karataş 

ve Kula ve Simav ve Dinâr ve Muğla ve ol havâlilerde kilîm bulunan kazâlardan mübâya’ası 

fermânım olan bin beş yüz ‘aded kilîm-i sâyisâne ve bin beş yüz çift çuvalın îcâb eden bahâ 

ve ücret-i nakliyesi fî’at-ı mîriye mûcibince mübâşir-i merkûm yedinden ashâbına an nakdin 

edâ ve teslîm olunarak kilîm ve çuvâl i’mâl olunan kazâlardan bilâ-tevakkuf mübâya’a ve 

ihrâca ve mübâşir-i merkûma teslîm ettirilmek bâbında mukaddemâ bi’d-defâ’ât evâmir-i 
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‘aliyye ısdâr ve irsâl olunmuşken mübâşir-i merkûm müddet-i vâfireden berü ol tarafda meks 

ü ikâmet ve ol mikdâr kilîm ve çuvâlın tekmîlen mübâya’a olunduğu haberi vürûd 

etmediğinden… maslahat-ı mühimmeye bâ’is olmağla bir gün evvel mübâya’a ve der-i 

‘aliyyeme o mühimmât-ı mezkûrenin bir gün akdem ve bir sa’at mukaddem tahsîl ve tekmîl 

ve i’mâlatına ve müsâra’aten ‘Âsitâne-i Sa’âdetime irsâl ve Cebehâne-i ‘Âmireme teslîmi 

kazâhâ-yı mütehattimeden olmağla bakâyâ kalan ol mikdâr kilîm ve çuvâl ve hasîr irsâline 

ihtimâm olunmak içün emr-i şerîfim sudûrunu bu def’a dahi ocak tarafından inhâ ve istid’â 

olunmağla sen ki vezîr-i müşârün-ileyhsin Gürcistan seferi mühimmâtına bedel mârü’z-zikr 

mahallerden mukaddemâ mübâya’ası fermânım olan bin beş yüz ‘aded kilîmin beher ‘adedi 

altmış ve bin beş yüz çift çuval ve çuvalın beher çifti gerek altmış pâreden sâbıkı mûcibince 

îcâb eden bahâ ve Mudanya İskelesi’ne gelince ücret-i nakliyesi dahi an nakdin mübâşiri 

yedinden ashâbına edâ ve teslîm olunarak mübâya’a ve tedârik ‘Âsitâne-i Sa’âdetime nakl ve 

teslîm-i Cebehâne-i Âmirem ettirilmek fermânım olmağın te’kîden ve isti’câlen işbu emr-i 

celîlü’l-kadrim ısdâr ve irsâl kılınmışdır imdi, vusûlünde ber-vech-i muharrer matlûb olan ol 

mikdâr kilîm ve çuvallardan henüz tahsîl olunmayan mezkûrü’l-mikdâr kilîm ve çuvalların 

tahsîli husûsuna bundan sonra kat’â te’hîr ve tevakkufa ruhsat ve cevâz göstermeksizin 

mukaddemâ ve bu def’a sâdır olan evâmir-i ‘aliyyem mûciblerince tarafınızdan müekked 

buyruldu tahrîr ve mahsûs mübâşir ta’yîn ve îcâb eden bahâ ve ücret-i nakliyesi mübâşir-i 

merkûm yedinden verilüp bir akçesi ketm ve kat’ olunmaksızın bâki kalan ol mikdâr kilîm ve 

çuvâl-ı dakîki bir kadem akdem zikr olunan mahallerden kilîm ve çuvâl i’mâl olunan 

kazâlardan mübâşir-i merkûm ma’rifeti ile mübâya’a ve tedârik ve tekmîlen Cebehâne-i 

'Âmirem içün Der-aliyyeme irsâl ve tesyîri husûsuna bezl-i külli himmet ve sarf-ı külli miknet 

eyleyesin şöyle ki zikr olunan kilîm ve çuval-ı dakîk tekmîl takım-ı sefer-i hümâyûnum ve 

serasker takımı olan mühimmâtdan bir kadem akdem mevcûd ettirilmesi lâzime-i hâlden 

idüğü ma’lûmun oldukda mübâya-ı mezkûru fîmâ-ba’d edâda te’allül ve muhâlefet ederleri 

olur ise ahz ü habs ve muhkem haklarından gelinmesiçün isim ve resmiyle Der-Aliyyeme ‘arz 

ve i’lâma musâra’at eyleyesin ve siz ki kadılar ve kethüdâ yerleri ve yeniçeri serdârları ve 

a’yân-ı vilâyet ve iş erlerisiz ol mikdâr kilîm ve çuvâlların mübâya’a ve naklî husûsuna ziyâde 

sa’y ü ikdâm eyleyüb te’hîr-i maslahata bâdi olur hâlâtdan be-gâyet tevakkı' ve mücânebet 

eylemeniz bâbında fermân-ı âlişânım sâdır olmuşdur. Buyurdum ki, hükm-i şerîfimle 

vardukda vech-i meşrûh üzere şeref-yâfte sudûr eden işbu emr-i celîlü’ş-şân vâcibü’l-ittibâ’ım 

ve lâzimü’l-imtisâlin mazmûn-ı münîfi birle ‘amel olunub hilâfıyla vaz’ ve harekete rızâ ve 

cevâz göstermeyesiz ‘alâmet-i şerîfe i’timâd kılasız. 

Tahrîran  el-yevmü’l-hâmis  ‘ışrîn Rebî’ü’l-evvel  sene  isnâ  ve  semânîn  ve  mie  ve  elf. 

(25 Rebîü'l-evvel 1182) [9 Ağustos 1768] 
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Fon Adı: Cevdet Askeriye Fon Kodu: C. AS Dosya No: 18290 

Tarih: 7 Rebîü’l-âhir 1216 [17 Ağustos 1801] 

Konusu: Demirci ve Gördes halkı yazdıkları arzuhalde, Cebehâne-i Amire'ye teslimi istenen bargir ve 

deve kilimlerinden her iki kazanın hissesine düşen kilimleri teslim ettiklerini ancak kilimlerin 

bedellerini almadıklarını ifade etmişlerdir. Bu talep üzerine durum Başmuhasebe'deki defterlerden 

incelenmiş ve bin iki yüz on beş senesinde Demirci kazasının hissesine düşen on iki adet deve kilimi ve 

dört yüz doksan üç adet bargir kiliminin Cebehâne-yi Amire’ye teslim edildiği, ancak bedellerinin 

ödendiğine dair kayıt bulunmadığı, Gördes kazasının hissesi olarak teslim edilen yetmiş iki adet 

bargir kiliminin bedeli olan iki yüz seksen sekiz kuruşun seferiye akçesinden verildiği, Demirci 

kazasının kilimleri için fiyatı mîrî üzerine yapılan hesaba göre bedelleri olan iki bin dört yüz iki kuruş 

ödenmesi gerektiği anlaşılmıştır. Hesap edildiği şekli ile Demirci kilimleri için iki bin dört yüz iki 

kuruşun seferiye akçesinden verilmesi istenmektedir. 

Fî 7 Rebîü’l-âhir 1216 [17 Ağustos 1801] 

Demirci ve Gördüs ahâlîlerinin bir kıt’a 'arz-ı hâlleri mazmûnunda Cebehâne-i ‘Âmire’de 

mevcûd bulunmak üzere Kütahya sancağı kazâlarından bâ-fermân-ı ‘âli müretteb ve matlûb 

olan  kilim-i  sâyisâne vekilîm-i  şütürdan  kazâeyn-i  mezkûreyn  hissesine  isâbet  eden 

ma’lûmü’l-mikdâr  kilîm-i  sâyisâne  ve  kilîm-i  şütürün taraflarından tamâmen  Cebehâne-i 

Âmire’ye teslîm olunmuş olduğu beyânıyla fî’at-ı mîriyelerine iktizâ eden bahâlarının i’tâsı 

husûsunda mücerred istid’â ederler der-kenâra havâle olundukda bin iki yüz on beş senesi 

tertîbinden Demirci kazâsının hissesi olmak üzere Cebehâne-yi ‘Âmire’ye on iki ‘aded  kilîm- 

i şütür ve dört yüz doksan üç ‘aded kilîm-i sâyisâne teslîm olunmuş olmağla bahâlarının i’tâ 

olunduğuna dâ’ir kayd bulunmadığı ve Gördüs kazâsının hissesi olarak bundan akdem teslîm 

olunmuş olan yetmiş iki ‘aded kilim-i sâyisânenin lâzım gelen iki yüz seksen sekiz gurûş 

bahâsı seferiye akçesinden verilmiş olmağla Demirci kazâsının mezkûrü’l-mikdâr kilimlerinin 

mîri fi’atı üzere îcâb eden bahâsı iki bin dört yüz iki gurûşa bâliğ olduğu Başmuhâsebe'den 

der-kenâr ve hesâb ettirilmişdir. Ma’lûm-ı devletleri buyuruldukda hesâb ettirildiği üzere 

meblağ-ı mezkûr iki bin dört yüz iki gurûşun seferiye akçesinden i’tâsı menût re’y-i ‘âlîleri 

ricâsı emr ü fermân. 
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Fon Adı: Cevdet Askeriye Fon Kodu: C. AS. Dosya No: 353 

Gömlek No: 14623 Tarih: 20 Rebî’ü’l-âhir 1222 [26 Temmuz 1807] 

Konusu: Kütahya taraflarından Cebehâne-i Amire için daha önce satın alınması ferman buyurulan 

belli miktar kilimden Gördes kazasına düşen yetmiş iki adet kilimin cebehâne'ye teslim edildiğine dair 

ilmühaber. 

An-hisse-i kazâ-i Gördüs an mübâya’a-i mîrî berâ-yı lâzime-i kalîçe-i liva-i şerîf…kilîm 2 

Cebehâne-i ‘Âmire teslîm şodeFî 18 Z Sene 1222 

Kilîm-i sâyisâne 

Aded 

72 

Bâ’is-i ‘ilm ü haberleridir ki, 

Enderûn-ı Hümâyûn Cebehânesi'nde mevcûd bulunmak üzere bundan akdemce Kütahya 

cânibinden mübâya’ası fermân-ı âli buyurulan ma’lûmü’l-mikdâr kaliçeye mahsûben Gördüs 

kazâsının hisse-i mübâya’ası olmak üzere bu def’a yetmiş iki 'aded kilim tamâmen teslîm-i 

Cebehâne-i 'Âmire olduğunu müş’ir işbu memhûr ‘ilm ü haber verildi. 

El-Fakîr Abdurrahman 

Ser-Halîfe-i Rikâb-ı Hümâyûn 

[Mühür] 

Sûret Verildi 

Sûret dâde Fî 20 Rebî’ü’l-evvel 1222 [26 Temmuz 1807]. 
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III-Gördes Halılarının Tefrişte Kullanıldığı Yerlere İlişkin Belgeler 

Tasnif Adı: Saderet Tasnifi Mühimme Kalemi Evrakı TasnifKodu: A. MKT. MHM. 

Dosya No: 236Vesika No: 4Tarihi: 18.Ra. 1278 [23 Eylül 1861] 

Konusu: Saray-ı Hümayun için gerekli olan halı şimdiye kadar Gördes'te halı imalatı ile ün yapmış 

tüccardan Gördesli Hacı Ahmed Ağa ve Mehmed Ağalara her zirâı yüz beş kuruşa imal 

ettirilmektedir. Ancak bu defa ihtiyaç duyulan halının her zirâının seksen sekiz kuruşa imal ettirilmesi 

için adı geçen kişilerle anlaşma yapılmış ve yapılan hesap sonucu kendilerine şimdiden biraz akçe 

verilmiştir. Adıgeçen kişiler maliyeden daha önce kendilerine sermaye olarak verilen altı yük elli bin 

kuruşun ellerinde bırakılmasını istemişlerdir. İç üretimin artması ve Gördes halısının ilerlemesi için 

gerekli kolaylığın gösterilmesi zaruretine binaen istedikleri paranın hesaplanarak hazineden 

verileceğine ve belirtilen sermaye ile ilgili olarak hazine tarafından gönderilen yazıya istinaden çıkan 

irade ile sermayenin kendilerinde bırakılacağına dair alınan kararın Maliye ve Hazine-i Hâssa 

Nezâretlerine tezkire ile bildirilmesi. 

Mâliye ve Hazîne-i Hâssa Nezâret-i Celîleleri’ne, 

Sarây-ı Hümâyûn-ı hazret-i pâdişâhî içün lüzûmu olan kalîçe Gördüs kazâsında kalîçe 

i’mâliyle me’lûf olan tüccârdan Gördüslü Hacı Ahmed ve Mehmed Ağalar ma’rifetleriyle 

şimdiye kadar beher zirâ’ı yüz beş  gurûşa olarak i’mâl ettirilmiş  olduğu halde bu kere 

i’mâline lüzûm görünen ma’lûmü’l-mikdâr kalîçenin beher zirâ’ı seksen sekiz gurûşa olmak 

üzere mûmâ-ileyhimâ ile kararlaşdırıldığından ‘ale’l-hesâb olarak şimdiden biraz akçe 

i’tâsıyla berâber mukaddemâ Mâliye Nezâret-i Celîlesi'nden sermâye olarak kendülerine i’tâ 

olunmuş olan altı yük elli bin gurûşun yedlerinde ibkâsını istid’â etmiş olduklarına ve 

ma’mûlât-ı dâhiliyenin işbu Gördüs kalîçesinin ilerülemesi zımnında teshîlât-ı îcâbiyenin 

icrâsı lâzimeden bulunduğuna binâen istedikleri ‘ale’l-hesâb Hazîne-i Hâssa’dan i’tâ 

olunacağı cihetle zikr olunan sermâyenin dahi îbkâsı husûsu Hazîne-i Hâssa Nezâret-i Celîlesi 

tarafından vukû’ bulan iş’âr üzerine müte’allik ve şeref-sudûr buyurulan irâde-i seniyye-i 

hazret-i mülûkâne muktezâ-yı münîfinden olarak keyfiyet nezâret-i celîle-i müşârun-ileyhâya 

dahi bildirilmekle ber-mûceb-i irâde-i seniyye zikr olunan sermâye akçesinin mûmâ-ileyhimâ 

‘uhdelerinde ibkâsı husûsuna himmet buyurulmak siyâkında tezkire. 

Mâliye Nezâret-i Celîlesi’ne bildirilmiş olduğu beyânıyla tezkire. 
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Fon Adı: İrade Dahiliye Fon Kodu: İ. DH. No: 581/40424-1a-bTarih: 21 Rebîü’l- 

âhir Sene 1285 [11 Ağustos 1868]. 

Konusu: 11 Ağustos 1868 tarihli Gördes ayan, eşraf, tüccar ve daha birçok kişinin (59 kişi) imza ve 

mührünün bulunduğu mahzarda Gördesliler, kazanın taşlık bir yer olduğunu, memleketleri böyle 

olmasına rağmen, Cenab-ı Allah'ın kendilerine halı imal sanatını lütuf ve ihsan etmiş olduğunu ve 

bununla geçimlerini sağladıklarını, birkaç senedir İstanbul ve İzmirli halı tüccarlarının halılarını 

kendilerine imal ettirdiklerini, dokuttukları bu halıları pahalıya satmalarından dolayı yabancı malın 

revaç bulduğunu ve kendi ürettikleri malların kullanılmaz olduğunu belirtmişlerdir. Mahzarın 

devamında, padişahın Çırağan Sarayı'nın tefrişi için gerekli olan halıyı memleket dahilinde imal 

ettirmek istediği, bunun için açılan ihaleyi Alizâde Ahmed Beğ'in kazandığı ve halıyı Gördes'te imal 

ettirmek istediği belirtilmektedir. Hal böyle iken, İzmir'de ve İstanbul'da bulunan halı tüccarları 

Ahmed Beğ hakkında çürük yapağı ve kalp boya ile halı imal ediyor diye Şura-yı Devlet'e yalan 

arzuhal sunmuşlar ve bu durum Gördesliler tarafından duyulmuştur Gördesliler yazdıkları ve 

imzaladıkları mahzar ile zikredilen tüccarların kötü ve yalan sözlerine itibar edilmemesini ve bunun 

bir arz ile hükümet merkezine iletilmesini istemişlerdir. Mahzarın altında, yazılanların doğruluğu 

Kaza İdare Meclisi üyelerinden başta kaza kaymakamının, nâibinin, müftüsünün, mal müdürünün ve 

dört azanın imza ve mühürleri ile tasdik edilmiştir. 

Sâye-i pâdişâhîde mutavattın bulunduğumuz Gördüs kazâsı sengistan bir mahal olub Cenâb-ı 

Hak ve feyyâz-ı mutlak kalîçe i’mâl san’atını lutf ve ihsân buyurarak bu yüzden kesb-i 

ta’ayyüş etmekde bulunduğu halde çend senelerden berü Dersa'adet ve İzmir kalîçe tüccarları 

bizlere i’mâl ettirüb İslâmbol’da nemâlı bahâ ile füruht ettiklerinden dolayı efrenc emti’ası 

revâç bulub emti’a-i ‘âcizânemiz mu’attal hükmünde kalmış olduğu halde cenâb-ı mennân 

ömr-i ikbâl-i şevket-i şâhâneyi müzdâd vârîke-i saltanat-ı seniyyelerinde ber-karâr buyursun 

şu hâle  vâkıf olarak Çırağan Sarây-ı Hümâyûnları’na lüzûm görünen kalîçeyi memâlik-i 

mahrûsa-i şâhâneleri i’mâlâtından ferş olunmasına irâde ve fermân ve me’mûr-ı mahsûs 

irsâliyle numûne olmak üzere her bir cins i’mâlâtdan birer seccâde mübâya’asıyla lüzûm olan 

kalîçe İzmîr ve Asitâne kalîçe tüccarları miyânelerinde icrâ olunan münâkasada i’mâlât-ı 

mezkûr ‘Alizâde Ahmed Beğ uhdesinde karârlaşmış olduğundan mûmâ-ileyh kazâmıza bi’l- 

vürûd zât-ı mekârim-simât-ı pâdişâhînin murâd-ı ‘aliyyeleri memâlik-i şâhâneleri emti’asının 

ilerülemesi ve her sınıf teba’anın bu yüzden hisse-mend-i menfa’a olmaları arzusunda olub 

kendüsü dahi ‘âcizâne ta’ahhüd ederek gelmiş ve murâdı bu işden pek çok kâr etmeyüb bu 

efkâr-ı ‘ayân-ı pâdişâhîyi cümleye bildirmek ve gayret-i vatan kaziyesine ri’âyet edüb ilerüde 

sâye-i şâhânede mazhar-ı mükâfât olmak emel ü arzu ettiğini kazâmız meclisinde cümle 

muvâcehesinde ifâde ve beyân etmiş ve şimdiye kadar boyacı esnâfına kırmızı ve çivîdi İzmir 

ve Asitâne tüccarları nemalı bahâ ile verüb anlar da bizlerden beher kıyyede on beş gurûş 

boya parası almakda iken boyacı esnâfını celb ve lüzûmu olan kırmızı ve çivîdî İzmir’den kaç 

gurûşa mübâya’a eder ise bir pâre zamm etmeyerek vereceğini ifâde etmekle şimdiye kadar 

bir kıyyesine on beş gurûş verdiğimizi on gurûşa kontrato etmiş ve tüccâr-ı sâ’irenin dokuz 

gurûşa verdiği yapağın akçesini nakden yedimize verüb istediğimiz mahallerden beş buçuk 

altı gurûşa mübâya’a ederek i’mâlât-ı mezkûre kemâl-i memnûniyetle mübâşerete cümleyi 

mecbûr etmiş ‘asr-ı meyâmin-i hazret-i tâcidârîde böyle bir lutf u ihsâna mazhar 

olduğumuzdan mu’attal destgâhlar dahi küşâd olunub yetmiş yaşını mütecâviz nisvânlar dahi 

i’mâle mu’âvenet ve tertîbât-ı numûneleri mûcibince i’mâl ve gününde yetişdirmek sa’y ü 

gayret bidâyet-i i’mâlâtdan bu tarih(e) gelince(ye) kadar kâ’im-makâmımız rıf’atlü Mustafa 
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Necîb Efendi bendeleri dahi haftada iki def’a hey’et-i meclisle berâber ashâb-ı destgâhı gezüb 

nezâret(le) elimizden geldiği mertebe a’lâ yapılmasına dikkat etmekde bulunduğumuz hâlde 

İzmir ve Asitâne’de bulunan kalîçe tüccârları tarafından mûmâ-ileyh Ahmed Beğ hakkında 

çürük yapâk ve kalb boya ile kalîçe i’mâl ettiriyor deyü Şûrâ-yı Devet-i ‘Aliyye’ye kizb 

olarak arz-ı hâl takdîm edüb kemal-i memnûniyetle i’mâl etmekde bulunduğumuz kalîçelerin 

kabûl olunmamasını istid’â etmekde oldukları mesmû-‘ı ‘âcizânemiz olmuş şu  hâl 

cümlemizin muharrer niyetini bâdî lutf u merhamet-i pâdişâhiden mahrûmiyetimizi mûcib 

olacağından tüccâr-ı merkûmûnun bu bâbda garaz-kerâne ifâdelerine havâle-i sem’ ve i’tibâr 

buyurulmaması niyâzı ma’razında takdîm-i istirhâm-nâme-i ‘umûmiye ictisâr kılındı iş bu 

istid’â-yı ‘umûmiye-i âcizânemiz meclisce bi’t-tasdîk pîş-gâh-ı cenâb-ı vilâyet-penâhîye 

takdîm ve keyfiyetin der-bâr-ı merhamet-karâra ‘arz ve inhâsıyla meydanda olan ‘arzın 

bildirilmesi ne esbâba mütevakkıf ise lutf u ihsân buyurulmak üzere cenâb-ı ‘âlî mutasarrıfa 

irsâline himem-i ‘aliyyeleri derkâr buyurulmak bâbında emr ü irâde hazret-i men lehü’l- 

emrindir. Fî 21 Rebîü’l-âhir Sene 1285 [11 Ağustos 1868]. 

(Mahzarın altında ayan ve eşrâfdan 59 kişinin mührü bulunmaktadır). 

Vürûd-ı mazbata-i ‘umûmiyede muharrer bulunan bi’l-cümle ifâdeten vâkı’a mukârin-i sıhhat 

ve zîrinde muharrer imza ve mühürler Gördüs kazâsının tüccâr-ı mu’teberân ve sâ’irenin 

olduğunu mübeyyin 

Ağustos 1868]. 

Bende Kâimkâm 

[Mühür] 

işbu mahalle şerh ve temhîr kılındı. Fî 23 Rebîü’l-âhir Sene 1285 [13 

Ed-dâî Nâ’ib  Ed-Dâî Müfti Bende Müdir-i Mâl 

[Mühür] 

Bende A’zâ 

[Mühür] [Mühür] [Mühür] 

Bende A’zâ 

[Mühür] 

Bende A’zâ 

[Mühür] 

Bende A’zâ 

[Mühür] 
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Fon Adı: İrade Hariciye Fon Kodu: İ. HR. No: 244/14507-2 

Konusu: Geçenlerde Amerika'dan silah alımı sırasında Amerika Birleşik Cumhuriyeti Başkanı'nın 

etkili olan yardımlarına karşılık padişahın memnuniyetinin bir ifadesi olarak başkanlık sarayının 

kabul salonuna döşenmek üzere bir halı imal edilip gönderileceği Washington Sefareti'ne 

bildirilmiştir. Bu durumun Amerikan Başkanı'na nasıl bildirildiği ve başkan tarafından nasıl 

karşılandığı Washington Sefareti tarafından hükümet merkezine gönderilen tahriratta belirtilmiştir. 

Bu tahriratın tercümesi sadrazam tezkiresi ile padişaha sunulmuştur. 

‘Atûfetlü Efendim Hazretleri, 

Geçende Amerika’dan mübâya’a olunan esliha münâsebetiyle cemâhir-i müctemi’a-i Amerika 

re’îsi tarafından Devlet-i ‘Aliyye hakkında gösterilen müessir hayır-hâhı mûcib mahzûziyet-i 

seniyye-i hazret-i şehinşâhî olduğuna nişân olmak ve riyâsete mahsûs saray salonuna ferş 

olunmak üzere bir kalîçenin i’mâl ve irsâl kılınacağı geçende bâ-irâde-i seniyye Washington 

Sefâret-i Seniyyesi'ne bildirilmişdi. Bu keyfiyetin beyân-ı mahzûziyet-i seniyye ile berâber 

re’îs-i müşârun-ileyhe ne sûretle teblîğ olunduğu ve müşârun-ileyh tarafından dahi ol bâbda 

ne derecede ibrâz-ı memnûniyet ve şükrâniyet kılınmış olduğu ifâdesine dâ’ir bu kere sefâret-i 

müşârun-ilayhâ cânibinden vürûd eden tahrîrâtın tercümesi mücerred manzûr-ı ‘âli-i cenâb-ı 

şehr-i yârî buyurulmak üzere ‘arz ve takdîm kılındığı beyânıyla tezkire-i senâverî terkîm 

olundu efendim. Fî 3 Ra. Sene 1287 [3 Haziran 1870]. 

Ma’rûz-ı çâker-i kemineleridir ki, 

Esâbi’-zîb-i ta’zîm olan işbu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleriyle terceme-i merkûme manzûr-ı 

‘âli-i hazret-i pâdişâhî buyurularak yine  savb-ı sâmi-i sadâret-penâhîlerine i’âde kılınmış 

olmağla ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir. 4.Ra.Sene 1287 [4 Haziran 1870] 
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Fon Adı: İrade Hariciye Fon Kodu: İ. HR No: 249/14843-1 

Konusu: Amerika'dan silah alımı sırasında Amerika Birleşik Cumhuriyeti  Başkanı'nın etkili  olan 

yardımlarına karşılık padişahın memnuniyetinin bir ifadesi olarak Crown Palas'ın Kabul Salonu'na 

döşenmek üzere imal edilen Gördes halısının önce Newyork Limanı'na daha sonra Washington'a 

ulaştığı, büyükelçinin Amerikan Başkanı'na giderek halıyı ilgili salona naklettireceğini belirtmesi ve 

başkanın da tekrar sözlü olarak memnuniyetini ifade ettiğine dair Washington Büyükelçisi tarafından 

Hâriciye Nezâreti'ne gönderilen  tahriratın tercümesi. 

Makâm-ı  Nezâret-i  Celîle-i  Hâriciye  Fî  2  Mayıs  1871  târihiyle  Washington  Sefâret-i 

Seniyyesi'nden vürûd eden tahrîratın tercemesidir. 

Bâb-ı Âli 

Nezâret-i Celîle-i Hâriciye 

Terceme Odası 

Taraf-ı saltanat-ı seniyyeden geçen sene Amerika’da vukû’ bulan esliha mübâya’asında İdâre- 

i Cumhûriye’nin gösterdiği mu’âvenet-i hayır-hâhâne karîn-i mahzûziyet-i seniyye-i hazret-i 

pâdişâhî olduğunun cumhûriyet-i mezbûreye i’lâm ve ibrâzı maksadıyla “Crown Pala(n)sın” 

Kabûl Salonu'na ferş olunmak üzere Gördüs’de bir kıt’a kalîçenin nesc ve i’mâliyle re’îs-i 

cumhûr hazretleri cânibine gönderilmesi husûsuna irâde-i lutuf-‘âde-i cenâb-ı mülûkâne şeref- 

sudûr buyurulduğu tahrîrât-ı sâmiye-i cenâb-ı sadâret-penâhîleriyle iş’âr buyurulmuşdu. İşbu 

hediye-i seniyyenin bu kere Newyork Limanı’na vusûlünü Umûr-ı Dâhiliye Nâzırı'na 

bildirdiğim üzere nâzır-ı müşârun-ileyh sûret-i tercemesi leffen takdîm kılınan mektûbunda 

re’îs-i cumhûr hazretlerinin bu bâbda hâsıl olan teşekkürât-ı mahsûsasının teblîğini vesâtat-ı 

âcizâneme tefvîz etmişdir. Mezkûr kalîçe bu sabah Washington’a vürûd eylediğinden re’îs-i 

müşârun-ileyhin nezdine ‘azîmetle bunu mezkûr salona nakl ettireceğimi ifâde eylediğimden 

müşârun-ileyh tekrâren ve şifâhen memnûniyet ve teşekkür-i fevkâ’l-‘âdesini ba’de’l-ibrâz 

eser-i san’at-ı nefîse-i milliyemiz olan şu metâ-ı kerân-kıymet hemân yarından mahall-i 

ma'iyyetine medâr-ı revnak ve zînet olacağını beyân etmiş olduklarının ‘arz ve teblîği tecdîd-i 

te’mînât-ı sadâkat ve ubûdiyete vesîle ittihâz kılındı. 
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Fon Adı: İrade Hariciye Fon Kodu: İ. HR No:249/14843-2 

Konusu:Amerika'dan silah alımı sırasında Amerikan Hükümeti tarafından gösterilen yardıma karşılık 

olmak üzere padişahın memnuniyetini göstermek için Crown Palas'ın Kabul Salonu için nefis bir 

halının gönderildiği ve Amerikan Başkanı'nın kendi haklarında gösterilen bu ilgiye teşekkür ettiklerini 

ve şöhret kazanmış bir sanatın örneğini memnuniyetle kabul eylediklerini belirten 29 Nisan Sene 1871 

tarihinde Amerika Cumhuriyeti Umûr-ı Ecnebiye Nezâreti tarafından Washington Sefâret-i 

Seniyyesi'ne gönderilmiş olan takrîrin tercümesi. 

Amerika Cumhûriyeti Umûr-ı Ecnebiyesi Nezâreti tarafından fî 29 Nisan Sene 1871 târihiyle 

Washington Sefâret-i Seniyyesi'ne irsâl olunan takrîrin sûret-i tercemesidir. 

Bâb-ı Âli 

Nezâret-i Celîle-i Hâriciye 

Terceme Odası 

Esliha  mübâya’asında  Hükûmet-i  Cumhûriye  tarafından  gösterilen  mu’âvenetden  cenâb-ı 

şevket-me’âb-ı pâdişâhînin vâki’ olan memnûniyetlerini bi’z-zât re’îs-i cumhûr hazretlerinin 

haklarında olarak Amerika cumhûruna ibrâz maksadıyla Crown Pala(n)sın Kabûl Salonu içün 

bir kıt’a kalîçe-i nefîsenin irsâl buyurulduğu dünkü takrîrlerinde iş’âr kılınmış olduğundan 

keyfiyet derhâl re’is-i cumhûr hazretlerine ifâde ve iblâğ olundukda müşârun-ileyh zât-ı 

şevket-simât-ı cenâb-ı mülûkânenin kendü haklarında olan temâyülât-ı meveddet- 

kârânelerinin bir delîl-i celîlî olmak üzere hem-şehrîlerinizin gösterdikleri kemâl-i mahâret ve 

hüsn-i tabî’atleri semeresi olarak bi-hakkın kesb-i haysiyet ve şöhret eyledikleri bir san’atın 

şu numûnesi Hükûmet-i Cumhûriye nâmına olarak ma’a’l-memnûniye kabûl eylediklerinin 

teblîğine hulûs-ı vedlerini me’mûr eylemiş ve taraf-ı eşref-i cenâb-ı hüsrevâneye olan 

ta’zîmât-ı fâ’ika ve teşekkürât-ı zâtiyesinin vâsıta-i teblîğ olmalarını iltimâs eylemekde 

bulunmuş olduğunun tahrîr ve beyânı te’kîd mevâsîk-i hubb ü velâya zerî’a ‘add olundu. 
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Tasnif Adı: Bab-ı Ali Evrak Odası  Tasnif Kodu: BEO. Dosya No: 2236Gömlek Sıra No: 

167636 Tarihi: 27 Ramazan 1321 [17 Aralık 1903] 

Numro: 141  Târih-i Tesvîdi: 22 Ramazan Sene (1)321; 29 Mayıs Sene (1)319 [12 Aralık 

1903]  Târih-i Tebyîzi: 27 Ramazân Sene (1)321); 4 Kânûn-ı Evvel Sene (1)319) [17 Aralık 

1903] 

Sadâret-i ‘Uzmâ Mektûbî Kalemi 

Konusu: Gazi Sultan Süleyman Han'ın Rodos'ta bulunan camisi için gerekli Gördes halısıyla diğer 

masrafları için daha önce havale edilen on iki bin kuruşun sene-i maliye bütçesinden karşılanması 

gerektiğine  dair  Cezâir-i  Bahr-i  Sefîd  Vilayeti'nden gelen  2  Aralık  1903  tarihli  tahriratın 

değerlendirilmek üzere Evkâf-ı Hümâyûn Nezâret-i Celîlesi’ne gönderildiği. 

Evkâf-ı Hümâyûn Nezâret-i Celîlesi’ne 

Gâzi Sultân Süleymân Han tâbe serâhu hazretlerinin Rodos’da vâki’ Süleymâniye câmi-i 

şerîfi içün muktazî Gördüs halısıyla masârıf-ı sâ’iresi içün mukaddemâ havâle olunan on iki 

bin gurûş sene-i mâliye emvâlinden tesviyesi lüzûmuna da’ir Cezâir-i Bahr-i Sefîd 

Vilâyeti'nden gelen 12 Ramazan Sene (1)321 [2 Aralık 1903] târihli ve 33 numarolu tahrîrât 

leffen savb-ı devletlerine 

i’âdesine himmet. 

tisyâr kılınmağla mutâla’a-i devletlerinin ibrâsına ve masrafının 
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Tasnif Adı: İrâde Maliye Tasnif Cinsi: İ.ML.  Dosya No:18 Gömlek No: 49 

Tarihi: 28 Safer 1314 [8 Ağustos 1896] Orijinâl No: 11 Safer 1314 [22 Temmuz 1896] 

Konusu: Gazi Sultan Süleyman Han'ın Rodos'ta yaptırdığı cami için gerekli olan yüz yetmiş dokuz 

metrekare Gördes halısının İstanbul'dan alınması durumunda nakliye hariç bedelinin on dört bin sekiz 

yüz küsur kuruş, mahallinden satın alınırsa masrafın on iki bin kuruş olacağı ifade edilmektedir. 

Ayrıca zikredilen cami vakfının hazine tarafından idare edilen mazbut bir vakıf olması sebebiyle 

gerekli paranın nezâretin bin üç yüz on iki senesi muvâzenesine dâhil bulunan müteferrika tertîbinden 

karşılanması ve meselenin ilgili nezârete havale edilmesi gerektiği belirtilmektedir. 

Şûrâ-yı Devlet Dâhiliye Dâ’iresi 

‘Aded 

1397 

Mâliye  Nezâreti’nin  Şûrâ-yı  Devlet’e  havâle  buyurulan  18  Muharrem  Sene  (1)314  [29 

Haziran 1896] târih ve beş yüz yirmi numrolu tezkiresi Dâhiliye Dâ’iresi'nde kırâ’at olundu. 

Me'âlinde, Cennet-mekân Gâzi Sultân Süleyman Hân Hazretleri'nin Rodos’da vâki’ câmi-i 

şerîfi içün muktazî yüz yetmiş dokuz metro murabba’ı Gördüs halısının hazînece mübâya’a ve 

irsâli veyâhûd mahallince mübâya’a olunmak üzere bahâsıyla nakliye ve masârıf-ı sâ’iresi 

olan on iki bin gurûşun sarfına me’zûniyet i’tâsı Cezâ’ir-i Bahr-i Sefîd Vilâyeti'ne bâ-mazbata 

iş’âr olunmuş olmasına ve müşârun-ileyh hazretlerinin evkâfı Hazîne-i Celîle’den mazbûtan 

idare olunduğu gibi câmi-i şerîf-i mezbûrun masârıf-ı ta’mîriyesi de hazinece tesviye edildiği 

kayıddan ve mezkûr halının Dersa’âdetçe mübâya’ası hâlinde on dört bin sekiz yüz küsûr 

gurûş i’tâ ve masârıf-ı nakliyesinin başkaca îfâsı lâzım gelüb şu hâlde mahallince mübâya’ası 

menfa’at-ı hazîneyi mûcib olacağı Hazîne-i Celîle Mübâya’ât Komisyonu’nca icrâ kılınan 

tahkîkatdan anlaşılmasına bina’en bunun mahallince mübâya’a olunmak üzere lüzûm 

gösterilen on iki bin gurûşun nezâretin bin üç yüz on iki senesi muvâzenesine dâhil bulunan 

müteferrika tertîbinden mahsûbu husûsu istîzân olunmuş ve sûret-i iş’âr muvâfık-ı maslahat 

bulunmuş olmağla ber-vech-i istîzân icrâ-yı îcâbının nezâret-i müşârun-ileyhâya havâlesi 

tezekkür kılındı. Ol bâbda emr ü fermân hazret-i men lehü’l-emrindir. Fî 11 Safer Sene (1)314 

ve Fî 10 Temmuz Sene (1)312 [22 temmuz 1896]. 

[Mazbatanın altında Şûrâ-yı Devlet azası on yedi kişinin mührü bulunmaktadır. Ayrıca 

üyelerden dört kişinin isimleri altında toplantıda bulunamadıkları ve bir kişinin de nâ-mîzâc 

(hasta) olduğu belirtilmiştir]. 
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Tasnif Adı: İrâde Maliye Tasnif Cinsi: İ.ML Dosya No:18 Gömlek No: 49-2 

Konusu: Hazine tarafından idare edilen Gazi Sultan Süleyman Han'ın Rodos'taki camisi için ihtiyaç 

duyulan halıların parasının Mâliye Nezâreti'nin bin üç yüz on iki senesi muvâzenesine dahil bulunan 

müteferrika tertibinden karşılanması konusunda Şurâ-yı Devlet tarafından bir mazbata hazırlanmış, 

sadrazam da padişaha sunduğu tezkire ile meselenin mazbatada belirtildiği şekilde yapılmasının 

uygun olup olmadığını sormuştur. Padişah konunun sadrazam tezkiresinde ifade edildiği şekilde 

yapılmasını irade buyurmuştur. 

Bâb-ı ‘Âlî 

Dâ’ire-i Sadâret 

Amedî Divân-ı Hümâyûn 

628 

‘Atûfetlü Efendim Hazretleri, 

Cennet-mekân Gâzi Sultan Süleyman Hân tâbe serâhu Hazretleri'nin Rodos’da vâki’ câmi-i 

şerîfi içün muktazî yüz yetmiş metro murabba’ı Gördüs halısının ma’a masârıf-ı nakliye on iki 

bin gurûşla mahallince mübâya’ası ve müşârun-ileyh hazretlerinin evkâfı, Hazîne-i Celîle’den 

mazbûtan idâre olunduğu cihetle meblağ-ı mezbûrun bin üç yüz on iki senesi mâliye 

muvâzenesine dâhil bulunan müteferrika tertîbinden mahsûbu husûsunun Mâliye Nezâret-i 

Celîlesi'ne havâlesi tezekkür kılındığına dâ’ir Şurâ-yı Devlet Dâhiliye Dâ’iresi’nin mazbatası 

‘arz ve takdîm olunmuş olmağla ol bâbda her ne vecihle irâde-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet- 

penâhî şeref-sünû’ ve sudûr buyurulur ise mantûk-ı ‘âlîsi infâz edileceği beyânıyla tezkire-i 

senâverî terkîm kılındı efendim. Fî 18 Safer Sene (1)314 ve Fî 17 Temmuz Sene (1)312 [29 

Temmuz 1896].Sadrazam 

Ma’rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki, 

Resîde-i dest-i ta’zîm olub melfûfuyla manzûr-ı ‘âlî buyurulan işbu tezkire-i sâmiye-i sadâret- 

penâhî üzerine mûcibince irâde-i seniyye-i hazret-i hilâfet-penâhî şeref-sudûr buyurulmuş 

olmağla ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir. Fî 28 Safer Sene (1)314 ve Fî 7 

Temmuz Sene (1)312 [8Ağustos 1896]. Ser-Kâtib-i Şehr-i Yârî 

95 

 



Tasnif Adı: Şurâ-yı Devlet Evrâkı Tasnif Cinsi: ŞD Dosya   No:   366Gömlek   No:   6 

Tarihi: 12 Safer 1314 [23 temmuz 1896] Orijinal Kayıt No: Mâliye 12/593 

Konusu:Gazi Sultan Süleyman Han'ın Rodos'ta yaptırdığı cami için gerekli olan yüz yetmiş dokuz 

metrekare Gördes halısının İstanbul'dan alınması durumunda nakliye hariç bedelinin on dört bin sekiz 

yüz küsur kuruş, mahallinden satın alınırsa masrafın on iki bin kuruş olacağı Hazîne-i Celîle 

Mübâyaa Komisyonu’nca yapılan araştırmadan anlaşılmıştır. Ayrıca zikredilen cami vakfının hazine 

tarafından idare ve tamir edilen mazbut bir vakıf olması sebebiyle gerekli paranın nezâretin bin üç yüz 

on iki senesi muvâzenesine dahil bulunan müteferrika tertibinden karşılanması için gerekli iznin 

verilmesi hususu Mâliye Nâzırı tarafından sadarete yazılan bir yazı ile istenmiştir. 

Nezâret-i Umûr-ı Mâliye 

Muhâsebe-i ‘Umûmiye 

‘Aded 

521 

Ma'rûz-ı çâker kemîneleridir ki, 

Cennet-mekân Gâzî Sultân Süleyman Hân tâbe serâhu hazretlerinin Rodos’da vâki’ cami-i 

şerîfi içün muktazî yüz yetmiş dokuz metro murabba’ Gördüs halısının hazînece mübâya’a ve 

irsâli veyâhûd mahallince mübâya’a olunmak üzere bahâsıyla nakliye masârıf-ı sâ’iresi olan 

on iki bin gurûşun sarfına me’zûniyet i’tâsı Cezâ’ir-i Bahr-i Sefîd Vilâyeti İdâre Meclisi’nden 

bâ-mazbata iş’âr olunmuş ve müşârun-ileyh hazretlerinin evkâfı, Hazîne-i Celîle’den 

mazbûtan idâre olunduğu gibi câmi-i şerîf-i mezbûrun masârıf-ı ta’miriyesi hazînece tesviye 

edildiği kayıddan ve mezkûr halının Dersa’âdetçe mübâya’ası hâlinde on dört bin sekiz yüz 

küsûr gurûş i’tâ ve masârıf-ı nakliyesinin başkaca îfâsı lâzım gelüb şu halde mahallince 

mübâya’ası menfa’at-i hazîneyi mûcib olacağı Hazîne-i Celîle Mübâya’ât Komisyonu’nca 

icrâ kılınan tedkîkâtdan anlaşılmış olmasına binâen bunun mahallince mübâya’a olmak üzere 

lüzûm gösterilen on iki bin gurûşun Dâ’ire-i Mâliye'nin bin üç yüz on iki senesine dâhil 

bulunan müteferrika tertîbinden mahsûbu husûsunun huzûr-ı sâmi-i dâver-i efhamîlerinin 

istîzânı Muhâsebe-i ‘Umûmiye-i Mâliye’den ifâde kılınmağla ol bâbda emr ü fermân hazret-i 

veliyyü’l-emrindir. Fî 18 Muharrem Sene 1314 ve fî 18 Haziran Sene (1)312 [29 Haziran 

1896]. Mâliye Nâzır 
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Fon Adı: Yıldız Mütenevvi Maruzat Evrakı Fon Kodu: Y. Mtv. Dosya No:175 

Gömlek No: 310-1 Tarih: 22 Zilkade 1315 [14 Nisan 1898] 

Konusu:  Aişe  Sultan  Hazretleri'nin  dairelerine  döşenecek  Gördes  yol 

sayılarını, ölçülerini ve fiyatlarını gösteren Mefruşat İdaresi keşif defteri. 

Hazîne-i Hassâ-i Şâhâne 

7913 

Mefrûşât İdâresi 

Keşif Defteridir. 

halısı ile diğer eşyaların 

97 

Cinsi 
Fî’atı Eşyâ Yekûn İcmâl 

Gurûş Pâre Mikdârı Gurûş Pâre Gurûş Pâre 

Devletlü, ‘ismetlü ‘Âişe Sultân 

Efendi Hazretleri dâ’irelerinin 

Gördüs yol halılarıyla eşyâ-yı 

sâ’iresine dâ’ir keşif defteridir. 

Gördüs Yol Halısı 37 Arşun 280 10360 

Bürümcek 12 Metro  131 55 1578 60 

İstanbul Dantelası 10 Top 7 70 

İstanbul Dantelası 10 “ 8 80 

Peluj 20 Metro   30 600 

Göğezli Kumâş 54 Metro   10 540 

Kırmızı Yıldızlı Kumaş 42 Metro   10 420 

İnce Kordon 1 Metro   60 60 

Hatpe? Saçağı 15 Metro 5 75 

Rozatalı Püskül 5 Aded 4 20 

Pamuk 7 Kıyye 6 42 

İnce Amerikan 32 Top 0,5 16 

Şerid 1 Metro   20 20 

Peluj 20 Metro 2 40 

Püskül Takımı 20 Takım 2 40 

Tül Örtü 60 'Aded 3 180 

Tül Örtü 52 'Aded 2 104 

Fes Rengi Peluj 20 Metro 4 80 

Santit 2 “ 4 8 

Pamuk 7 Kıyye 2 14 

İnce Amerikan 32 Top 0,5 16 

Teji Yorgancı 1040 

Masârıf-ı Müteferrika 80 15483 

Mezkûr yol halılarıyla eşyâ-yı sâ’ire ber-vech-i muharrer on beş bin dört yüz seksen üç 

gurûşla vücûda gelebileceği bi’l-keşif anlaşılmış olmağla ol bâbda emr ü fermân hazret-i men 

lehü’l-emrindir. Fî 27 Mart Sene (1)314 [8 Nisan 1898] 

Mefrûşât-ı Hümâyûn Müdürü Baş Kâtip Keşif Me’mûru 

[Mühür] [Mühür]  [Mühür] 



Fon Adı: Yıldız Mütenevvi Maruzat Evrakı Fon Kodu: Y. Mtv. 

Dosya No: 175 Gömlek No: 310-2 Tarih: 22 Zilkade 1315 [14 Nisan 1898] 

Konusu:  Aişe  Sultan  Hazretleri'nin  dairelerinin  Gördes  yol  halısı,  dört  adet  cibinlik,  gezdirme 

minderi ve gerekli diğer eşyalar ile tefriş edilmesini padişahın irade buyurduğunu musahiplerinden 

Nadir Ağa bildirmiştir. Verilen bu emir üzerine yapılan keşif neticesinde eşyaların on beş bin dört yüz 

seksen üç kuruş harcanarak imal edilebileceğinin anlaşıldığı ve imaline başlandığı Mefrûşât-ı 

Hümâyûn İdaresi’nden bir müzekkere ile bildirilmiş ve keşif defteri ek olarak sunulmuştur. Hazîne-i 

Hâssa Nâzırı Ohannes Efendi bu hususta ne şekilde emir verilirse ona göre hareket edileceğini 

belirtmektedir. 

Hazîne-i Hâssa-i Şâhâne 

Tahrîrât Kalemi 

‘Aded 

89 

Atûfetlü Efendim Hazretleri, 

Devletlü ‘ismetlü ‘Âişe Sultan 'aliyyetü'ş-şân Hazretleri dâ’ire-i ‘aliyyelerinin her tarafına 

Gördüs yol halısı ferş ve dört ‘aded cibinlik ve gezdirme minderi ile sâ’ir eşyâ-yı 

müteferri’asının i’mâli muktezâ-yı irâde-i seniyye-i cenâb-ı pâdişâhîden bulunduğu 

musâhabât-ı hazret-i şehr-i yârîden Nâdir Ağa tarafından teblîğ olunması üzerine keşf 

ettirildikde eşyâ-yı mezkûrenin on beş bin dört yüz seksen üç gurûş sarfıyla vücûda 

gelebileceği anlaşılarak bir tarafdan i’mâline de başlatdırılmış olduğu Mefrûşât-ı Hümâyûn 

İdaresi’nden bâ-müzekkere beyân olunmuş ve ol bâbdaki keşif defteri leffen ‘arz ve takdîm 

kılınmış olmağla emr ü fermân-ı hümâyûn-ı cenâb-ı cihân-bâni her ne vecihle şeref-sünûh ve 

sudûr   buyurulur   ise   mantûk-ı  münîfine  tevfîk   hareket  olunacağı 

buyuruldukda emr ü fermân hazret-i men lehü’l-emrindir. 

Fî 22 Zi'l-ka'de Sene (1)315 ve Fî 2 Nisan Sene (1)314 [14 Nisan 1898] 

Nâzır-ı Hazîne-i HâssaOhannes 

muhât-ı ‘ilm-i ‘âlî 
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Fon Adı: İrade Evkâf Fon Kodu: İ. EV Dosya No: 47  Vesika No: 11 

Tarih: 25 Rebiülevvel 1326 [27 Nisan 1908] 

Konusu: Camiler ve diğer hayır kurumları için gereken yedi bin yüz endâze kare Gördes halısının 

satın alınması için yapılan açık artırma sonucunda her endaze karesinin otuz iki kuruştan satın 

alınmasına karar verildiği, toplam bedeli olan iki yüz yirmi yedi bin iki yüz kuruşun, üç yüz yirmi dört 

senesi bütçesinin mefruşât kaleminden karşılanmasının düşünüldüğü bu hususta Evkâf-ı Hümâyûn 

Nezâreti'ne emir verilmesi gerektiği sadrazam tarafından padişaha sunulan tezkirede ifade 

edilmektedir. Padişahın bu konudaki iradesi meselenin sadrazamın tezkiresinde belirttiği şekilde 

halledilmesi yönünde olmuştur. 

Bâb-ı ‘Âli 

Daire-i Sadâret 

Amedî Divân-ı Hümâyûn 

925 

Devletlü Efendim Hazretleri, 

Evkâf-ı Hümâyûn Nezâret-i Celîlesi’nin Şûrâ-yı Devlet’e muhavvel takrîri üzerine Mâliye 

Dâiresi'nden tanzîm ve leffen ‘arz ve takdîm kılınan mazbatada cevâmi-i şerîfe ve hayrât-ı 

sâi’re içün mübâya’âsına lüzûm görünen yedi bin yüz endâze murabba’ı Gördüs kalîçesinin 

ber-mûceb-i münâkasa her endâze murabba’ı otuz iki gurûşdan esmân-ı bâliğası olan iki yüz 

yirmi yedi bin iki yüz gurûşun üç yüz yirmi dört senesi bütcesinin mefruşât tertîbi dâhilinde 

tesviyesi husûsunun nezâret-i müşârün-ileyhâya havâlesi lüzûmu gösterilmiş olmağla ol bâbda 

her ne vechile irâde-i seniyye-i hazret-i hilâfet-penâhî şeref-müte’allik buyurulur ise mantûk-ı 

münîfi infâz olunacağı beyânıyla tezkire-i senâverî terkîm kılındı efendim. Fî 13 Rebî’ü’l- 

Evvel (1)326 [1 Nisan (1)324]. 

Sadrazam 

Ma’rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki, 

Resîde-i dest-i ta’zîm olub melfûfuyla manzûr-ı ‘âlî buyurulan işbu tezkire-i sâmi-i sadâret- 

penâhîleri üzerine mûcibince irâde-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhi şeref-müte’allik 

buyurulmuş olmağla ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir. 

Fî 25 Rebî’ü’l-evvel 1326 ve Fî 16 Nisan 1324 [29 Nisan 1908]. 

Ser-Kâtib-i Hazret-i Şehr-i Yârî 
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Fon Adı: İrade Evkâf Fon Kodu: İ. EVDosya No: 47 Vesika No: 11 

Tarih: 25 Rebiülevvel 1326 [27 Nisan 1908] 

Konusu:Camiler ve diğer hayır kurumları için gerekli olan üç bin metrekare Gördes halısının satın 

alınması için yapılmış olan ihaleyi Hakkı Beğ'in kazandığı, halıların her endaze karesinin otuz iki 

kuruştan temin edileceği, üç bin metrekare halının, yedi bin yüz endâze kare olduğu, bu halıların 

toplam bedelinin iki yüz yirmi yedi bin iki yüz kuruş tuttuğu, bu paranın üç yüz yirmi dört senesi 

bütçesinin mefrûşat tertibinden karşılanmasının düşünüldüğüve meselenin belirtildiği şekilde 

halledilmesi için Evkâf-ı Hümâyun Nezâreti'ne havale edilmesi gerektiği konusunda Şurâ-yı Devlet 

Mâliye Dairesi'nin hazırladığı mazbata. 

Şûrâ-yı Devlet 

Mâliye Dâiresi 

‘Aded   

208 

Evkâf-ı Hümâyûn Nezâreti’nin 16 Safer Sene 1326 [20 Mart 1908] tarihinde Şûrâ-yı Devlet’e 

havâle buyurulan 14 Safer Sene minh (1326) [18 Mart 1908] târih ve yirmi üç numrolu takrîri 

melfûfuyla berâber Mâliye Dâ’iresi'nde kıra’at olundu. 

Me’allerine nazaran cevâmi-i şerîfe ve hayrât-ı sâ’ire içün mübâya’asına lüzûm gürünen üç 

bin metro murabba’ı Gördüs kalîçesinin icrâ kılınan münâkasasını mübeyyin pusula 

mûcibince her endâze murabba’ı otuz iki gurûşdan halı tüccarı Hakkı Beğ uhdesinde takarrür 

etmiş olduğu anlaşıldığından mezkûr üç bin metro murabba’ı kalîçenin endaze murabba’ına 

tahvîlinde bâliğ olduğu yedi bin yüz endâze murabba’ının esmân-ı mecmû’ası olan iki yüz 

yirmi yedi bin iki yüz gurûşun üç yüz yirmi dört senesi bütcesinin mefrûşât tertîbi dâhilinden 

tesviyesi husûsunun nezâret-i müşârun-ileyhâya havâlesi tezekkür ve münâkasa  pusulası 

leffen takdîm kılındı, ol bâbda emr ü ferman hazret-i men lehü’l-emrindir. 

Fî 25 Rebî’ü’l-Evvel Sene (1)326 ve Fî 24 Mart Sene (1)324 [6 Nisan 1908] 

(Not: Mazbatada, Şûrâ-yı Devlet Mâliye Dâiresi reisi dâhil 27 azanın adı geçmektedir. 

Bunlardan 16 azanın mührü bulunmaktadır. Diğer 11 azanın isimleri altına kırmızı kalemle 

bulunamadıkları belirtilmiştir). 
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Tasnif Adı: Şurâ-yı Devlet Evrâkı Tasnif Cinsi: Ş D Dosya No:187 Gömlek No: 33 

Tarihi: 5 Rebîü’l-evvel 1326 [7 Nisan 1908] Orijinal Kayıt No: Evkâf 9/414 

Konusu: Camiler ve diğer hayır kurumları için gerekli olan üç bin metrekare Gördes halısının satın 

alınması için ihale yapılmıştır. Bu ihalelerde yapılan indirimi gösteren pusulaya göre ihaleyi Hakkı 

Beğ kazanmıştır. Hakkı Beğ halıların her endaze karesini otuz iki kuruştan temin edecektir. Üç bin 

metrekare halı yedi bin yüz endâze kare olup bunların toplam bedeli iki yüz yirmi yedi bin iki yüz 

kuruştur. Bu paranın üç yüz yirmi dört senesi bütçesinin mefrûşat tertibi için ayrılan paradan 

karşılanması için gerekli iznin verilmesi hususu Evkâf-ı Hümâyun Nezâreti tarafından sadarete 

yazılan bir yazı ile istenmiştir. 

Nezâret-i Evkâf-ı Hümâyûn 

Mektûbî Kalemi 

‘Aded 

23 

Cevâmi-i şerîfe ve hayrât-ı sâ’ire içün mübâya’asına lüzûm görünen üç bin metro murabba’ı 

Gördüs kalîçesinin icrâ kılınan münâkasasını mübeyyin tanzîm ve leffen takdîm olunan 

münâkasa pusulasına nazaran her endaze murabba’ı otuz iki gurûşdan halı tüccarı sa’âdetlü 

Hakkı Beğ ‘uhdesinde takarrür etmiş olduğundan mezkûr üç bin metro murabba’ı kalîçenin 

endaze murabba’ına tahvîlinde bâliğ olduğu yedi bin yüz endâze murabba’ın esmân-ı 

mecmû’ası olan iki yüz yirmi yedi bin iki yüz gurûşun üç yüz yirmi dört senesi bütçesinin 

mefrûşât tertîbi dâhilinde tesviyesine me’zuniyet i’tâsı zımnında keyfiyetin huzûr-ı sâmi-i 

cenâb-ı sadâret-penâhîlerine ‘arzı Masârıfât İdâresi'ne ifâde olunmağın ol bâbda emr ü fermân 

hazret-i veliyyü’l-emrindir. Fî 14 Safer Sene 1326 ve fî 4 Mart 1324 [18 Mart 1908]. 

Nâzır-ı Evkâf-ı Hümâyûn 

[Mühür] 
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Tasnif Adı: Bab-ı Ali Evrak Odası  Tasnif Kodu: BEO.  Dosya No:3303Gömlek Sıra No: 

247658 Tarihi: 28 Ramazan 1326 [24 Ekim 1908] 

Numro: 61 

Nisan 1908] 

Nisan 1908] 

Târih-i Tesvîdi: 27 Rebî’ü’l-evvel Sene (1)326; 15 Nisan Sene (1)324 [29 

Târih-i Tebyîzi: 28 Rebî’ü’l-evvel Sene (1)326); 16 Nisan Sene (1)324) [30 

Sadâret-i ‘Uzmâ Mektûbî Kalemi 

Konusu: Suretleri yukarıda  yazılı tezkire, irade ve münakasa  evrakı  gereğince camiler  ile diğer 

hayratlar için satın alınması gerekli görülen Gördes halısının bedelinin bin üç yüz yirmi dört senesi 

bütçesi mefruşat tertibinden karşılanması hususunda gereğinin yapılması için Sadâret-i Uzmâ Mektûbî 

Kalemi'nden  Evkâf-ı Hümâyûn Nezâret-i Celîlesi’ne gönderilen yazı. 

Evkâf-ı Hümâyûn Nezâret-i Vekâlet-i Celîlesi’ne 

Sûretleri bâlâda muharrer tezkire-i ma’rûza ve şeref-sâdır olan irâde-i seniyye-i hazret-i 

hilâfet-penâhîyi mübelliğ ...ve leffen i’âde kılınan münâkasa evrâkı mûcibince Evkâf-ı 

Hümâyûn Nezâret-i Vekâlet-i? Celîlesi’nin icrâ-yı îcâbına himmet. 

Cevâmi-i şerîfe ve hayrât-ı sâ’ire içün mübâya’asına lüzûm görünen Gördüs kalîçesinin üç 

yüz yirmi dört senesi büdçesinin mefrûşât tertîbinden tesviyesine dâ’ir. 
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Tasnif Adı: Hariciye Nezâreti Siyasi Kısım Tasnif Cinsi: HR.SYS. Dosya No:2730 

Gömlek No: 39 Tarihi: 24.10.1922 Orijinal Kayıt No: D-1823 

Konusu: Roma Sefiri, Hariciye Nezâreti'ne gönderdiği yazıda, Berlin’e büyükelçi tayin edildiği sırada 

sefârethanenin kabul salonunda kullanılmak üzere kayınvalidesine ait olup Büyük Ada’daki köşkünde 

bulunan ve 4x5,6 metre boyutlarındaki kırmızı ve tahanî renkli bir parça Gördes halısının Berlin’e 

getirilmiş olduğunu, daha sonra sefârethanenin tefrişatını tamamlamak için ödenek geldiğinden salon 

için yeni bir halı satın alındığını, devlete ait diğer eşyalarda olduğu gibi bu halıya da bir işaret 

konulduğunu, kayın validesine ait olan halının muhafaza edilmesi için Berlin’de oturan halı 

tüccarlarından Hâyim Efendi’nin deposuna kaldırılmış olduğunu belirtmektedir. Sefir yazısının 

devamında, mütarekeden sonra Berlin'de meydana gelen karışıklıklar sırasında ve Hayim Efendi'nin 

ortadan kaybolduğu esnada depo görevlilerinden birinin kayınvalidesinin halısını sefarete ait 

zannederek ne yapılması gerektiğini sorduğunu ve alınan cevaba uyarak makbuz karşılığında sefarete 

teslim ettiğini, durumdan haberdar olduğunda konuyu Hâyim Efendi'den sorduğunu belirtmektedir. 

Sefir, Hayim Efendi'nin sefarete giderek zikredilen halıyı orada bulduğunu, sefaretin diğer halılarında 

bulunan markanın bu halıda mevcut olduğunu ve sekiz sene Hayim Efendi’de kaldıkdan sonra sefarete 

getirildiğini, orada bulunan evrak memuru Ahmed Beğ'in bu durumu tasdik ettiğini, Ahmed Beğ'in 

resmi bir emir verilmedikçe halıyı Hayim Efendi'ye vermeyeceğini bildirdiğini, bu sebepten bahsi 

geçen halının adıgeçen kişiye kendisi adına teslimi için sefaret görevlisi Ahmed Beğ'e emir verilmesini 

istemektedir. 

Roma Sefâret-i Seniyyesi 

Numro 

1262 

245 

Hâriciye Nâzırı Ubbehetlü, Devletlü Müşîr Ahmed ‘İzzet Paşa Hazretleri'ne, 

Ma’rûz-ı çâkerleridir ki, 

Berlin’e sefîr-i kebîr nasb olduğum zaman sefârethânenin kabûl salonunda kullanılmak üzere 

kâ’im-vâlideme ‘âid olub Büyük Ada’daki köşkünde bulunan ve 4x5,60metro eb’adında 

kırmızı ve tahanî renkli bir kıt’a Gördüs halısı Berlin’e getirilmiş idi. Bi’l-âhere sefâret-i 

seniyyenin tefrîşâtını ikmâl etmek içün tahsîsât vârid olduğundan mezkûr salon içün 

müceddeden bir halı mübâya’a edilerek bâ-defter mevcûd olub hükûmete ‘âid bulunan sâ’ir 

bi’l-cümle eşyâda olduğu gibi iş bu halıya da bir marka ilsâk olunmuş ve kâ’im-vâlidemin 

malı olan halı muhâfaza olunmak üzere Berlin’de mukîm halı tüccârından Hâyim Efendi’nin 

deposuna kaldırılmış idi. Mütârekeyi müte’âkib Berlin’de vukû’a gelen iğtişâşât esnâsında ve 

Hâyim Efendi’nin şehr-i mezkûrdan hîn-i gaybûbetinde depo müstahdeminden biri kâ’im- 

vâlidemin halısını sefâret-i seniyyeye ‘â’id zannederek ne yapılmak îcâb ettiğini sormuş ve 

alınan cevâba ittibâen sefâret-i seniyyeye makbûz mukâbilinde teslîm eylemişdir. Keyfiyetden 

haberdâr olduğum zaman Hâyim Efendi'den istizâh-ı mâdde eyledim. Mûmâ-ileyh sefâret-i 

seniyyeye giderek mezkûr halıyı orada bulmuş sefâretin sâ’ir halılarında mevcûd olan 

markanın işbu halıda mevcûd olduğu ve sekiz sene Hâyim Efendi’de kaldıkdan sonra sefârete 

getirilmiş olduğu orada bulunan evrâk me’mûru Ahmed Beğ tarafından tasdîk olunmağla 

berâber emr-i mahsûs-ı resmî tebliğ edilmedikçe tevdî’ edilemeyeceği mûmâ-ileyh tarafından 
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bildirilmişdir.  Çâkerleri o  sırada  ağır  sûretde  hasta  bulunduğum cihetle  işi ta’kîb  etmek 

mümkün olamamış idi. Şu hâle nazaran mevzû-‘ı bahis halının taraf-ı çâkerâneme 

gönderilmek üzere Hâyim Efendi’ye tevdî’ ve teslîmi zımnında sefâret-i seniyyede me’mûr 

Ahmed Beğ’e emr ve müsâ’ade-i celîle-i cenâb-ı nezâret-penâhîlerinin leffen teblîği menût 

re’y-i sâmi-i dâver-i efhamîleridir. Ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir. 

Fî 24 Teşrîn-i evvel Sene (1)922 Roma Murahhas-ı Mahsûsu 
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Fon Adı: Hariciye Nezareti Mektubi Kalemi Fon Kodu: HR. MKT. 

Dosya No: 59 Gömlek No: 64 Tarih: 6 Şaban 1269 [15 Mayıs 1853] 

Konusu:Viyana   sefârethânesi   olarak   tutulan   dairenin   eksikliklerinin   yüz   yirmi   bin   kuruşa 

giderilebileceği, birkaç salon için gerekli olan halının oradan satın alınması halinde daha pahalıya 

mal olacağı, bu yüzden memlekette imal edilerek gönderilmesinin daha uygun olduğu Viyana sefiri 

tarafından bir tahriratla bildirilmiştir. Sefarethâne için ihtiyaç duyulan Gördes halılarının ölçülerine 

uygun olarak satın alınması ve gönderilmesi için irâde sâdır olmuştur. Halıların satın alınması 

Beytülmal Müdürü'nden istenmiş O da meseleyi Mefrûşât Muhasebesi'ne havale etmiştir. İlgili daire, 

odaların boy ve enlerini göz önüne alarak yüz doksan dokuz buçuk zirâ halının alınması gerektiğini, 

mesafenin uzak olması sebebiyle buna on buçuk zirâ daha ilave edilmek suretiyle toplam iki yüz on 

zirâ halı satın alınması lazım geldiğini belirtmiştir. Belirtilen halılar mahalline gönderilmesi için 

Bezirgan Ayon'a teslim edilmiştir. Halılar için yapılan masrafın peşin beş bin seksen kuruşa ulaştığı 

bu paranın bin iki yüz altmış sekiz senesinin sefirler bütçesinden Viyana sefirinin belirtilen eşyaları 

alması için harcama yapması için izin verilen yüz yirmi bin kuruştan karşılandığı ve eksik kalan 

eşyaların bedeli olan yüz on dört bin dokuz yüz yirmi kuruşun mahallinde sarf edilerek alınacak 

eşyanın cinsini ve miktarını gösteren defteri göndermesi için sefire Hâriciye Nezâreti tarafından 

tahrirat yazılması ve bu hususta Hariciye Vekili Mektupçusu Efendi'ye bir ilmühaber yazılıp verilmesi 

gerektiği ifade edilmektedir.  Bu talep doğrultusunda adıgeçen vekile bu ilmühaber verilmiştir. 

Viyana sefârethânesi olmak üzere bâ-irâde-i seniyye tutulmuş olan dâ’irenin ba’zı odalarının 

kâğıdlanmış ve tavanlarının boyasıyla daha sâ’ir noksânı olub ber-mûceb-i kontrato taraf-ı 

Devlet-i ‘Aliyye’den yapdırılması lâzım gelen şeylerin tanzîmiyle müceddeden alınacak 

eşyânın kemâl-i tasarrufla yüz yirmi bin gurûşa doğru hâsıl olabileceği ve sefârethânenin 

birkaç solona îcâb eden kalîçeler orada mübâya’a olunsa bahâlı olacağından memâlik-i 

mahrûsa-i hazret-i şâhâne kalîçeleri ise orada pek mu’teber olduğundan iktizâ eden kalîçelerin 

ölçülere tatbîkan buradan gönderilmesi husûsu Viyana sefîri sa’âdetlü efendi hazretleri 

tarafından bâ-tahrîrât beyân ve  iş’âr olunmuş muhâfaza-i şân-ı ‘âlî zımnında bu şeylerin 

tanzîmiyle vukû’ bulacak masârıfının Hazîne-i Celîle’den tesviye ve salonlar için lâzım gelen 

Gördüs kalîçelerinin sefîr-i müşârün-ileyh tarafından gelüb merbûtan irsâl olunan ölçülere 

tatbîkan münâsiblerinden mübâya’a olunması husûsu müte’allik ve şeref-sudûr buyurulan emr 

ü irâde-i cenâb-ı mülükâne muktezâ-yı celîlinden bulunmuş ve husûs-ı mezkûrun ol vecihle 

icrâsıyla masârıfının defter-i müfredâtını göndermiş ve sefir-i müşârün-ileyhden bâ-tahrîrât 

bildirilmiş olduğundan ber-mûceb-i irâde-i seniyye masârıf-ı mezbûrenin mahalline kaydıyla 

kalîçelerin dahi münâsiblerinden ölçülerine tatbîkan bir an evvel bi’l-mübâya’a Viyana’ya 

irsâli ve isrâsı husûsu beyaz üzerine sâdır olan fermân-ı ‘âlîde emr ve iş’âr buyurulmuş ve 

tesviye-i îcâbı Beytü’l-mâl Müdürü ‘izzetlü efendiden ba’del-isti’lâm iktizâsı mefrûşât 

muhâsebesinden lede’s-su’âl mezkûr odaların tûl ve ‘arzlarına göre yüz doksan dokuz buçuk 

zirâ’ kalîçe alınmak lâzım gelür ise de mahall-i mezkûr mesâfe-i ba’îde olmak cihetiyle ‘ale’l- 

ihtiyât on buçuk zirâ’ fazla ki cem’an iki yüz on zirâ’ Uşak-kârî tüğlü halı mübâya’a olunarak 

mahalline irsâl olunmak üzere Ayon? Bâzirgân’a teslîm olunmuş ve îcâb eden bahâsıyla 

masârıfı peşîn beş bin seksen gurûşa resîde olmuş olduğundan meblağ-ı mezbûrun altmış 

sekiz süferâ zuhûrât tertîbinden olarak Mâliye Hazînesi'nden i’tâsıçün sûreti ve ânifü’l-beyân 

beş bin seksen gurûş sefârethâne-i mezkûre eşyâ mübâya’asıçün sefîr-i müşârün-ileyhe 

me’zûniyet verilen yüz yirmi bin gurûşdan mahsûb olunduğu bilinmek ve küsûr eşyâ bahâsı 
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olan yüz on dört bin dokuz yüz yirmi gurûş mahallinde sarf ile alınacak eşyâ ne makûle şeydir 

cinsini ve mikdârını mübeyyin îcâb eden defterini göndermek üzere sefîr-i müşârün-ileyh 

cânib-i Nezâret-i Hâriciye'den tahrîrât tastîriçün mektûbi-i hâriciye vekîli ‘izzetlü beğ efendi 

tarafına ‘ilm ü haberi tahrîri iktizâ eylediği der-kenâr olunarak mûcibince sûret ve ilm ü 

haberi verilmek fermân buyurulmağın mûcibince kayd olunub sûreti verilmekle ber-minvâl-i 

muharrer sefîr-i müşârün-ileyhe tahrîrât tastîriçün mektûbi-i hâriciye vekîli ‘izzetlü beğ efendi 

tarafına işbu ilm ü haber verildi. 

Fî 6 Şaban (12)69 [15 Mayıs 1853] 

Es-seyyid Mehmed [Mühür] 
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IV-Gördes ve Uşak Halıcılığı Aleyhine Olan Faaliyetler KarşısındaÜreticilerin 

Tepkilerine Dair Belgeler 

Fon Adı: İrade Dahiliye Fon Kodu: İ. DH. No: 581/40424-1a-b 

Konusu: Gördes ayan, eşraf, tüccar ve daha birçok kişinin (59 kişi) imza ve mührünün bulunduğu 11 

Ağustos 1868 tarihli mahzarda Gördesliler, kazanın taşlık bir yer olduğunu, memleketleri böyle 

olmasına rağmen, Cenab-ı Allah'ın kendilerine halı imal sanatını lutfetmiş olduğunu ve bununla 

geçimlerini sağladıklarını, birkaç senedir İstanbul ve İzmirli halı tüccarlarının halılarını kendilerine 

imal ettirdiklerini, tüccarların dokuttukları bu halıları pahalıya satmalarından dolayı yabancı malın 

revaç bulduğunu ve kendi ürettikleri malların kullanılmaz olduğunu belirtmişlerdir. Mahzarın 

devamında, padişahın Çırağan Sarayı'nın tefrişi için gerekli olan halıyı memleket dahilinde imal 

ettirmek istediği, bunun için açılan ihaleyi Alizâde Ahmed Beğ'in kazandığı ve halıyı Gördes'te imal 

ettirmek istediği belirtilmektedir. Hal böyle iken, İzmir'de ve İstanbul'da bulunan halı tüccarları 

Ahmed Beğ hakkında çürük yapağı ve kalp boya ile halı imal ediyor diye Şura-yı Devlet'e yalan 

arzuhal sunmuşlar ve bu durum Gördesliler tarafından duyulmuştur Gördesliler yazdıkları ve 

imzaladıkları mahzar ile zikredilen tüccarların kötü ve yalan sözlerine itibar edilmemesini ve bunun 

bir arz ile hükümet merkezine iletilmesini istemişlerdir. Mahzarın altında, yazılanların doğruluğu 

Kaza İdare Meclisi üyelerinden başta kaza kaymakamının, nâibinin, müftüsünün, mal müdürünün ve 

dört azanın imza ve mühürleri ile tasdik edilmiştir. 

Sâye-i pâdişâhîde mutavattın bulunduğumuz Gördüs kazâsı sengistan bir mahal olub Cenâb-ı 

Hak ve feyyâz-ı mutlak kalîçe i’mâl san’atını lutf u ihsân buyurarak bu yüzden kesb-i 

ta’ayyüş etmekde bulunduğu halde çend senelerden berü Dersa'adet ve İzmir kalîçe tüccarları 

bizlere i’mâl ettirüb İslambul’da nemâlı bahâ ile füruht ettiklerinden dolayı efrenc emti’ası 

revâç bulub emti’a-i ‘âcizânemiz mu’attal hükmünde kalmış olduğu halde cenâb-ı mennân 

ömr-i ikbâl-i şevket-i şâhâneyi müzdâd vârîke-i saltanat-ı seniyyelerinde ber-karâr buyursun 

şu hâle  vâkıf olarak Çırağan Sarây-ı Hümâyûnları’na lüzûm görünen kalîçeyi memâlik-i 

mahrûsa-i şâhâneleri i’mâlâtından ferş olunmasına irâde ve fermân ve me’mûr-ı mahsûs 

irsâliyle numûne olmak üzere her bir cinsi i’mâlâtdan birer seccâde mübâya’asıyla lüzûm olan 

kalîçe İzmîr ve Asitâne kalîçe tüccarları miyânelerinde icrâ olunan münâkasada i’mâlât-ı 

mezkûr ‘Alizâde Ahmed Beğ uhdesinde karârlaşmış olduğundan mûmâ-ileyh kazâmıza bi’l- 

vürûd zât-ı mekârim-simât-ı pâdişâhînin karâr-ı ‘aliyyeleri memâlik-i şâhâneleri emti’asının 

ilerülemesi ve her sınıf teba’anın bu yüzden hisse-mend-i menfa’a olmaları arzusunda olub 

kendüsü dahi ‘âcizâne ta’ahhüd ederek gelmiş ve murâdı bu işden pek çok kâr etmeyüb bu 

efkâr-ı ‘ayân-ı pâdişâhîyi cümleye bildirmek ve gayret-i vatan kaziyesine ri’âyet edüb ilerüde 

sâye-i şâhânede mazhar-ı mükâfât olmak emel ü arzu ettiğini kazâmız meclisinde cümle 

muvâcehesinde ifâde ve beyân etmiş ve şimdiye kadar boyacı esnâfına kırmız ve çivîdi İzmir 

ve Asitâne tüccarları nemalı bahâ ile verüb anlar da bizlerden beher kıyyede on beş gurûş 

boya pâresi almakda iken boyacı esnâfını celb ve lüzûmu olan kırmız ve çivîdî İzmir’den kaç 

gurûşa mübâya’a eder ise bir para zamm etmeyerek vereceğini ifâde etmekle şimdiye kadar 

bir kıyyesine on beş gurûş verdiğimizi on gurûşa kontrato etmiş ve tüccâr-ı sâ’irenin dokuz 

gurûşa verdiği yapağın akçesini nakden yedimize verüb istediğimiz mahallerden beş buçuk 

altı gurûşa mübâya’a ederek i’mâlât-ı mezkûre kemâl-i memnûniyetle mübâşerete cümleyi 

mecbûr   etmiş   ‘asr-ı  meyâmin-i  hazret-i  tâcidârîde   böyle   bir   lutf  u   ihsâna   mazhar 
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olduğumuzdan mu’attal destgâhlar dahi küşâd olunub yetmiş yaşını mütecâviz nisvânlar dahi 

i’mâle mu’âvenet ve tertîbât-ı numûneleri mûcibince i’mâl ve gününde yetişdirmek sa’y ü 

gayret bidâyet-i i’mâlâtdan bu tarih(e) gelince(ye) kadar kâ’im-makâmımız rıf’atlü Mustafa 

Necîb Efendi bendeleri dahi haftada iki def’a hey’et-i meclisle berâber ashâb-ı destgâhı gezüb 

nezâret(le) elimizden geldiği mertebe a’lâ yapılmasına dikkat etmekde bulunduğumuz hâlde 

İzmir ve Asitâne’de bulunan kalîçe tüccârları tarafından mûmâ-ileyh Ahmed Beğ hakkında 

çürük yapâk ve kalb boya ile kalîçe i’mâl ettiriyor deyü Şûrâ-yı Devet-i ‘Aliyye’ye kizb 

olarak arz-ı hâl takdîm edüb kemal-i memnûniyetle i’mâl etmekde bulunduğumuz kalîçelerin 

kabûl   olunmamasını   istid’â   etmekde   oldukları   mesmû-‘ı   ‘âcizânemiz   olmuş   şu   hâl 

cümlemizin muharrer niyetini bâdî lutf u merhamet-i pâdişâhiden mahrûmiyetimizi mûcib 

olacağından tüccâr-ı merkûmûnun bu bâbda garaz-kerâne ifâdelerine havâle-i sem’ ve i’tibâr 

buyurulmaması niyâzı  ma’razında takdîm-i istirhâm-nâme-i ‘umûmiye  ictisâr  kılındı işbu 

istid’â-yı  ‘umûmiye-i  âcizânemiz  meclisce  bi’t-tasdîk  pîş-gâhı  cenâb-ı  vilâyet-penâhîye 

takdîm  ve  keyfiyetin  der-bâr-ı  merhamet-karâra  ‘arz  ve  inhâsıyla  meydanda  olan  ‘arzın 

bildirilmesi ne esbâba mütevakkıf ise lutf u ihsân buyurulmak üzere cenâb-ı ‘âlî mutasarrıfa 

irsâline himem-i ‘aliyyeleri derkâr buyurulmak bâbında emr ü irâde hazret-i men lehü’l- 

emrindir. Fî 21 Rebîü’l-âhir Sene 1285 [11 Agustos 1868].(Mahzarın altında ayan ve eşrâfdan 

59 kişinin mührü bulunmaktadır). 

Vürûd-ı mazbata-i ‘umûmiyede muharrer bulunan bi’l-cümle ifâdeten vâkı’a mukârin-i sıhhat 

ve zîrinde muharrer imza ve mühürler Gördüs kazâsının tüccâr-ı mu’teberân ve sâ’irenin 

olduğunu mübeyyin şibu mahalle şerh ve temhîr kılındı. Fî 23 Rebîü’l-âhir Sene 1285 [13 

Agustos 1868]. 

Bende Kâimkâm 

[Mühür] 

Ed-dâî Nâ’ib  Ed-Dâî Müfti Bende Müdir-i Mâl 

[Mühür] 

Bende A’zâ 

[Mühür] [Mühür] [Mühür] 

Bende A’zâ 

[Mühür] 

Bende A’zâ 

[Mühür] 

Bende A’zâ 

[Mühür] 
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Fon Adı: İrade Dahiliye Fon Kodu: İ. DH. No: 581/40424-2 

Konusu: Aydın Vilayeti Valisi tarafından Sadaret Makamı'na gönderilen yazıda, Çırağan Sarayı için 

ihtiyaç duyulan halıların Gördes'te imal ettirilmek istenmesi düşüncesine karşılık olarak, Gördes 

halkının bundan duydukları memnuniyeti ifade eden teşekkürnamenin yazıya ek olarak verildiği ifade 

edilmektedir. 

Makâm-ı Celîl-i Sadâret-i ‘Uzmâ’ya Numro 

111 

Ma’rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki, 

Nefâset ve a’lâlığı her tarafça müştehir ve gayr-i münker olan Gördüs  kalîçelerinin bir 

vakitten berü halkın nazar-ı rağbet ve i’tibârından sâkıt olması cihetiyle mevcûd olan 

destgâhların çoğu metrûk ve mu’attal kalmış ve ora halkının ise öteden berü medâr-ı 

ta’ayyüşlerinin başlıcası işbu kalîçe i’mâlâtı bulunmuş olduğuna ve rabbimiz te’âlâ dünyâ 

durdukça erîke-pîrâ-yı şevket ü şân buyursun velî-ni’met-i bî-minnetimiz pâdişâhımız 

efendimiz hazretlerinin nuhbe-i âmâl ve efkâr-ı hayriyet-disâr-ı mülûkâneleri dâ’imâ sınûf-ı 

ahâlî ve teba’a-i şâhânelerinin ez-her cihet terfîh ve ikdâr ve tevsi-‘i dâ’ire-i servet ve 

iktidârları cihetine ma’tûf ve münhasır bulunduğuna binâ’en mücerred ahâli-i vilâyet bu 

yüzden dahi hâ’iz-i gencine-i server ve mefharet buyurmak mensûcât ve ma’mûlâtları revâc- 

dâde-i i’tibâr olmak maksad-ı hayr mersadıyla geçende Çırâğân Sarây-ı Hümâyûnu içün 

lüzûm görünen kalîçe ve sâ’irenin bu taraflarda nesc ve i’mâline irâde-i kerâmet-ifâde-i 

hazret-i zıllullahî müte’allik ve şeref-sudûr buyurularak mûcîb-i ‘âlîsince nesc ve i’mâline 

bed’ ve mübâşeret olunmuş olmasıyla bu vecihle dahi meşhûd-ı ‘ayn-ı ibtihâc ve iftihâr olan 

‘inâyât-ı celîle-i ahâli perverin-i hazret-i pâdişâhiye müteşekkiran küçük bi’l-cümle ahâlî ve 

teba’a da’avât-ı mefrûza-i hazret-i tâcidârî ile bir kat daha tezyîn-i lisân-ı ‘ubûdiyet ve 

müsâdakat eylemekde ise de bir nebzesini kalemen dahi ‘arz ve beyân eylemek üzere ahâli-i 

merkûme tarafından i’tâ olunan teşekkürnâme leffen ‘arz ve takdîm kılındığı muhât-ı ‘ilm-i 

‘âli-i  hidîvîleri buyuruldukda  ol bâbda  ve  her  halde  emr  ü  fermân  hazret-i men 

emrindir. 

Fi 20 Cemâziye’l-evvel Sene (1)285 ve Fi 26 Ağustos Sene (1)284 [8 Eylül 1868]. 

Bende-i 

Vâli-i Vilâyet-i 

Aydın [Mühür] 

lehü’l- 
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Fon Adı: İrade Dahiliye Fon Kodu: İ. DH No: 581/40424-3 

Konusu:  Çırağan  Sarayı  için  gerekli  olan  halının  padişah  tarafından  Gördes'te  imal  ettirilmek 

istenmesine karşılık olarak Gördeslilerin memnuniyetlerini gösteren teşekkürnamenin ve konu ile ilgili 

Aydın Vilayeti Valisi tahriratının sadrazam tezkiresi ile padişaha sunulması. 

‘Atûfetlü Efendim Hazretleri, 

Mücerred memâlik-i cenâb-ı pâdişâhînin mensûcât ve ma’mûlâtı revâc-dâde-i i’tibâr olmak 

maksad-ı hayr mersadıyla Çırâğân Sarây-ı Hümâyûnu içün lüzûmu olan kalîçe ve sâ’irenin 

Gördüs’de nesc ve i’mâline irâde-i seniyye-i hazret-i şehr-i yârî müte’allik ve şeref-sudûr 

buyurulmuş olmasından dolayı teşekkürü mutazammın Gördüs ahâlisi tarafından tanzîm 

olunmuş olan mahzarın irsâl kılındığına dâ’ir Aydın Vilâyeti Vâlisi devletlü paşa hazretleri 

tarafından vârid olan tahrîrât mahzar-ı mezkûr ile berâber manzûr-ı ‘âli-i hazret-i şehin-şâhî 

buyurulmak üzere  ‘arz ve takdîm kılındığı beyânıyla tezkire-i senâveri terkîmine ibtidâr 

olundu efendim. Fî 27 Cemâziye’l-evvel Sene (12)85 [15 Eylül 1868]. 

Ma’rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki, 

Enmele-i zîb-i ibcâl olan işbu tezkire-i sâmiye-i sadâret-penâhîleri mârü’z-zikr tahrîrât ve 

mahzar   manzûr-ı   me’âli-i   mevfûr-ı  hazret-i  tâcidârî   buyurularak   yine   savb-ı   sâmi-i 

hidîvânelerine i’âde kılınmış olmağla ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir. 

27 Ca Sene (12)85 [15 Eylül 1868]. 

Fî 
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Tasnif Adı: Dâhiliye Nezâreti Evrâkı Tasnif Cinsi: DH.  MKT. 

Tarihi: 22 Şevvâl 1326 [17 Kasım 1908] Dosya No: 2660 Gömlek No: 73 

Dâhiliye Mektûbî Kalemi 

Târih-i  Tesvîdi:  30  Teşrîn-i  Evvel  Sene  (1)324  [12  Kasım Evrak Numrosu: 2373 

1909]  Târih-i Tebyîzi: 22 Şevvâl Sene (1)326 ve Fî 3 Teşrîn-i Sânî (1)324 [16 Kasım 1908] 

Konusu:Dahiliye  Nezâreti'nden  Hüdavendigar  Vilayeti'ne  gönderilen  yazıda,  Uşakta  bazı  halı 

fabrikalarına saldıran kişiler ve teşvikçileri hakkında Kanun-ı Esasi'nin ilanından evvel alınan 

kararların uygulanamayacağı, saldırılardan zarar gören kimselerin ilgili mahkemelere müracaat 

ederek tecavüzcüler aleyhine dava açmaları gerektiğinin tezkire-i sâmiyede emr edildiği ve ona göre 

işlem yapılması gerektiği belirtilmektedir. 

Hüdâvendiğâr Vilâyeti Vekâleti'ne? 

Uşak’da ba’zı halı fabrikalarına vukû’ bulan tecâvüzâtın mütecâsir ve müşevvikleri hakkında 

Kânûn-ı Esâsî’nin i’lânından evvel irâde ittihâz edilen mukarrerâtın tatbîk ve icrâsı el-yevm 

câ’iz olamayacağından tecâvüzât-ı vâkı’adan mutazarrır olanların mahkeme-i müte’allikasına 

mürâca’atla mütecâvizîn aleyhine ikâme-i da’vâ eylemeleri lâzım geleceği makâm-ı 

vilâyetden âhiran gelen iki kıt’a tahrîrât üzerine sebk eden istîzâna cevâben gelen tezkire-i 

sâmiyede emr  ve  izbâr 

buyurulması bâbında. 

buyurulmuş olmağla ânâ göre iktizâsının îfâsı husûsuna himmet 
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Tasnif Adı: Dâhiliye Nezâreti Evrâkı Tasnif Cinsi: DH MKT 

Dosya No: 2660 Gömlek No: 73 

Konusu: Uşak halkı tarafından tahrip edilen halı fabrikaları hakkında bazı alakadar olan kişiler 

vilayete, Meşrutiyet'ten önce mevcut olan tebliğatın düzeltilmesi gerektiğinden bahseden bir ariza 

sunmuşlardır. İlgili kişiler, bu arizayı tekid edici mahiyette iki tane daha telgraf göndermişlerse de 

bunlara da cevap verilmemiştir. Bundan ayrı olarak Hamzazâdeler Kumpanyası Müdürü Ali Rıza 

imzâsıyla mahallinden bir telgraf daha gönderilmiş olup bu telgraf yazıya ek olarak sunulmuştur. Bu 

hususta Hüdavendigar Vilayeti Valisi Dahiliye Nezâreti'nden ne yapılması gerektiğinin bildirilmesini 

istemektedir. 

Hüdâvendigâr Vilâyeti 

Mektûbî Kalemi 

‘Aded 

468 

Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi’ne 

Atûfetlü Efendim Hazretleri, 

Uşak’da ahâli-i mahalliye tarafından tahrîb edilen halı fabrikaları hakkında kable’l-ınkılâb 

vâki’ olan teblîğâtın ta’dîli lüzûmundan ve sâ’ireden bahisle takdîm edilen 17 Eylül Sene 

(1)324/30 Eylül 1908 târihli ve dört yüz yirmi numrolu ‘arîza ile ba’zı ‘alakadârân tarafından 

vâki’ olan mürâca’at üzerine ‘arîza-i mezkûreyi te’kîden yazılan iki kıt’a telgrafnâme-i ‘âcizî 

cevâbları henüz zuhûr etmemiş bu kere Hamzazâdeler Kumpanyası Müdîri ‘Ali Rızâ 

imzâsıyla mahallinden çekilen telgrâfnâme leffen takdîm kılınmış olmağla ol babda yapılacak 

mu’âmelenin tesrî-’i inbâsı husûsuna müsâ’ade-i ‘aliyye-i nezâret-penâhîleri sezâ-vâr 

buyurulması müsted’âdırol bâbda emr ü irâde hazret-i men lehü’l-emrindir. Fî 28 Ramazan 

Sene (1)326 ve Fî 11 Teşrîn-i Evvel Sene (1)324 [24 Ekim 1908] 

Hüdâvendigâr Vilâyeti 

Vâlîsi 

[Mühür] 
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Tasnif Adı: Dâhiliye Nezâreti Evrâkı Tasnif Cinsi: DH MKT 

Dosya No: 2660 Gömlek No: 73 

Konusu:  Sadaret  Makamı'ndan  Dahiliye  Nezâreti'ne  gönderilen  yazıda,  19  Eylül  1910  ve  3174 

numaralı tezkirede açıklandığı üzere Uşakta bazı halı fabrikalarına saldıran kişiler ve teşvikçileri 

hakkında Kanun-ı Esasi'nin ilanından evvel alınan kararların uygulanamayacağı, saldırılardan zarar 

gören kimselerin ilgili mahkemelere müracaat ederek tecavüzcüler aleyhine dava açmaları 

gerektiğinin Hüdavendigar Vilayeti Valisi'ne bildirilmesinin uygun görüldüğü ifade edilmektedir. 

Bâb-ı ‘Âlî 

Dâ’ire-i Sadâret-i ‘Uzmâ 

Mektûbî Kalemi 

‘Aded 

2373 

Dâhiliye Nezâret-i ‘Aliyyesi’ne 

‘Atûfetlü Efendim Hazretleri, 

6 Eylül Sene (1)326 [19 Eylül 1910] târihli ve 3174 numrolu tezkire-i ‘atûfîlerinde beyân 

olunduğu vechile Uşak’da ba’zı halı fabrikalarına vukû’ bulan tecâvüzât mütecâsir ve 

müşevvikleri hakkında Kânûn-ı Esâsi’nin i’lânından evvel irâde ittihâz edilen mukarrerâtın 

tatbîk ve icrâsı el-yevm câ’iz olamayacağından tecâvüzât-ı vâkı’adan mutazarrır olanların 

mahkeme-i müte’allikasına mürâca’atla mütecâvizîn ‘aleyhine ikâme-i da’vâ eylemeleri lâzım 

geleceğinin Hüdâvendigâr Vilâyeti'ne teblîği münâsib görünmekle ânâ göre iktizâsının îfâsına 

himmet olunması siyâkında tezkire-i hulûsuverî terkîm kılındı. Fî 12 Şevvâl (1)326 ve Fî 26 

Teşrîn-i Evvel Sene (1)324 [8 Kasım 1908]. Sadrazam Kâmil 

113 

 



Tasnif Adı: Dâhiliye Nezâreti Evrâkı Tasnif Cinsi: DH MKT 

Dosya No: 2660 Gömlek No: 73 

Konusu: Hüdavendigar Valisi adına Şefik imzası ile Dahiliye Nezareti'ne gönderilen telgrafta, daha 

önce meydana gelen saldırının Uşak'ta bulunan halı fabrikalarını mağdur ettiği, alakadar kişiler 

tarafından devamlı surette müracaatta bulunulduğu, gereğinin yapılması hususunda bu defa da kaza 

kaymakamı tarafından bir yazı gönderildiği, bu hususta sunulan 24 Ekim 1908 tarih ve 4685 numaralı 

arizaya henüz cevap verilmediği belirtilerek yazıya acele olarak cevap gönderilmesi istenmektedir. 

Telgrafnâme 

Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi’ne, 

Mukaddemâ vukû’ bulan ta’arruzdan dolayı Uşak’da muattal olan halı fabrikalarının devâm-ı 

istidâri? mağdûriyetleri intâc eylediğinden bahisle ‘alâkadarân tarafından mütemâdiyen 

mürâca’at vukû’una mebnî îcâbının icrâsı bu kere de kazâ-i mezkûr kâ’im-makâmlığından 

iş’âr edilmiş ve bu bâbda takdîm kılınan 11 Teşrîn-i Evvel (1)324[24 Ekim 1908] târihli ve 

4685 numrolu ’arîzaya cevabı henüz vürûd etmemiş olduğundan ‘arz-ı sâbık vechile îcâbının 

tesrî-i icrâ ve inbâsı müsted’âdır. Fî 4 Teşrîn-i Sânî (1)324 [17 Kasım 1908]. 

Vâli nâmına Şefîk 
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Tasnif Adı: Dâhiliye Nezâreti Evrâkı Tasnif Cinsi: DH MKT 

Dosya No: 2660 Gömlek No: 73 

Konusu:  Hamzazâdeler  Kumpanyası  Müdürü  Ali  Rıza'nın  fabrikalarına  olan  saldırı  sebebiyle 

fabrikalarının yedi aydır çalışmadığına ve zararlarının otuz bin liraya ulaştığına, zararlarının 

tespitine ve sebep olanlardan tazmin edilmesi isteğine dair Hüdavendigar Vilayeti'ne gönderdiği 

telgraf. 

Telgraf-nâme 

Hüdâvendigâr Vilâyet-i Celîlesi’ne 

Menâfi-'i vataniyyemizi inhisâr maksadıyla öteden berü ecânibin evzâ-ı tahakkire olduğu 

dostluk halleri müdâfa’a ve niyyyât-ı hırsî cûyâneleri oldukça semeresiz bırakmış hamiyyet-i 

vatan-perverâne sâ’ikasıyla Osmanlılarda fikr-i tabi’i temâdi ta’mîmine medâr olabilmek içün 

inşâ etmiş olduğumuz numûne-bahşâ-yi medeniyet olan fabrikamızın memleketce birkaç 

erbâb-ı hased ve fesâdın ilka’at ve telkînâtları âsârından başka bir şey olmamak üzere bir 

sûret-i vahşiyânede tahrîb-i emvâl-i mevcûdemizin yağma ve gâret edildiği makâm-ı 

sâmîlerine mesbûk mu’âmelât delâletiyle sâbittir. Fabrikamız...ferd hezâran...‘aynı ma’mûlâtı 

bulacağı ve kemâl-i rağbetle kasabamızda sarf u istihlâk olunmakda ve ecnebî fabrikalarının 

devâm-ı ‘ameliyâtı ve fabrikamız yedi mâhı mütecâviz mesdûd kalmış ve bu bâbda Vilâyet-i 

Celîle'ye tebliğ olunan emr-i ‘âlî dahi mevki-i icrâya konulmamış ve bu yüzden olanca 

servetimizi teşkîl eden otuz bin liralık müktesebemizin mahv ve nâ-bedîd olması son dereceye 

kadar yasımızı mûcib bir halde mazlûm bulunmakda iken Cenâb-ı Hakka hezâr şükr olsun ki 

Hükûmet-i Meşrûta-i ‘Âdile ser-nümâ-yı ‘adâlet oldu. Sâlifü’l-’arz dûçâr olduğumuz zarâr ve 

ziyânımızın resmen ta’yîn ve tahkakkuk eden müsebbibînden tazmîn ve fabrikalarımızın bir 

gün evvel işlettirilmesi ile bizlerin dahi Kânûn-ı Esâsî’den müstefîd olmaklığımıza lutf u 

‘inâyet buyurulması bâbında fermân. 

Hamzazâdeler Kumpanyası 

Müdîri ‘Ali Rızâ 

Leffiyle  evvelki  iş’ârâta  ‘ilâve   ve  serî’an  Dâhiliye  Nezâret-i  Celîlesi'ne 

mutasarrıflığına ma’lûmât. Fî 10 Teşrîn-i Sânî Sene (1)324 [23 Kasım 1908]. 

tahrîrat ve 
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Tasnif Adı: Dâhiliye Mektûbî KalemiTasnif Cinsi: DH A. AMD. 

Dosya  No:2546 Gömlek No: 13 Tarihi: 5 Receb.1319 [18 Ekim 1901] 

Dahiliye Mektûbî Kalemi 

Evrak Numrosu: 1148-1149Târih-i Tesvidi: 1 Teşrîn-i Evvel Sene (1)317 [14 Ekim 1901] 

Târih-i Tebyîzi: 5 Receb Sene (1)319/4 Teşrîn-i Evvel Sene (1)317 [17 Ekim 1901] 

Konusu:Dahili üretimin en önemlilerinden ve pek çok kimsenin geçimini sağlamaya hizmet eden 

halılardan dışarıda alınmakta olan gümrük vergisinin bundan birkaç sene önce Amerikan Hükümeti 

tarafından artırıldığı, bunun halılara olan ilgiyi azalttığı bilindiği halde bu defa da Almanya 

Hükümeti'nin öteden beri almakta olduğu gümrük vergisine bir kat daha zam yapmak düşüncesinde 

olduğunun işitildiği, diğer devletlerin de benzer uygulamaya başlayacaklarının düşünüldüğü,  tek 

geçim kaynakları halıcılık olan Kütahya ve Gördes halı tüccarları tarafından sayısız imza ile çekilen 

telgrafın yazıya ek olarak sunulduğu, böyle bir teşebbüs gerçek ise önlenmesi hususunda Hariciye 

Nezâreti'nden gerekli girişimlerin yapılması gerektiği ifade edilmektedir. 

Hâriciye Nezâret-i Celîlesi’ne 

Ma’mûlât-ı dâhiliyenin en mühimlerinden olub binlerce nufûsun te’mîn-i ma’îşetlerine hâdim 

olan halılardan hâricen alınagelmekde olan gümrük resminin bundan birkaç sene  akdem 

Amerika Hükûmeti’nce tezyîd olunmasına mebnî revâcına sekte geldiği hâlde bu kere 

Almanya Hükûmeti’nin evvelden beri almakda olduğu gümrük resmine bir misli zam etmek 

tasavvurunda bulunduğu istihbâr olunmuş ve diğer hükûmetlerin de bu yolda icrâ-yı 

mu’âmeleye ibtidâr edecekleri derkâr bulunmuş olduğundan yegâne medâr-ı ma’işetleri olan 

san’at-ı mezkûrenin inkırâzından vikâyesi zımnında tedâbir-i muktaziyenin ittihâz ve icrâsına 

dâ’ir Kütahya ve Gördüs halı tüccârı tarafından müte’addid imzâ ile çekilen iki kıt’a 

telgrâfnâme leffen tisyâr kılınmıştır. Böyle bir teşebbüs vukû’ı sahîh ise ticâret ve servet-i 

mahalliye nokta-i nazarından şayân-ı ehemmiyet bulunduğundan serî’an tevessülât-ı lâzime 

icrâ ile îcâbının inbâsına himem-i ‘aliyye-i dâverîleri derkâr buyurulmak bâbında. 
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V-Gördes ve Uşak Halıcılığını Geliştirmek İçin Kredi Yardımı Yapılması, Gümrük 

Muafiyeti Tanınması ve Hizmeti Geçenlere Nişan VerilmesineDair Belgeler 

Fon Adı: İrade Dâhiliye 

Gömlek No:101224 

Fon Kodu: İ. DH Dosya No: 1286 

Tarih:17 Şaban 1262[10 Ağustos 1846] 

Konusu: Uşak ve Gördes kazalarında dokunan ve imal edilen halı ve kilimlere eskiye nazaran rağbet 

edilmediği, padişahın yardım ve inayeti ile rağbet edilecek tarzda, kumaşlarının düzgün ve kullanışlı 

olarak imal edilmesi için bundan önce bir ferman çıktığı vefermanın gereğinin yerine getirildiği, halı 

imali ile görevli memurun bilgisi dahilinde her iki kazada imal edilen on sekiz çeşit Uşak ve Gördes 

halısının İstanbul'a getirildiği, numunelerin salı günü padişaha sunulmasının düşünüldüğü sadrazam 

tezkiresinde ifade edilmektedir. Padişah sadrazam tezkiresinde ifade edildiği şekilde numune halıların 

salı günü kendisine sunulabileceğine dair irade beyan etmiştir. 

Ma’rûz-ı bendeleridir ki, 

Ma’lûm-ı âlîleri buyurulduğu üzere Uşak ve Gördüs kazâlarında nesc ve i’mâl olunan kalîçe 

ve kilîmlerin hey’et-i asliyelerine nazaran isti’mâline rağbet olunmadığından sâye-i ‘âtıfet- 

vâye-i cenâb-ı mülk-dârîde mezkûr kalîçe ve kilîmlerin tarz-ı mergûb vechile kumaşlarının 

düzgün ve kullanışlı olarak nescve i’mâli esbâbının istikmâline bundan akdem emr ü fermân 

kerâmet-nişân-ı hazret-i pâdişâhî şeref-sunûh ve sudûr buyurularak mûcibince îcâbı icrâ ve 

te’kîdât-ı lâzime dahi îfâ olunarak bu kere me’mûrı ma’rifeti ile kazâeyn-i mezkûreynde nesc 

ve i’mâl olunan kalîçe ve kilîmlerden numûne olmak üzere on sekiz nev’ olarak arşun hesâbı 

ile Uşak kalîçesi ve Uşak kilîmi ve yine arşun hesâbı ile Gördüs kalîçesi vürûd etmiş ve işbu 

numûnelerin meşmûlü’l-hâtıe-i şevket-ifâza-i hazret-i mülûkâne buyurulmak üzere bi-mennihi 

te’âlâ Salı günü bi’z-zât getürüp hâk-i pâ-yı me’âlî inhâ-yı cenâb-ı şâhâneye takdîm kılınmış 

olmağla keyfiyetin bi’l-istîzân müsâ’ade-i seniyye-i hazret-i pâdişâhî erzân buyurulduğu halde 

icrâ-yı iktizâsına mübâderet olunmak üzere savb-ı hâk-i pâya iş’ârı husûsuna himem-i 

‘aliyyeleri derkâr buyurulmak bâbında irâde efendimindir. Fî 16 Şâ’bân (12)62 [9 Ağustos 

1846]. 

Ma’rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki, 

Resîde-i dest-i i’zâz olan işbu tezkire-i ‘aliyye-i müşîrîleri manzûr-ı me’âli-i mevfûr-ı hazret-i 

hilâfet-penâhî buyurulmuş ve iş’âr-ı ‘âlîleri vechile mezkûr numûnelerin bi-mennihi te’âlâ 

yevm-i mezkûrda bi’z-zât takdîm olunmuş şeref-pîrâ-yı sünûh ve sudûr buyurulan emr ü 

irâde-i seniyye-i cenâb-ı mülûkâne iktizâ-yı ‘âlîsinden bulunmuş olduğu rehîn-i ‘ilm-i âlîleri 

buyuruldukda ol bâbda emr ü fermân hazret-i men lehü’l-emrindir. Fî 17 Şaban (12)62 

[10 Ağustos 1846]. 
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Fon Adı: Sadaret Mektûbî Kalemi Fon Kodu: A. MKT. 

Tarih: 27.04.1262 [24 Nisan 1846] Dosya No: 40 Vesika No: 51 

Konusu:  Gördes ve Uşak kazalarında kilim ve halı imal etmekte olan esnaf için gerekli teşviklerin ve 

kolaylıkların gösterilmesi hususunda Meclis-i Vâlâ'da ve Meclis-i Umûmî'de karar alındığı ve bu 

hususta çıkan irade gereğince Gördes Müftüsü'ne tahrirat yazılması gerektiği bildirilmiştir. Yazılacak 

olan bu tahriratın diğer yazılar ile gönderilmesi hususu Mâliye Nezâret-i Celilesi'nden talep 

edilmiştir. Maliye Nezâreti kendilerinden istenen mektubu yazarak Gördes Müftüsü'ne bildirildiği 

şekilde göndermiştir. 

Devletlü, ‘inâyetlü, semâhatlü, re’fetlü efendim sultânım hazretleri, 

Ma’lûm-ı vâlâ-yı semîhâneleri buyurulduğu vechile Gördüs ve Uşak kazâsında kilîm ve kalîçe 

i’mâl etmekde olan esnâf hakkında teşvîkât-ı lâzime ve teshîlât-ı muktaziyenin icrâsı 

zımnında Meclis-i Vâlâ ve ‘Umûmî karârı ve müte’allik buyurulan irâde-i seniyye mûcibince 

Gördüs Müftisi Efendi dâ’îlerine tahrîrât-ı devletleri tastîri bâ-tezkire-i ‘âcizî savb-ı vâlâlarına 

izbâr olunmuşdu. Tahrîrât-ı mezkûrenin diğer tahrîratlar ile irsâli zımnında tarafîlerine îsâli 

Mâliye Nezâret-i Celîlesi cânibinden iş’âr olunmuş olmağla ber-mûceb-i irâde-i seniyye 

tahrîrât-ı mezkûrenin tastîriyle mahalline irsâli zımnında Bâb-ı ‘Âlî’ye tesyîri bâbında irâde 

efendimindir. Fi 27.R. Sene (12)62 [24 Nisan 1846]. 

Devletlü ‘inâyetlü ‘atûfetlü veliyyü’l-himem efendim sultânım hazretleri, 

Zîb-i efzâ-yı dest-i tekrîm olan işbu tezkire-i seniyye-i âsafâneleri manzûr-ı ‘âlîsi karîn-i ıttılâ’ 

ve a’yânem olup husûs-ı mezkûre dâ’ir bir gün akdem enâm-ı re’s-i tevkîr olan diğer tezkire-i 

seniyyeleri meâl-i mehâsin-i iştimâline tatbîkan Gördüs Müftîsi Efendi duâcılarına hitâben 

taraf-ı muhlisânemizden tahrîri irâde buyurulan mektûb bi’t-tahrîr iş’âr-ı vâlâları üzere leffen 

mersûl-ı sûy-ı âsafâneleri kılındığı zerîa-i ‘arz-ı ihlâsım 

hazretlerinindir. Fî 27 R. Sene (12)62 [24 Nisan 1846]. 

Âsım 

olmuşdur ol bâbda irâde efendim 
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Fon Adı: Sadaret Mektûbî Kalemi Fon Kodu: A. MKT. 

Tarih: 01.08.1263 [15 Temmuz 1847] Dosya No: 89 Vesika No: 82 

Konusu: Gördes ve Uşak taraflarında dokunan nevresim-i kilim ve halıların renkleri, nakışları ve 

fiyatı uygun olduğu taktirde herkesin  beğenisini kazandığına ve bunun aksi olduğunda değerinin 

azaldığına ve beğenilmediğine dair Gördes Kaza Meclisi'ne bir ferman gönderilmiştir. Kaza meclisi 

bu emir üzerine halı esnaflarını, sanata dair bilgisi olanları, bazı kişileri ve Hacı Mehmed Ağa'yı 

meclise çağırmıştır. Meclisteki bu toplantıda halılar iki sınıfa ayrılmış, yapılan hesaba göre bu sene 

bir arşın göğez zeminli halının tezgah sahiplerine otuz kuruş otuz paraya, elvan zeminli halının yirmi 

dokuz kuruşa mal olduğu ifade edilmiştir. Halıların bundan böyle renk ve nakışlarının istenilen 

nitelikte olması durumunda göğez zeminliye beş kuruş on para ilavesi ile otuz altı kuruşa, elvan 

zeminliye dört kuruş otuz para kâr ilavesi ile otuz dört kuruşa imal edilmesine karar verilmiş olup 

esnaflar bu fiyata halı imal edeceklerini taahhüt etmişler ve Hacı Mehmed Ağa dahi belirtilen fiyatı 

kabul etmiş olup benimsenen bu kararlar kaza meclisinin mazbatası ile kayıt altına alınmıştır. 

Gördüs ve Uşak kazâlarında nesc ve i’mâl olunmakda olan nevresim-i kilîm ve kalîçelerin 

elvân ve nukûşu matlûba muvâfık olduğu ve bahâca dahi ehvence çıkarıldığı halde herkesin 

isti’mâle rağbet ü hâhişini mûcib olduğu misillü bi’l-akis fenâ ve uygunsuz olması dahi 

şikeste-i kadr ve revâcını müeddi olub bu husûsa lâyıkıyla bakılmadığına mebnî mahallince 

buralarına ihtimam olunması beyân-ı âlîsiyle zikr olunan kilîm ve kalîçelerin renk ve çeşidi 

matlûba muvâfık olması ve bahâca dahi ehvence çıkarılması ve bakkâm ve uygunsuz 

olmaması husûslarına dikkat ve me’murlar Hacı Mehmed Ağa ve Hacı Ahmed Ağa’nın 

vukûbulacak ifâde ve iltimaslarının icrâsına mu’âvenet kılınması emr ü irâdesini şâmil ve 

vesâyâ-yı sâ’ireyi müştemil kazâeyn-i mezkûreynden mezbûr Gördüs Kazâsı Meclisi'ne şeref- 

ârâ vârid olan fermânnâme-i sâmîleri me’âli-i ’âlîsi ma’lûm-ı ubeydânelerimiz olmuş ve 

mantûk-ı ‘âlîsinin harf be-harf icrâsı farîza-i zimmet-i deynlerimiz bulunmuş olmasıyla derhâl 

kalîçe-i mezkûrenin esnâfları ve bu san’atta vukûfiyeti derkâr olan ba’zı kesân dahi kazâ-i 

mezbûr meclisine celb olunub ağa-yı mûmâ-ileyhimâ dahi meclis-i mezkûrda hâzır oldıkları 

hâlde kalîçe-i mezkûre iki sınıf i’tibâr olunarak sınıfeyn-i mezkûreynin beher arşununun 

kâffe-i masârıfâtı hesâb ve tahkîk ve nihâyet mertebede tedkîk olundukda bu sene-i 

mübârekede bir arşun göğez zeminli kalîçenin destgâh sâhiblerine yalnız otuz gurûş otuz pâre 

ve elvân zeminli kalîçenin yirmi dokuz gurûş on pâreye mâl olduğunu beyân etmiş ve kalîçe-i 

mezkûrenin bundan böyle renk ve nukûşu a’lâ olmak bakkâm ve uygunsuz olmamak ve 

matlûba muvâfık olmak üzere meblağ-ı mezbûr otuz gurûş otuz pâre üzerine beş gurûş on 

pâre ve mezkûr yirmi dokuz gurûş on pâre üzerine dört gurûş otuz pâre ticâret ilâvesi ile 

mezkûr göğez zeminli otuz altı gurûş ve mezbûr elvân zeminliye otuz dört gurûş fî’at ile 

esnâf-ı mezkûrun i’mâl eylemesi husûslarına karâr verilmiş olmağla meclis-i mezkûrun karârı 

vechile esnâf-ı merkûm dahi i’mâl eyleyeceklerini bi’t-terâhi müte’ahhid olmuş ve me’mûr-ı 

mûmâ-ileyhimâ dahi vech-i meşrûh ve fî’at-ı mukarrere üzere kabûl eylemiş oldukları muhât-ı 

‘ilm-i ‘âlîleri buyurulmak husûsunda mazbata-i ubeydânemiz takdîmine ictisâr olundı. Bâkî 

emr ü fermân hazret-i men lehü’l-emrindir. 

Fî 1 Şaban Sene (12)63 [15 Temmuz 1847] 

(Not: Mazbatanın altında kaza nâibi ve müftüsü dahil dokuz kişinin mührü bulunmaktadır). 
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Fon Adı: Sadaret Mektûbî Kalemi Fon Kodu: A. MKT. 

Tarih: 20.05.1262 [16 Mayıs 1846] Dosya No: 42 Vesika No: 22 

Konusu: Uşak ve Gördes kazalarında imal edilmekte olan halıların istenilen kalitede olması ve daha 

öncekilere nazaran daha fazla satın alınmasının ve kullanılmasının sağlanması hususunda Gördesli 

Hacı Ahmed Ağa ve Uşaklı Hacı Mehmed Ağa taahhütte bulunmuşlardır. Uşak'ta imal edilecek halılar 

için uygun faizle verilmesi gereken sekiz yüz kuruş, Hacı Mehmed Ağa tarafından istendikçe elinden 

senet alınarak ve paranın mahalli maldan verilmesi ve usulüne uygun olarak kendisine zimmet kayd 

edilmesi, verilen paraların tarihleri ile hangi maldan verildiği belirtilerek defter ve senetlerinin 

düzenlenmesi ve mazbata ile gönderilmesi için sadaretten ve nezaretten Uşak Kaza Meclisi'ne, ayrıca 

bu işlere yardımcı olması için Uşak ayanından Acemzâde Ali Ağa'ya hitaben emirler gönderilmiştir. 

Ali Ağa ile halı ve kilim dokumadameşhur olan kişiler Uşak Kaza Meclisi'ne çağrılmışlar ve 

kendilerine gönderilen emirlerin içeriği harf harf anlatılmıştır. Mecliste hazır bulunanlar halı ve 

kilimlerin istenilen şekilde ve cari fiyat ile imal edileceğine taahhütte bulunduklarını sadarete 

yazdıkları bir mazbata ile ifade etmişlerdir. 

Mübârek ve mes’ûd hâk-i pâ-yı me’âli-intimâ-yı hazret-i müşîr-i efhamîlerine ma’rûz-ı 

kullarıdır ki, 

Gördüs ve Uşak kazâlarında nesc ve i’mâl olunmakda olan kilîm ve kalîçelerin hey’et-i 

matbû’ına vaz’ıyla herkesin evvelkinden ziyâde bey’ ve isti’mâline temâyül ve rağbetleri 

sûretinin istihsâli matlûb-ı ‘âlî olduğuna mebnî i’mâlât-ı mezkûrenin rağbet olunacak sûrete 

konulmasına ve müteferri’âtının hüsn-i tanzîm ve tesviyesine dikkat olunmak üzere Gördüslü 

Hacı Ahmed Ağa ve Uşaklı Hacı Mehmed Ağa müte’ahhid olmuş olduklarından Uşak 

kazâsında i’mâl olunacak kalîçeler içün hadd-i i’tidâlde güzeştesiyle i’tası lâzım gelen sekiz 

yüz kîse akçenin mûmâ-ileyh Hacı Mehmed Ağa tarafından taleb kılındıkca yedinden 

memhûr makbûz senedi ahzıyla ceste ceste mahallî emvâlinden i’tâsıyla usûlüne tatbîkan 

mûmâ-ileyhe zimmet kaydıyla icrâ-yı îcâbı zımnında ne makûle emvâlden verildiği her bir 

def’asının târihleri derciyle keyfiyetin bâ-mazbata ve defter îzâhan iş’ârı ve alınacak memhûr 

makbûz senedâtının irsâli bâbında şeref-efzâ sudûr buyurulan bir kıt’a emirnâme-i sâmi-i 

hazret-i vekâlet-penâhî ve mûcibince bir kıt’a emirnâme-i sâmiye-i hazret-i nezâret-i celîle ve 

Uşak vücûhundan Acemzâde Ali Ağa bendeleri dahi bu husûsda iktizâ eden mu’âvenet ve 

müzâhereti îfâ etmesini âmir ağa-yı mûmâ-ileyh bendeleriyle (ne) hitâben şeref-tastîr 

buyurulan emirnâme-i sâmiye müşârun-ileyhimâ Uşak Kazâsı Meclisi bendegânemize bi’l- 

vürûd hâzurı lâzım gelen kalîçe ve kilîm nesc ve i’mâliyle me’lûf olan kesân meclis-i 

bendegânemize celb ve muvâcehelerinde kırâ’at birle müfâd-ı âlîsi harf be-harf kendülerine 

ifhâm olundukda sâlifü’z-zikr kalîçe ve kilîm rağbet olunacak sûretde nesc ve i’mâli hakk-ı 

âcizânelerinde haber-i mahz olduğunu bilüb hakk-ı nâ-müstahakk-ı ‘âcizânelerinde bu vechile 

vukû’a gelen ‘inâyet ü ihsân-ı hazret-i şehin-şâhînin îfâ-yı resm-i teşekküründe ‘âciz ve kâsır 

olarak müvâzıbı bulundukları du’â-yı devâm-ı ömr ü ikbâl-i hazret-i mülûkâneyi cümleten 

ref’i eyâdi birle yek-zebân-ı bülend-ârâz ile ba’de’t-tekrâr mârü’l-beyân kalîçe ve kilîmlerin 

râyicü’l-vakt üzere ber-tıbk-ı matlûb-ı ‘âlî nesc ve i’mâline müte’ahhid oldukları beyânıyla 

‘alâ tarikı’l-mazbata ‘arz-ı hâl-i bende-gânemiz takdîmine ictisâr kılındığı muhât-ı ‘ilm-i 

ekvân-ı şümûl-i ‘âlîleri buyuruldukda emr ü fermân hazret-i men lehü’l-emrindir Fî 20 

Cemâziye’l-evvel (1)262 [16 Mayıs 1846] 

(Arz-ı hâlin altında müftü, nâib, müdür ve üç aza ile birlikte yedi kişinin mührü vardır). 
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Fon Adı: Sadaret Mektûbî Kalemi Fon Kodu: A. MKT. 

Tarih: 07.08.1262 [31 Temmuz 1846] Dosya No: 47 Vesika No: 47 

Konusu: Uşak ve Gördes kazalarında imal edilen halıların istenilen kaliteye ulaştırılması ve herkesin 

beğenisini kazanması için yapılacak çalışma için her iki kazadan Elhâc Ahmed Ağa ve Elhâc Mehmed 

Ağa çağrılmış ve kendileri ile müzakere yapılmıştır. Adıgeçen şahıslar üretimin istenildiği şekilde 

yapılması için taahhütte bulunmuşlardır. İmalat konusunda bu kişilere gerekli yardımın 

gösterilmesine dair Gördes Müftüsü'ne emirname-i sâmi gönderilmiştir. Gördes Müftüsü de bu 

emirname doğrultusunda bu konuda gece gündüz çalışacağına ve gerekli gayreti göstereceğine dair 

sadarete bir arz sunmuştur. 

Devletlü,   ‘inâyetlü   ‘ubbehetlü,   celâdetlü,   veliyyü’n-ni’am,   ‘amîmü’l-cevr   ve’l-himem 

efendim sultânım hazretleri, 

Devlet-i ikbâl-i ebedî ve ubbehet-i iclâl-i sermedî ile dâ’im ve sâğ olsun arz-ı hâl-i ‘abd-i 

kadîm ve dâ’î-i müsted’îleridir ki, Gördüs ve Uşak kazâlarında nesc ve i’mâl olunmakda olan 

kilîm ve kalîçeler hey’et-i matbû’aya konularak herkesin bey’ ve  isti’mâline temâyül ve 

rağbetleri husûsunun istihsâli zımnında kazâeyn-i mezkûreynden celb buyurulmuş olan Elhâc 

Ahmed Ağa ve Elhâc Mehmed Ağa kulları ile müzâkeresi ba’de’l-icrâ i’mâlât-ı mezkûrenin 

tıbk-ı dil-hâh-ı ‘âlî üzere rağbet olunacak sûrete vaz’ı mûmâ-ileyhimâ kulları taraf-ı 

çâkarânelerinden bi't-ta’ahhüd işbu mâdde-i nâfi’ânın kuvveden fi’ile getürülmek üzere i’âne- 

i îcâbiye ve teshîlât-ı lâzimenin icrâsı zımnında Gördüs kazâsı i’mâlâtına ‘abd-i dâ’îleri taraf-ı 

‘âcizânemden dahi mu’âvenet-i lâzime icrâsına sa’y ü gayret olunmak bâbında bundan akdem 

şeref-rîz-i sahîfe sudûr buyurulan bir kıt’a emirnâme-i sâmî-i hazret-i müşîr-i ekremîleri yed-i 

çâkeriye şeref-vürûd edüb işbu emir ü irâde-i seniyye-i hazret-i veliyyü’n-ni’amîleri hakk-ı 

‘âcizânemde mahz-ı ni’met bilerek tıbk-ı fermûde-i veliyyü’n-ni’amîleri vechile hareket ve 

gayretde tecvîz-i kusûr etmeyüb leylen ve nehâran işbu hidmet-i celîlede ihtimâm ve dikkat 

bezl-i mâ-hasal gayret kılınacağı beyânı bâbında min gayr-i haddin ‘arz-ı hâl-i refti-me’âle 

ibtidâr ve hâk-i pâ-yı murâd-bahşâ-yı veliyyü’n-ni’amîlerine takdîme ictisâr olunduğu bi- 

mennihi te’âlâ muhât-ı ‘ilm-i kâ’inât-ârâ-yı müşîr-i efhamîleri buyuruldukda ol bâbda emr ü 

irâde efendim hazretlerinindir. 7 Şa’bân (12)62 [31 Temmuz 1846]. 

El-Abdü’d-dâî Abdullah 

El-Müfti-i be-Gördüs 
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Fon Adı: Cevdet İktisat Fon Kodu: C. İKTS. No: 1520 

Tarih: Gurre-i Rebî’ü’l-evvel 1262 [27 Şubat 1846] 

Konusu: Gördes ve Uşak kazalarında imal edilen halıların herkesin beğenisini kazanması ve satın 

alınmasının sağlanması için Hacı Ahmed Ağa ve Hacı Mehmed Ağa'ya verdikleri taahhüt üzerine bin 

üç yüz kese kredi verildiği, bu hususta kendilerine gerekli kolaylığın gösterilmesi için gereken yerlere 

yazıldığı gibi Gördes Müftüsü'ne de tahrirat-ı fetvapenahi yazılmıştır. 

Gördüs Kazâsı Müftîsi'ne Müsta’cel, Necîb Efendi 

Gördüs ve Uşak kazâlarında nesc  ve  i’mâl olunmakda olan kilîm ve kalîçelerin hey’et-i 

matbû'aya vaz’ıyla herkesin bey’ ve isti’mâline temâyül ve rağbetleri husûsunun istihsâli 

zımnında kazâeyn-i mezkûreynden celb olunmuş olan Hacı Ahmed Ağa ve Hacı Mehmed 

Ağa Meclis-i Zirâ’at’e gönderilerek müzâkerât-ı îcâbiye ba’de’l-icrâ bundan böyle i’mâlât-ı 

mezkûrenin rağbet olunacak sûrete konulmasına ve müteferri’âtının hüsn-i tanzîm ve 

tesviyesine dikkat olunmak üzere mumâ-ileyhimâ tarafından bi’t-ta’ahhüd Uşak ve Gördüs 

kazâları i’mâlâtı zımnında bin üç yüz kîse akçenin beher kîsesi üçer gurûş fâ’izle havâle i’tâsı 

ve Uşak kazâsı içün Avrupa’dan celbi lâzım gelen makine içün dahi ber-vech-i tahmîn iktizâ 

eden yüz bin gurûşun başkaca îfâsı ve mesâlih-i vâkı’alarında teshîlât-ı lâzimenin icrâsıyla 

emr-i sahâbetleri içün münâsib tarafından nezâret kılınması iltimâs olunmuş idüğünden 

mebâliğ-i mezbûrenin ol sûretle i’tâsıyla bu husûsda cânib-i Nezâret-i Celîle-i Mâliye'den 

nezâret kılınması Mecâlis-i ‘Âliye’de bi’t-tezekkür tensîb olunmuş ol bâbda müte’allik 

buyurulan irâde-i seniyye mûcibince sâ’ir iktizâ edenlere yazıldığı misüllü husûsât-ı 

mezkûrede mu’âvenet-i kâmilenin icrâsı içün zât-ı şerîflerine dahi tastîr buyurulan bir kıt’a 

tahrîrât-ı ‘aliyye-i hazret-i fetvâ-penâhi irsâli sûy-ı şerîfleri kılınmış mûcibince şu husûsu 

hayret-husûsun  kuvveden 

buyurulmak siyâkında. 

fi’ile icrâsı zımnında müzâheret-i lâzimenin icrâsına himmet 
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Fon Adı: Cevdet İktisat Fon Kodu: C. İKTS. No: 1520 

Tarih: Gurre-i Rebî’ü’l-evvel 1262 [27 Şubat 1846] 

Konusu: Gördes ve Uşak kazalarında imal edilen halıların herkesin beğenisini kazanması ve herkes 

tarafından satın alınmasının sağlanması için Hacı Ahmed Ağa ve Hacı Mehmed Ağa'ya verdikleri 

taahhüt üzerine kendilerine bin üç yüz kese kredi verildiği, bu hususta kendilerine gerekli yardımın 

yapılması için gerekli olan yerlere yazıldığı gibi Uşak kazası ileri gelenlerinden Acemoğlu Ali'ye de 

emirname-i sâmi yazılmıştır. 

Uşak Kazâsı Vücûhundan Acemoğlu Ali Ağa’ya, 

Gurre-i Ra. (12)62 [27 Şubat 1846] 

Müsta'cel Nurullah Efendi 

Gördüs ve Uşak kazâlarında nesc  ve  i’mâl olunmakda olan kilîm ve kalîçelerin hey’et-i 

matbû’aya vaz’ıyla herkesin bey’ ve isti’mâline temâyül ve rağbetleri husûsunun istihsâli 

zımnında kazâeyn-i mezkûreynden celb olunmuş olan Hacı Ahmed Ağa ve Hacı Mehmed 

Ağa Meclis-i Zirâ’at’e getürülerek müzâkerât-ı îcâbiye ba’de’l-icrâ bundan böyle i’mâlât-ı 

mezkûrenin rağbet olunacak sûrete konulmasına ve müteferri’âtının hüsn-i tanzîm ve 

tesviyesine dikkat olunmak üzere mûmâ-ileyhimâ tarafından bi't-ta’ahhüd Uşak ve Gördüs 

kazâları i’mâlâtı zımnında bin üç yüz kîse akçenin beher kîsesi üçer gurûş fâ’iz ile havâleten 

i’tâsı ve Uşak kazâsı içün Avrupa’dan celbi lâzım gelen makine içün dahi ber-vech-i tahmîn 

iktizâ eden yüz bin gurûşun başkaca îfâsı ve mesâlih-i vâkı’alarında teshîlât-ı lâzimenin 

icrâsıyla emr-i himâyetleri içün münâsib tarafından nezâret kılınması iltimâs olunmuş 

idüğünden mebâliğ-i mezbûrenin ol sûretle i’tâsıyla bu husûsa cânib-i Nezâret-i Mâliyeden 

nezâret olunması Mecâlis-i Âliye’de bi’t-tezekkür tensîb olunmuş ve ol bâbda müte’allik 

buyurulan irâde-i seniyye mûcibince sâ’ir iktizâ edenlere yazıldığı misüllü husûsât-ı 

mezkûrede mu’âvenet-i kâmilenin icrâsı içün tarafınıza tastîr buyurulan bir kıt’a emirnâme-i 

sâmi-i hazret-i vekâlet-penâhi irsâli sûy-ı şerîfleri kılınmış olmağla  mûcîbince şu husûs-ı 

hayret-husûsun  kuvveden 

eylemek siyâkında. 

fi’ile ihrâcı zımnında müzâheret-i lâzimenin icrâsına inâyet 

123 

 



Fon Adı: Cevdet İktisat Fon Kodu: C. İKTS. Dosya No: 29 GömlekNo: 1424 

Tarih: 18 Rebîü'l-evvel Sene 1263 [5 Nisan1847] 

Konusu: Gördes, Uşak ve Kula kazalarında üretilen halı ve kilimlerin istenilen nitelikte imalinin 

sağlanması ve bu işle görevli memurlara gerekli yardımın yapılmasına dair sadaret tarafından yazılan 

tahrirata cevab olarak Kütahya Muhassılı tarafından gönderilen şukkanın belirtilen kaza 

meclislerinden gelen mazbata ve ilamlar ile birlikte gönderildiğine dair sadaret tezkiresi. 

Devletlü Efendim Hazretleri, 

Gördüs ve Uşak ve Kula kazâlarında nesc ve i’mâl olunan kilîm ve kalîçelerin güzelce 

matlûba muvâfık sûrette i’mâli esbâbının istihsâline ve  me’mûrları hakkında mu’âvenet-i 

muktaziye icrâsına dâ’ir yazılan tahrîrât-ı senâveriye cevâben Kütahya Muhassılı tarafından 

vârid olan şukka zikr olunan kazâlar meclislerinden bir kıt’a mazbata ve i’lâm-ı şer’î ile 

berâber mantûk-ı devletleri buyurulmak üzere leffen irsâl-i sûy-ı âlîleri kılındığı 

tezkire-i senâverî terkîmine ibtidâr kılındı. Fî 18 Rebîü'l-evvel Sene (12)63 

Nisan 1847]. 

beyânıyla 

[5 
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Fon Adı: Sadaret Mektûbî Kalemi Meclis-i Vâlâ Riyaseti Fon Kodu: A. MKT.MVL 

Dosya No: 16 Vesika No: 51 Tarih: 05.08.1265 [26 Haziran 1849] 

Konusu: Uşak ve Gördes kazalarında imal edilmekte olan halı ve kilimlerin istenilen kalitede olması 

için hazine tarafından belirli vade ile Uşaklı Hacı Mehmed Ağa’ya sekiz yüz, Gördesli Hacı Ahmed 

Ağa’ya beş yüz kuruş kredi verilmiştir. Verilen bu kredilerin vadesi bin iki yüz altmış beş senesi 

Temmuzunda dolacak olup belirtilen tarihte tahsil edilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte padişah 

bu türden dahili sanayinin ilerlemesini istemektedir. Şayet adı geçen kişilerden verilen para hemen 

istenilirse umulan hedefe ulaşılamayacak ve beklenen fayda görülemeyecektir. Bu yüzden verilen 

paraların vadesinin birkaç sene daha uzatılması Maliye Nezareti tarafından talep edilmiştir. 

Amaçlanan hedefe ulaşılması için sürenin yedi sene daha uzatılması, paranın başka işlerde 

kullanılmaması, borçlulardan sağlam taahhütlerin alınması düşünülmüş ve mesele Meclis-i Vâlâ’ya 

havale edilmiştir. Meclis-i Vâlâ verilen kredinin eski şartlarının tekrar sağlamlaştırılması ve miktarın 

sınırlandırılması ile ilgili olarak gereğinin yapılması için meseleyi Mâliye Nâzırı'na havale etmiştir. 

Mâliye Nâzırı Hazretleri'ne, 

Uşak ve Gördüs kazâlarında i’mâl olunmakda olan kilîm ve kalîçelerin mutlûba tevfîki ve 

i’mâlâtının teksîri zımnında tüccâr ve esnâfına ikrâz ve i’tâ olunmak üzere taraf-ı eşref-i 

hazret-i pâdişâhîden bin üç yüz kîse sermâye akçesi i’tâ buyurulmuş ve meblağ-ı mezbûrun 

sekiz yüz kîsesi Uşaklı Hacı Mehmed Ağa’ya ve beş yüz kîsesi Gördüslü HacıAhmed Ağa’ya 

müddet-i mu’ayyene ve şerâ’it-i lâzime ile verilmiş ve târih-i i’tâsına nazaran işbu altmış beş 

senesi Temmuzunda müddet-i mu’ayyenesi münkazıye olacağından tahsîli îcâb-ı hâlden 

bulunmuş ise de bu makûle sanâyi-‘i dâhiliyenin günden güne ilerülemesi nezd-i ‘âli-i hazret-i 

şâhânede matlûb ve müstelzim olduğuna ve meblağ-ı mezbûr istihsâl olunduğu takdirde 

i’mâlât-ı hâliyeye sekte getürerek ber-vech-i muharrer vukû’ bulan i’âne-i seniyyeden fâ’ide-i 

sahîhanın hâsıl olamaması muhtemel idüğüne mebnî şu hakkın derece-i matlûbeye îsâli 

zımnında müddetinin birkaç sene daha temdîdi ve bu mâdde hakkında olunan ta’ahhüdât-ı 

rıbkanın te’kîdi Mâliye Nezâret-i Celîlesi tarafına inhâ ve beyân olunmuş ve şu hakkın 

derece-i matlûbeye îsâli zımnında müddetinin  yedi sene daha temdîdi ve fakat meblağ-ı 

mezbûrun âher husûsda kullanılmamak ve bir vefk-ı dil-hâh-ı ‘âli i’mâlâtın an be-an 

ilerülemesine mütedâ’ir vesâ’il-i muktaziye ve teshîlât-ı lâzimenin istihsâl ve icrâsına 

mütevâliyen sa’y ve dikkat kılınmak üzere ta’ahhüdât-ı sâbıkanın te’kîdi şeref-sünû’ 

buyurulan emr ü fermân  isâbet-unvân hazret-i tâcidârî muktezâ-yı münîfinden  bulunmuş 

olmağla keyfiyetin Meclis-i Vâlâ’ya lede’l-havâle Cenâb-ı Hak velî-ni’met-i bî-minnetimiz 

velî-ni’met-i cereyân-ı pâdişâhımız efendimiz hazretlerine tükenmez ömr ü ikbâl ve şevket ü 

iclâl ihsân buyursun bu makûle sanâyi’in sâye-i şevket-vâye-i hazret-i şâhânede gün be-gün 

ilerülemesi matlûb ve müstelzim-i ‘âlî bulunduğundan i’âne-i seniyyeden murâd-ı ‘âlî olunan 

fâ’ide mûcibince tamâmıyla hâsıl olmak ve hem de i’mâlatın an be-an ilerülemesine dâ’ir 

vesâ’il-i muktazıye ve teshîlât-ı lâzime istihsâl olunmak üzere iktizâ-yı hâl mûmâ-ileyh 

Mehmed Ağa Meclis-i Vâlâ’ya celb ile ifâde olunmuş olmağla ber-mûceb-i irâde-i seniyye 

şerâ’it-i kavîyesinin  icrâsıyla ta’ahhüd-i sâbıkanın tahkîmi ve meblağ-ı mezkûrun tahdîdi 

husûslarının hazinece icrâ-yı iktizâsına himmet olunmuş husûsan savb-ı atûfîlerine havâlesi 

tensîb olunmağın ol vecihle keyfiyet zât-ı vâlâya havâle olunmağla icrâ-yı iktizâ-yı hâlin 

icrâsına himmet eyleyeler deyu. 

Fî 5 Şaban (12)65 [26 Haziran 1849] Kayd Şüd. 
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Fon Adı: Sadaret Mektûbî Kalemi Fon Kodu: A. MKT. 

Tarih: 30.06.1265 [22 Mayıs 1849] Dosya No: 200 Vesika No: 11-1 

Konusu: Uşak ve Gördes kazalarında imal edilmekte olan halı ve kilimlerin istenilen kalitede olması 

ve üretimin artırılması içintüccar ve esnafına verilmek üzere hazine tarafından belirli vade ile Uşaklı 

Hacı Mehmed Ağa’ya sekiz yüz, Gördesli Hacı Ahmed Ağa’ya beş yüz kuruş kredi verilmiştir. Verilen 

bu kredilerin vadesi bin iki yüz altmış beş senesi Temmuzunda dolacaktır. Şayet adı geçen kişilere 

verilen kredi hemen istenilirse amaçlanan hedefe ulaşılamaması ve umulanfaydanın sağlanamaması 

ihtimali bulunmaktadır.İstenilen hedefe ulaşılması ve halıcılık sanatının biraz daha gelişmesi için 

vadeninbirkaç sene daha uzatılması, paranın başka işlerde kullanılmaması, borçlulardan sağlam 

taahhütlerin alınması gibi hususlar hatırda tutularak, bu konuda Mâliye Nezâreti tarafından verilecek 

emre göre hazinece gereğinin yapılmaya başlanacağı belirtilmektedir. 

Ma’rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki, 

Uşak ve Gördüs kazâlarında i’mâl olunmakda olan kilîm ve kalîçelerin sâye-i şevket-vâye-i 

hazret-i şâhânede matlûba tevfîki ve i’mâlatın teksîri zımnında tüccâr ve esnâfına sermâye 

olarak ikrâz  ve i’tâ olunmak üzere taraf-ı müstecmiu’ş-şeref-i hazret-i şâhâneden Mâliye 

Hazîne-i Celîlesi'ne bin üç yüz kîse i’tâ buyurulmuş ve meblağ-ı mezbûrun sekiz yüz kîsesi 

Uşak’lı Hacı Mehmed Ağa’ya ve beş yüz kîsesi Gördüslü Hacı Ahmed Ağa’ya müddet-i 

mu’ayyene ve şerâ’it-i lâzime ile verilmiş ve târih-i i’tâsına nazaran işbu altmış beş senesi 

Temmuzunda müddet-i mu’ayyenesi munkazıye olacağından ol vakit tahsîli îcâb-ı hâlden 

bulunmuş ise de beyândan müstağnî olduğu üzere bu makûle sanâyi-i dâhiliyenin günden 

güne ilerülemesi nezd-i ‘âli-i hazret-i şâhânede matlûb ve müstelzim olduğuna ve meblağ-ı 

mezbûr istihsâl olduğu takdirde i’mâlât-ı hâliyeye sekte getürerek ber-vech-i muharrer vukû’ 

bulan i’âne-i seniyyeden fâ’ide-i sahîhanın hâsıl olamaması muhtemel idüğüne mebnî şu 

san’atın derece-i matlûbeye îsâli zımnında müddetin birkaç sene daha temdîdi ve fakat bu 

akçe âher husûsda kullanılmamak ve bir sûretle telef olmamak ve bir vefk-ı dil-hâh-ı ‘âlî 

i’mâlata dikkat ve mübâşeret kılınmak üzere ta’ahhüdât-ı sâbıkanın te’kîdi sûretleri niyet-i 

bülend-i müteretteb-i cenâb-ı pâdişâhî iktizâ-yı mekârim ihvâsına tevâfuk eddirircesine 

lâ(y)ih-i hâtır olmuş ise de bu bâbda ne vecihle irâde-i seniyye-i hazret-i vekâlet-penâhileri 

şeref-sunûh buyurulur ise hazinece tesviye-i muktezâsına ibtidâr olunacağı muhât-ı ‘ilm-i ‘âli- 

i sadâret-penâhîleri buyuruldukda emr ü fermân hazret-i men lehü’l-emrindir. Fî selh-i 

Cemâziye’l-evvel Sene (12)65 [22 Mayıs 1849]. 
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Fon Adı: Sadaret Mektûbî Kalemi Fon Kodu: A. MKT. 

Dosya No: 200 Vesika No: 11-2 Tarih: 30.06.1265 [22 Mayıs 1849] 

Konusu:  Uşak  ve  Gördes  taraflarında  imal  edilen  halılar  için  bundan  önce  padişah tarafından 

verilmiş olan bin üç yüz kese akçenin vadesinin bu yılın Temmuz ayında dolacak olması sebebiyle 

süresinin yedi sene daha uzatılması, paranın başka işlerde kullanılmaması, yapılan taahhütlerin 

sağlamlaştırılması gerektiğine dair Mâliye Nezâreti'nden sadarete gönderilen tezkire. 

Ma’rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki, 

Uşak ve Gördüs kazâlarında i’mâl olunmakda olan kilîm ve kalîçeler içün bundan akdem 

taraf-ı eşref-i hazret-i şehin-şâhîden i’tâ buyurulmuş olan bin üç yüz kîse sermâye akçesi 

hakkında istîzânı mütazammın olub cenâb-ı sâmi-i asafânelerinden takdîm buyurulan Mâliye 

Nâzırı ‘atûfetlü efendi hazretlerinin bir kıt’â  tezkiresi meşmûl-i muhât-ı mekârim ifâza-i 

cenâb-ı şehr-i yârî buyurulmuş ve zikr olunan tezkirede beyân ve iş’âr olunduğu vechile 

meblağ-ı mezkûrun müddet-i mu’ayyenesi sâl-i hâl şehr-i Temmuzunda münkazıye olacak ise 

de bu makûle sanâyi’in günden güne ilerülemesi nezd-i me’âli-i vefd-i hazret-i cihan-dârîde 

matlûb ve mültezim olarak meblağ-ı mezkûr istihsâl olunduğu takdîrde i'mâlâta sekte gelerek 

i'âne-i seniyyeden murâd-ı 'âlî-i cenâb-ı mülûkâne olan fâ'ide-i sahîhanın tamâmıyla hâsıl 

olamaması muhtemel bulunmuş olduğundan sâye-i şevket-vâye-i hazret-i pâdişâhîde şu 

san’atın derece-i matlûbeye îsâli zımnında müddetinin yedi sene daha temdîdi ve fakat âher 

husûsda kullanılmamak ve bir vefk-ı dil-hâh-ı ’âlî i’mâlatın an be-an ilerülemesine mütedâ’ir 

vesâ’il-i muktaziye ve teshîlât-ı lâzimenin istihsâl ve icrâsına mütevâliyen sa’y ve dikkat 

kılınmak üzere ta’ahhüdât-ı sâbıkanın te’kîdi şeref-sünû’ ve sudûr buyurulan emr ü fermân 

isâbet-ünvân hazret-i tâcidârî muktezâ-yı me’âli ihvâsından olarak mezkûr tezkire savb-ı 

sâmi-i asafânelerine ba’s ve tisyâr kılınmış olduğu muhât-ı ‘ilm-i ‘âli-i sadâret-penâhîleri 

buyuruldukda 

Mayıs 1849] 

ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir. Fî 7 Receb (12)65 [29 
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Fon Adı: Sadaret Mektûbî Kalemi Fon Kodu: A. MKT. 

Tarih: 22.02.1263 [9 Şubat 1847] Dosya No: 65 Vesika No: 98 

Konusu:  Uşak  ve  Gördes  kazasında  imal  edilen  nevresim-i  kilim  ve  halıların  istenilen  niteliğe 

ulaştırılması ve halkın beğenisini kazanması için kesesi üçer kuruştan üç yıllığına verilen bin üç yüz 

kese kredinin kırk bin kuruş faizinin affedildiğine, bu tür halılardan beş yıl daha gümrük resmi 

alınmamasına ve eski tarzda halı imal edilenlerden eskiden olduğu gibi gümrük vergisi alınması 

gerektiğine ve gümrük muafiyetinin yeni tarz halı imal eden başka kişiler için de uygulanması 

gerektiğine dair Uşak ve Gördes kaymakamlarına gönderilen kaime. 

Uşak ve Gördüs Kaymakâmlarına, 

Bundan akdem müte’allik ve şeref-sudûr buyurulan irâde-i hayret-âde-i cenâb-ı cihân-bânî 

muktezâ-yı münîfi üzere Uşak ve Gördüs kazâlarında nesc ve i’mâline şurû’ olunan kalîçe ve 

kilîmlerin mahallinde meclisce tebeyyün eden fî’atı üzerine kadîmi vecihle gümrük ve 

masârıf-ı nakliye zam olunduğu halde bahâsı tezâyüd ederek adem-i revâcını mûcib 

olacağından ve işbu kalîçe ve kilîmlerin diyâr-ı ecnebiyeden gelen kalîçeye şebîh ve daha a’lâ 

i’mâl kılınacağından bahâsı ehven olmak ve halkın bir kat daha rağbetini celb etmek üzere 

resm-i gümrüğünün hafiflendirilmesi husûsu hayriye tüccârından Uşaklı Hacı Mehmed Ağa 

ve Gördüslü Hacı Ahmed Ağa taraflarından bâ-arz-ı hâl istid’â olunmuş olduğundan keyfiyet 

Mâliye Nâzırı devletlü paşa hazretleriyle ba’del-muhâbere Meclis-i Ticâret’e havâle 

olundukda mezkûr kalîçelerden sâye-i ihsân-vâye-i hazret-i tâc-ı dârîde mûmâ-ileyhimâ 

ma’rifetiyle resim ve nümâyişi matlûba muvâfık olarak vücûda getürülmüş olduğu misüllü 

bundan böyle ziyâde revâcını müstelzim olmak üzere fî’atında dahi ehveniyet tarafının 

gözedilmesi iktizâ eylediğinden mûmâ-ileyhimâya i’tâ olunan kîsesi üçer gurûş güzeşte ile bin 

üç yüz kîse akçe sermâyenin üç sene müddetde güzeştesi ‘ınde’l-hesâb bir yük kırk bin bu 

kadar gurûşa resîde olacağı anlaşılmış olduğundan zikr olunan güzeştenin tenezzül-i fi’ata 

medâren ‘afvıyla ilerüde kâr ve menfa’at zımnında  i’mâlâta fesâd karışubda eski hey’eti 

bulmak üzere tahdîd-i fî’atdan dahi sarf-ı nazar olunarak bâyi’ ve müşteri beyninde uyuşuna 

göre füruht olunmuş ve bunların haklarında mu’âvenet-i lâzime icrâ (gümrükiye olacak) ve 

gümrükçe dahi müsâ’ade-i mümkine îfâ kılınmış ve işbu müsâ’adenin bu makûle nevresim-i 

kilîm ve kalîçelerden sâ’ir i’mâl edenler olduğu halde müsâ’adenin anlara dahi şâmil olması 

sûretleri bi’t-tezekkür ol bâbda terkîm olunan mazbata nâzır-ı müşârun-ileyh hazretleri 

taraflarından bâ-takrîr takdîm kılınmış olmakdan nâşi keyfiyet Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı 

Adliye’ye lede’l-havâle cenâb-ı hak ömr ü şevket ü ikbâl-i şâhâneyi gün be-gün efzûn 

buyursun velî-ni’met-i bî-minnetimiz pâdişâhımız efendimizin semere-i himmet ve ‘inâyet-i 

celîle-i hazret-i pâdişâhileriyle bu mâdde dahi hüsn-i sûretle meydâne gelmiş bundan böyle 

sâye-i me’âlî-vâye-i cenâb-ı mülûkânede her dürlü ilerülemesi meczûm bulunmuş idüğine 

mebnî bunun revâç ve iştihârı zımnında ehveniyet-i fî’at husûsunun istihsâliçün mezkûr 

güzeştesinin afvı gümrükçe dahi müsa’âdât-ı lâyıkanın ifâsı zımnında sâlifü’z-zikr kalîçe ve 

kilîmin bu nev’inden ma’dâsından kemâ-fi’s-sâbık yine gümrük resmi alınmak ve fakat bu 

makûle sanâyi’ erbâbından bulunan âdemlerin böyle şeylere rağbeti istihsâline bâdî olmak 

üzere mezkûr nevresim ve kalîçe ve kilîmden beş sene müddet zarfında resm-i gümrük 

alınmaması ve bu bâbda yalnız mûmâ-ileyhimâya münhasır olmayacağından öyle kalîçe ve 

kilîm i’mâlini sâir isteyenler olduğu halde anlar hakkında dahi müsâ’adât-ı mezbûrenin icrâ 
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kılınması  bi’t-tensîb  lede’l-istîzân  irâde-i  seniyye-i  cenâb-ı  mülûkâne  dahi  ol-merkezde 

müte’allik ve şeref-sudûr buyurulmuş ve mûcibince keyfiyet lâzım gelenlere tavsiye ve iş’âr 

kılınmış olmağla siz dahi ber-mûceb-i irâde-i seniyye ve ber-vech-i meşrûh îcâb-ı hâlin icrâsı 

husûsuna mübâderet eylemeniz siyâkında kâ’ime. 

22 Safer Sene (12)63 [9 Şubat 1847]. 

Kayd olunmuşdur. 
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Tasnif Adı: İrâde Mesail-i Mühimme Tasnif Cinsi: İ.MSM. 

Dosya No:79 Gömlek No: 2281-2 

Konusu: Uşak ve Gördes kazalarında imal edilen kilim ve halıların istenilen seviyeye getirilmesi, 

herkesin beğenisini kazanması ve kullanımının yaygınlaşması padişahın isteğidir. Bu hususla ilgili 

olarak Maliye Nazırı'nın takriri ve Meclis-i Ziraat'ın hazırladığı mazbata Meclis-i Vâlâ'ya 

sunulmuştur. Meclis-i Ziraat'ın mazbatasında, bu hususla ilgili olarak her iki kazadan çağrılan Hacı 

Ahmed Ağa ile Hacı Mehmed Ağa'nın imalatın istenildiği şekilde yapılması konusunda verdikleri 

taahhüt üzerine Uşak imalatı için sekiz yüz ve Gördes imalatı için beş yüz akçe sermaye verilmesi, 

Avrupa'dan getirilecek aletler için dahi ayrıca yüz bin kuruşun gerekli oldukça verileceği, kefalet-i 

müteselsile ile kesesi üçer kuruş faiz ile verilecek sermayenin üç sene sonunda Maliye Hazinesi'ne 

ödenmesi, para istendikçe makbuz karşılığında mal sandığından azar azar verilmesi, konu ilgili 

yerlere gerekli emrin verilmesi, Gördes Müftüsü'ne fetvapenahiden mektup yazılması gerektiği ifade 

edilmiştir. Meclis-i Ziraat'ın ifade ettiği bu görüşler doğrultusunda Meclis-i Vâlâ hazırladığı 

mazbatada, belirtilen miktar paranın mahalline Maliye Hazînesi tarafından havale edilmesini, işin 

nezaretinin de bu hazine tarafından yapılmasının uygun olduğunu ve konunun Maliye Nâzırı'na 

havalesinin gerektiğine karar vermiştir. 

Ma’lûm-ı ‘âlîleri buyurulduğu üzere Gördüs ve Uşak kazâlarında nesc ve i’mâl olunmakda 

olan kilîm ve kalîçelerin hey’et-i matbû’aya vaz’ıyla herkesin bey’ ve isti’mâline temâyül ve 

rağbetleri husûsunun istihsâli irâde-i seniyyesine mebnî mâdde-i mezkûre Dâ’ire-i Mâliye 

Nâzırı devletlü paşa hazretlerinin merbût takrîrleriyle Meclis-i Vâlâ’ya i’tâ buyurulan Meclis- 

i Zirâ’at’in bir kıt’a mazbatası lede’l-mutâla’a bu husûs zımnında kazâeyn-i mezkûreynden 

celb olunmuş olan Hacı Ahmed Ağa ve Hacı Mehmed Ağa ile meclis-i mezkûrda îcâbı bi’l- 

etrâf tezekkür olunmuş olduğu vechile bundan böyle i’mâlât-ı mezkûrenin rağbet olunacak 

sûrete konulmasına ve müteferri’âtının hüsn-i tanzîm ve tesviyesine dikkat olunacağı mûmâ- 

ileyhimâ bi't-ta’ahhüd Uşak kazâsı i’mâlâtı zımnında yedi sekiz yüz ve Gördüs içün beş yüz 

sermâye akçesi ve Avrupa’dan celbi lâzım gelen makine içün dahi tahmîn olunduğu üzere 

iktizâ eden yüz bin gurûşun başkaca i’tâsı ve mesâlih-i vâkı’alarında teshîlât-ı lâzimenin 

icrâsıyla emr-i hamiyetleriçün münâsib tarafdan nezâret kılınması iltimâs olunmuş ve makine 

içün yüz bin gurûş vakt-i lüzûmunda verilmek üzere mâru’l-beyân sermâye akçesinin kefâlet-i 

müteselsile-i lâzimesiyle aldıkları târihden i’tibâren kîsesi üçer gurûş fâ’iz ile üç sene 

tâmâmına değin Mâliye Hazîne-i Celîlesi’ne te’diye ve îfâ olunmak üzere mahallinde 

istendikçe makbûz senedi ahzıyla Memleket Mâl Sandığı’ndan ceste ceste i’tâsı ve i’âne ve 

teshîlât-ı lâzimenin icrâsı zımnında ba’zı mahallere evâmirnâme-i sâmînin i’tâsı ve Gördüs 

Müftîsi Efendi'ye dahi taraf-ı hazret-i fetvâ-penâhiden mektûb tahrîr buyurulması ve irâde 

buyurulan mahalden nezâret kılınması iktizâ edeceği me’âl ve mazmûn-ı mazbatadan 

müstebân olmuş ve sâye-i şevket-vâye-i cenâb-ı cihân-dârîde i’mâlât-ı mezkûrenin dahi bu 

vecihle hüsn-i sûrete ifrâğı âsâr-ı behiyye ve muhassenât-ı ‘asriyeden bulunmuş olduğundan 

zikr olunan sermâye akçesinin kefâlet-i lâzime ve usûl-i mukarreresiyle i’tâsı ve mazbata-i 

mezkûrede gösterilmiş olduğu vechile îcâb eden mahallere evâmirnâme-i sâmînin ve efendi-i 

mumâ-ileyhe dahi mektûb-ı hazret-i fetvâ-penâhînin i’tâsı ve mebâliğ-i mezbûre mahallinde 

Mâliye Hazîne-i Celîlesi tarafından havâle olunacağı cihetle nezâretinin dahi hazîne-i 

mezkûre cânibinden olması muvâfık-ı usûl ve maslahat görünmüş olmağla ol vecihle icrâ-yı 

iktizâlarının nâzır-ı müşârun-ileyh hazretlerine havâlesi lâzım geleceği Meclis-i Vâlâ'da bi't- 
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tezekkür tensîb kılındığı muhât-ı ilm-i 'âlîleri buyuruldukta emr ü fermân hazret-i men lehü'l- 

emrindir. 9 Receb (12)62 (3 Temmuz 1846) 

Meclis-i Ahkâm-ı Adliye (Mühür). 
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Tasnif Adı: İrâde Mesail-i Mühimme Tasnif Cinsi: İ. MSM. Dosya No:79 

Gömlek No: 2281-3 Tarihi:15 Receb 1262 [9 Temmuz 1846] 

Konusu: Uşak ve Gördes kazalarında imal edilen kilim ve halıların istenilen seviyeye getirilmesi, 

herkesin beğenisini kazanması ve kullanımının yaygınlaşması padişahın isteğidir. Bu hususla ilgili 

olarak Meclis-i Ziraat'ın hazırladığı mazbata ve Maliye Nazırı'nın takriri Meclis-i Vâlâ'ya sunulmuş 

ve bu meclisin değerlendirmesini içeren mazbata Meclis-i Umûmi'de okunmuştur. Meclis-i Umûmi'de 

bulunanlar, Meclis-i Zirâat'ın, istenilen sermayenin kefiller gösterilmek ve gerekli prosedür 

uygulanarak verilmesi, alınan bu kararın Gördes Müftüsü'ne emirname-i fetvapenahi ile bildirilmesi 

ve verilecek para ile ilgili hazine nezaretinin gerektiği hususundaki görüşünü paylaşmışlardır. 

Sadrazam bu düşünceleri ifade eden bir tezkireyi padişaha sunmuş ve padişah iradesi tezkirede 

belirtilen hususlara hemen başlanması yönünde olmuştur. 

Seniyyü’l-himemâ devletlü ‘înâyetlü ‘atûfetlü efendim hazretleri, 

Ma’lûm-ı ‘âlî buyurulduğu üzere Gördüs ve Uşak kazâlarında nesc ve i’mâl olunmakda olan 

kilîm ve kalîçelerin hey’et-i mâtbû’aya vaz’ıyla  herkesin bey’ ve isti’mâline temâyül ve 

rağbetleri husûsunun istihsâli muktezâ-yı irâde-i seniyyeden olarak ol bâbda Meclis-i 

Zirâ’at’ın müzâkerât-ı vâkı’asını mübeyyin bir kıt’a mazbata Mâliye Nâzırı devletlü paşa 

hazretlerinin merbût takrîri ile Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye’ye verilmiş olduğundan ânâ 

dâ’ir kaleme alınan bir kıt’a mazbata işbu Rebîü’l-evvel’in on sekizinci Pazartesi günü ‘akd 

olunan Meclis-i Umûmî’de lede’l-kırâ’at me’âlinden müstefâd olduğu ve mâru’z-zikr Meclis-i 

Zirâ’at mazbatasında müzâkere ve beyân kılındığı vechile vâkı’â sâye-i şevket-vâye-i hazret-i 

mülûkânede i’mâlât-ı mezbûrenin hüsn-i sûrete ifrâğı âsâr-ı behiyye ve muhassenât-ı 

‘asriyeden olarak istihsân ve i’tâsı istîzân olunan sermâye akçesinin kefâlet-i lâzime ve usûl-i 

mukarreresi dahi etrâfıyla gösterilmiş ve husûs-ı mezbûr hakkında îcâb eden mahallere 

tahrîrât-ı ‘âcizi ve Gördüs Müftîsi Efendi'ye emirnâme-i fetvâ-penâhî tastîri ve mezkûr 

sermâye akçesi Hazîne-i Celîle’den verileceği cihetle keyfiyet hazîne-i celîle-i merkûmenin 

nezâreti muvâfık-ı usûl ve maslahat görünmüş idüğüne binâ’en ol sûretle icrâ-yı iktizâları 

beyne’l-huzzâr dahi tezekkür ve tasvîb kılınmış ve evrâk-ı merkûme manzûr-ı ‘âlî 

buyurulmak içün savb-ı ‘atûfîlerine gönderilmiş olmağla muvâfık-ı emr ü irâde-i me’âlî ifâde- 

i hazret-i pâdişâhî buyurulur ise ber mûceb-i istîzân ve müzâkere tesviye-i iktizâsına ibtidâr 

olunacağı beyânıyla tezkire-i senâverî terkîm kılındı efendim. Fî 19 Receb Sene (12)62 [13 

Temmuz 1846]. 

Ma’rûz-ı çâker-i müsâdekat-güsterleridir ki, 

Râhâ-pîrâ-yı ibcâl olan işbu tezkire-i sâmiye-i vekâlet-penâhîleriyle zikr olunan evrâk 

meşmûl-ı nigâh-ı şevket-iktinâh-ı hazret-i pâdişâhî buyurulmuş ve husûs-ı mezkûrun ber- 

mûceb-i istîzân ve müzâkere tesviye-i iktizâsına ibtidâr olunması müte’allik ve şeref-sudûr 

buyurulan emr ü irâde-i seniyye-i hazret-i mülûkâne muktezâ-yı celîlinden  bulunmuş ve 

evrâk-ı merkûme yine i’âde-i savb-ı asafâneleri kılınmış olmağla ol bâbda emr ü fermân 

hazret-i veliyyü’l-emrindir. Fî 20 Receb (12)62 [14 Temmuz 1846]. 
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Tasnif Adı: İrâde Mesail-i Mühimme Tasnif Cinsi: İ:MSM 

Dosya No:79 Gömlek No: 2282-2 

Konusu: Hayriye tüccârından Uşaklı Hacı Mehmed Ağa ve Gördesli Hacı Ahmed Ağa taraflarından 

Uşak ve Gördes taraflarında imal edilen yeni tarz halılardan gümrük vergisi alınmaması ve 

kendilerine halı imalatı için kesesi üçer kuruş faiz ile verilen bin üç yüz kîse akçe sermâyenin üç 

senelik faizinin bir yük kırk bin kuruşa ulaştığı ve bunun affedilmesi yönündeki talepleri Meclis-i 

Vâlâ'da değerlendirilmiştir. Belirtilen hususlarla ilgili olarak Meclis-i Vâlâ'da alınan kararlar bir 

mazbata halinde sadrazama sunulmuştur. Bu mazbatada nev-icad halılardan gümrük vergisi 

alınmaması, şayet aynı şekilde başka yerlerde de benzer imalat yapılırsa bu muafiyetin onlar için de 

uygulanması, eski tarz üretimden yüzde beş amediye ve yüzde üç reftiye resm-i gümrük alınması, 

verilen sermaye faizinin affedilmesi ve yeni tarz halıların dokunmasında hizmeti geçen iki kişiye irade 

buyurulduğu şekilde nişan verilmesi yönünde karar alınmıştır. 

Maliye  Nâzırı  devletlü  paşa  hazretlerinin  takrîrlerine  merbûtan  Meclis-i  Vâlâ’ya  i’tâ 

buyurulan Ticâret Meclisi’nin bir kıt’a mazbatası me’âlinde bundan akdem müteallik ve şeref- 

sudûr buyurulan irâde-i hayret-‘âde-i cenâb- cihan-bânî muktezâ-yı münîfi üzere Uşak ve 

Gördüs kazâlarında nesc ve i’mâline şürû’ olunan kalîçe ve kilîmlerin mahallinde meclisce 

tebeyyün eden fî’atı üzerine kadîmi vechile gümrük ve masârıfât-ı nakliye zamm olunduğu 

hâlde bahâsı tezâyüd ederek adem-i revâcını mûcib olacağından ve işbu kalîçe ve kilîmlerin 

i’mâlâtı diyâr-ı ecnebiyeden gelen kalîçeye şebîh ve daha a’lâ olacağından resm-i 

gümrüğünün hafîflendirilerek bahâsı ehven olmak ve halkın bir kat dahi rağbetini celb etmek 

üzere bunlardan emti’a-i ecnebiyeye kıyâsen resm-i gümrük alınma(ma)sı husûsu Hayriye 

Tüccârı’ndan Uşaklı Hacı Mehmed Ağa ve Gördüslü Hacı Ahmed Ağa taraflarından istid’â 

olunmuş ve bunların matlûb vechile i’mâlâtıçün kîsesi üçer gurûş güzeşte ile mûmâ- 

ileyhimâya teshilen li’l-maslaha bin üç yüz kîse akçe sermâye i’tâ olunmuş ve meblağ-ı 

mezbûrun üç sene müddedde güzeştesi ‘ınde’l-hesâb bir yük kırk bin bu kadar gurûşa resîde 

olacağı anlaşılmış olduğu ve mezkûr kalîçelerin sâye-i hazret-i tâcidârîde mûmâ-ileyhimâ 

ma’rifetiyle resim ve nümâyişi matlûba muvâfık olarak vücûda getürülmüş olduğu misillü 

bundan böyle ziyâde revâcını müstelzim olmak üzere fî’atında dahi ehveniyet tarafının 

gözedilmesi iktizâ eylediğinden mûmâ-ileyhimâya i’tâ olunan sermâye akçesinden güzeştenin 

tenezzül-i fî’ata medâren afvıyla ilerüde kâr ve menfa’at zımnında i’mâlâta fesâd karışubda 

eski hey’etini bulmak üzere tahdîd-i fî’atından dahi sarf-ı nazar olunarak bâyi’ ve müşteri 

beyninde uyuşuna göre füruht olunması ve bunların memâlik-i mahrûse derûnunda füruht 

olunanlardan resm-i gümrük olarak yüzde beş amediye ve hârice çıkanları olduğu sûretde üç 

gurûş reftiye ahz ve istihsâl kılınması zikr olunan sermâye akçesi başka dürlü ticârete 

kullanılmamak üzere mezkûr nevresim-i kilîm ve kalîçelerden Dersa’âdet’e ve İzmir’e ne 

mikdâr şey vürûd eylediği bilinmek içün beher sene mart duhûlünde gümrük cânibinden bir 

kıt’a ‘ilm ü haberin Meclis-i Zirâ’at tarafına verilmesi ve işbu kilîm ve kalîçelerden sâ’ir i’mâl 

edenler olduğu halde mûmâ-ileyhimâ hakkında gümrükçe olan müsâ’ade anlara dahi şâmil 

olmak lâzım geleceğinden keyfiyetin bâ-tahrîrât-ı ‘aliyye mahalline bildirilmesi ve mumâ- 

ileyhimâ ile Uşak hânedânından ve Dergâh-ı ‘Âlî Kapucubaşılarından Ali Ağa’nın dahi ikdâm 

ve gayreti tahkîk kılınmış olmasıyla mûmâ-ileyhe bir kıt’a nişân-ı zî-şân i’tâ buyurulması 

husûsları beyân ve iş’âr olunmuş olub Cenâb-ı Hak tükenmez ömr ü ikbal ihsan buyursun 

velî-ni’met-i  bî-minnetimiz  velî-ni’met-i  ‘âlem  efendimiz  hazretlerinin  efkâr-ı  hayriye-i 
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şâhâneleri memâlik-i şâhâne ve teba’a-i devlet-i ‘aliyyeleri hakkında menâfi-‘i umûmiyesi 

olacak vesâil-i ma’mûriyetin istihsâline masrûf olduğuna veli’l-lâhi’l-hamd sâye-i hazret-i 

şâhânede bu makûle i’mâlât-ı dâhiliye nev be-nev ilerülemekde olduğu misüllü işbu kalîçe ve 

kilîmler dahi doğrusu güzel nesc ve i’mâl olunmuş ve semere-i hasene-i himmet-i celîle-i 

şâhâneleri ile ‘âsâr-ı fi’liyesi meydâna gelmiş ve bundan böyle dahi her dürlü ilerülemesi 

müczâm bulunmuş  idiğüne  binâ’en ol bâbda  revâç  ve  iştihârı zımnında  ehveniyet-i fî’at 

maddesinin  istihsâli  lâzimeden  görünmesiyle  mûmâ-ileyh  Hacı  Mehmed  Ağa  Meclis-i 

Vâlâ’ya celb ile keyfiyet bi’l-etrâf su’âl olundukda eğerçi otuz beş gurûşdan on beş gurûşa 

kadar frenk kalîçesi var ise de zikr olunan kalîçe ve kilîmler mâliyetlü ve dayanıklu ve 

nevresim şeyler olarak frenk kalîçesinden a’lâ olub fakat bunun henüz herkes i’mâliyle ülfet 

etmemiş olduklarından şimdilik nesc ve i’mâlinde biraz su’ûbet olsa bile bir seneye kadar 

‘âmil  ve  nessâcı  kesb-i  meleke  ederek  masârıf-ı nesciye  ve  i’mâliyesinden  dolayı  fî’atı 

tenezzül edeceği ve sermâye-i mezkûr iki bin kîse olmak üzere irâde buyurulmuş ise de 

şimdiye kadar bin üç yüz kîsesi alınmış ve meblağ-ı mezbûrun üç sene mî’âdı olarak ahz 

olunalı  yedi  ay  olduğundan  müddet-i  inkızasında  kâmilen  te’diye  edeceklerine  kefîlleri 

olduğunu ve Kula kazâsında dahi kalîçe nesc ve i’mâli lâzım geldiği hâlde küsûru olan yedi 

yüz kîseyi taleb ve istid’âya muhtâc olacaklarını ifâde ve ityân eylemiş olub keyfiyet lede’l- 

mutâla’a vâkı’a bu i’mâlât-ı cedîdenin kesret üzere bey’ ü şirâ ve iştihârıçün sâye-i cenâb-ı 

şâhânede  teshîlât-ı  mümkinenin  icrâsı  lâzimeden  olmağla  mazbata-i  merkûmede  beyân 

olunduğu üzere tahdîd-i fî’at  maddesinden ve güzeşte ahzından emsâl olmamak  ve buna 

mahsûs olmak üzere sarf-ı nazar olunarak ber-vech-i bâlâ yüzde beş amediye ve üç reftiye 

olmak üzere resm-i gümrük alınması ve  işbu resm-i gümrük dahi yalnız  nev-îcâd kalîçe 

hakkında cârî olub sâ’irlerin müstesnâ tutulması Meclis-i Vâlâ’da tezekkür kılınmış ise de bu 

bâbda her ne vecihle irâde-i seniyye müte’allik ve şeref-sudûr buyurulur ise ânâ göre îcâbının 

icrâsı mâliye nâzırı müşârun-ileyh hazretlerine havâle buyurulması ve nişân husûsunun dahi 

bu def’a şeref-sünû’ buyrulan irâde-i seniyye-i şâhâne mûcibince icrâ-yı îcâbına bakılması 

bâbında emr ü fermân hazret-i men lehü-emrindir. Fî 7 Muharrem (12)63 [26 Aralık 1846]. 

(Mazbatanın altında Meclis-i Vâlâ azası beş kişinin mührü bulunmaktadır). 
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Tasnif Adı: İrâde Mesail-i Mühimme Tasnif Cinsi: İ.MSM. 

Vesika ‘Adedi: 4 Dosya No:79 

Varak: 4 

Gömlek No: 2282-3 

Tarihi: 15 Safer 1263 [2 Şubat 1847] 

Konusu: Halı imalinde görevli olup çokça gayret göstermelerinden dolayı iki kişiye rutbe-i hâssadan 

veya daha onun altında bir nişan verilmesi. 

Seniyyü’l-himemâ kerîmü’ş-şiyemâ devletlü ‘inâyetlü ‘âtûfetlü efendim hazretleri, 

Kalîçe nesc ve i’mâl hidmetinde müstahdem iki nefer kimesnelerin bu mâddede zuhûra gelen 

gayretleri menâfi-i kesîreyi istilzâm ederek mûmâ-ileyhimâya ‘âtıfet-i seniyye görünmüş ve 

kendülere tensîb olunacak sûretde bir kıt’a nişân i’mâl ve i’tâsı husûsuna irâde-i seniyye-i 

şâhâne müte’allik buyurulmuş olduğu ifâdesine dâ’ir mâbeyn-i hümâyûn-ı mülûkâne taraf-ı 

‘âlîsinden vârid olan bir kıt’a tezkire-i ‘aliyye manzûr-ı ‘âlîleri buyurulmak üzere leffen irsâl-i 

sûy-ı vâlâları kılınmış olmağla mûmâ-ileyhimâya ne sûretde nişan verilmesi lâzım gelür ise 

keyfiyetin iş’ârıyla  tezkîre-i mezkûrenin i’tâsı mütevakkıf-ı himem-i behiyyeleridir. Fî 7 

Muharrem Sene (12)63 [26 Aralık 1846]. 

Ma’rûz-ı ‘abd-i sadâkat-mefrûzlarıdır ki, 

Müfâd-ı fermânnâme-i sâmi-i asafâneleriyle ol bâbda müte’allik ve şeref-sunûh buyurulan 

irâde-i seniyye-i şâhâne me’âl-i ‘âlîsi rehîn-i îkâd-ı çâkerî olmuş ve kalîçe sermâyesiçün 

verilen akçenin güzeştesine dâ’ir Meclis-i Zirâ’at’den kaleme alınarak geçenlerde bâ-takrîr-i 

çâkerî takdîm-i hâk-i pâ-yı sâmîleri kılınan mazbatada bunlara nişân i’tâ olunması fıkrası dahi 

muharrer ve mastûr bulunmuş ve takrîr-i mezkûr irâde-i ‘aliyyeleri sünû’ ve sudûrıyla henüz 

i’âde ve irâde buyurulmamış olub ancak zikr olunan nişânın ne râdde ve resimde olması 

Kuyumcubaşı bendeleri celble bi’s-su’âl merkûmlara dahi başka resimde nişân-ı ‘âlî i’tâsı 

îcâb etmeyüb ve emsâli dahi olmadığından rutbe-i hâssadan veyâhûd rutbe-i mezkûrenin mâ- 

dûnunda olarak bir kıt’a nişânın i’mâli husûsunu ifâde ve beyân etmiş ve her hâlde icrâ-yı 

iktizâsı irâde-i ‘aliyyelerine mütevakkıf mevâddan olarak tezkire-i seniyye-i mezkûre yine 

leffen takdîm-i hâk-i pâ-yı ‘âli-i vekâlet-penâhîleri kılınmış olmağla ol bâbda emr ü fermân 

hazret-i men lehü’l-emrindir. Fî 18 Muharrem Sene (12)63 [6 Ocak 1847]. 
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Tasnif Adı: İrâde Mesail-i Mühimmme Tasnif Cinsi: İ.MSM. 

Dosya No:79 Gömlek No: 2282-4 

Konusu: Meclis-i Vâlâ mazbatasında, nev-icad halılardan gümrük vergisi alınmaması, şayet aynı 

şekilde başka yerlerde de benzer imalat yapılırsa bu muafiyetin onlar için de uygulanması, eski tarz 

üretimden yüzde beş amediye ve üç reftiye resm-i gümrük alınması, verilen sermaye faizinin 

affedilmesi ve yeni tarz halıların dokunmasında hizmeti geçen Ali Ağa'ya rütbesine uygun ve diğer iki 

kişiye onun altında ve üstünde taşlı ve ortası altın nişan verilmesi yönündeki karar sadrazam 

tarafından bir tezkire şeklinde padişaha sunulmuştur. Tezkirede belirtilen hususlarla ilgili olarak 

çıkan padişah iradesinde, gümrük muafiyetinin beş sene süre ile sınırlı olması, aynı şekilde üretim 

yapan diğer kişiler için de bu muafiyetin uygulanması, verilen sermaye faizinin affedilmesi ve adı 

geçen kişilere tezkirede belirtildiği şekilde nişan verilmesi yönünde olmuştur. 

Seniyyü’l-himemâ devletlü ‘inâyetlü ‘atûfetlü efendim hazretleri, 

Ma’lûm-ı ‘âlî buyurulduğu üzere kalîçe nesc ve i’mâl hidmetinde müstahdem iki nefer 

kimesnelerin bu mâddede meşhûd olan gayretleri menâfi-i kesîreyi mûcib olacağından mûmâ- 

ileyhimâ şâyân-ı ‘âtıfet-i seniyye görünmüş ve kendülere münâsib vechile bir kıt’a nişân 

verilmesi ihtâr ve istid’a olunmuş olmakdan nâşî ber-vech-i istid’â mûmâ-ileyhimâya tensîb 

olunacak sûretde bir kıt’a nişân i’mâl ve i’tâsı husûsu iktizâ-yı irâde-i seniyye-i şâhâneden 

idüğü mukaddemce resîde-i dest-i tevkîr olan bir kıt’a tekire-i behiyyelerinde iş’âr ve keyfiyet 

mâliye nâzırı devletlü paşa hazretleri ile bi’l-muhâbere mûmâ-ileyhimâya rutbe-i hâssadan 

veyâhûd rutbe-i mezkûrenin mâ-dûnundan olarak bir kıt’a nişân verilmesi re’ye menût 

bulunduğu ifâde ve izbâr kılınmış olduğuna ve mûmâ-ileyhimâ ber-muktezâ-yı irâde-i seniyye 

Uşak ve Gördüs kazâlarında nesc ve i’mâline şürû’ olunan mezkûr kalîçe ve kilîmlerin diyâr-ı 

ecnebiyeden gelen kalîçeye şebîh ve daha a’lâ olacağı beyânıyla resm-i gümrüğünün 

hafîflendirilerek bahâsı ehven olmak ve halkın bir kat daha revâcını celb etmek içün emti’a-i 

ecnebiyeye kıyâsen resm-i gümrük alınması husûsunu evvelce istid’â edüb bunların matlûb 

vechile i’mâlâtı zımnında kîsesi üçer gurûş güzeşte ile teshîlen li’l-maslaha kendülerine 

verilen bin üç yüz kîse akçe sermâyenin üç sene müddetde güzeştesi ‘ınde’l-hesâb bir yük 

kırk bin gurûşa resîde olacağından mezkûr kalîçeler sâye-i hazret-i pâdişâhîde mûmâ-ileyhimâ 

ma’rifetiyle resim ve nümâyiş ve matlûba muvâfık sûretde vucûda getürülmüş olduğu misillü 

bundan böyle ziyâde revâcını müstelzim olması mütâla’asıyla fî’atında dahi ehveniyet tarafı 

gözedilmesi iktizâ etmeğin zikr olunan sermâye akçesinden tenezzül-i fî’ata medâren 

güzeştenin afvı ve  ilerüde kâr ve  menfa’at içün i’mâlâta fesâd karışub da eski hey’etini 

bulmamak üzere tahdîd-i fî’atından dahi sarf-ı nazarla bâyi’ ve müşteri beyninde uyuşuna 

göre füruht ettirilmesi ve bunların memâlik-i mahrûse derûnunda füruht olunanlarından resm-i 

gümrük olarak yüzde beş amediye ve hârice çıkanları olduğu hâlde yüzde üç gurûş reftiye ahz 

ve istihsâl kılınması ve mezkûr sermâye başka dürlü ticârete kullanılmamak içün salifü’l- 

beyân nevresim-i kalîçe ve kilîmlerden Dersa’âdet’e ve İzmir’e ne kadar şey vürûd eder ise 

beher sene Mart duhûlünde gümrük cânibinden Meclis-i Ticâret’e bir kıt’a ilm ü haberlerinin 

verilmesi ve bu makûle kilîm ve kalîçeden sâ’ir i’mâl edenler bulunduğu takdîrde müsâ’ade-i 

muharrere anlara dahi şâmil olacağını bâ-tahrîrât mahallerine bildirilmesi ve mumâ-ileyhimâ 

ile Uşâk hânedânından Dergâh-ı ‘Âlî Kapu(cu)başılarından ‘Ali Ağa’nın ikdâm ve gayreti 

tahkîk kılınmış olmasıyla kendülere bir kıt’a nişân ihsân buyurulması tasvîb ve müzâkere 

olunduğunu mutazammın meclis-i mezbûrdan terkîm kılınan bir kıt’a mazbata Mâliye Nâzırı 
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müşârun-ileh hazretlerinin merbût takrîrleriyle Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı ‘Adliye’de der-dest 

müzâkere bulunduğuna binâ’en mâru’z-zikr tezkire-i behiyyeleriyle muhâbere tezkiresi dahi 

Meclis-i Vâlâ-yı mezkûra lede’l-havâle ol bâbda kaleme alınan mazbata işbu şehr-i Saferü’l- 

hayrın yedinci Pazar günü Meclis-i Umûmî’de kırâ’at ettirilerek me’âlinden müstefâd olduğu 

vechile vâkı’â bu i’mâlât-ı cedîdenin kesret üzere bey’ ü şirâsı ve iştihârı içün sâye-i hazret-i 

mülûkânede teshîlât-ı mümkinenin icrâsı lâzimeden olduğundan sâlifü’l-beyân Meclis-i 

Zirâ’at mazbatası mûcibince tahdîd-i fî’at maddesinden ve güzeşte ahzından emsâl olmamak 

ve buna mahsûs olmak üzere sarf-ı nazar olunarak ber-minvâl-i muharrer yüzde beş amediye 

ve üç reftiye gümrük resmi alınması ve bu sûretle resm-i gümrük ahzı yalnız nev-îcâd kalîçe 

hakkında cârî olub sâ’irlerinin müstesnâ tutulması tezekkür ve tasvîb olunmuş ve Cenâb-ı Hak 

ömr ü şevket ü ikbâl-i hazret-i şâhâneyi gün be-gün efzûn ve ferâvân buyursun velî-ni’met-i 

bî-minnetimiz pâdişâhımız efendimizin semere-i himmet ve ‘inâyet-i celîle-i hazret-i şehin- 

şâhîleriyle bu mâddede dahi hüsn-i sûretle meydâna gelmiş ve bundan böyle sâye-i me’âlî- 

vâye-i cenâb-ı mülûkânede her dürlü ilerülemesi meczûm bulunmuş idiğüne mebnî bunun 

revâc ve iştihârı zımnında ehveniyet-i fî’at husûsunun istihsâliçün mezkûr güzeştenin afvı ve 

gümrükçe dahi müsâ’adât-ı lâyıkanın îfâ ve husûsât-ı muharrere-i sâ’irenin icrâsı pek münâsib 

ve yolunda olub şu kadar ki ticâret-i Devlet-i’Aliyye’nin mazhar olduğu her bir müsâ’adata 

mu’âhid bulunan devletler tüccârının dahi nâiliyet-i ahkâm-ı mu’âhedât iktizâsından 

bulunmasıyla gümrükçe bu müsâ’adenin şâyet anlar hakkında bir gün iddi’âya ser-rişte 

olacağı hâtırlara geldiğine ve ânifü’z-zikr kalîçe ve kilîmlerden hâric çuka şey giderek bundan 

gümrükçe biraz akçe fedâ olunsa bile mülken saltanat-ı seniyye ez-her cihet istifâde 

eyleyeceğine ve kalîçe ve kilîmin bu nev’inden ma’dâsından kemâ-fi’s-sâbık yine gümrük 

resmi alınacağına nazaran hem mahzûr mütâla’asından kurtulmak ve hem de bir kat dahi 

tenezzül-i fî’atıyla istişhârına ve bu makûle sanâyi’ erbâbından bulunan âdemlerin böyle 

şeylere rağbet-i istihsâline bâdî olmak üzere bir müddet-i muvakkate zarfında nevresim-i 

kalîçe ve kilîmden gümrük resmi alınmaması tasavvur olunarak fakat şimdiden ziyâde müddet 

vaz’ olunmakdan ise beş sene müddet tahsîsiyle hitâmında daha temdîdine lüzûm göründüğü 

hâlde ol vakit yine îcâbına bakılmak kâbil olmakdan nâşî şimdilik beş sene müddet-i 

muvakkate zarfında gümrük alınmaması ve bu mâdde yalnız  mûmâ-ileyhimâya münhasır 

olmayacağından öyle kalîçe ve kilîm i’mâlini sâ’ir isteyenler olduğu hâlde anlar hakkında 

dahi müsâ’adât-ı mezbûrenin icrâsı ve mûmâ-ileyhimâ doğrusu bu bâbda ibrâz-ı gayret 

eylemiş ve mezbûr kalîçe ve kilîmleri matlûbu vechile vücûda getürmüş olduklarından 

‘inâyet-i seniyyeye şâyan ve mûmâ-ileyh Ali Ağa’nın dahi bunlara mu’âveneti rehîn-i rutbe-i 

‘ayân olmasıyla ağa-yı mûmâ-ileyh rütbesine mahsûs ve mûmâ-ileyhimâya dahi altında ve 

üstünde bir taşlı ve ortası altun olarak ber-mûceb-i irâde-i seniyye bir kıt’a nişân-ı zî-şân 

‘inâyet buyurulması ve husûsât-ı sâ’irenin dahi ber-mûceb-i mazbata tesviye-i iktizâsı 

beyne’l-huzzâr tasvîb ve mazbata-i merkûme evrâk-ı melfûfa ile ma’an manzûr-ı ‘âlî 

buyurulmak içün savb-ı vâlâlarına ba’s ve tesrîb kılınmış olmağla husûsât-ı merkûme 

hakkında ne vecihle emr ü fermân-ı hazret-i şehin-şâhî müte’allik ve şeref-sudûr buyurulur ise 

âna göre harekete mübâderet olunacağı beyânıyla tezkire-i senâveri terkîm kılındı efendim. Fî 

13 Safer Sene (12)63 [31 Ocak 1847]. 

Ma’rûz-ı çâker-i müsâdekat-güsterleridir ki, 
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Enmele-i edâ-yı ibcâl olan işbu tezkire-i sâmiye-i vekâlet-penâhîleriyle mazbata-i merkûme 

ve evrâk-ı melfûfa manzûr-ı ‘âli-i cenâb-ı cihân-dârî buyurulmuşdur. Vâkı’â iş’âr-ı ‘âlîleri 

vechile velî-ni’met-i bî-minnetimiz pâdişâhımız efendimizin semere-i himmet ve ‘inâyet-i 

celîle-i hazret-i şehinşâhileriyle bu mâdde dahi hüsn-i sûretle meydâne gelmiş ve bundan 

böyle sâye-i me’âlî-vâye-i cenâb-ı mülûkânede her dürlü ilerülemesi meczûm bulunmuş 

idüğüne mebnî bunun revâc ve iştihârı zımnında ehveniyet-i fî’at husûsunun istihsâliçün 

mezkûr güzeştenin afvı ve gümrükçe dahi müsâ’adât-ı lâyıkanın îfâ ve husûsât-ı mücerrede-i 

sâ’irenin icrâsı pek münâsib ve yolunda olub mütâla’a-i meşrûha iktizâsınca zikr olunan 

nevresim-i kalîçe ve kilîmlerden şimdilik beş sene müddet-i muvakkate zarfında gümrük 

alınmaması ve fi’l-hakîka bu mâdde yalnız mûmâ-ileyhimâya münhasır olacağından şimdilik 

sâ’ir isteyenler olduğu halde anlar hakkında dahi müsâ’adât-ı mezbûrenin icrâsı ve mûmâ- 

ileyh Ali Ağa ile mûmâ-ileyhimâya ol sûretle bir kıt’a nişân-ı zî-şân i’tâsı güzel tezekkür 

olmasıyla şu husûsun hüsn-i sûreti zımnında bu vecihle îcabât-ı teshiliyesine ikdâm 

buyurulması müstelzim ve mahzûziyet-i ‘âlî olmuş meclisce tasvîb ve istîzân buyurulduğu 

vechile icrâ-yı iktizâlarına ibtidâr olunması müte’allik ve şeref-sudûr buyurulan emr ü 

fermân-ı pâdişâhî muktezâ-yı isâbet-ihtivâsından bulunmuş ve zikr olunan mazbata evrâk-ı 

mezbûre ile berâber yine savb-ı savâb-nümâ-yı ‘âlîlerine i’âde ve îsâl kılınmış olduğu muhât-ı 

‘ilm-i sâmi-i asafâneleri buyuruldukda ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir. 15 

Safer Sene (12)63 [2 Şubat 1847]. 
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Fon Adı: İrade Dahiliye Fon Kodu: İ. DH. No: 235/14217-1 

Konusu: Gördes ve Uşak kazalarında nevresim-i kilim ve halı imali için Hacı Mehmed ve Hacı Ahmed 

Ağalara verilen bin üç yüz kese sermayenin üç senelik faizi olan yüz kırk bin kuruşun affedilmesi ve 

belirtilen halı ve nevresimlerden beş sene süre ile gümrük vergisi alınmamasına,  diğerlerinden 

eskiden olduğu gibi gümrük vergisi alınacağına dair Ceride Muhasebesi'nden ilmühaber geldiği. 

Zîrde resm-i gümrük müddeti altmış sekiz senesi Rebîü’l-evvelinde (Ocak 1852) munkaziye 

olacak olmağla şerh verildi. 

Hacı Mehmed ve Hacı Ahmed Ağa nâm kimesnelerin Uşak ve Gördüs kazâlarında nevresim-i 

kilîm ve kalîçelerin i’mâli zımnında verilen bin üç yüz kîse sermâye akçesinin üç sene 

müddetde güzeştesi olmak lâzım gelen yüz kırk bin bu kadar gurûşun afvı ve mezkûr 

nevresim-i kilîm ve kalîçe nev’inden ma’dâsının ber-sâbık resm-i gümrüğü alınmak üzere 

nevresim-i kalîçe ve kilîmden beş sene müddet zarfında resm-i gümrük alınmaması 

husûslarına irâde-i seniyye müte’allik buyurulduğunu mübeyyin 11 Ra. Sene (12)63 [27 Şubat 

1847] târihinde Cerîde Muhâsebesi'nden ilm ü haberi vürûd ettiği. 

Ta’rife-i Cedîde 

Seccâde-i Gördüs ve Kula ve sâ’ire ve kalîçe-i Gördüs râyiç kıymetlerinden yüzde on altı 

tenzîl bâkî bahâlarından 

gümrük alına. 

amedinden yüzde dokuz ve reftinden dahi yüzde üç gurûş resm-i 
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Fon Adı: İrade Dahiliye Fon Kodu: İ. DH. No: 235/14217-2 

Konusu: Gördes ve Uşak'ta imal edilen halılar için 1847 yılında beş sene süre ile verilen gümrük 

muafiyetinin 1852 yılında dolacağı, gelecek seneden itibaren gümrük vergilerinin eskiden olduğu gibi 

alınmaya başlanacağı, bu hususta ne yapılması gerektiğinin Mâliye Nezâreti tarafından sadarete 

bildirilmesi gerektiği belirtilmektedir. 

‘Atûfetlü Efendim Hazretleri, 

Uşak  ve  Gördüs  kalîçelerinin  hüsn-i  i’mâl  ve  revâcı  zımnında  taraf-ı  eşref-i  hazret-i 

şâhâneden Mâliye Hazîne-i Celîlesi ma’rifetiyle  sermâye i’tâ buyurulub mezkûr kalîçeler 

matlûbu vechile nesc olunmakda ve herkes tarafından rağbet kılınmakda ise de fâhiş gümrük 

alınmakda olmasından pek de kesret üzere sürülmemekde olduğuna ve bu misillü şeylerde 

Hazîne-i  Celîle  tarafından  ba’zı  fedâkârlık  gösterilmesi  emti’a-i  dâhiliyenin  revâcını  ve 

teba’a-i  saltanat-ı  seniyyenin  intifâ’ını  müstelzim  göründüğüne  binâen  keyfiyetin  zât-ı 

vâlâlarına  bi’l-muhâbere  îcâbının  istîzân  olunması  husûsuna  emr  ü  fermân-ı  hümâyûn-ı 

cenâb-ı şâhâne sâha ârâ-yı sudûr buyurulmuş olmağla bu bâbda olan mütâla’a-i behiyyelerinin 

serî’an iş’ârı mütevakkıf-ı himem-i behiyyeleridir. Fî 29 Receb Sene (12)67 [30 Mayıs 1851]. 

Ma’rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki, 

Zîbâ-yiş-i hâme-i ihtirâm olan işbu fermân-nâme-i sâmi-i âsafâneleri me’âl-i ‘âlisi rehîn-i 

iz’ân-ı çâkerî olmuşdur. Kuyûddan istifâde kılındığı vechile Hacı Mehmed ve Hacı Ahmed 

Ağa nâm kimesnelerin Uşak ve Gördüs’de nevresim-i kilîm ve kalîçe i’mâl eylemeleri 

zımnında taraf-ı eşref-i hazret-i şâhâneden ihsân buyurulan mebâliğden olarak cânib-i 

hazîneden ta’ahhüd ve senedâta rabt ile sermâye sûretiyle karzan verilmiş olan bin üç yüz kîse 

akçenin üç senelik güzeştesi olmak lâzım gelen yüz kırk bin bu kadar gurûşun ‘afvı ve mezkûr 

nevresim-i kilîm ve kalîçelerden beş sene müddet resm-i gümrük alınmaması husûsuna 11 

Rebîü’l-evvel Sene  (12)63 [27 Şubat 1847] târihinde irâde-i seniyye-i cenâb-ı mülûkâne 

müte’allik buyurularak îcâbı icrâ kılınmış ve Gördüs ve Kula seccâde ve kalîçelerinin kıymet- 

i râyicesinden yüzde on altı tenzîli ile küsûratdan amedinde yüzde dokuz ve reftinden yüzde 

üç gurûş resm-i gümrük ahzı ta’rîfe-i cedîdede münderiç bulunmuş olduğundan sâye-i ihsân- 

vâye-i hazret-i pâdişâhîde bunlar hakkında hazînece lâzım gelen fedâkârlık icrâ olunmuş olub 

ancak irâde-i seniyye-i mezbûre târihine nazaran mezkûr nevresim-i kilîm ve kalîçelerin resm- 

i gümrükden müddet-i imtiyâzları altmış sekiz senesi Rebî’ü’l-evvelinde münkazıye olarak 

târih-i mezkûrdan sonra ber-minvâl-i muharrer ta’rifede münderiç olduğu vechile resm-i 

gümrüklerinin ahzı îcâb edeceğine ve işbu nevresim-i kilîm ve kalîçelerden şimdiye kadar 

resm-i gümrük alınmaması hasebiyle bunların rüsûm-ı îcâbiyesi Dersa'adet emti’a 

gümrüğünün bedel-i maktû’undan hâric olarak hazîneye ‘âid idüğüne binâ’en inkızâ-yı 

müddet-i imtiyâzından i’tibâren rüsûm içün îcâbiyesi gümrük ma’rifetiyle istihsâl ve başkaca 

defteri terkîm ile senesi hitâmında hâsılât-ı vâkı’ası reftiyleberâber Hazîne-i Celîle’ye teslîm 

olunarak mikdârı bi’t-ta’yîn ilerü seneden i’tibâren gümrük-i mezbûrun bedel-i maktû’una 

ilâveten tesviyesi îcâb-ı maslahatdan görünmüş olmağın ol vecihle veyâ sûret-i âharla 

tesviyesi husûslarında ne vecihle irâde-i seniyye-i vekâlet-penâhîleri müte’allik buyurulur ise 

ânâ göre tesviye-i îcâbı lâzım geleceği rehîn-i ’ilm-i ’âli-i vekâlet-penâhîleri buyuruldukda 

emr ü fermân hazret-i men lehü’l-emrindir. Fî 11 Şa’bân Sene (12)67 [11 Haziran 1851] 
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Fon Adı: İrade Dahiliye Fon Kodu: İ. DH. No: 235/14217-3 

Konusu:  Uşak  ve  Gördes'te  eski  tarzda  üretilen  halılardan  eskiden  olduğu  gibi  gümrük  vergisi 

alınmasına, nevresim türü halılar için uygulanan gümrük muafiyetinin iki yıl daha uzatılmasına dair 

çıkan irade-i seniyye. 

‘Atûfetlü Efendim Hazretleri, 

Uşak ve Gördüs kalîçelerinin hüsn-i i’mâl ve revâcı zımnında taraf-ı eşref-i hazret-i 

pâdişâhîden Mâliye Hazîne-i Celîlesi ma’rifetiyle sermâye i’tâ buyurulub mezkûr kalîçeler 

matlûb-ı vechile i’mâl olunmakda ve herkes tarafından rağbet kılınmakda ise de fâhiş gümrük 

alınmakda olmasından pek de kesret üzere sürülmemekde olduğuna ve bu misillü şeylerde 

Hazîne-i Celîle tarafından ba’zı fedâkârlık gösterilmesi emti’a-i dâhiliyenin revâcını ve 

teba’a-i saltanat-ı seniyyenin intifâ’ını müstelzim göründüğüne binâ’en keyfiyetin Mâliye 

Nâzırı ‘atûfetlü efendi hazretleriyle bi’l-muhâbere îcâbının istîzân olunması emr ü fermân-ı 

kerâmet-‘ünvân-ı hazret-i pâdişâhî iktizâ-yı ‘âlîsinden olduğu resîde-i dest-i tevkîr olan bir 

kıt’a tezkire-i behiyyelerinde beyân ve iş’âr buyurulmuş olduğundan ol bâbda nâzır-ı 

müşârun-ileyh hazretlerine yazılan tezkire-i ‘âcizî hâmişine muharrer cevâb manzûr-ı ‘âli-i 

cenâb-ı şehin-şâhî buyurulmak içün berâber gelen pusula ile takdîm kılındı. Me’âl-i cevâba 

göre mahall-i mezkûrede i’mâl olunan kalîçenin i’mâlâtı iki nev’ olub bunların eski usûlde 

yapılanlarından gümrük resmi alınmakda ve nevresim olarak i’mâl olunan kalîçelerden 

alınmamakda olduğu anlaşılub şu kadar ki bu nevresim-i kalîçelerin imtiyâzı müddeti gelecek 

altmış sekiz  senesi içinde münkazıye  olacağından masârıf-ı i’mâliyesinin aranılan tarîk-i 

ehveniyeti bulununca ve bu ma’mûlât halk beyninde gereği gibi revâç ve iştihâr buluncaya 

kadar işbu gümrük mu’âfiyetinin devâmı fâ’idelü olacağı ve buna dahi mukaddemce vaz’ 

olunan müddetin iki sene daha uzadılması kifâyet edeceği mülâhazasına nazaran eski yolda 

olan ma’mûlâtdan kemâ-kân resm-i gümrük alınmak üzere işbu nevresim-i kalîçelere mahsûs 

olarak müddet-i mevzû’anın ber-minvâl-i muharrer temdîdi münâsib gibi mütâla’a kılınmış 

ise de ol bâbda her ne vecihle emr ü irâde-i isâbet-ifâde-i hazret-i tâcidârî müte’allik ve şeref- 

sudûr buyurulur ise muktezâ-yı münîfi üzere harekete mübâderet olunacağı beyânıyla tezkire- 

i senâverî terkîm kılındı efendim. 

Ma’ruz-ı çâker-i kemîneleridir ki, 

Ziver-i dest-i tekrîm olan işbu tezkre-i sâmiye-i âsafâneleriyle zikr olunan tezkire ve pusula 

manzûr-ı ‘âli-i cenâb-ı mülûkâne buyurulmuş ve istîzân-ı sâmi-i âsafâneleri vechile eski yolda 

olan ma’mûlâtdan kemâ-kân resm-i gümrük alınmak üzere işbu nevresim-i kalîçelere mahsûs 

olarak müddet-i mevzû’anın ber-minvâl-i muharrer temdîdi müte’allik ve şeref-sudûr 

buyurulan emr ü irâde-i seniyye-i cenâb-ı şehr-i yârî iktizâ-yı münîfinden olarak mârü’l-beyân 

tezkire ve pusula yine savb-ı sâmi-i vekâlet-penâhîlerine i’âde kılınmış olmağla ol bâbda emr 

ü fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir. Fî 20 Şa’bân (12)67 [20 Haziran 1851]. 
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Tasnif Adı: Sadâret Mektubi Kalemi Nezâret ve Devair Evrakı Tasnif Cinsi:A.MKT. 

NZDDosya No: 38 

1851] 

Vesika No: 57 Tarihi: 5 Ramazan 1267 [4 Temmuz 

Konusu: Uşak ve Gördes taraflarında imal edilmekte olan nevresim-i kilim ve halıların halk arasında 

gereği gibi şöhret kazanması ve kullanımının yaygınlaşmasına kadar yürürlükte olan gümrük 

imtiyazının iki sene daha uzaltılması ve eski türde yapılan imalattan eskiden olduğu gibi gümrük 

vergisi alınması hususu ile ilgili Mâliye Nâzırı'na gönderilen yazı. 

Fî 19 Şaban Sene (12)67[19 Haziran 1851] 

Gönderildi Fî 3 Ramazan Sene (12)67[2 Temmuz 1851] 

Mâliye Nâzırı ‘Atûfetlü Efendi Hazretleri’ne, 

Uşak ve Gördüs’de yapılan nevresim-i kalîçelerin hüsn-i i’mâl ve revâcı lâzimeden ve teba’a-i 

saltanat-ı seniyyenin intifâ’ını müstelzim mevâddan bulunduğundan masârıf-ı i’mâliyesinin 

aranılan tarîk-i ehveniyeti bulununca ve bu ma’mûlât halk beyninde gereği gibi revâc ve 

iştihâr buluncaya kadar nevresim-i kalîçelere mahsûs olarak mevzu’ olan gümrük imtiyâzının 

iki sene daha uzadılması ve eski yolda olan ma’mûlatdan dahi kemâ-kân resm-i gümrük 

alınması sûretine bi’l-istîzân emr ü fermân mekârim-‘unvân-ı cenâb-ı şehin-şâhi şeref sudûr 

buyurulmuş olmağla mantûk-ı celîli böyle hazînece tesviye-i muktezâsına himmet eyleyeler 

deyü fermân-ı ‘âli. Kıt’a 1 

(Not: Altta bulunan kaydın Gördüs kazası ile ilgisi olmadığından çevirisi yapılmamıştır). 
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Tasnif Adı: Saderet Tasnifi Mühimme Kalemi Evrakı Tasnif Cinsi: A. MKT MHMDosya 

No: 32 Vesika No: 87 Tarihi: 26.Receb.1267 [27 Mayıs 1851] 

Konusu: Gördes ve Uşak halılarına olan rağbetin artırılması için Maliye Hazinesi'nden sermaye 

verildiği, bu halıların istenilen şekilde imal edildiği ve herkesçe rağbet gösterildiği bilindiği halde bu 

halılardan yüksek oranda gümrük alınmasından dolayı piyasaya fazlaca sürülemediği, bu sebepten bu 

tür imalatlar için bazı fedakarlıklar yapılması konusunda Mâliye Nâzırı'nın girişimlerde bulunması 

gerektiği. 

Mâliye Nâzırı Hazretleri’ne, 

Uşak ve Gördüs kalîçelerinin hüsn-i imâli ve revâcı zımnında taraf-ı eşref-i şâhâneden Mâliye 

Hazîne-i Celîlesi ma’rifetiyle sermâye i’tâ buyurulub mezkûr kalîçeler matlûbu vechile nesc 

olunmakda ve herkes tarafından rağbet kılınmakda ise de fâhiş gümrük alınmakda olmasından 

pek de kesret üzere sürülememekde olduğuna ve bu misüllü şeylerde Hazîne-i Celîle 

tarafından ba’zı fedâkarlıklar gösterilmesi emti’a-i dâhiliyenin revâcı ve teba’a-i saltanat-ı 

seniyyenin intifâ’ını müstelzim göründüğüne binâ’en keyfiyet zât-ı vâlâlarıyla bi’l-muhâbere 

îcâbının istîzân olunması husûsuna emr ü fermân-ı hümâyûn-ı cenâb-ı şâhâne sâha-ârâ-yı 

sudûr buyurulmuş olmağla ol bâbda olan mutâla’a-i behiyyelerinin serî’an iş’ârı mütevakkıf 

himem-i behiyyeleridir. 
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Fon Adı: İrade Dahiliye Fon Kodu: İ. DH. No: 270/16847-1 

Konusu: Mâliye memuru Elhâc Mehmed'in, Uşak, Gördes ve Kula taraflarında imal edilmekte olan 

nevresim halılar için tanınan beş senelik gümrük muafiyeti süresinin dolduğunu ve bu sürenin biraz 

daha uzatılmasına izin verilmesi halinde bu durumun Mâliye Nezareti tarafından emtia gümrüğüne bir 

tahrir ile bildirilmesi gerektiğine dair yazısı. 

Bâ-irâde-i  seniyye  Gördüs  ve  Kula  ve  Uşak  câniblerinde  tarz-ı  mergûbe  üzere  i’mâl 

kılınmakda olan nevresim-i kalîçe ve kilîmlerin bidâyetinde beş sene müddet gümrük istihsâl 

kılınmaması husûsuna müsâ’ade-i seniyye-i hazret-i mülûkâne te’allük ederek mahall-i 

i’mâlât fiyat-ı ma’lûmesinin üzerine masârıf-ı nakliyesi ile berâber bir mikdâr hafîf ticâret 

zammı ile füruht olunmakda ve bu vecihle cümle teba’a-i saltanat-ı seniyyenin meyl ve 

rağbetiyle kalîçe-i mâdde-i nâfi’asının gün-be-gün ilerülemesi müşâhade ve tebeyyün 

etmekde ise de müddet-i mezkûrenin vakt-i hitâmı resîde olub sekiz mâhdan berü gümrük 

me’mûrları cânibinden emti’a-i mezkûreye gümrük istihsâli istid’âsında olduklarından taraf-ı 

‘ubeydânemizden metâ-ı mezbûreye gümrük verilmesi lâzım geldiği hâlde şimdiye kadar 

füruht kılınmakda olan fiyat-ı mukarreresinin üzerine verilecek gümrük rüsûmâtının zamm ve 

‘ilâvesi lâzım geleceğinden ber-mûceb-i irâde-i seniyye vakti mürûr eylemiş olan müddet-i 

ma’lûme üzerine bir mikdâr daha müddet temdîdi husûsuna müsâ’ade-i hazret-i tâcidâri erzân 

buyurulduğu hâlde Nezâret-i Celîle-i Mâliye'den emti’a gümrüğü cânibine ’ilm ü haber tahrîr 

kılınmak üzere Nezâret-i Celîle-i Mâliye'ye havâle buyurulması niyâzı bâbında emr ü fermân 

lütf-ı bî-pâyân hazret-i men lehü’l-ihsânındır. 

Bende 

Mâliye Me’mûrı 

Elhâc Mehmed Kulları 
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Fon Adı: İrade Dahiliye Fon Kodu: İ. DH. No: 270/16847-2 

Konusu: Gördes, Uşak ve Kula kazalarında imal edilen halılardan beş sene daha gümrük vergisinin 

alınmayacağı. 

Ma’rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki, 

Hazîne-i Hümâyûn Kethüdâsı sa’âdetlü ağa hazretleri tarafından bâ-tezkire bi’t-takdîm leffen 

tesyîr-i savb-ı sâmi-i âsafâneleri kılınan bir kıt’a müzekkere me’âlinden müstefâd olduğu 

üzere Gördüs ve Kula ve Uşak taraflarında i’mâl olunmakda olan kalîçelerden resm-i gümrük 

alınmamak üzere bâ-irâde-i seniyye ta’yîn olunan beş sene müddet münkaziye olduğundan 

sekiz mâhdan berü gümrük me’mûrları cânibinden resm-i gümrük mütâlebe olunmakda 

bulunduğundan zikr olunan kalîçelerin sâye-i şevket-vâye-i hazret-i şâhânede istihsâl-i esbâb-ı 

revâç ve iştihârı zımnında müddet-i mezkûrenin temdîdi husûsu ifâde ve istid’â olunmuş 

olmasıyla mezkûr kalîçelerden kemâ-fi’s-sâbık beş sene müddet daha gümrük resmi 

alınmamak üzere îcâb-ı hâlin icrâsı sâha-pîrâ-yı sudûr buyurulan emr ü fermân me’âlî-‘unvân- 

ı cenâb-ı pâdişâhi muktezâ-yı celîlinden bulunmuş olduğu muhât-ı ‘ilm-i vâlâ-yı âsafîleri 

buyuruldukda ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir. Fî 13.C. (12)69 [24 Mart 

1853]. 
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Tasnif Adı: Sadâret Nezâret ve Deavi Evrakı Tasnif Cinsi: A. MKT. NZD. 

Dosya No: 75 Vesika No: 67 Tarihi: 20 Cemâziyelâhir 1269 [30 Mart 1853] 

Konusu: Gördes, Kula ve Uşak kazalarında imal edilen halılardan beş sene daha gümrük resmi 

alınmaması  yönünde  alınan  kararın  gereğinin  hazinece  yerine  getirilmesi  için Meclis-i  Vâlâ'dan 

Maliye Nâzırı'na yazılan yazı. 

BuyurulduFî 19 Cemâziye’l-âhir Sene (12)69 [30 Mart 1853] 

Fî 20 Cemâziye’l-âhir Sene (12)69 [31 Mart 1853] 

Mâliye Nâzırı Beğ Efendi Hazretleri’ne, 

Hazîne-i Hümâyûn Kethüdâsı sa’âdetlü ağa hazretlerinin bâ-tezkire takdîm eylediği 

müzekkereden müstefâd olduğu üzere Gördüs ve Kula ve Uşak taraflarında i’mâl olunmakda 

olan kalîçelerden resm-i gümrük alınmamak üzere bâ-irâde-i seniyye ta’yîn olunan beş sene 

müddet münkazıye olduğundan sekiz mâhdan berü gümrük me’mûrları cânibinden resm-i 

gümrük taleb olunmakda bulunduğundan zikr olunan kalîçelerin sâye-i şevket-vâye-i hazret-i 

şâhânede istihsâl-i esbâb-ı revâc ve iştihârı zımnında müddet-i mezkûrenin temdîdi ifâde ve 

istid’â olunmuş olmasıyla mezkûr kalîçelerden kemâ-fi’s-sâbık beş sene daha gümrük resmi 

alınmamak üzere îcâb-ı hâlin icrâsı sâhâ-pîrâ-yı sudûr buyurulan emr ü fermân me’âlî-‘unvân- 

ı  cenâb-ı  pâdişâhî  muktezâ-yı  celîlinden  bulunmuş  olmasıyla  ol  vecihle  îcâbının 

husûsunun  savb-ı  ‘atûfîlerine  bildirilmesi  Meclis-i  Vâlâ’dan  ifâde  kılınmış  olmağla 

minvâl-i muharrer hazînece îcâbının îfâsına himmet eyleyeler deyü fermân-ı ‘âlî. 

Kıt’a 1 

îfâsı 

ber- 
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Tasnif Adı: Sadâret Nezâret ve Deavi Evrakı Tasnif Cinsi: A. MKT. NZD. 

Dosya No: 46 Vesika No: 77 Tarihi: 2 Safer 1268 [27 Kasım 1851] 

Konusu: Uşak ve Gördes kazalarında imal edilmekte olan halıların güzel dokunması hususundaki 

taahhütleri sebebiyle meydana gelecek kârdan dörtte birinin Uşak hanedanından Acemzâde Ali Ağa'ya 

verileceğine dair Hacı Ahmed Ağa ile aralarında bir ortaklık senedi düzenlenmiştir. Ancak daha sonra 

Acemzâde Ali Ağa vefat etmiş ve ortaklık senetleri mirasçıların eline geçmiştir. Mirasçılar bu 

senetlerle birlikte İstanbul'a gelerek ortaklıktan hasıl olan kârlarını talep etmişlerdir. Hal bu minval 

üzere iken, Ahmed Ağa ortaklıkta yalnız kaldığını, senedin halı ve kilimlerin güzel bir şekilde imal 

edilmesi şartı ile verildiğini, mirasçıların bu şekilde iddiada bulunmalarının boş olduğunu sunduğu 

detaylı bir tezkire ile ifade etmiş ve bu tezkire yazıya ek olarak Ticâret Nâzırı'na sunulmuş ve 

incelenmesi sonucu gereğinin yapılması istenmiştir. 

Ticâret Nâzırı Hazretleri’ne, 

Uşak ve Gördüs kazâlarında nesc ve i’mâl olunmakda olan kalîçe ve kilîmlerin  hüsn-i 

i’mâline vukû’ bulan ta’ahhüdleri cihetiyle husûle gelecek temettu’dan dörtte birinin Uşak 

hânedânından Acemzâde Ali Ağa’ya verileceğine dâ’ir beynlerinde şirket senedi tanzîm 

olunmuş ve muahharan mûmâ-ileyh vefât ederek mezkûr sened vârisleri yedlerinde kalub 

eğerçi istenilmiş ise de ketm ve ihfâ ile bu kere merkûmlar Dersa’âdet’e gelerek zikr olunan 

senede istinâden hâsılât iddi’â etmekde olduklarına ve bu şirket senedi ise müteveffâ-yı 

mûmâ-ileyhin kazâ-i mezkûrda teferrüd etmesi cihetiyle zikr olunan kalîçe ve kilîmlerin hüsn- 

i i’mâline dikkat ve nezâret etmek şartıyla verilmiş olmasına nazaran şimdi merkûmların bu 

sûretle iddi’âya teşebbüs etmeleri vâhi olacağından iktizâsının icrâsı istid’âsıyla Hacı Ahmed 

Ağa’nın takdîm etmiş olduğu bir kıt’a tezkire-i mufassalası manzûr-ı devletleri buyurulmak 

üzere leffen savb-ı vâlâlarına irsâl kılınmış ve sûret-i ifâdeye göre mûmâ-iley Hacı Ahmed 

Ağa bu bâbda haklı görünmüş olmasıyla keyfiyetin ber-vech-i tedkîk rü’yet olunarak îcâb-ı 

hâlin icrâ ve ifâdesi husûsuna himmet buyurmaları siyâkında tezkire. 

Bâ-emr-i   fermân-ı 

verileceği. 

hazret-i müsteşârî ba’de’t-tebyîz ‘izzetlü Süreyyâ Beğ Efendi’ye 
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Fon Adı:Dahiliye Nezareti Mektubi Kalemi Fon Kodu: DH. MKT. 

Dosya No: 1489 Gömlek No: 34 Tarih: 13 Cemaziyelahir 1305 [26 Şubat 1888] 

Konusu:  Vilayet  İdare  Meclisi  üyelerinden  Nesîm Hâbif  Efendi’nin  hükümet  tarafından  görülen 

hizmeti ve Gördes ve Kula halıları hakkında dahi görülen gayretleri sebebiyle vefat eden babasından 

boşalan dördüncü rutbeden Mecidî Nişânı ile taltif edilmesi hakkında vilayetten sadarete sunulan 

tahrirat. 

Huzûr-ı ‘Âli-i Hazret-i Sadâret-Penâhiye, 

Meclis-i İdâre-i Vilâyet a’zâsından Nesîm Hâbif Efendi’nin hükûmetçe hüsn-i hidmeti ve 

Gördüs ve Kula kalîçelerinin terakkîsi husûsunca da gayretli görülmesinden dolayı müteveffâ 

pederinden münhal olan dördüncü rutbe Mecidî nişân-ı zî-şânıyla taltîfi hakkında Aydın 

vilâyetinden tevârüd eden tahrîrât 12 Ağustos (1)303 [24 Ağustos 1887] tarihinde pîşgâh-ı 

sâmi-i sadâret-penâhîlerine takdîm kılınmışdı. Vilâyet-i müşârün-ileyhâdan bu kere tevârüd 

eden ve leffen ‘arz ve takdîm kılınan tahrîrâtta te’kîd-i keyfiyet 

menût müsâ’ade-i celîle-i hidiv-i a’zamîleri bulunmakla ol bâbda. 

edilmekle ve icrâ-yı îcâbı 
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VI-Harem-i Şerif-i Hazret-i Nebevî'nin Gördes Halıları İle Tefriş Edilmesi 

A-1814-1816  Tarihleri  Arasında  Harem-i  Şerif'e  Gönderilen  GördesHalılarına  Dair 

Belgeler 

Fon Adı: Hatt-ı Hümâyûn Fon Kodu: Hat. No: 1302/50702 

Konusu: Medine-i Münevvere'de Ravza-i Mutahhara için Saruhan Mütesellimi Karaosmanzâde Elhâc 

Hüseyin Ağa marifeti ile imal ettirilen halıları padişahın görmesi için Saray-ı Hümâyun'a 

nakledilmesi gerektiğine, deniz mevsimi olmadığından şimdi nakledilmemesine, mevsimi geldiğinde 

bir gemiye yüklenerek Mısır tarafından yollanması lazım geldiğine, Karaosmanzâde'nin "halıların 

parasını ben verdim benim hizmetim olsun" şeklindeki teklifinin kabul edilemez olduğuna, padişahın 

Ravza-i Mutahhara'ya hizmet niyeti ile halıları imal ettirdiğine ve yirmi beş bin kuruş tutan bedelinin 

Darphane-i Amire'den verilmesine dair padişah hattı hümâyunu. 

Benim VezîrimPâdişâhım 

Ravza-i Mutahhara içün i’mâl olunan kalîçeler manzûr-ı hümâyunum olmak içün Sarây-ı 

Hümâyun’a nakl olunub şimdi deryâ  mevsimi olmamağla  mevsimi geldikde münâsib bir 

sefîneye vaz’ ile Mısır tarafından irsâl olunur ancak Karaosmanzâde akçeyi ben verdim benim 

hidmetim olsun deyû tahrir ediyor bu olamaz ben ânı Ravza-i Mutahhara’ya hidmet niyetiyle 

yaptırdım yirmi beş bin gurûş Darbhâne-i 'Âmirem’den verilsün. Hüdâvendigâr Sancağı 

Mutasarrıfı Mustafa Paşa’nın teşekkürü manzûrum olmuşdur. Hak Ta’âlâ tevfîk vire şu 

sancaklar hayli yoluna girmiştir yine çığırından çıkmamasına  ihtimam lâzımdır müşârün- 

ileyhden küllî ve cüz’î ne gûne mâdde inhâ olunur ise derhâl taraf-ı hümâyûnu’ma ‘arz 

eyleyesün. 

Şevketlü, kerâmetlü, mehâbetlü, kudretlü, velî-ni’metim efendim, 

Koca ili ve Hüdâvendigâr sancaklarına mutasarrıf Mustafa Paşa kulları tarafından bu def’a 

tahrîrât vürûd edüp me’âlinde Medîne-i Münevvere nevverallahu te’âlâ ilâ yevmi’l-âhirede 

kâ’in Ravza-i Mutahhara-i cennet-âsâ ve hücre-i mutahhara-i felek-fersâ-yı Hazret-i Rasûl-i 

Kibriyâ ‘aleyhi ve ‘âlihi ‘ale’t-tehâyâda ferş olunmak niyet-i hâlisasıyla bundan akdem 

Gördüs kasabasında Saruhan Sancağı Mütesellimi Elhâc Hüseyin Ağa kulları ma’rifetiyle 

nesc ve i’mâline emr ü irâde-i hazret-i zıllullâhîleri te’allük eden kalîçe-i mübârekeler bu 

def’a mûmâ-ileyh ma’rifetiyle tekmîl ve cedîd ve pâk gemilere sarılub esnâ-yı râhda 

merhalelere vusûllerinde tevhîd ile cevâmi' ve mesâcide vaz' olunarak mahrûsa-i Bursa'ya 

lede'l-vusûl mahrûsa-i mezbûreden dahi Kartal'a gelince esnâ-yı râhta vâki' merhalelere 

vusûllerinde ta’zîmât-ı lâyıkanın icrâsıyla cevâmi’ ve mesâcide vaz’ olunmak üzere buyruldu 

ısdârıyla Dersa’âdet’e irsâl eylediğini bir kıt’a şukkasında tahrîr ve inhâ ve mûmâ-ileyh Hacı 

Hüseyin Ağa’nın gönderdiği kâimesini isrâ etmekle şukka ve kâime-i mezkûre ile ‘avâtıf-ı 

‘aliyye-i mülûkânelerinden bâ-rutbe-i refî’a-i vezâret uhdesine tevcîh ve ihsân-ı şâhâne 

buyurulan sâlifü’z-zikr sancakların teşekkürünü hâvî gönderdiği iki kıt’a kâimesi dahi 

manzûr-ı şâhaneleri buyurulmak içün ma’rûz-ı huzûr-ı füyûz-ı mevfûr-ı cihandârileri kılındığı 

ve zikr olunan kalîçe-i mübârekelerin Üsküdar’a vusûlünde Üsküdar Kadısı Efendi dâ’îleri 

kemâl-i tevkîr ile resm-i istikbâli ba’de’l-icrâ iskeleye karîb olan Vâlide Câmi-i Şerîfi’ne vaz’ 

ve hıfz ettirilmiş olmağla ol mahall-i şeref-evbe irsâli husûsunda ne vecihle irâde-i şahâneleri 

müte’allik olur ise âna göre ifâ-yı emr ü irâde-i seniyye-i şâhâneleri i’tinâ olunacağı muhât-ı 

‘ilm-i ‘âlîleri buyruldukda emr ü fermân  şevketlü, kerâmetlü, mehâbetlü, kudretlü, velî- 

ni’metim efendim pâdişâhım hazretlerinindir. 
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Tasnif Adı: Cevdet Evkâf Tasnif Kodu: C. EV. Tasnif No: 11454 

Konusu: Ravza-i Mutahhara'ya döşenmek için geçen sene Kaftan Ağası Mustafa Ağa eliyle gönderilen 

toplam bin yedi yüz elli zirâ’ elli altı parça halının Medine'ye geldiğine, dua ve senalarla mahallerine 

serildiğine ve Devlet-i Aliyye'nin yaşaması için dua edildiğine dair Harem-i Şerif Şeyhi ile Medine 

Kadısı'nın arzları. 

Der-i devlet-mekîne ‘arz-ı dâ’î-i kemîneleridir ki, 

Cenâb-ı fahr-i ‘âlem ve nebiyy-i muhterem sallallâhu te’âlâ aleyhi ve selem efendimizin 

Ravza-i Mutahharaları ve cihâr-ı yâr-i güzîn rıdvânullâhi te’âlâ ‘aleyhim ecma’în 

hazarâtından civâr-ı devletlerinde medfûnların merkad-i münevverelerine ferş içün sene-i 

sâbıkada ve hâlen Haftân (Kaftân) Ağası olan Mustafa Ağa zîde mecduhû yediyle bâ-fermân-ı 

‘âlî irsâl ve ‘inâyet buyurulan mecmû’u bin yedi yüz elli zirâ’ elli altı kıt’a kalîçe vâsıl olub 

imtisâlen li-emri’l-‘âlî ri’âyet-i rüsûm ta’zîm ve tekrîm ve du’â ve senâ ile mahallerine ferş 

olunub devâm-ı ‘ömr-i Devlet-i ‘Aliyye ve nusret-i celîlelere cümle du’â ve niyâzda oldukları 

pâye-i serîr-i a’lâya i’lâm olundu. Bâkî emr hazret-i men lehü’l-emrindir. Hurrire fi’l-yevmi’l- 

hâmis ‘aşara min Muharremi’l-harâm li-sene selâsîn ve mi’eteyn ve elf. (15 Muharrem 1230) 

[ 28 Aralık 1814 ] 

Bende 

Elhâc Kasım 

Ed-dâ’î li-d-Devleti’l-‘Aliyyeti’l-‘Osmâniye 

Hafidzâde Mehmed Sa’id El-Kâdî be-Medîneti’l-Münevvere 

Şeyhü’l-Harem-i 

Şerîf-i 

Nebevî 
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Tasnif Adı: Cevdet Evkâf Tasnif Kodu: C.EV  Tasnif No: 21708 

Konusu:  Ravza-i  Mutahhara'ya  döşenmek  üzere  Gördes  kazasında  dokunması  için  çıkan  irade 

gereğince Çukadar Abdi kullarının mübaşir tayin olunduğu, adı geçen kişinin yol esnasında yapacağı 

harcamalar için harcırah olarak dört yüz kuruş verilmesi için Başmuhasebe'ye kayd tezkiresi 

verilmesine dair yazılan telhis. 

Telhîsi mûcibince kayd ve tezkiresi i’tâ oluna deyü buyruldu. Fî 2 Receb Sene (12)30 [10 

Haziran 1815] 

Dâde 5 Receb Sene (12)30 [13 Haziran 1815] 

‘Arz-ı bendeleridir ki, 

Ravza-i Mutahhara’ya ferş olunmak üzere Gördüs kazâsında nesc ve i’mâli irâde buyurulan 

kalîçelerin nesc ve i’mâli bâbında sudûr eden emr-i şerîf mûcibince çukâdârân-ı çâkerîden 

‘Abdi kulları mübâşir ta’yîn olunmuş olmağla merkûmun esnâ-yı râhda vâki’ olacak menzil 

masârıfıçün harc-ı râh olarak dört yüz gurûş verilmek üzere Başmuhâsebe’ye kayd tezkiresi 

i’tâ olunmak üzere emr ü fermân devletlü sa’âdetlü sultânım hazretlerinindir. 
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Tasnif Adı: Cevdet Evkâf Tasnif Kodu: C.EV. Tasnif No: 18358 

Konusu: İki sene önce Medîne-i Münevvere'de Ravza-i Mutahhara’ya döşenmek için tertip ve tanzim 

olunan halılara muhtar nasb olunan Gördesli bir kişiye yaptığı hizmeti karşılığında Bâb-ı Âlî 

tarafından hediye ve hilat verilmiştir. Bu senede Medine'ye gönderilen iki bin sekiz yüz elli zirâ’ ve 

seksen bir adet halılar için aynı kişi tekrar nâzır ve muhtar tayin edilmiş olup adı geçen kişi, oğlu 

Hafız Abdullah ile bir sene devamlı çalışarak halıları mahalline döşemişler ve bu sırada beş bin kuruş 

masraf yapmışlardır. Gördesli şahıs yazdığı arzuhal ile yaptıkları bu hizmet karşılığında cömertlik 

gösterilerek kendisine bir mikdâr maaş bağlanmasını talep etmektedir.

Cenâb-ı Hak ve feyyâz-ı mutlak ‘azze şânehü tâle bekâhu, 

Şevketlü, kerâmetlü, kudretlü, ‘âmme-i nâssa merhametlü, veliyyü’n-ni’am-ı ‘âlem, pâdişâh-ı 

‘âlem-penâh ve zıllullâh efendimiz hazretlerinin vücûd-ı mülûkâneleri bi’l-cümleti’l-emr ve 

kerâr-ı dehrden  mâsûn  ve  mahfûz  ve  eyyâm-ı  ‘ömr  ü  ikbâllerîn  serîr-i  saltanat-ı cihân- 

dârîlerinde makrûn ve mü’eyyed eyleye âmîn bi-hurmet-i hazret-i seyyidü’l-mürselîn ‘arz-ı 

hâl-i kulları Medîne-i Gördüs ahâlisinden olub iki sene mukaddem Medîne-i Münevvere 

şerefellâhü ilâ yevmi’l-kıyâm seyyidü’l-enâm bâ’is-i sa’âdet-i sermedî ve mûcib-i şefâ’at-i 

Muhammedî sallallâhü ‘aleyhi ve sellem efendimizin Ravza-i Mutahhara’sına ferş olunmak 

içün tertîb ve tanzîm olunan kalîçe-i mübârekelere bu kulları bâ-emr-i ‘âlî muhtâr nasb olunub 

mûcib-i emr-i şerîf maslahat-ı celîle sıdk u sadâket dîn ü devlet üzere tanzîm ve husûl birle 

Enderûn-ı Hümâyûn’a takdîm-i ‘âcizânem oldukda kalîçe-i mübârekeler makbûl ve pesen- 

dîde hazret-i cihân-dârî olmağın hidmet-i ‘ubeydânem mukâbilinde Bâb-ı ‘Âlî cânibinden 

‘atıyye ihsân ve hil’at-ı fâhire ilbâs ve in’âm olunub mesrûran mahalle tisyâr kılındıkda ‘ıyâl 

ü evlâdım kullarıyla evkât-ı hamsede devâm-ı ömr-i devlet-i şâhâne ed’ıyyesine meşgûl iken 

bu def’a dahi ber-mûceb muktezî bâ-emr-i ‘âlî ismim fermanda tasrîh olunarak bu kulları yine 

iki bin sekiz yüz elli zirâ’ olmak üzere seksen yedi ‘aded kalîçe-i mübârekeler üzerine nâzır 

ve muhtâr nasb ve ta’yîn buyurulmağla elhamdülillah ve’l-minne? şu sinn-i sâlimde dîn ü 

devlete hidmet ve şefâ’at-i Rasûlüllah’a mazhar olmak içün maslahat-ı celîle-i sâbıkaya iz’âf-ı 

muzâ’af olarak oğlum Hafız ‘Abdullah kulları ile dil-hâh-ı pâdişâhî üzere mahallinden tanzîm 

ve tertîb husûsunu bir sene ‘ale’d-devâm bezl-i vücûd-ı makderet sa’y ü gayret ve dikkat birle 

vüs’-i ‘âcizânemden ziyâde ihtimâm ve bâ-husûs hâric-ez-defter ‘ınd-i çâkerânemden olarak 

beş bin gurûş masârıfım olub bu vecihle sâye-i pâdişâhîde husûle getürüb bu def’a dahi 

Enderûn-ı Hümâyûn’a takdîm ve  teslîm-i ‘âcizânem olduğunu  ve  kulları Sultan Bayezid 

civârında ‘İmâret Hanı’nda ittibâ’ım kullarıyla da’vet-i hayriyede olduğu ifâde ve mücerred 

istirhâm niyâzıyla ‘arz-ı hâl-i ‘âcizânem takdîmine cesâret olundu. Husûs-ı mezkûr ma’lûm-ı 

rahîmâne-i  mülûkâneleri  buyuruldukda  şu  sinn-i  sâlimde  ihtiyâr  hâlimle  mürüvvetenve 

‘inâyeten ne vecihle irâde-i hümâyûn buyurulur ise bir mikdâr ma’âş ile kullarını çerâğ ve 

ihyâ  ve  mesrûr  buyururlar  ise  ol  bâbda  ‘ıyâl  ü  evlâdım  ile  ilâ  âhiri’l-ömr  da’avât-ı 

hayriyemize mazhar buyurulmak ricâsı bâbında lutf u ihsân şevketlü, kudretlü, kerâmetlü, 

‘adâletlü ‘âmme-i nâssa merhametlü padişâh-ı ‘âlem-penâh efendimiz hazretlerinindir.     

Geçen sene kalîçelerin celbi içün ne mikdâr nakliye masârıfı verilmişdir ve getüren merkûma 

başkaca ‘atıyye verilüb hil’at iksâ olunmuş mudur Başmuhâsebe ve Cizyedârbaşı defterlerine 

der-kenâr buyuruldu. 

Bu husûsa dâ’ir emirnâme-i sâmî yazılmışdır. 
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Ravza-i Mutahhara-i Hazret-i Seyyidü’l-enâm aleyhi’s-selâtü ve’s-selâm Harem-i Muhterem-i 

Nebevî’ye ferş olunmak üzere geçen sene Gördüs kazâsında nesc ve i’mâline irâde-i seniyye 

te’allük eden ma’lûmü’z-zirâ’ elli altı kıt’a kalîçe-i şerîf Gördüs vücûhundan Hacı Mehmed 

Ağa ma’rifetiyle tanzîm ve Dersa’âdet’e lede’l-vusûl ol makâm-ı mübârekeye takdîm ve ferş 

olunmuş ise de Harem-i Şerîf’in her tarafını ihâta etmeyüb yetmiş beş kıt’a kalîçeye dahi 

muhtâç olduğu ihbâr ve ifâde olunmakdan nâşî tûlen on zirâ’ ve ‘arzan sekiz zirâ' olarak on 

iki kıt'a ve diğer tûlen altı zirâ' ve 'arzan beş zirâ’ altmış üç kıt’a ki cem’an yetmiş beş kıt’a 

kalîçe-i şerîfenin ma’rifetiniz ile sâbıkı vechile beher zirâ’ı yirmi beşer gurûşdan îcâb eden 

bahâsına mahsûben ‘ale’l-hesâb on beş bin gurûş bahâsıçün Trabliçe ve Kayseriye ve 

Samakov cizye mallarından havâle ile zikr olunan kalîçelerin emsâli misüllü nukûş ve elvânı 

matbû’ ve gâyet temîz ve ‘a’lâ ve endâzesine muvâfık olarak nesc ve i’mâl olunması bâbında 

bundan akdem tarafınıza hitâben bir kıt’a emr-i ‘âlî ısdâr ve tisyâr olunmuş olduğundan 

muktezâsının icrâsına ibtidâr olunacağı âşikâr ise de zikr olunan kalîçe henüz vürûd ve zuhûr 

etmeyüb ma’a-hezâ mevsim-i hacc-ı şerîfin hulûlü ve Surre-i Hümâyûn’un Dersa’âdet’den 

hareket ü hurûcu an be-an takarrüb etmiş olduğuna binâ’en zikr olunan kalîçelerin şu günlerde 

Dersa’âdet’e erişdirilmesi lâzimeden olmağla bu husûs mesâlih-i sâ’ireye mikyâs tutulmayub 

işbu mektûbumuzun tarafınıza vusûlünde zikr olunan kalîçe henüz tekmîl olmamış ise 

‘amelesini ziyâde ederek bundan sonra bir dakîka te’hîr ...gûne hâlet vukû’unu tecvîz 

etmeyerek serî’an ve ‘âcilen nesc ve tekmîline dikkat ve bu tarafdan sefînesi hâzır olmak 

hasebiyle zikr olunan kalîçeler vürûdunda hemen bahren irsâl ve tesyîr olunacağı ma’lûmun 

oldukda ânâ göre harekete mübâderet eylemesiçün fî 5 Cemâziye’l-evvel Sene (12)31 [3 

Nisan 1816] târihinde Saruhan 

hazret-i men lehü’l-emrindir. 

mütesellimine emirnâme-i sâmî yazılmışdır. Emr ü fermân 

153 

 



Tasnif Adı: Cevdet Evkâf Tasnif Kodu: C.EV Tasnif No: 18358 

Konusu: Saruhan Mütesellimi müteveffâ Hacı Hüseyin Ağa'nın muhallefâtını mîrî için zabt etmekle 

görevlendirilen Abdi Beğ Efendi'ye Ravza-i Mutahhara için dokunan yetmiş beş parça halının 

masrafının ne kadar olduğunu, halıların her zirâının yirmi beş kuruşa dokunması için mukavele 

yapılıp yapılmadığını, Hacı Hüseyin Ağa'nın vefatından önce kırk beş bin kuruştan fazla para verilip 

verilmediğini, verilmiş ise ne kadar verildiğini araştırması ve sonucunun bildirilmesi için yazılan 

emirnâme-i sâmi. 

Muahharen Abdi Beğ Efendi’ye yazılan emirnâme-i sâmî kaydı. 

Ravza-i Mutahhara-i Hazret-i Seyyidü’l-verâ aleyhi efdalü’t-tehâyâya ferş olunmak üzere 

Saruhan Sancağı Mütesellim-i sâbıkı Hacı Hüseyin Ağa ma’rifetiyle Gördüs kazâsında nesc 

ve i’mâli tertîb ve fermân buyurulan yetmiş beş kıt’a kalîçelerin beher zirâ’ı yirmi beşer 

gurûşa olarak iki bin sekiz yüz elli zirâ’ olmak üzere i’mâl ve tekmîl birle Nessâcbaşı 

Mehmed Ağa ile Dersa’âdet’e irsâl ve mikdâr-ı masârıfını mübeyyin defterleri îsâl olunmuş 

idüğünü zikr olunan kalîçelerin beher zirâ’ı yirmi beşer gurûşa olmak üzere mukâvele 

olunarak îcâb eden bahâsından kırk beş bin gurûşunu müteveffâ-yı mûmâ-ileyhden ahz etmiş 

olduğunu beyân birle küsûr iktizâ eden bahâsının i’tâ olunması husûsu Dergâh-ı ‘Âli 

Kapucubaşılarından Aydın Muhassılı Hacı Mehmed Ağa tarafından tahrîr ve inhâ ve mûmâ- 

ileyh Nessâcbaşı Mehmed Ağa ifâde ve inbâ etmekden nâşî husûs-ı mezkûr ‘izzetlü Defterdâr 

Efendi'ye havâle ile kuyûda lede’l-mürâca’a zikr olunan kalîçelerin beher zirâ’ı yirmi beşer 

gurûşdan lâzım gelen altmış iki bin üç yüz kırk üç buçuk gurûş masârıfdan mukaddem ‘ale’l- 

hesâb verilen kırk beş bin gurûş fürû-nihâde birle küsûr iktizâ eden on yedi bin üç yüz kırk üç 

buçuk gurûşun i’tâsı lâzım geldiği der-kenârdan müstebân olmuş ise de el-hâletü hâzihi 

müteveffâ-yı mûmâ-ileyhin kâffe-i muhallefâtının cânib-i mîriçün zabt ve tahrîrine cenâbınız 

me’mûr  ve  ta’yîn 

gelmekle masârıf-ı 

zirâ’ı  yirmi  beşer 

kılınmış  olduğunuzdan  husûs-ı  mezkûrun  tarafınızdan  isti’lâmı  lâzım 

mezkûre ne mikdâra bâliğ olmuşdur ve i’mâl olunan kalîçelerin beher 

gurûşa  olmak  üzere  mukâvele  olunduğu  vâki’  midir  değil  midir  ve 

müteveffâ-yı mûmâ-ileyhe mukaddem ‘ale’l-hesâb verilmiş olan kırk beş bin gurûşdan ziyâde 

akçe vermiş midir ve vermiş ise ne kadar vermişdir tarafınızdan gereği gibi taharrî ve tahkîk 

ve tashîh olunarak keyfiyeti ber vech-i îzâh Der-‘aliyye’ye tahrîr ve inhâya mübâderet 

eylemekçün fî 21 Receb Sene (12)31 [17 Haziran 1816] târihinde mîr-i mûmâ-ileyhe 

emirnâme-i sâmî yazıldığı mukayyeddir. Emr ü fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir. 

‘İzzetlü defterdâr efendi işbu istid’â ve der-kenâra nazar ve sâhib-i ‘arz-ı hâl celb ve istintâk 

ile matlûbu ve istintâkı keyfiyetini tahkîk birle muktezâsını i’lâm eyleyesün deyü buyuruldu. 

Fî Şa’bân Sene (12)31 [27 Haziran 1816]. 
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Tasnif Adı: Cevdet Evkâf Tasnif Kodu: C.EV. Tasnif No: 8328 

Konusu: Ravza-i Mutahhara'ya gönderilmek için Gördes'te dokunan yetmiş beş parça halı ile ilgili 

müteveffâ Hacı Hüseyin Ağa’nın yanında bulunan defterden çıkarılarak İstanbul'a gönderilen defterde 

yer alan masrafların detayları. 

Ravza-i  Mutahhara  içün  Gördüs’de  nesc  olunub  taraf-ı  Devlet-i  ’Âliyye’ye  gönderilen 

kalîçeler defterinin sûretidir. 

Gurûş 

71250 

KalîçeKıt’a Zirâ’  Fî 

75 285025 

00385,5 Alınan ibrişim bahâsı. 

01198 

01200 

00240 

01120 

00080 

İnşâ olunan destgâhların masârıfı. 

Sarılmak için alınan kilîm.  ‘Aded 80 Fî 15 

Fî 3 

‘Aded 40 

Alınan harâr bahâsı. ‘Aded 80 

Bursa’ya kadar verilen hayvan kirâları. Fî 28 

Alınan urgan bahâsı. ‘Aded 80 

75473,5Fî 15 Câmâziye’l-evvel Sene 31 Gönderildi [13 Nisan 1816]. 

68791 Zîrde olan esnafa teslîmi. 

6682,5 

Ravza-i Mutahhara içün nesc olunacak kalîçeler içün ‘ale’l-hesâb tarafımızdan teslîm olunan. 

Gurûş 

10000 Fî 11 Ramazan Sene 30 [17 Ağustos 1815] Hacı İbrâhîm ve Hacı Bayrakdâr’a 

Mağnisa’da teslîm olunan. 

Fî 5 Ramazan Hacı Bayrakdâr’a [11 Ağustos 1815]. 

Hacı Yahyâ Ağa kalîçeler içün Hacı Bekir Ağazâde’ye vermiş. 

Fî  15 Şevvâl Sene 30 Yaya karyesinde Hacı İbrâhîm [20 Eylül 1815].   

Mukâbeledeki yapağı (Gönderilen Yapağı) Kıyye 13, Kantar 81, Deve 33 Gurûş 3930 

Ma’a kirası. 

03200 

03500 

03000 

03930 

23630 

26212 

49842 

Otuz senesi Gördüs salyânesinden Hacı Yahya Ağa’nın teslîmi 

02001 Fî Muharrem Sene 31 Mübâşir Abdi Ağa ma’rifetiyle irsâl olunan. 

51843 

13000 Gördüs mukâta’ası malından sene 30. 

64843 

00100 Dombayoğlu’ndan yapağı bahâsındanmatlûb. 

64743 

002350 Hacı Bekirzâde de olan tımârât akçesinden havâlemiz sene 30. 

67093 

001198 Destgâhlarda olan masârıf içün Hâcı Yahyâ Ağa’nın vereceği. 

00500  Sun’ullah Oğlu İsmâîl Ağa’dan aldığı tımârât akçesi. 

68791 

68791 Bâlâsı defterde nakl olunub tenzîl olunduğu. 

00000 
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Cenâb-ı seyyidü’l-mürselîn ve şefî’u’l-müznibîn ‘aleyhi efdâlü’s-salât ve’s-selâm Efendimiz 

Hazretleri'nin Ravza-i Mutahharalarına ferş olunmak üzere muhallefâtının zabt ve tahrîrine 

bâ-fermân-ı ‘âlîşan me’mûr olduğum Manisa Sancağı Mütesellim-i sâbık-ı Karaosmânzâde 

Müteveffâ Hacı Hüseyin Ağa’nın ma’rifeti ve çukadarân-ı defterîden ‘Abdi Ağa 

mübâşeretiyle nefs-i Gördüs’de nesc ve  i’mâl olunan kalîçelerin masârıfını mübeyyin ve 

müteveffâ-yı mûmâ-ileyh Karaosmanzâde Hacı Hüseyin Ağa tarafından Nessâcbaşı Mehmed 

Ağa’ya nakden ve havâleten verilüb te’diye etmiş olduğu teslîmâtı mübeyyin defterdir ki 

müteveffâ-yı mûmâ-ileyh Hacı Hüseyin Ağa’nın nezd-i çâkerîde mahfûz olan defterinden ber- 

vech-i bâlâ ‘aynı ile nakl olunmuşdur emr ü fermân mine’l-emr efendimiz hazretlerinindir. 

Bende 

[Mühür] 
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Tasnif Adı: Cevdet Evkâf Tasnif Kodu: C.EV Tasnif No: 8328 

Konusu: Defterdar Efendi'nin bu takririnde, Ravza-i Mutahhara için Gördes'te dokunan yetmiş beş 

parça halı için yapılan masraflarla ilgili sıkıntılar, Nessâcbaşı'nın İstanbul'a gönderdiği defter, 

muhallefat mübaşiri Abdi Efendi'ye hitaben yazılan emirname-i sâmi, mübaşirin bu  emirnameye 

verdiği cevap ve Aydın Muhassılı'nın arizası çerçevesinde tartışılmıştır. İlgili yazılar doğrultusunda 

Elhâc Hüseyin Ağa’nın muhallefatının zapt ve defterinin İstanbul'a sunulması hususunda emir 

verilmiş olduğu, bu deftere nazaran müteveffâ Hacı Hüseyin tarafından halılar için yetmiş bir bin 

küsur kuruş sarf olunduğu, hazinece yapılan hesaba göre kırk beş bin kuruş verildiği, tahrirat kaydı 

üzerine şerh verilerek Başmuhâsebe’ye ilmühaber verilmesi gerektiği ifade edilmektedir. 

‘İzzetlü Defterdâr Efendi, 

Takrîriniz mûcibince tanzîm eyleyesüz deyü buyruldu.  

Fî Gurre-i Cemâziye’l-evvel Sene (1)231 [30 Mart 1816] 

Ravza-i Mutahhara-i Hazret-i Seyyidü’l-verâ ‘aleyhi efdalü’t-tehâyaya ferş olunmak üzere 

Saruhan Sancağı Mütesellimi müteveffâ Hacı Hüseyin Ağa ma’rifetiyle Gördüs kazâsında 

nesc ve i’mâli tertîb buyurulan yetmiş beş kıt’a kalîçelerin beher zırâ-ı yirmi beşer gurûşa 

olarak iki bin sekiz yüz elli zirâ olmak üzere i’mâl ve tekmîl birle Nessâcbaşı Mehmed Ağa 

ile Dersa’âdet’e irsâl ve mikdâr-ı masârıfını mübeyyin defteri îsâl olunmuş ve zikr olunan 

kalîçelerin beher zirâ’ı yirmi beşer gurûşa olmak üzere mukâvele olunarak îcab eden 

bahâsından kırk beş bin gurûşu müteveffâ-yı mûmâ-ileyhden ahz olunmuş olduğunu beyân 

birle küsûr iktizâ eden bahâsının i’tâ olunması bundan akdem lede’l-inhâ kuyûda lede’l- 

mürâca’a zikr olunan kalîçelerin beher zirâ’ı yirmi beşer gurûşdan lâzım gelen altmış iki bin 

üç yüz kırk üç buçuk gurûş masârıfından mukaddem ‘ale’l-hesâb verilen kırk beş bin gurûş 

fürû-nihâde ile küsûr iktizâ eden on yedi bin üç yüz kırk üç buçuk gurûşun i’tâsı lâzım geldiği 

der-kenârdan müstebân ise de masârıf-ı mezkûre ne mikdâra baliğ olmuşdur ve i’mâl olunan 

kalîçelerin beher zirâ’ı yirmi beş gurûşa olmak üzere mukâvele olunduğu vâki’ midir değil 

midir ve müteveffâ-yı mûmâ-ileyh mukaddem ‘ale’l-hesâb verilmiş olan kırk beş bin 

gurûşdan ziyâde akçe vermiş midir vermiş ise ne mikdâr vermişdir gereği gibi taharrî ve 

tahkîk birle keyfiyeti ber-vech-i îzâh Der-‘aliyye’ye tahrîr olunmak üzere işbu sene-i 

mübâreke evâil-i recebinde müteveffâ-yı mûmâ-ileyhin muhallefât mübâşiri ‘izzetlü ‘Abdi 

Beğ Efendi bendelerine hitâben emirnâme-i sâmî tastîr buyurulmuş olunduğu der-kenârdan 

müstebândır. El-hâletü hâzihi cevâb olarak mîr-i mûmâ-ileyh tarafından vârid olan tahrîrât 

mefhûmunda ber-minvâl-i muharrer tastîr ve irsâl olunan emirnâme-i sâmî lede’l-vusûl 

mezkûr kalîçelerin beher zirâ’ı yirmi beşer gurûşa olmak üzere mübâşir ‘Abdi çukadarın 

ma’rifeti munzamm olarak mukâvele olunmuş olduğundan müteveffâ-yı mûmâ-ileyhin der- 

dest olan defterlerinde dahi mezkûru’l-mikdâr kalîçenin beher zirâ’ı yirmişer gurûşdan îcâb 

eden bahâsı yetmiş bir bin iki yüz elli gurûş idüğü mukayyed olduğundan ma’dâ ibrişim ve 

kilîm bahâ ve ücret-i nakliye ve masârıfât-ı sâ’ire olarak dört bin yüz elli bir buçuk gurûş 

başkaca terkîm birle min haysü'l-mecmû’ yetmiş beş bin yedi yüz doksan bir gurûşa resîde 

olmuş idüğünü ve meblağ-ı mezbûrdan destgâhlar masârıfını müteveffâ-yı mûmâ-ileyh 

Nessâcbaşı’ya edâ etmiş ise de küsûrunu te’diye ve teslîm eylediği ma’lûm olamadığından 

Der-‘aliyye’de merkûm Nessâcbaşı’dan ve Çukadâr'dan tahkîk olunmak iktizâ edeceğini ve 

mebla-ğı mezbûr alındığı ve zirâ’ına ber-vech-i mukâvele yirmi beşer gurûş verildiği sûretde 

Nessâcbaşı merkûmun üç bin yedi yüz yirmi dokuz gurûş alacağı lâzım geleceğini ve inşâ 
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olunan mâru’z-zikr destgâhların bahâsı tamâmen verilmiş ve bu vecihle emvâl-i mîriyeden 

ma’dûd olmuş ise de ol tarafda kimesne tâlib olmadığını beyân birle zikr olunan destgâhlar 

matlûbuna mahsûben Nessâcbaşı-i merkûma verilmesi menût re’y-i ‘âlîleri idüğünü mübâşir-i 

mûmâ-ileyh bendeleri bir kıt’a kâ’imesinde tahrîr ve inhâ ve zikr olunan kalîçelerin bir kıt’a 

defteriyle Aydın Muhassılı Mehmed Ağa kullarının ‘arîzasını ba’s ve isvâ eder emirnâme-i 

sâmî kaydı ve kuyûd-ı lâzimesi ba’de’l-ihrâc merkûmân celb ve tahkîk birle keyfiyet ve 

iktizâsı i’lâm olunmak üzere Başbâkikulu Ağa kullarına havâle olundukda merkûmân celb ve 

istintâkları içün etrâf ü enhâdan yakînen ma’lûmları olanlardan gereği gibi taharrî olunmuş ise 

de Nessâcbaşı Mehmed Ağa bundan akdem vefât edüb çukadâr-ı merkûm ‘Abdi Ağa dahi 

hâlâ Surre-i Hümâyûn Emîni ‘izzetlü Sa’îd Ağa bendelerinin çukadârlarından olmağla el- 

yevm mûmâ-ileyh ile ma’an hacc-ı şerîfde olduğunu tahkîk etmiş idüğünü memhûren i’lâm 

etmekden nâşî muktezâsı su’âl olundukda müteveffâ-yı mûmâ-ileyh Elhâc Hüseyin Ağa’nın 

kâffe-i muhallefât ve  sâ’iresi cânib-i mîrîçün zabt ve  tahrîr ve  defterinin Der-‘aliyye’ye 

takdîmi bâbında emr-i şerîf verilmiş olduğu mukayyed olub ancak merbût olan deftere ve der- 

kenâra nazaran husûs-ı mezkûra müteveffâ-yı mûmâ-ileyh tarafından yetmiş bir bin bu kadar 

gurûş sarf olunmuş ve cânib-i mîrîden’ale’l-hesâb olunarak kırk beş bin gurûş i’tâ kılınmış ve 

müteveffâ-yı mûmâ-ileyhin  muhallefâtının cânib-i mîrîden zabtına irâde-i ‘aliyye te’allük 

etmiş olduğundan mazmûn-ı tahrîrât kaydı bâlâsına şerh verilerek Başmuhâsebe’ye ‘ilm ü 

haberi i’tası iktizâ edeceği muhallefâtdan der-kenâr olunmuşdur. Manzûr ve ma’lûm-ı 

devletleri buyuruldukda der-kenâr olunduğu vechile mazmûn-ı tahrîrât kaydı bâlasına şerh 

verilerek Başmuhâsebe’ye ‘ilm ü haberi i’tâsı muvâfık-ı irâde-i ‘aliyyeleri ise emr ü fermân 

devletlü sa’âdetlü sultânım hazretlerinindir. 

‘İlm ü haberi dâde 16 Câ Sene (12)31 [14 Nisan 1816]. 
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Tasnif Adı: Cevdet Evkâf Tasnif Kodu: C.EV. Tasnif No: 8328 

Konusu: Mübaşir Abdi Ağa'nın Ravza-i Mutahhara için Gördes'te her zirâı yirmi beş kuruştan yetmiş 

beş parça ve iki bin sekiz yüz elli zirâ halının masrafları dolayısı ile ortaya çıkan karşıklıkla ilgili 

olarak hükümet merkezine bir arzuhal sunmuştur. Abdi Ağa ilgili kişilerle yaptığı görüşmelerle 

hesaptaki yanlışlığın neden kaynaklandığını hazırladığı bu arzuhal ile ortaya koymuştur. 

Devletlü ‘inâyetlü merhametlü veliyyü’n-niâm ‘amîmü’l-cûd ve’l-kerem efendimiz 

hazretlerinin hâk-i pâ-yı veliyyü’n-ni’amânelerine, 

‘Arz-ı hâl-i kullarıdır ki, Ravza-i Mutahhara-i Hazret-i Seyyidü’l-verâ ‘aleyhi efdalü’t- 

tehâyâya ferş olunmak üzere Saruhan Sancağı Mütesellim-i sâbıkı müteveffâ Hacı Hüseyin 

Ağa ma’rifetiyle Gördüs’de nesc ve i’mâl olunan iki bin sekiz yüz elli zirâ’ olmak üzere 

yetmiş beş kıt’a kalîçeler ve mikdâr-ı masârıfını mübeyyin defterler Nessâcbaşı Mehmed Ağa 

ile Dersa’âdet’e irsâl olunmuş idüğünü ve zikr olunan kalîçelerin beher zirâ’ı yirmi beşer 

gurûşa olmak üzere mukâvele olunarak îcâb eden bahâsından kırk beş bin gurûşunu 

müteveffâ-yı mûmâ-ileyden ahz etmiş olduğunu beyân birle küsûr iktizâ eden bahâsının i’tâ 

olunması husûsunu Dergâh-ı ‘Âlî Kapucubaşılarından Aydın Muhassılı Mehmed Ağa kulları 

tahrîr ve inhâ ve mûmâ-ileyh Nessâcbaşı Mehmed Ağa ifâde ve inhâ etmekden nâşî husûs-ı 

mezkûr ‘atûfetlü Defterdâr Efendi kullarına havâle ile kuyûda lede’l-mürâca’a zikr olunan 

kalîçelerin beher zirâ’ı yirmi beşer gurûşdan lâzım gelen altmış iki bin üç yüz kırk üç buçuk 

gurûş masârıfdan mukaddem ‘ale’l-hesâb verilen kırk beş bin gurûş fürû-nihâde birle küsûr 

iktizâ eden on yedi bin üç yüz kırk üç buçuk gurûşun i’tâsı lâzım geldiği der-kenârlardan 

müstebân olmuş ise de el-hâletü hâzihi çâkerleri müteveffâ-yı mûmâ-ileyhin kâffe-i 

muhallefâtının cânib-i mîrî içün zabt ve tahrîrine me’mûr ta’yîn buyurulmuş olduğumdan 

husûs-ı mezkûrun taraf-ı çâkerîden isti’lâmı lâzım gelmekle masârıf-ı mezkûre ne mikdâra 

bâliğ olmuşdur ve i’mâl olunan kalîçelerin beher zirâ’ı yirmi beşer gurûşa olmak üzere 

mukâvele olunduğu vâki’ midir değil midir müteveffâ-yı mûmâ-ileyh mukaddem ‘ale’l-hesâb 

verilmiş olan kırk beş bin gurûşdan ziyâde akçe vermiş midir vermiş ise ne mikdâr vermişdir 

gereği gibi taharrî ve tahkîk ve tashîh olunarak keyfiyeti ber-vech-i îzâh hâk-i pâ-yı 

devletlerine tahrîr ve inhâ eylememi ‘âmir ‘inâyet ve ihsân buyurulan fermânnâme-i 

veliyyü’n-ni’amânelerine mantûk-ı münîfi üzere husûs-ı mezkûr bu tarafdan lâzım 

gelenlerden gereği gibi su’âl ve tahkîk olundukda mezkûru’l-mikdâr kalîçelerin beher zirâ’ı 

yirmi beşer gurûşa olmak üzere mübâşir olan çukadârân-ı defterîden Abdi Ağa kullarının 

ma’rifeti munzamm olarak müteveffâ-yı mûmâ-ileyh Hacı Hüseyin Ağa mukâvele etmiş 

idüğünü müteveffâ-yı mûmâ-ileyhin kethüdâsı Hacı Halîl Ağa ve kâtibi Mustafa Efendi ve 

sâ’ir vukûfu olanlar haber virüb der-dest-i çâkeri olan defâtir-i mevcûde dahi tetebbu’ 

olundukda yetmiş beş kıt’a olarak iki bin sekiz yüz elli zirâ’ kalîçelerin beher zirâ’ı yirmi 

beşer gurûşdan yetmiş bir bin iki yüz elli gurûş idüğü mukayyed olan defterde musarrah olub 

bundan ma’dâ kalîçeler malzemesiçün sarf olunan üçyüz seksen beş buçuk gurûş ibrişim bahâ 

ve bin yüz doksan sekiz gurûş inşâ olunan destgâhlar masârıfı ve bin iki yüz gurûş kalîçelere 

sarılmak içün alınan seksen ‘aded kilîmler bahâsı ve iki yüz kırk gurûş kalîçeler vaz' olunmak 

için alınan kezâlik seksen 'adet harâr bahâsı ve bin yüz yirmi gurûş Bursa’ya kadar verilen 

hayvân kirâları ve seksen gurûş seksen ‘aded urgan bahâsı ki cem’an dört bin yüz elli bir 

buçuk gurûş etmekle bu masârıf dahi kalîçeler bahâsı olan sâlifü’z-zikr yetmiş bir bin iki yüz 
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elli gurûşun tahtına ‘ale’l-infirâd terkîm ile zamm olunmuş olduğundan min haysü’l-mecmû’ 

masârıfât-ı mezkûrenin yekûnu yetmiş beş bin dört yüz yetmiş üç buçuk gurûşa bâliğ olub 

müteveffâ-yı mûmâ-ileyh Hacı Hüseyin Ağa’nın kalîçeler nesc ve i’mâliçün defâ’atle 

Nessâcbaşı merkûm Mehmed Ağa’ya nakden ve havâleten verdiği teslîmâtı dahi ferden (be)- 

ferden mâh be-mâh defter-i mezbûrda başkaca mukayyed ve mazbût olub işbu teslîmâtın 

yekûnu dahi cem’an altmış sekiz bin yedi yüz doksan bir gurûşa resîde olmağla masârıfât-ı 

merkûme yekûnundan fürû-nihâde olundukda altı bin altı yüz seksen iki buçuk gurûş bâkî 

kalub ancak zamm olunan işbu dört bin yüz elli bir buçuk gurûş masârıfâtın keyfiyeti 

müteveffâ-yı mûmâ-ileyhin kitâbeti hidmetinde olan merkûm Mustafa Efendi’ye su’âl 

olundukda bu masârıf dahi ağa-yı merhûm başkaca vermek üzere Nessâcbaşı Mehmed Ağa’ya 

gördürüb hattâ destgâhların masârıfı olan bin yüz doksan sekiz gurûşu ağa-yı merhûm edâ 

etmiş olmağla teslîmâta dâhil ve mukayyeddir. Lâkin küsûr kalan iki bin dokuz yüz elli üç 

buçuk gurûşu ağa-yı merhûm Nessâcbaşı merkûma edâ eyledi mi eylemedi mi ma’lûm 

değildir. İşbu küsûr meblağı ağa-yı merhûmdan aldı mı almadı mı Der-‘aliyye’de Nessâcbaşı 

merkûm Mehmed Ağa’dan ve vukûfu olub bu husûsun mübâşiri olan çukadâr-ı defterî Abdi 

Ağa’dan su’âl ve tahkîk olunmak lâzım gelür eğer almış ise bu dahi teslîm yazılmak iktizâ 

eder demekle bu sûretde ber-minvâl-i meşrûh Der-‘aliyye’de merkûmândan lede’s-su’âl 

meblağ-ı mezbûr iki bin dokuz yüz elli üç buçuk gurûş edâ olunmuş ise bu dahi masârıfât 

yekûnundan fürû-nihâde buyurulur ise Nessâcbaşı merkûm Mehmed Ağa’ya ancak üç bin 

yedi yüz yirmi dokuz gurûş verilmek lâzım gelür. Bu da kalîçelerin beher zirâ’ı yirmi beşer 

gurûşa olmak üzere mukâvele olunduğuna i’tibâr buyurulduğu sûrettedir. Eğer sa’yen li’l-mîrî 

yirmi beşerden birazı tenzîl buyurulur ise o zamân Nessâcbaşı’dan cânib-i mîriye vâfirce akçe 

redd olunmak iktizâ edeceği ve işbu masârıfât ve Nessâcbaşı Mehmed Ağa’ya olan teslîmâtın 

müfredâtı mukayyed olan defterden ‘aynı olarak bir kıt’a sûreti tahrîr ve terkîm olunub 

manzûr-ı veliyyü’n-ni’amâneleri buyurulmak içün takdîm-i hâk-i pâ-yı devletleri kılındığı ve 

Aydın Muhassılı mûmâ-ileyh Mehmed Ağa kullarının fermânnâme-i sâmîlerinde tafsîl 

buyurulduğu üzere Nessâcbaşı merkûmun kavlini musaddak takdîm eylediği tahrîrâtı dahi 

vâki’in hilâfı olduğu zâhir olmağla ağa-yı merhûmun Nessâcbaşı’ya bu kadar teslîmâtı var 

iken tahkîk-i mâdde etmeksizin ağa-yı merhûmun kırk beş  bin gurûş teslîmi vâr küsûru 

verilmek iktizâ eder deyu bu vecihle hilâf-ı tahrîrât takdîm olunur mu bunda sizi iğfâl 

eylemişler diyerek keyfiyeti kendinden su’âl olundukda cevâbında merhûm Nessâcbaşı 

Mehmed Ağa müteveffâ Hacı Hüseyin Ağa’nın tahrîrâtıyla Mağnisa’dan hurûcunun üçüncü 

günü Hacı Hüseyin Ağa’nın dâr-ı bekâya intikâli mesmû’ oldukda girü ‘avdet edüb yedinde 

olan tahrîrât Hacı Hüseyin Ağa’nın fevti takrîbiyle mu’attal olduğundan tarafımdan tebdîlen 

yazılmasını ricâ etmekle ben dahi evvel ve âhirini bilmeyerek hemân ağa-yı merhûmun 

yazdığı tahrîrâtın ‘aynı olarak bir kıt’a ‘arz-ı hâl tahrîr edüb merkûm Nessâcbaşı’ya verdim 

idi. Ağa-yı merhûmun o kadar teslîmâtı olduğunu bilmez idim. Ve Nessâcbaşı dahi beni âgâh 

eylemedi deyü ol bâbda bilmeyerek hatâ etmiş idüğüne mu’terif olmuş idüğü muhât-ı ‘ilm-i 

‘âlem edâ-yı veliyyü’n-ni’amâneleri buyuruldukda emr ü fermân devletlü ‘inâyetlü 

merhametlü veliyyü’n-ni’am amîmü’l-cûd ve’l-kerem efendimiz hazretlerinindir. 11 Şevvâl 

Sene (1)231 [4 Eylül 1816] Bende [Mühür] 

İşbu inşâ olunan destgâhlara sarf olunan sâlifü’l-beyân bin yüz doksan sekiz gurûş tamâmen 

verilmiş idüğü teslîmât defterinde musarrah olmağla el-hâletü hâzihi zikr olunan destgâhlar 
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emvâl-i mîriyeden ma’dûd idiğünden su’âl olundukda bu destgâhlar üç sene mukaddem yine 

böyle kalîçeler nesci içün inşâ olunub bu def’a dahi Ravza-i Mutahhara kalîçeleri nesci içün 

muktazî olmuş olduğundan ta’mîre muhtâç olanları ta’mîr olunub bir kaçı dahi müceddeden 

yapılmış idüğünden bu def’a bu kadar akçe sarf olundu. Ve el-an mahallinde mevcûd olub 

ancak bu makule kalîçeler nesciiçün gayrıda kâbil-i isti’mâl değildir deyü müteveffâ-yı 

mûmâ-ileyhin kâtibi Mustafa Efendi ifâde etmekle bu sûretle zikr olunan destgâhlara bu 

tarafta kimesne tâlib ve râğıb olmayacağı zâhir olmağla ol tarafta mûmâ-ileyh Nessâcbaşı 

Mehmed Ağa’nın gayr-i ez-teslîmât bâkî kalan matlûbuna mahsûb buyurula zikr olunan 

destgâhlar Nessâcbaşı mûmâ-ileyhe i’tâ mı buyurulur yohsa âher vecihle emr ve irâde mi 

buyurulur emr ü fermân men lehü’l-emr 

(1)231 [9 Ağustos 1816]. 

Bende [Mühür] 

efendimiz hazretlerinindir. Fî 15 Ramazan Sene 
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Tasnif Adı: Cevdet Evkâf Tasnif Kodu: C.EV Tasnif No: 8328 

Konusu: Ravza-i Mutahhara’ya döşenmek üzere Saruhan Sancağı Mütesellimi merhûm Hacı Hüseyin 

Ağa tarafından Gördes kazasında dokutturulan yetmiş beş parça halının hesabı ile ilgili olarak Aydın 

Muhassılı'nın yazdığı arzuhal. 

Devletlü ‘inâyetlü ‘atûfetlü kemâl-i merhametlü veliyyü’n-ni’am-ı ‘âlem kesirü’l-kâyine ve’l- 

kerem efendim sultânım hazretleri, 

‘Arz-ı hâl-i kullarıdır ki, Ravza-i Mutahhara’ya ferş olunmak içün Gördüs kazâsında Saruhan 

Sancağı Mütesellimi merhûm Hacı Hüseyin Ağa kulları ma’rifetiyle nesc ve i’mâline irâde-i 

hazret-i cihân-dârî buyurulan yetmiş beş kıt’a kalîçelerin iktizâ eden bahâsına mahsûb olmak 

üzere taraf-ı mîrîden merhûm Hacı Hüseyin Ağa kulları tarafına kırk beş bin gurûş  i’tâ 

buyurulub bâkîsinin dahi i’tâ ve ‘inâyet buyurulması taraf-ı kullarından bâ-‘arz-ı hâl inhâ ve 

ifâde olunmuş ise de kalîçe-i mezkûrlar Hacı Hüseyin Ağa kullarının vefâtından üç beş gün 

mukaddem tekmîl olunub merhûm kulları iktizâ eden bahâsını defter ve bâ-‘arz-ı hâl ifâde 

eylemiş ise de kalîçe-i mezkûrlar Gördüs kasabasında yola ihrâc olunmaksızın Hacı Hüseyin 

Ağa kullarının vefâtı zuhûr eylediğinden merhûm kullarının yazdığı ‘arz-ı hâli Nessâcbaşı 

Hacı Mehmed kulları taraf-ı çâkerâneme getürüb ifâde eylemiş olmağla kalîçe-i mezkûrlar 

te’hîr olunmamak lâzimeden olub ve kalîçe-i mezkûrların hesâb defteri merhûm kullarının 

sandığında ve sandık-ı mezkûre dahi temhîr olunmuş olduğuna binâ’en kalîçe-i mezkûrların 

hesâbı mechûl-i kulları olmağla merhûm kullarının yazdığı ‘arîzasının aynı taraf-ı kullarından 

tahrîr ve takdîm olunmuşdu. Kalîçe-i mezkûrların hesâbı merhûm kullarının muhallefâtına 

me’mûr devletlü ‘Abdi Efendi kullarından isti’lâm buyurulmuş olmağla kalîçe-i mezbûrların 

hesâbı mîr-i mûmâ-ileyh kullarının ‘arz-ı hâl ve takdîm eylediği defterden manzûr ve ma’lûm- 

ı ‘inâyetleri buyurulacağı beyân-ı ‘arz-ı hâl-i çâkerânem tahrîrine mücâseret kılındı. 

İnşâallahü teâlâ lede’l-vusûl ma’lûm-ı ‘inâyetleri buyuruldukda bâkî emr ü fermân ‘inâyet ü 

ihsân devletlü ‘inâyetlü ‘atûfetlü kemâl-i merhametlü veliyyü’n-ni’âm-ı ‘âlem kesirü’l-kâniye 

ve’l-kerem sultânım hazretlerinindir. Fî 15 Ramazan Sene (1)231 [9 Ağustos 1816] 

Bende 

Arz-ı Hâl-i 

Ser-Bevvâbîn-i 

Muhassıl-ı Aydın. [Mühür] 
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Tasnif Adı: Cevdet Evkâf Tasnif Kodu: C.EV. Tasnif No: 8328 

Konusu:Defterlerdeki bilgilere göre Ravza-i Mutahhara için Gördes'te dokunan yetmiş beş parça halı 

ile ilgili olarak Nessâcbaşı'nın üç bin yedi yüz yirmi dokuz kuruş alacağı bulunduğu, Aydın Muhassılı 

Mehmed Ağa'nın meselenin öncesini ve sonrasını bilmeyerek müteveffâ Hacı Hüseyin Ağa'nın 

tahriratının aynısını istenilen cevap üzerine yazdığı, bilmeyerek hata etmiş olduğunu itiraf ettiği, inşa 

edilen tezgahların paralarının tamamen verilmesi sebebiyle mîrî malı sayıldığı, Gördes'te kimsenin bu 

tezgahları satın almak için talip olmadığı ve zikredilen tezgahların Nessacbaşı'ya ödenmesi gereken 

para karşılığında verilmesinin uygun olduğu. 

Karaosmanzâde müteveffâ Hacı Hüseyin Ağa muhallefâtına me’mûr ‘Abdullah ‘İffet Beğ 

Efendi tarafından vârid olan tahrîrâtın hülâsasından mahrec bir mâddenin hülâsasıdır. Fî 6 

Şevvâl Sene (1)231 [30 Ağustos 1816]. 

Muktezâsı ifâde olunmak bâbında ecl-i hülâsası bâlâsına fermân sâdır olmağla şerh verildi. 

Ravza-i Mutahhara-i Cenâb-ı Risâlet-penâhî'ye ferş olunmak üzere müteveffâ Hacı Hüseyin 

Ağa ma’rifetiyle Gördüs’de nesc ve i’mâl olunmuş olan yetmiş beş ‘aded ve iki bin sekiz yüz 

elli zirâ’ kalîçenin masârıfı defterleri Nessâcbaşı Mehmed Ağa ile irsâl olunarak beher zirâ-ı 

yirmi beşer gurûşdan îcâb eden bahâsından müteveffâ-yı mûmâ-ileyhden alınmış olan kırk beş 

bin gurûş tenzîl olunarak küsûrunun verilmesi Aydın Muhassılı tarafından inhâ olunmuş ve 

zikr olunan kalîçelerin beher zirâ’ı yirmi beşer gurûşdan îcâb eden ma’lûmü’l-mikdâr 

bahâsından meblağ-ı mezbûr bi’t-tenzîl küsûrunun i’tâsı iktizâ eylediği kuyûddan müstebân 

olmuş ise de masârıf-ı mezkûrenin mikdâr ve zirâ’ının mukâvelesi keyfiyetlerinin isti’lâmını 

şâmil gönderilen emirnâme-i sâmînin vusûlünden mezkûr kalîçelerin beher zirâ’ı yirmi beşer 

gurûş olmak üzere mübâşir-i çukadarân ve defterîden ‘Abdi Çukadâr’ın ma’rifeti munzamm 

olarak mukâvele olunmuş olduğunu vukûfu olanlar haber verdiklerinden başka müteveffâ-yı 

mûmâ-ileyhin der-dest olan defterlerinde dahi mezkûru’l-mikdâr kalîçenin beher zirâ’ı yirmi 

beşer gurûşdan yetmiş bir bin iki yüz elli gurûş mukayyed olduğundan ma’dâ kalîçeler 

malzemesiçün sarf olunan üç yüz seksen beş buçuk gurûş ibrişim bahâ ve bin yüz doksan 

sekiz gurûş inşâ olunan destgâhlar masârıfıyla bin iki yüz gurûş kalîçelere sarılmak üzere 

alınan kilîm ve iki yüz kırk gurûş gırâr (harâr) ve seksen gurûş urgân bahâsı ve bin yüz yirmi 

gurûş Bursa’ya kadar verilen ücret-i nakliye ki cem’an dört bin yüz elli bir buçuk gurûş 

kalîçeler masrafının tahtına başkaca terkîm birle cem’an yetmiş beş bin dörtyüz şu kadar 

gurûşa bâliğ olduğu ve Nessâcbaşı merkûma müteveffâ-yı mûmâ-ileyhin teslîmâtı yetmiş 

sekiz bin yedi yüz doksan bir gurûşa resîde olmuş idüğü defterlerden tebeyyün etmiş ve 

mezkûr dört bin yüz elli bir buçuk gurûş masrafdan ve destgâhlar masârıfını müteveffâ-yı 

mûmâ-ileyh Nessâcbaşı’ya edâ eylemiş ise de küsûrunu te’diye ve teslîm eylediği ma’lûm 

olamadığından bu tarafdan merkûm Nessâcbaşı’dan ve çukâdâr-ı mezbûrdan tahkîk olunmak 

iktizâ edeceği ve meblağ-ı mezbûru dahi aldığı ve zirâ’ına ber-vech-i mukâvele yirmi beşer 

gurûş verildiği sûretde Nessâcbaşı-i merkûmun üç bin yedi yüz yirmi dokuz gurûş alacağı 

lâzım geleceği ve teslîmâtın ve masârıfın mukayyed olan defterden ‘aynı ihrâc ve irsâl 

olunduğu ve Aydın Muhassılı mûmâ-ileyh Mehmed Ağa evvel ve ‘âhirini bilmeyerek 

müteveffâ-yı   mûmâ-ileyhin   tahrîrâtı  aynını   vâki’   olan  câbe   (cevâba)   mebnî  yazmış 
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olduğundan bilmeyerek hatâ eylediğine mu’terif olmuş idüğü ve inşâ olunan mâru’z-zikr 

destgâhların bahâsı tamâmen verilmiş ve bu vecihle ve emvâl-i mîriyeden ma’dûd olmuş ise 

de ol tarafda kimesne tâlib olmadığı keyfiyâtından bahisle zikr olunan destgâhlar matlûbuna 

mahsûben Nessâcbaşı merkûme verilür ise emr ü fermân hazret-i men lehü’l-emr idüğünü. 

Mâru’z-zikr kalîçeler içün teslîmâtı bilmeyerek 

Nessâcbaşı merkûmun istid’âsına mebnî 

mukaddem tahrîrât eylediğini mübeyyin Aydın 

Muhassılı mûmâ-ileyhin 

‘arîzası. 

Kıt’a 

1Emirnâme-i Sâmî Kaydı 

Zikr olunan masârıf ve teslîmâtı 

mübeyyin defter 

Kıt’a 

1 

Ravza-i Mutahhara-i Hazret-i Seyyidü’l-verâ 

Saruhan Sancağı Mütesellimi müteveffâ Hacı 

aleyhi efdalü’t-tehâyâya ferş olunmak üzere 

Hüseyin Ağa ma’rifetiyle Gördüs kazâsında 

nesc ve i’mâli tertîb buyurulan yetmiş beş kıt’a kalîçelerin beher zirâ’ı yirmi beşer gurûşa 

olarak iki bin sekiz yüz elli zirâ’ olmak üzere i’mâl ve tekmîl birle Nessâcbaşı Mehmed Ağa 

ile Dersa’âdet’e irsâl ve mikdâr-ı masârıfını mübeyyin defterleri îsâl olunmuş idiğü ve zikr 

olunan kalîçelerin beher zirâ’ı yirmi beşer gurûşa olmak üzere mukâvele olunarak îcâb eden 

bahâsından kırk beş bin gurûşu müteveffâ-yı mûmâ-ileyden ahz etmiş olduğunu beyân birle 

küsûr iktizâ eden bahâsının i’tâ olunması husûsunu Aydın Muhassılı Hacı Mehmed Ağa 

tarafından tahrîr ve inhâ ve mûmâ-ileyh Nessâcbaşı ifâde ve inbâ etmekden nâşî husûs-ı 

mezbûr ‘izzetlü Defterdâr Efendi’ye havâle ile kuyûda lede’l-mürâca’a zikr olunan kalîçelerin 

beher zirâ’ı yirmi beşer gurûşdan lâzım gelen altmış iki bin üç yüz kırk üç buçuk gurûş 

masârıfdan mukaddem ‘ale’l-hesâb verilen kırk beş bin gurûş fürû-nihâde birle küsûr iktizâ 

eden on yedi bin üç yüz kırk üç buçuk gurûşun i’tâsı lâzım geldiği der-kenârdan müstebân 

olmuş ise de el-hâletü hâzihi müteveffâ-yı mûmâ-ileyhin kâffe-i muhallefâtının cânib-i mîrî 

içün zabt ve tahrîrine cenâbınız me’mûr ve ta’yîn kılınmış olduğunuzdan keyfiyetin 

tarafınızdan isti’lâmı lâzım gelmekle masârıf-ı mezkûre ne mikdâra bâliğ olmuşdur ve i’mâl 

olunan kalîçelerin beher zirâ’ı yirmi beşer gurûşdan olmak üzere mukâvele olunduğu vâki’ 

midir değil midir ve müteveffâ-yı mûmâ-ileyh mukaddem ‘ale’l-hesâb verilmiş olan kırk beş 

bin gurûşdan ziyâde bir akçe vermiş midir vermiş ise ne kadar vermişdir, tarafınızdan gereği 

gibi taharri ve tahkîk birle keyfiyeti ber-vech-i îzâh Der-‘aliyye’ye tahrîr eylemesiçün fî 5 

Ramazan Sene (12)31 [29 Ağustos 1816] târihinde  Karaosmanzâdemuhallefâtına me’mûr 

Abdullah ‘İffet Efendi’ye emirnâme-i sâmî yazılmışdır. Emr ü fermân hazret-i men lehü’l- 

emrindir. 

164 

 



Tasnif Adı: Cevdet Evkâf Tasnif Kodu: C. EV. Tasnif No: 8328 

Konusu: Ravza-i Mutahhara için dokunan halıların masrafından geri kalan iki bin dokuz yüz elli üç 

buçuk kuruş kilim parası ile diğer masrafların Nessâcbaşı’ya ödenip ödenmediği bilinmediğinden 

durumun Nessâcbaşı ve mübâşir ‘Abdullah Ağa’dan sorulması, ödenmiş ise o paranın masraf 

toplamından düşülmesi, müteveffâ Hüseyin Ağa tarafından defterde belirtilen masraflar yapılmış 

mıdır, araştırılması için konunun Başbâkikulu'na havale edilmesi gerektiği. 

Keyfiyet-i kuyûdu dahi muktezâsıyla Başmuhâsebe’ye deyü buyruldu. 

Masârıf-ı i’mâl-i kalîçehâ-i latîfe parça-i ferş... Ravza-i Mutahhara-i Firdevs-âsâyiş-i Hazret-i 

Risâlet-penâhi... Karaosmanzâde Hüseyin müceddeden  i’mâleş irâde-i seniyye-i hümâyûn 

te’allük... sene 1230 ve bedel-i masârıfı ale’l-hesâb... meblağ-ı... emvâl-i... sene 1230 bedel-i 

mevâcib... havalesine... fî 19 Cemâziye’l-âhir sene 1230 

Masârıfât 

57000 gurûş 

‘Ale’l-hesâb 

15000 fî 21 Muharrem Sene 1230 [3 Ocak 1815] 

15000 fî 11 Safer Sene 1231 [12 Ocak 1816] 

15000 fî 3 Cemâziye’l-evvel Sene minh. [1 Nisan 1816] 

45000 Gurûş 

Dergâh-ı ‘Âli Kapucubaşılarından Aydın Muhassılı Mehmed Ağa gönderdiği bir kıt’a kâ’ime- 

i mefhûmesinde Medîne-i Münevvere ‘âlâ sâkinihâ efdâlü’t-tehâyâda Ravza-i Mutahhara-i 

Hazret-iSeyyidü’l-enâm ve Harem-i Şerîf-i vâcibü’l-ihtirâma ferş olunmak üzere Saruhan 

Sancağı Mütesellim-i sâbıkı müteveffâ Hacı Hüseyin Ağa ma’rifetiyle Gördüs kazâsında nesc 

ve i’mâli tertîb ve fermân buyurulan yetmiş beş kıt’a kalîçelerin beher zirâ’ı yirmi beşer 

gurûşa olarak iki bin sekiz yüz elli zirâ’ olmak üzere i’mâl ve tekmîl ve kilîmlere mevzû’an 

Nessâcbaşı Hacı Mehmed Ağa yediyle Dersa’âdet’e irsâl ve mikdâr-ı masârıfını mübeyyin iki 

kıt’a defterini tisyâr eylediğini tahrîr ve inhâ eylediği ecilden teslîm-i keyfiyeti sa’âdetlü 

Dârü’s-sa’âdetü’ş-şerîfe Ağası kâtibi efendiden lede’l-isti’lâm makâm-ı mübârek-i mezbûreye 

ferş olunmak üzere tertîb olunan kalîçeler kasaba-i mezkûreden bu def’a elli altı denk olarak 

Medîne-i Üsküdâr’a vârid birle Tershâne-i ‘Âmire’den ta’yîn olunan sandallara tahmîlen 

gelüb Sarây-ı Cedid-i ‘Âmire’de Topkapu Kasr-ı Hümâyûnu’nda  sâbıkı misüllü me’men 

mahalle vaz’ ve hıfz olunmuş olduğunu i’lâm etmekle verilen emr-i şerîf kaydı ba’de-‘l-ihrâc 

mûcibince masârıfı hesâb ve ‘ale’l-hesâb fürû-nihâde olunarak iktizâsı su’âl olundukda 

müteveffâ-yı mûmâ-ileyhma’rifeti ile nesc ve i’mâl olunan iki bin sekiz yüz elli zirâ’ 

kalîçelerin beher zirâ’ı yirmi beşer gurûşdan lâzım gelen altmış iki bin üç yüz kırk üç buçuk 

gurûş masârıfından mukaddem ‘ale’l-hesâb verilen kırk beş bin gurûş fürû-nihâde birle küsûr 

iktizâ eden on yedi bin üç yüz kırk üç buçuk gurûşun mahallinden i’tâsı irâde-i 

seniyyebuyurulur ise ol vecihle verilmek üzeretezkiresi i’tâsıyla tanzîmi iktizâ eylediği 

Başmuhâsebe’den der-kenâr ve hesâb olunub lâkin zikr olunan kalîçelerin mukaddemâ beher 

zirâ’ı yirmi beşer gurûşa i’mâl olunmuş ise de el-hâletü hâzihi bayağı zirâ’ı nemalı 

olduğundan bu def’a i’mâl olunan kalîçelerin beher zirâ’ı yirmi beş gurûşa dokunmasına 

mukâvele olunarak tekmîl ve îcâb eden bahâsından kırk beş bin gurûşu müteveffâ-yı mûmâ- 

165 

 



ileyhden ahz etmiş olduğundan bahs ederek küsûr iktizâ eden bahâsının mukâvele olunduğu 

üzere i’tâ buyurulması bu def’a mahallinden vârid eden merkûm Nessâcbaşı Elhâc Mehmed 

Ağa ifâde eder ancak zikr olunan kalîçeler müteveffâ-yı mûmâ-ileyh ma’rifetiyle i’mâl 

olunmak üzere  tertîb olunub el-hâletü hâzihi mûmâ-ileyhin dahi vefâtı takrîbiyle kâffe-i 

muhallefâtı cânib-i mîrîden zabt ve tahrîr olunmak üzere emr-i ‘âlî takrîr ve hâlen Şıkk-ı Sânî 

sa’âdetlü ‘atûfetlü ‘Abdullah ‘İffet Beğ Efendi Hazretleri mübâşir ta’yîn olunmuş olduğuna 

binâ'en bundan böyle muhallefât defteri derûnunda iktizâsına göre tanzîm olunması içün 

şimdilik tevkîfi veyâhûd husûs-ı mezbûr mevâdd-ı sâ’ire mikyâs olmayub umûr-ı hayriyeden 

olduğundan me’mûr-ı mûmâ-ileyhe istid’â olunduğu üzere tanzîmi husûsu bâ-takrîr lede’l- 

‘arz husûs-ı mezbûrı isti’lâm zımnında zabt-ı muhallefâta mûmâ-ileyhe tarafımızdan tahrîrât 

yazılmağla havâle vürûduna kadar işbu takrîrinizi hıfz ve tevkîf olunmak bâbında sâdır olan 

fermân mûcibince Başmuhâsebe’de hıfz olunmak fermân buyurulmağın mûcibince fî 4 Receb 

Sene 1231 [31 Mayıs 1816] târihinde kayd ve hıfz olunmuşdur. Zikr olunan kalîçelerin ber- 

mûceb-i defter masârıfâtına zamm olunan dört bin iki yüz yirmi üç buçuk gurûş masârıfâtdan 

destgâhları masârıfı olan bin yüz doksan sekiz gurûş müteveffâ Hüseyin Ağa tarafından edâ 

olunduğundan merbût olan takrîrde muharrer teslîmâta dâhil olub ancak küsûr kalan iki bin 

dokuz yüz elli üç buçuk gurûş kilîm bahâ masârıfına ve sâ’iresi Nessâcbaşı’ya edâ olunub 

olunmadığı ol tarafdan ma’lûm olmadığından keyfiyeti Nessâcbaşı-i merkûmun ve mübâşir-i 

çukadâr-ı hazret-i veliyyü’n-ni’amı ‘Abdi Ağa’dan ba’de’t-tahkîk meblağ-ı mezbûr edâ 

olunmuş ise ol dahi masârıfâtının topundan tenzîl olunmak lâzım geleceği me’âl-i tahrîrâttan 

müstebân olmağla bu sûretde meblağ-ı mezbûr ber-minvâl-i muharrer müteveffâ-yı mûmâ- 

ileyh tarafından te’diye olunmuş mudur merkûmân celb ve tahkîk olunmak içün sa’âdetlü 

Bâşbâkîkulu Ağa'ya havâle buyurulmak iktizâ eder Fermân devletlü sa'âdetlü sultânım 

hazretlerinindir.Fî 12 Şevvâl 1231 [5 Eylül 1816]. 

‘İzzetlü Başbâkîkulu Ağa’ya merkûmânı celb ve tahkîk birle keyfiyet üzere muktezâsını i’lâm 

eyleyesiz. 

Ma’rûz-ı bendeleridir ki, 

Sâdır olan fermân-ı şerîflerine imtisâlen merkûmânın celb ve istintakları içün çend rûzdan 

berü etrâf ü enhârın ve yakînen ma’lûmları olanlardan gereği gibi su’âl ve istihbâr olunmuş 

ise de Nessâcbaşı Mehmed nâm kimesne bundan akdem vefât edüb çukadâr-ı hazret-i 

veliyyü’n-ni’amı Abdi Ağa deyü tesmiye olunan kimesne dahi selefleri olub hâlen Surre 

Emini olan sa’âdetlü Sa’id Efendi Hazretleri'nin çukadârlarından olmağla merkûm dahi 

müşârun-ileyh ile el-yevm hacc-ı şerîfde olduğu tahkîk olunmuş olmağla huzûr-ı ‘âlîlerine 

i’lâm olundu emr ü fermân devletlü ‘inâyetlü efendim sultânım hazretlerinindir. Fî 3 Rebî’ü’l- 

evvel Sene (1)231 [2 Şubat 1816]. 

[Mühür] 

Tezkire-i keyfiyet ve muktezâsı Başmuhâsebe’ye deyü buyruldu. 

Keyfiyet-i kuyûd der-kenâr olduğu vechile mukayyed olub mütesellim-i mûmâ-ileyh ve 

Nessâcbaşı Mehmed’den ve (bir iki kelime silik) olduklarına binâen işbu defter ve kuyûda 

nazarla muktezâsı muhallefâtdan görülmek iktizâ eder. Emr ü fermân ‘izzetlü sultânım 

hazretlerinindir. Fî 9 Zi’l-hicce Sene 1231 [31 Ekim 1816]. 

Muktezâsı Dâde 
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Saruhan Sancağı Mütesellimi KaraosmanzâdeElhâc Hüseyin Ağa’nın kâffe-i emvâl ve eşyâ 

ve sâ’irenin cânib-i mîriçün zabt ve tahrîr ve defterinin Der-‘aliyye’ye takdîmi bâbında emr-i 

şerîf verildiği mukayyed olub ancak merbût olan deftere ve der-kenâra nazaran husûs-ı 

mezkûrun müteveffâ-yı mûmâ-ileyh tarafından yetmiş bir bin bu kadar gurûş sarf 

olunmasından ve cânib-i mîriden ‘ale’l-hesâb olarak kırk beş bin gurûş i’tâ kılınmış ve 

müteveffâ  Hacı  Hüseyin  Ağa’nın  muhallefâtının  cânib-i  mîrîden  zabtına  irâde-i  ‘aliyye 

te’allük etmiş olduğundan muktezâsıçün ... tahrîrât kaydı bâlâsına şerh verilerek 

sultânım Başmuhâsebe’ye  ‘ilm  ü  haberi  i’tâsı  iktizâ  eder  fermân 

hazretlerinindir. Fî 11 Zi’l-hicce Sene 1231 [2 Kasım 1816]. 

devletlü ‘inâyetlü 
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Fon Adı: Cevdet İktisat Fon Kodu: C. İKTS. 

Dosya No: 616-1 Tarih: 17 Ramazan 1230 [23 Ağustos 1815] 

Konusu: Ravza-i Mutahhara'ya döşenmek üzere Gördes kasabasında imali için irade çıkan halıların 

Harem-i Şerîf'in her tarafını kaplamaması sebebiyle boyu on, eni sekiz zirâ olmak üzere on iki parça 

ve yine boyu altı, eni beş zirâ olmak üzere altmış üç parça ki toplam yetmiş beş parça halının her zirâı 

yirmi beşer kuruştan imal edilip İstanbul'a gönderilmesi için mübâşire emr-i şerîf verilmiş ve yanına 

bazı adamlar verilerek Gördes'e gönderilmiştir. Kasabada bir iki senedir hüküm süren hastalık (veba) 

sebebiyle halıları dokuyan erkek ve kadınların büyük kısmının öldüğü bu yüzden acele olarak imal 

edilemeyeceği, imalat için için yedi sekiz aya ihtiyaç bulunduğu, ancak bin iki yüz otuz senesi 

Ramazan'ı başından gelecek senenin Rebiülahiri sonunda ancak imal edilebileceği Gördes halkı 

tarafından mübaşire bildirilmiştir.Halıların imali için süre verilmesi hususunu kasaba nâibi bir ilam 

ve mübaşir bir arz ve Saruhan Sancağı Mütesellimi Hacı Hüseyin Ağa da bir kaime ile hükümet 

merkezine bildirmiştir. Ayrıca yukarda belirtilen yetmiş beş parça halının on beş bin kuruş olan 

bedelinin Trabliçe, Kayseriye ve Samakov cizyeleri mallarından havale yoluyla ödenmesi 

kararlaştırılmıştır. 

Dergâh-ı ‘Âli Kapucubaşılarından Saruhan Sancağı Mütesellimi Hacı Hüseyin Ağa kulları 

tarafından gelen tahtîrâtın hülâsasıdır. 17 Ramazan (12)30 [23 Ağustos 1815] 

‘İzzetlü Defterdâr Efendi 

Muktezâsını ifade eyleye deyu 

Buyruldu. 

Fî 24 Ramazan Sene 1230 [20 Ağustos 1815] 

Medîne-i Münevvere’de ‘alâ sâkinihâ efdalü’t-tahıyyede Ravza-i Mutahhara-i Hazret-i 

Seyyidü’l-enâm ve Harem-i Şerîf’e ferş olunmak üzere geçen sene Gördüs kasabasında nesc 

ve i’mâline irâde-i ‘aliyye te’allük eden ma’lûmü’z-zirâ’ kalîçeler Harem-i Şerîf’in  her 

tarafını ihâta etmediğinden tûlen on zirâ’ ‘arzan sekiz zirâ’ olarak on iki kıt’a ve tûlen altı ve 

‘arzan beş zirâ’ olmak üzere altmış üç kıt’a ki cem’ân yetmiş beş kıt’a kalîçenin beher zirâ’ı 

yirmi beşer gurûşa olarak îcâb eden bahâsı teslîm ve serî’an nessâc ve mübâşir ma’rifetiyle 

i’mâl ve Dersa’adet’e irsâl olunması bâbında ısdâr ve mübâşir-i merkûm ile tisyâr olunan 

emr-i şerîf lede’l-vusûl der-‘akab mübâşir-i merkûm ma'iyyetine âdem terfîk ve kasaba-i 

mezkûreye irsâl birle kalîçe-i mezkûrelerin bir gün evvel nesc ve i’mâl ve tekmîli husûsunu 

tenbîh ve te’kîd eylemiş ise de bir iki senedir müstevlî olan ‘ârızaya binâen kalîçe-i 

mezbûreleri nesc eden ricâl ve nisvân tâ’ifesinin ekserîsi vefât eylediğinden kalîçe-i 

mezkûrelerin tekmîli tîz elden imkânda olmayub yedi sekiz mâha muhtaç olduğundan bi- 

mennihi te’âlâ işbu otuz senesi gurre-i Ramazân'dan sene-i âtiye Rebîü’l-âhir'i gâyetine değin 

itmâm ve tekmîline müta’ahhidler olub ancak vakt-i mezbûre kadar imhâle müsâ’ade-i 

seniyye erzâni buyurulması niyâzında olduklarını kasaba-i mezbûr nâ’ibi i’lâm ve mübâşir-i 

merkûm ‘arz-ı hâlinde inhâ eylemiş olduklarına binâen niyâzları üzere olan kalîçe-i nazîfenin 

imhâli husûsuna müsâ’ade-i seniyye buyurulmasını mûmâ-ileyh Hacı Hüseyin Ağa kullarının 

bir kıt’a kâ’imesidir. 

Mübâşir-i merkûmun arz-ı hâli İ’lâm-ı nâ’ib-i şer’ Mûmâileyhin kâimesi 

Kıt’a 

1 

Kıt’a Kıt’a 

1 1 
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Vermeden fermân kaydı ve ‘ale’l-hesâb Başmuhâsebe'den der-kenâr oluna. 

Masârıf-ı  mezkûreye  mahsûben  mezkûrü’l-mikdâr  mebâliğin  emvâl-i  mezkûreden  havâle 

olunması için tarihli merkûmede sırasıyla verildiği. 

Medîne-i Münevvere'de ‘alâ sâkinihâ efdalü’t-tahiyyede Ravza-i Mutahhara-i Hazret-i 

Seyyidü’l-enâm ve Harem-i Şerîf-i vâcibü’l-ihtirâma ferş olunmak üzere geçen sene Gördüs 

kazâsında nesc ve i’mâline irâde-i seniyye te’allük eden ma’lûmü’z-zirâ’ elli altı kıt’a kalîçe 

Gördüs vücûhundan san’atında mâhir olan Hacı Mehmed nâm kimesne mübâşeretiyle nesc … 

Der-‘Aliyye’ye lede…. olmağla mahall-i mübârekeye irsâl ve takdîm birle ferş olundukda 

Harem-i Şerîf’in her tarafı ihâta olmayub yetmiş beş kıt’a kalîçeye dahi muhtâç olduğu bu 

def’a Der-Aliyye’ye vürûd eden Hazînedâr-ı Hassâ Osmân dâme mecduhûnun ifâdesinden 

nümâyân olduğuna mebnî tûlen on zirâ’ ‘arzan sekiz zirâ’ on iki kıt’â ve def’â tûlen altı zirâ’ 

ve ‘arzan beş zirâ’ altmış üç kıt’â ki cem’ân yetmiş beş kıt’a kalîçe kazâ-i mezbûrede sen ki 

mütesellim-i mûmâ-ileyhsin senin nezâretin ve mezbûr Hacı Mehmed'in ma’rifetiyle nesc ve 

i’mâl ettirilmesi husûsuna irâde-i seniyye te’allük etmiş olmağla mûcibince ol mikdâr 

kalîçenin sâbıkı vechile beher zirâ’ı yirmi beşer guruşdan îcâb eden bahâsına mahsûben ‘ale’l- 

hesâb on beş bin gurûşun cânib-i mîriden tayyîb-i emvâlden tertîb ve mahsûs ve mukaddem 

mübâşir ta’yîn ve tesvîb olunarak.... misüllü nukûşu ve elvânı matbû’a vech-i? a’lâ olarak 

nezâret ve i’tinâdan (iki kelime silik) merkûmânın ihtimâm ve dikkatiyle seri’an i’mâliçün 

emr-i şerîf sudûrunu hâlen Mısır Kapukethüdası havâle (iki kelime silik) Mehmed Necîb 

dâme mecduhû bâ-takrîr inhâ eylediği ecilden mûcibince zikr olunan kalîçelerin bahâsiçün 

Trabliçe ve Kayseriye ve Samako cizyeleri mallarından ‘ale’l-hesâb on beş bin gurûş 

havâleten verilmesinden? Başmuhâsebe’ye kayd olunub cizye defterlerine ve cizye 

muhâsebesine (bir kelime silik) ve cizyeleri … olmakla imdi maslahat-ı mezkûreye niyet-i 

hâlisa ve himmet-i sâdıkalarıyla sa’y ü gayret (üç dört kelime silik) olmakdan nâşi vusûl-i 

emr-i şerîfde ...kayd … gayret idenlerin kalîçe-i mezkûrları iktizâ … …ve mübâşir ve nessâc-ı 

merkûmânın ihtimâm ve dikkatiyle nukûş ve elvânı matbû’a ve gayet temîz ve a’lâ zirâ’ ve 

endâzesine muvâfık olarak serî’an nesc ve i’mâl Der-‘aliyye’ye irsâl olunmağla ve dikkat 

eylemek fermân olunmağın (bir kelime silik) fî 21 Ramazan  Sene 1230 [27 Ağustos 1815] 

târihinde Dergâh-ı Mu’âllâm Kapucubaşılarından Saruhan Sancağı Mütesellimi 

KaraosmanzâdeElhâc Hüseyin dâme mecduhuya ve Gördüs kadısına ve bu husûsa mübâşir 

ta’yîn kılınan zîde mecduhuya hitâben emr-i şerîf verilmekle…emr ü fermân devletlü 

‘izzetlü sultânım hazretlerinindir. 

…mezkûre içün verilmeden ‘ale’l-hesâb sürhüyle işâret olunduğu üzere târih-i

merkûmede i’tâ olunduğu mukayyeddir. Fermân devletlü, ‘inâyetlü sultânım hazretlerinindir. 

Fî 5 Şevvâl Sene 1230 [10 Eylül 1815]. 
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Fon Adı: Cevdet İktisat Fon Kodu: C. İKTS. No: 616-2 

Tarih: (27 Şaban 1230) [4 Ağustos 1815] 

Konusu:Ravza-i Mutahhara'ya döşenmek üzere Gördes kasabasında imali için iradesi çıkan halıların 

Harem-i Şerîf'in her tarafını kaplamaya yetmediği bu sebepten boyu on, eni sekiz zirâ olmak üzere on 

iki parça ve yine boyu altı ve eni beş zirâ olmak üzere altmış üç parça olmak üzere toplam yetmiş beş 

parça halının mübaşir ve nessâclar tarafından her zirâı yirmi beşer kuruştan imal edilip İstanbul'a 

gönderilmesi için mübâşir Abdi Ağa'ya emir verildiği ve adı geçen kişinin bütün ulema ve ayanı 

Gördes Kaza Mahkemesi'ne çağırarak emrin içeriğini ilan ettiği ve hazır bulunanların gerekeni 

yapacaklarına dair tahhütte bulundukları ancak kasabada bir iki senedir hüküm süren hastalık (veba) 

sebebiyle halıları dokuyan erkek ve kadınların büyük kısmının öldüğü bu yüzden kısa zamanda imal 

edilemeyeceği, imalat için yedi sekiz aya ihtiyaç duyulduğu, halıların ancak bin iki yüz otuz senesi 

Ramazan'ı başından gelecek senenin Rebiülahir'i sonuna kadar ancak imal edilebileceği 

belirtilmiştir. Gördes halkı ve ileri gelenleri durumun yukarıda belirtildiği gibi olduğunu mahkemede 

naibe bildirmişler ve kendilerine zaman tanınması hususunun İstanbul'a bildirilmesini istemişlerdir. 

Gördes nâibi de anlatılanların gerçek olduğunu ve ek süre verilmesi gerektiğini yazdığı bir arz ile 

hükümet merkezine bildirmiştir. 

Der-i devlet mekîne-i ‘arzı dâ’î-i kemîne budur ki, Medîne-i Münevvere’de alâ sâkinihâ 

efdalü’t-tahıyyede Ravza-i Mutahhara-i hazret-i seyyidü’l-enâm ve Harem-i Şerîf-i vâcibü’l- 

ihtirâma ferş olunmak üzere geçen sene Gördüs kasabasında nesc ve i’mâline irâde-i seniyye 

te’allük eden ma’lûmü’z-zirâ’ kalîçeler Harem-i Şerîf’in her tarafını ihâta etmeyüb yetmiş beş 

kıt’aya dahi muhtaç olub tûlen on zirâ’ ve ‘arzan sekiz zirâ’ on iki kıt’a ve def’a tûlen altı 

zirâ’ ve ‘arzan beş zirâ’ altmış üç kıt’a ki cem’an yetmiş beş kıt’a kalîçenin beher zirâ’ı yirmi 

beşer gurûşdan olarak îcâb eden bahâsı teslîm ve serî’an nessâclar ve mübâşir ma’rifetiyle 

i’mâl ve Dersa’adet’e irsâl olunması bâbında sâdır buyurulan emr-i celîlü’ş-şân mübâşir ta’yîn 

buyurulan ‘Abdi Ağa kulları yediyle kazâ-i mezbûr mahkemesine lede’l-vürûd ve bi’l-cümle 

‘ulemâ ve a’yân ve ahâli Meclis-i Şer’a da’vet ve  muvâcehelerinde küşâd ve kırâ’at ve 

mazmûn-ı münîfi her birerlerine i’lân ve işâ’at olundukta bi’l-‘umûm sem’an ve tâ’an 

merâsim-i mutâva’atını ba’de’l-icrâ şöyle takrîr-i kelâm ve ta’bîr-i bast-ı ani’l-merâm ederler 

ki bi-takdîr-i Allah-ı te’âlâ çend sâlden berü üzerlerimize isâbet eden tâ’ûn-ı vebâ hasebiyle 

kalîçe-i mezbûreleri nesc ve i’mâl eden nisvân tâ’ifeleri fevt olub kılletleri derkâr ve nümâyân 

olduğundan kalîçe-i mezbûrların tekmîl ve hitâmı ezmân-ı vâfire ve evkât-ı medîdeye 

tevakkuf etmekle işbu bin iki yüz otuz senesi Ramâzânü’l-mübâreki gurresinden sene-i âtiye 

Rebîü’l-âhir'i gâyetine kadar kalîçe-i mezbûrların itmâm ve tekmîline imhâl ve müsa’ade-i 

‘alliyye-i hazret-i cihân-bânî erzânî buyurulmak niyâzında olduklarımızı der-bâr-ı merhamet- 

dâra ‘arz ve i’lâm ediyor deyû bu fakîre ilhâh ve iltimâs etmeleriyle takrîrleri vâkı’a mutâbık 

ve nefsü’l-emre muvâfık olduğunu ‘ilm-i fakîrleri dahi muhît ve şâmil olmağın ol vâki’u’l-hâl 

hasbeten li’l-lâhi’l-meliki’l-müte’âl pâye-i serîr-i saltanat-ı ‘a’lâya ‘arz ve i’lâm olundu bâkî 

emr ü fermân lutf-ı ihsân hazret-i men lehü’l-emrindir hurrire fi’l-yevmi’s-sâbi’ ve ‘ışrîn min 

şehr-i Şa’bân-ı şerîf be-sene selâsun ve mi’eteyn ve elf (27 Şaban 1230) [4 Ağustos 1815]. 

El-‘Abdü’d-dâ’î li-devleti’l-Aliyyeti’l-‘Osmâniye Es-

seyyid Süleymânü’n-nâib be-kazâ-i Gördüs 
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Fon Adı: Cevdet İktisat Fon Kodu: C. İKTS No: 492 

Konusu: Ravza-i Mutahhara için imal edilmesi emredilen yetmiş beş parça halının Gördes kazasında 

bir iki senedir hüküm süren taun sebebiyle kısa sürede dokunamayağını bunun için yedi sekiz aylık bir 

süreye ihtiyaç bulunduğunu, istenilen sürenin verilmesini talep eden mübaşir Abdi'nin arzuhali. 

Devletlü, ‘inâyetlü, ‘atûfetlü, merhametlü, veliyyü’n-ni’am, kesîru’l-kerem efendim sultânım 

hazretleri, 

‘Arz-ı hâl-i kullarıdır ki, Medîne-i Münevvere'de ‘alâ sâkinihâ efdalü’t-tahıyyede ve Ravza-i 

Mutahhara-i Hazret-i Seyyidü’l-enâm ve Harem-i Şerîf-i vâcibü’l-ihtirâma ferş olunmak üzere 

Gördüs kasabasında nesc ve i’mâline irâde-i cihân-dârî te’allük buyurulan ma’lûmü’z-zirâ’ 

kalîçelerin serî’an nessâclar i’mâl birle Dersa’âdet’e irsâl olunması bâbında sâdır buyurulan 

emr-i ‘âlî ile bu kulları doğru Saruhan Sancağı Mütesellimi Hacı Hüseyin Ağa bendelerine 

gelüb emr-i ‘âliyi ve efendimin emirnâmesini verüp mefhûm-ı emr-i münîfi ma’lûmu olacak 

hidmet-i pâdişâhiye iftihâr eder bendeniz olmağın der-‘akab bu kullarının yanına âdemîleri 

kullarını koşub kasaba-i mezkûre gönderüb vusûlümüz emr-i ’âliyi nessâclar ve sâ’ir lâzımü’l- 

hâzur olanlar huzûr-ı şer’a celb olunub kırâ’at birle cümleye i’lân olundukda iftihâr ederek 

sem’an ve tâ’an merâsimini edâ edüp lâkin bi-takdîr-i Allah-ı te’âlâ birkaç seneden berü bu 

havâleye müstevlî olan tâ’un-ı vebâ cihetiyle kalîçe nesc ve i’mâl eden ricâl ve nisvân 

tâ’ifeleri fevt olup nessâcların kılletleri derkâr olduğundan bu sûret ile kalîçe-i mezkûrların 

tekmîl ve hitâmı sekiz mâha muhtâç olub vakt-i mezbûrda itmâmına müte’ahhid olarak ve 

iktizâ eden levâzımâtlarını Ağa-yı müşârün-ileyh Hacı Hüseyin Ağa  bendeleri tekmîl ve 

tedârik ittiriverüb gerek kasaba-i mezkûr voyvodası ağaya ve sâ’irlerine dahi tarafından ekîd 

kâğıd tahrîr eyleyüb husûs-ı mezkûrun i’mâlinde ser-mû kusûr etmeyerek bir sâ’at akdem 

tekmîline sa’y ü gayret etmeğin vukû-ı hâl kıbel-i şerden i’tâ eyledikleri i’lâm-ı şer’iyyeden 

dahi manzûr-ı devletleri buyuruldukda vakt-i mezkûrda imhâle müsâ’adeye ‘inâyet 

buyurulmak bâbında emr ü fermân devletlü, ‘inâyetlü, ‘atûfetlü, merhametlü, veliyyü’n-niâm 

efendim sultânım hazretlerinindir. 

Bende 

‘Abdi Kulları 
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B-1832-1834 Tarihlerinde Harem-i Şerîf-i Hazret-i Nebevî'ye GönderilenGördes 

Halılarına Dair Belgeler 

Tasnif Adı: Cevdet Evkâf Tasnif Kodu: C.EV. Tasnif No: 10777 

Konusu: Ravza-i Mutahhara için Gördes'te imal edilecek halıların esnafın kullandığı zirâ-ı âdi ile 

ölçüsünün yedi bin beş yüz doksan bir zirâ on iki kirâh olduğu, bu hesap üzere bir defter tanzim 

olunup takdim edildiği, eski defterin kaydının silinmesi ve Mühendishâne-i Berriye Hâcesi İshak 

Efendi ile Gördes'ten gelen Hacı Ahmed kullarının sundukları yeni defter suretinin ilgili kaleme 

kaydedilmesi ve yeni bir suretinin çıkarılmasının lazım geldiği. 

(Yırtık) Kemîneleridir ki, 

Sâdır olan fermân-ı ‘âlîlerine imtisâlen Mühendishâne-i 'Âmire-i Berriye Hâcesi İshak Efendi 

bendeleriyle Gördüs’den gelen Hacı Ahmed kulları nezd-i bende-gâneye celb olunarak 

Medîne-i Münevvere nevverâ’l-lahü te’âlâ ilâ yevmi’l-âhirede ferş olunmak üzere Gördüs’de 

nesc ve i’mâl olunacak kalîçelerin kalîçeci esnâfının isti’mâl eyledikleri zirâ-‘ı ‘âdî üzere 

hesâb olunarak ol vecihle bir kıt’a defter tanzîm olunmuş ve merbûtan takdîm kılınan defterde 

muharrer olduğu üzere cem’an yedi bin beş yüz doksan bir zirâ’ on iki kirâha varmış olmağla 

bu sûretde sûret-i ‘atîkin kaydı bi't-terkîn bu def’a takdîm olunan defter kalemine ba’de’l- 

kayd müceddeden bir kıt’a sûretinin tanzîmiçün cânib-i istîfâya havâle iktizâ edeceği ma’lûm-  

ı devletleri buyuruldukda ol bâbda emr ü fermân hazret-i men lehü’l-emrindir. 

Es-seyyid Abdü’l-halîm [Mühür] 

Keyfiyet-i muktezâsı kalemine kayd. 

İşbu ‘arîza  ve i’lâmât mantûklarınca mukaddem verilen sûret-i ‘atîkinin kaydı bi’t-terkîn 

battalda hıfz olunarak ba’de’l-kayd müceddeden sûretinin tanzîmi re’y-i hükkâma menutdur. 

Fermân devletlü efendim hazretlerinindir. 

Mûcibince sûreti tahrîr oluna. Fî 15 Rebî’ü’l-evvel Sene 1250 [22 Temmuz 1834]. 
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Tasnif Adı: Cevdet Evkâf Tasnif Kodu: C.EV  Tasnif No: 10777 

Konusu:  Harem-i  Şerîf  ve  Ravza-i  Mutahhara  için  Saruhan  Mütesellimi  Karaosmanzâde  Hacı 

Hüseyin Ağa tarafından Gördes'te dokutturulan halıların döşenecekleri mahaller ile  halıların sayısı 

ve boyutlarını gösteren defter. 

Masârıfât-ı defteri nesc ve i’mâl-i kalîçehâ-i parçahâ-i ferş Harem-i Şerîf-i mübâreke ve 

Ravza-i Mutahhara-i âlem-penâh be-Medîne-i Müevvere nevvera Allâhü Te’âlâ ilâ yevmi’l- 

âhire ki kalîçehâ-i mezkûrda ... Gördüs bi-ma’rifet-i Karaosmanzâde Hacı Hüseyin Ağa Ser- 

Bevvâbîn-i Dergâh-ı Âlî Mütesellim-i Livâ-i Saruhan nesc ve i’mâleş irâde-i şahâne te’allük- 

gerde. 
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Elli yedi buçuk arşun boy dört arşun altı parmak, üç arşun dört parmak, iki arşun on beş 

parmak, dört arşun iki parmak 'arzında dört dâne, elli yedi buçuk arşun boyunda, dört arşun 

yirmi parmak eninde bir, dört arşun on parmak eninde üç dâne ki cem’an sekiz ‘aded 

olacakdır. 

Şebeke-i Sa’âdet’den Bâbü’s-selâm tarafında resminde tahrîr olunan sedde varınca 

sekiz kıt’a boyunda beher direk beynine döşenecek kalîçe mikdârı. 

‘Aded 8 

Tûlen Arşun 
‘Arzan 

Arşun 
Parmak Tûlen Arşun 

‘Arzan 

Arşun 
Parmak 

57,5 4 6 57,5 4 20 

57,5 3 6 57,5 4 10 

57,5 2 15 57,5 4 10 

57,5 4 2 57,5 4 10 

Terbî’anTerbî’an 

812 Arşun 1 parmak 1039 Arşun 59 Parmak 

Doksan üç buçuk arşun boyu olub beş arşun on dört parmak eni olacakdır. 

Hücre-i Sa’âdet’in kıble cânibinde kâin Reîsiye Minâresi'nden Bâbü’s-selâm tarafından 

Hazret-i Bilâl-i Habeşî radıyallâhü anhü’l-bârî Minâresi'ne varınca ferş olunacak 

kalîçelerin mikdârı. 

‘Aded 1 

Parmak Tûlen 

Arşun 

‘Arzan 

Arşun 

Parmak 

12 93 5 14 

Terbî’an 

522 Arşun 1 Parmak 
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On arşun on yedi parmak boyunda dört arşun eninde bir ‘aded olacakdır. 

Şebeke-i  Sa’âdet  ittisâlinden  Mihrâb-ı  Teheccü  önüne  ferş  olunacak  kalîçelerin 

mikdârı. 

‘Aded 1 

Parmak Tûlen ‘Arzan 

17 10 Arşun Boyu 4 Arşun Eni 

Terbî’an 

42 Arşun 20 Parmak 

Yirmi  dört  arşun  dört  parmak  boylarında,  beş  arşun  dört  parmak  enlerinde  dört  ‘aded 

olacakdır. 

Sedd-i  mezkûrdan  Bâb-ı  Rahme’den  nihâyetine  varınca  nisâya  mahsûs  mahallin 

kezâlik direkleri beynine ferş olunacak kalîçelerin mikdârı. 

‘Aded 4 

Parmak 
Tûlen 

Arşun 

‘Arzan 

Arşun 
Parmak 

4 24 5 4 

4 24 5 4 

4 24 5 3 

4 24 5 3 

Terbî’an 

497 Arşun 8 Parmak 

Yirmi dört arşun dört parmak boyunda, dört arşun altı parmak, üç arşun dört parmak, iki 

arşun on beş parmak, dört arşun iki parmak, dört arşun yirmi parmak, dört arşun on parmak, 

yine dört arşun on parmak, yine dört arşun on parmak, dört arşun yedi parmak, dört arşun altı 

parmak enlerinde olacakdır. ‘Aded 10 

Bâbü’s-selâm  tarafından  sed  üzerine  Bâbü’s-selâm’dan  Bâb-ı  Rahme’ye  varınca 

kezâlik direkleri beynine döşenecek kalîçenin mikdâr-ı ölçüsü. 

‘Aded 10 

Parmak 
Tûlen 

Arşun 

‘Arzan 

Arşun 
Parmak Parmak 

Tûlen 

Arşun 

‘Arzan 

Arşun 
Parmak 

4 24 4 6 4 24 4 10 

4 24 3 4 4 24 4 10 

4 24 2 15 4 24 4 10 

4 24 4 2 4 24 4 2 

4 24 4 20 4 24 4 6 

Terbî’an 

468 Arşun 2 Parmak 

Terbî’an 

526 Arşun 13 Parmak 
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On arşun boyunda beş arşun beş parmak eninde bir dâne olacakdır. 

Mahall-i mezkûr ittisâlinde Rüknetü’l-Ağavât olan mahalle ferş olunacak kalîçelerin 

mikdârı. 

‘Aded 1 

Tûlen ‘Arzan Parmak 

10 Arşun Boy 5 Arşun Eni 5 

Terbî’an Parmak 

52 Arşun 2 

On üç buçuk arşun boyunda bir arşun on sekiz parmak eninde olacakdır. 

Mahall-i mezkûr civârında Hazîne-i Şem’a ittisâlinde Acemi Ağavân’a mahsûs mahalle 

ferş olunacak kalîçe mikdârı. 

‘Aded 1 

Tûlen ‘Arzan Parmak 

13,5 Arşun Boy 1 Arşun En 18 

Terbî’an Parmak 

13 Arşun 15 

Dört buçuk arşun boyunda iki arşun eninde bir dâne olacakdır. 

Bâb-ı Cibrîl Aleyhi’s-selâm ittisâlinde Şeyhü’l-harem olan zâta mahsûs mahalde ferş 

olunacak kalîçesinin mikdârı. 

‘Aded 1 

Tûlen ‘Arzan 

4,5 Arşun Boyunda 2 Arşun Eninde 

Terbî’an 

9 Arşun 

Beş arşun altı parmak boyunda dört arşun on sekiz parmak eninde bir dâne olacakdır. 

Mahall-i  mezkûr ittisâlinden  Hücre-i  Sa’âdet’den Bâbü’ş-Şâm önüne  ferş  olunacak 

kalîçenin mikdârı. 

‘Aded 1 

Parmak Tûlen ‘Arzan Parmak 

6 5 Arşun Boyu 4 Arşun Eni 18 Arşun 

Terbî’an 

24 Arşun 22 Parmak 



[Mühür] 
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Terbî’an 

Parmak Mi’mâr-ı Zirâ’i olarak 

14 4202 
Beher  arşunu  yirmi  dörder 

parmak olmak üzere mikdârı 

05 0489 

Kalîçe   zirâ’î   olarak   beher 

arşunu yirmi birer buçuk 

parmak olmak üzere icâb 

eden ?zamm ? 

Toplam 

19 4691 

On arşun dört parmak boylarında dört arşun üçer parmak enlerinde dört dâne olacakdır. 

Bâb-ı Nisâ tarafında mahall-i mezkûr zahrında Dârü’l-hızâne mahall-i mebrûkesine 

ferş olunacak kalîçenin mikdârı. 

‘Aded 4 

Parmak 
Tûlen 

Arşun 

‘Arzan 

Arşun 
Parmak 

4 10 4 3 

4 10 4 3 

4 10 4 3 

4 10 4 3 

Terbî’an 

184 Arşun 4parmak 



Tasnif Adı: Cevdet Evkâf Tasnif Kodu: C.EV Tasnif No: 10777 

Konusu: Medine-i Münevvere'de Ravza-i Mutahhara için Gördes'te imal edilecek halıların döşeneceği 

yerler ile sayısını ve boyutlarını gösteren defter. 

Medîne-i Münevvere nevvâra Allahü Te’âlâ ilâ yevmi’l-âhirede Ravza-i Mutahhara Firdevs 

âşiyân ferşiçün i’mâl olunacak kaliçehâ-i lâzimenin defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân 

olunur. 
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Şebeke-i Sa’âdet’den Bâbü’s-selâm tarafında resminde tahrîr olunan yere varınca sekiz kıt’a 

boyunda beher direk beynine döşenecek kalîçelerin mikdâr-ı ölçüsü. 

Kıta’ât ‘Aded Kirâh Tûlen Zirâ’ ‘Arzan Zirâ’ Kirâh 

1 12 67 6 2 

1 12 67 5 0 

1 12 67 4 2 

1 12 67 5 8 

1 12 67 6 6 

1 12 67 6 2 

1 12 67 6 2 

1 12 67 7 9 

Toplam 8 

Terbî’an ‘Arşun ‘Aded Kirâh 

3179 14 

Hücre-i Sa’âdet’in kıble cânibinde kâ’in Re’îsiye Minaresi'nden Bâbü’s-selâm tarafından 

Hazret-i Bilâl-iHabeşî radıyallahü anhü’l-bâri Minâresine varınca ferş olunacak kalîçenin 

mikdâr-ı ölçüsü. 

Kıta’ât ‘Aded2 

Tûlen Zirâ’ ‘Arzan Zirâ’ Kirâh 

110 6 10 

110 4 07 

Kirâh Terbî’an Zirâ’ 

14 1216 
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Mahall-i mezkûr ittisâlinden Hücre-i Sa’âdet’den Bâb-ı Şam önüne ferş olunacak kalîçenin 

mikdârı. 

Kıta’ât ‘Aded1 

Kirâh Tûlen Zirâ’ ‘Arzan Zirâ’ Kirâh 

13 5 5 7 

Terbî’an Arşun ‘Aded Kirâh 

31 9 

Şebeke-i Sa’âdet ittisâlinden Mihrâb-ı Teheccü’de önüne ferş olunacak kalîçenin mikdârı. 

Kıta’ât ‘Aded 1 

Kirâh Tûlen Zirâ’ ‘Arzan Zirâ’ Kirâh 

10 11 4 7 

Terbî’an Arşun ‘Aded 

51,5 

Sedd-i  mezkûrdan  Bâb-ı  Rahme’den  nihâyetine  varınca  nisâya  mahsûs  kezâlik  direkler 

beynine ferş olunacak kalîçenin mikdâr-ı ölçüsü. 

Kıta’ât ‘Aded Kirâh Tûlen Zirâ’ ‘Arzan Zirâ’ Kirâh 

1 12 27 8 13 

1 12 27 6 14 

1 12 27 6 09 

1 12 27 6 7,5 

Terbî’an Arşun ‘Aded Kirâh 

796 14,5 

Bâbü’s-selâm  tarafında  sed  üzerine  Bâbü’s-selâm’dan  Bâb-ı  Rahme’ye  varınca  kezâlik 

direkler beynine döşenecek kalîçenin mikdâr-ı ölçüsü. 

Kıta’ât ‘Aded Kirâh Tûlen Zirâ’ ‘Arzan Zirâ’ Kirâh 

1 10 28 6 0 

1 10 28 5 0 

1 10 28 5 0 

1 10 28 5 8 

1 10 28 6 7 

1 10 28 6 2 

1 10 28 5 4 

1 10 28 7 4 

1 10 28 5 0 

1 10 28 5 0 

Toplam 10 

Terbî’an Arşun ‘Aded Kirâh 

1636 14 
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Terbî’an ‘Arşun ‘‘Aded Kirâh 

7591 12 

Bâbü’n-nisâ tarafında mahall-i mezkûr zahrında ‘Dârü’l-haran mahall-i mebrûkesine ferş 

olunacak kalîçenin mikdârı. 

Kıta’ât ‘Aded Kirâh Tûlen Zirâ’ ‘Arzan Zirâ’ Kirâh 

1 0 27 7 03 

1 0 27 6 11 

1 0 27 5 08 

Terbî’an ‘Arşun Cem’an ‘Aded Kirâh 

523 2 

Mahall-i mezkûr ittisâlinde Rüknetü’l-Ağavât olan mahalle ferş olunacak kalîçenin mikdârı. 

Kıta’ât 1'Aded 

Kirâh Tûlen Zirâ’ ‘Arzan Zirâ’ Kirâh 

3 12 9 6 

Terbî’an Arşun ‘Aded Kirâh 

114 4 

Mahall-i mezkûr civârında Hücre-i Şem’a ittisâlinde Acemi Ağavân’a mahsûs mahalle ferş 

olunacak kalîçe mikdârı. 

Kıta’ât ‘Aded 1 

Kirâh Tûlen Zirâ’ ‘Arzan Zirâ’ Kirâh 

7 15 1 15 

Terbî’an Arşun ‘Aded Kirâh 

29 14 

Bâb-ı  Cibrîl  Aleyhi’s-selâm  ittisâlinde  Şeyhü’l-harem  olan  zâta  mahsûs  mahalde  ferş 

olunacak kalîçenin mikdârı. 

Kıta’ât ‘Aded1 

Kirâh Tûlen Zirâ’ ‘Arzan Zirâ’ Kirâh 

0 5 2 3 

Terbî’an Arşun ‘Aded Kirâh 

10 15 



C-1842 Yılında Harem-i Şerîf'e Gönderilen Gördes Halıları İle İlgiliBelgeler 

Fon Adı: İrade Dahiliye Fon Kodu: İ. DH No:68/3373-1 

Konusu:  Harem-i  Şerîf  için  Gördes'te  imal  edilecek  olan  halıların  zirâ-ı  mimarî  olarak  verilen 

ölçülerinin endazeye dönüştürülmüş ölçülerini gösteren defter. 

Harem-i Şerîf-i feyyâz-ı redîf-i Hazret-i Risâlet-penâhî içün müceddeden nesc ve i’mâli lâzım 

gelen kalîçe-i şerîfenin mesâhası olan zirâ-‘ı mi’mârisi endâzeye tahvîl olunan defteridir. 
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Üçer sıra mihrâblı olacakdır. 

Beheri 

Kıta’ât 3 

Tûlen endâze 27 

‘Arzan endâze 6 

Rub’ 3 

Kirâh 1 

İkişer sıra mihrâblı olacağı. 

Beheri 

Kıta’ât 6 

Tûlen endâze 27 

‘Arzan endâze 5 

Rub’ 7 

Üçer sıra mihrâblı olacağı. 

Beheri 

Kıta’ât 3 

Tûlen endâze 24,5 

‘Arzan endâze 7 

Üçer sıra mihrâblı olacağı. 

Beheri 

Kıta’ât 6 

Tûlen endâze 21 

‘Arzan endâze 6 

Rub’ 3 

Kirâh 1 

İkişer sıra mihrâblı olacağı. 

Beheri 

Kıta’ât 4 

Tûlen endâze 21 

‘Arzan endâze 5 

Rub’ 2 

Bu dahi İkişer sıra mihrâblı 

olacağı. 

Beheri 

Kıta’ât 2 

Tûlen endâze 21 

‘Arzan endâze 5 

Rub’ 7 

Bu dahi ikişer sıra  mihrâblı 

olacağı. 

Beheri 

Kıta’ât 4 

Rub’6 

Tûlen endâze 18 

‘Arzan endâze 5 

Rub’ 7 

Bu dahi ikişer sıra  mihrâblı 

olacağı. 

Beheri 

Kıta’ât 2 

Rub’6 

Tûlen endâze 18 

‘Arzan endâze 4 

Rub’ 5 

Kirâh 1 

Gösterilen iki mihrâblı 

işleme numûneye tatbîkan 

i’mâl olunacağı. 

Beheri 

Kıta’ât 2 

Rub’6 

Tûlen endâze 18 

‘Arzan endâze 2 

Rub’ 3 

İkişer sıra mihrâblı olacağı. 

Beheri 

Kıta’ât 3 

Rub’4 

Tûlen endâze 17 

‘Arzan endâze 5 

Rub’ 7 

Bu dahi İkişer sıra mihrâblı 

olacağı. 

Beheri 

Kıta’ât 6 

Rub’3 

Tûlen endâze 16 

‘Arzan endâze 5 

Rub’ 7 

Bu dahi İkişer sıra mihrâblı 

olacağı. 

Beheri 

Kıta’ât 34    

Rub’2 

Tûlen endâze 15 

‘Arzan endâze 5 

Rub’ 7 
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Üçer sıra mihrâblı olacağı. 

Beheri 

Kıta’ât 10    

Rub’3 

Tûlen endâze 16 

‘Arzan endâze 6 

Rub’ 3 

Kirâh 1 

İkişer sıra mihrâblı olacağı. 

Beheri 

Kıta’ât 2 

Rub’3 

Tûlen endâze 16 

‘Arzan endâze 4 

Rub’ 1 

Üçer sıra mihrâblı olacağı. 

Beheri 

Kıta’ât 2 

Rub’2 

Tûlen endâze 15 

‘Arzan endâze 7 

İkişer sıra mihrâblı olacağı. 

Beheri 

Kıta’ât 4 

Tûlen endâze 14 

‘Arzan endâze 5 

Rub’ 7 

Üçer sıra mihrâblı olacağı. 

Beheri 

Kıta’ât 3 

Rub’ 5 

Tûlen endâze 14 

‘Arzan endâze 6 

Rub’ 3 

Kirâh 1 

İkişer sıra mihrâblı olacağı. 

Beheri 

Kıta’ât 2 

Rub’5 

Tûlen endâze 14 

‘Arzan endâze 5 

Rub’ 7 

Üçer sıra mihrâblı olacağı. 

Beheri 

Kıta’ât 2 

Kirâh 2 

Rub’5 

Tûlen endâze 11 

‘Arzan endâze 6 

Rub’ 3 

Kirâh 1 

İkişer sıra mihrâblı olacağı. 

Beheri 

Kıta’ât 1 

Rub’6 

Tûlen endâze 11 

‘Arzan endâze 4 

Rub’ 1 

Bu dahi ber-vech-i bâlâ 

gönderilen işbu numûneye 

tatbîkan i’mâl olunacağı. 

Beheri 

Kıta’ât 1 

Tûlen endâze 7 

‘Arzan endâze 3,5 

Birer sıra mihrâblı olacağı. 

Beheri 

Kıta’ât 2 

Tûlen endâze 7 

‘Arzan endâze 1 

Rub’ 6 

İkişer sıra mihrâblı olacağı. 

Beheri 

Kıta’ât 2 

Rub’ 7 

Tûlen endâze 5 

‘Arzan endâze 5 

Rub’ 7 

Üçer sıra mihrâblı olacağı. 

Beheri 

Kıta’ât 2 

Kirâh 1 

Rub’3 

Tûlen endâze 6 

‘Arzan endâze 7 

Rub’ 5 

İkişer sıra mihrâblı olacağı. 

Beheri 

Kıta’ât 1 

Kirâh 1 

Rub’ 3 

Tûlen endâze 6 

‘Arzan endâze 4 

Rub’ 5 

Kirâh 1 

Birer sıra mihrâblı olacağı. 

Beheri 

Kıta’ât 4 

Rub’7 

Tûlen endâze 5 

‘Arzan endâze 2 

Rub’ 3 

Üçer sıra mihrâblı olacağı. 

Beheri 

Kıta’ât 1 

Kirâh 1 

Rub’3 

Tûlen endâze 6 

‘Arzan endâze 5 

Rub’ 7 

Rub 1 Terbî’an Endâze 9451 



Fon Adı: İrade Dahiliye Fon Kodu: İ. DH. No: 48/3373-2 

Konusu: Medine-i Münevvere'ye serilmek üzere Gördes taraflarında dokunup İzmir'e indirilmiş ve 

hazır bekletilen halıların mahalline ayrı bir görevli ile gönderilmek yerine, bu sırada bir iş için 

İstanbul'da bulunan Harem-i Şerîf Şeyhi'nin vekilharcı Hacı İbrahim Ağa ile gönderilmesinin daha az 

masraflı olacağı ifade edilmekte ancak son kararın sadrazama ait olduğu belirtilmektedir. 

Ma’rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki, 

Rehîn-i ‘ilm-i vekâlet-penâhîleri buyurulduğu vechile Medîne-i Münevvere’ye ferş olunmak 

üzere mukaddemce Gördüs tarafına sipâriş buyurulmuş olan kalîçelerin i’mâli tahkîk-i 

ubeydâneme görehitâmına resîde olarak bu esnâda Medîne-i İzmir’e indirilüb orada müheyyâ 

bulunmuş olduğundan bunları mahall-i mübârekine li-ecli’l-îsâl bir me’mûrun vücûdundan 

lâbüdd gibi ise de me’mûr-ı mahsûsu ile gönderildiği halde beher-hâl bu tarafdan mikdâr-ı 

vâfî harc-ı râh i’tâsı lâzım geleceğinden başka ol tarafda Şeyhü’l-Harem-i Hazret-i Nebevî 

‘atûfetlü Şerîf Paşa bendeleri dahi ikrâm kaydında olacağından böyle olmakdan ise müşârun- 

ileyh bendeleri tarafından mukaddemce li-maslahatin Dersa’âdet’e gelmiş olan vekîl-i harc 

Hacı İbrâhim Ağa kulları bu günlerde ol cânibe ‘avdet etmek üzere olduğundan ve merkûm 

bi’l-vücûh mu’temed kullarından bulunduğuna mebnî zikr olunan kalîçelerin merkûma 

tevdî’an irsâli muvâfık-ı re’y-i zerîn-i ‘âlîleri buyurulduğu hâlde husûs-ı mezkûre bu tarafdan 

me’mûr-ı mahsûs ta’yîniyle bir takım harc-ı râh i’tâsı ve müşârun-ileyh bendeleri tarafından 

dahi tatyîb ve ikrâm icrâsı tekellüfâtından berî olub fakat esnâ-yı râhda îcâb eden masârıf-ı 

nakliyenin i’tâsıyla maslahat bitmiş olarak ez-her-cihet mûcib-i suhûlet olur gibi mütebâdir-i 

hâtır-ı çâkerî olmuş ve hasbe’l-‘ubûdiye beyâna mücâseret kılınmış ise de yine her halde 

irâde-i ‘aliyye-i âsafânelerine menût ve mütevakkıf mevâddan idiğü ma’lûm-ı ‘ilm-i ‘âlîleri 

buyuruldukda ol bâbda ve her halde emr ü fermân hazret-i veliyyü’l-emr efendimizindir. 
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Fon Adı: İrade Dahiliye Fon Kodu: İ. DH No: 68/3373-4 

Konusu: Saruhan Kaymakamı Hacı Eyüb Ağa marifetiyle Gördes'te imal edilen sekiz bin yedi yüz 

yirmi üç zirâ ve yüz üç adet halının develere yüklenerek âmili Hacı Ahmed Ağa'ya verildiği, İzmir'e 

gönderildiği, kışlakta muhafaza edildiği, halıların İskenderiye’ye gönderilmesi için Tersâne-i 

‘Âmire'den İzmir’e bir vapur gönderildiği ifade edilerek, halıları İzmir’den Harem-i Şerîf'e götürmek 

için bir kişinin tayin edilmesi, eskiden olduğu gibi halıları sermek ve döşemek üzere Ahmed Ağa ile bir 

nefer kişinin beraberce gönderilmesi, bu kişilere yeterli miktarda harcırahın hazineden verilmesi, 

halıların İskenderiye'den Medine'ye ulaştırılması için Mısır Valisi'ne emirname-i sâminin yazılması 

gerektiği ve bunların yapılmasının padişah iradesine bağlı olduğu belirtilmektedir. 

Ma’lûm-ı ‘âlî buyurulduğu üzere mübârek ve mu’allâ Ravza-i Mutahhara-i ulyâ Harem-i 

Şerîf-i dâ’ire-i envâr-ı bâhire-i ‘aliyyesine ferş olunmak üzere ber-mûceb-i irâde-i seniyye 

Saruhan Sancağı Kâ’im-mâkâmı Hacı Eyüb Ağa bendeleri ma’rifetiyle Gördüs’de nesc ve 

i’mâl olunan sekiz bin yedi yüz yirmi üç zirâ’ yüz üç ‘aded kalîçe-i şerîf sâye-i mesûbât-vâye- 

i cenâb-ı şâhânede bu def’a resîde-i hüsn-i hitâm olarak Dersa’âdet’e gönderilmek için 

develere tahmîlen ‘âmili Hacı Ahmed Ağa’ya bi’t-tevdî’ İzmir’e irsâl olunmasıyla Kışlâğ-ı 

Hümâyûn’a vaz’ ve hıfz olunmuş ve kalîçe-i şerîf-i mezkûrun mikdâr-ı zirâ’ ve masârıf-ı 

i’mâliye ve ücret-i nakliye vesâ’iresini nâtık mazbata ve defteriyle ol bâbda kâ’im-makâm-ı 

mûmâ-ileyhin bir kıt’a tahrîrâtı gönderilmiş ve masârıfât-ı mezkûre keyfiyeti cânib-i nezâret-i 

celîle-i mâliyeye dahi yazılmış olduğundan zikr olunan kalîçe-i şerîfin Dersa’âdet’e nakli 

zımnında ol tarafa mahsûs vapûr-ı hümâyûn mu irsâl olunur bu bâbda ne vecihle emr ü irâde 

buyurulur ise keyfiyetin tarafına sür’at-i iş’ârı Aydın Müşîri ‘atûfetlü paşa hazretleri 

tarafından mevrûd olub icrâ-yı iktizâsına mübâderet olunması emrinde tezkire-i seniyyeleriyle 

savb-ı çâkeriye irsâl buyurulmuş olan tahrîrâtda inhâ ve iş’âr ve mûmâ-ileyh Ahmed Ağa 

kendi maslahat ve ticâretini terk ederek bir seneden berü kalîçe-i şerîf-i mezbûrun hüsn-i 

tanzîm ve tesviyesine çalışub çabalayarak ibrâz-ı mü’essir-i sadâkât ve istikâmet eylemiş 

olduğu muahharan ka’im-makâm-ı mûmâ-ileyh bendelerinin 

tahrîrâtında  tahrîr  ve  izbâr  olunmuş  mûmâ-ileyhnumûne  olmak 

hazret-i  hilâfet-penâhî  buyurulmak  üzere  bir  ‘aded  mihrâblı  ve 

savb-ı çâkeriye gelen 

manzûr-ı  şevket-vüfûr-ı 

bir  ‘aded  sâf  seccâdesi 

istishâbıyla Dersa’âdet’e gelüb mezkûr numûneler ve kalîçe-i mezkûrun mikdâr-ı zirâ’ını 

mübeyyin defterini çâkerîlerine vermiş ve mukaddem dahi makâm-ı ‘âli-i mezkûre ferş 

olunmak üzere tecdîden nesc ve i’mâl olunarak ol vakit Harem-i Şerîf müdîri ta’yîniyle ol 

savb-ı şeref-evbe ‘azîmet üzere bulunan ‘atûfetlü Şerîf Paşa hazretlerine tevdî’an irsâl 

olunmuş olan kalîçe-i şerîfin mahall-i vâlâsına birbirine rabt ile bast ve ferşi zımnında mûmâ- 

ileyh Hacı Ahmed Ağa’ya Hazîne-i Evkâf-ı Hümâyûn’dan bâ-irâde yedi bin beş yüz ve 

refîkine beş bin gurûş harc-ı râh i’tâsıyla müşârun-iley hazretleri ma’iyyetine terfîkan ol savb- 

ı ’âliye i’zâm kılınub ifâ-yı hüsn-i hidmet eylemiş oldukları kuyûddan ve erbâb-ı vukûf 

taraflarından tahkîk kılınmış olduğundan evrâk-ı mezbûre mütâla’a  ve  husûs-ı mezbûrun 

iktizâ-yı hüsn-i tesviyesi mülâhaza olundukda masârıfât maddesinin ba’de hazînece icrâ-yı 

iktizâsına bakılmak üzere kalîçe-i şerîf-i mezbûrun derûnuna vaz’ ve tahmîliyle 

İskenderiye’ye irsâliçün Tersâne-i ‘Âmire cânibinden İzmir’e bir kıt’a vapûr-ı hümâyûn isrâsı 

ve kalîçe-i şerîf-i mezkûru İzmir’den mahall-i ‘âlîsine götürmek üzere bu tarafdan hafîf bir 

nefer me’mûrun ta’yîni ve sâbıkı vechile kalîçe-i şerîf-i mezbûru mevki-i şerîfine bast ve ferş 

eylemek üzere mûmâ-ileyh Ahmed Ağa ile bir nefer refîkin berâberce i’zâm olunmaları ve 
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merkûmâna sâbıkı ve diğer me’mûr olunması irâde buyurulacak bendelerine münâsib mikdâr 

harc-ı râhın hazîne-i merkûmeden i’tâsı ve kalîçe-i şerîf-i mezkûrun İskenderiye’den ol cânib- 

i rahmet-câlibe ber-vech-i yesr ü suhûlet sevk ve i’zâmı vesâ’ilinin istikmâline himmet 

eylemeleri zımnında devletlü Mısır Vâlisi Hazretleri'ne bir kıt’a emirnâme-i sâmîlerinin tastîri 

îcâb-ı hâlden ve emr ü irâde-i hazret-i şâhâneye mütevakkıf mevâddan bulunmuş olduğu ve 

mezkûr numûneler ve defter takdîm kılındığı ma’lûm-ı devletleri buyuruldukda emr ü fermân 

hazret-i men lehü’l-emrindir. Fî 21 Ramazan Sene (12)58 [26 Ekim 1842]. 
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D-1856 Tarihinde Harem-i Şerif'e Gönderilen Gördes Halılarına DairBelgeler 

Fon Adı: Hatt-ı Hümâyûn Fon Kodu: Hat. No: 542/26780 

Konusu: Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevî'nin tamiratı, bir adet muvakkithâne ile mektebin 

inşası, Mekke-i Mükerreme'de yapılması gereken tamiratların Harem-i Şerîf Müdürü'ne havale 

edilmesi ve daha önce bu işler için belirtilen mahalle gönderilen Mühendishâne-i Berriye Hâcesi 

İshak Efendi'nin hesabının görülmesi ve adı geçen kişinin Mekke'deki görevini bitirdikten sonra geri 

dönmesi gerektiğine dair padişah hatt-ı hümâyunu. 

Manzûrum olmuşdur. 

Evkâf Nâzırı'nın işbu bend bend takrîrinde inhâ ve sürhünde istîzân olunduğu vechile tanzîm 

ve icrâlarına mübâderet olunsun. 

Evkâf-ı Hümâyûnları Nâzırı Efendi kullarının takrîridir. Hülâsâ-i me’âlî Medîne-i 

Münevvere’de lâzimü’n-nebeviyye olan ta’mîrât-ı ‘âliyenin ve müceddeden bir ‘aded 

muvakkithâne ve mektebin inşâsı ve Mekke-i Mükerreme’de iktizâ eden makâmât-ı ‘âliyenin 

termîmâtı husûslarının Harem-i Şerîf Müdîri Efendi kullarına ihâlesiyle mukaddem me’mûr 

buyurulan İshak Efendi’nin hesâbı ba’de’r-rü’ye Mekke-i Mükerreme’ye olan me’mûriyetini 

îfâ ederek ‘avdeti istîzânına dâ’ir olmağla bend bend inhâ ve istîzân olunduğu vecihle icrâ-yı 

iktizâları muvâfık-ı irâde-i seniyye-i şâhâneleri.Sene (12)11 [1796-97]. 

Ma’lûm-ı sâmî buyurulduğu vechile Medîne-i rahmet-i defîne’de vâki’ Ravza-i ‘Âli-i 

Mutahhara harîm-i mukaddesine ta’zîmen ve tecdîden ferş olunmak üzere ber-mûceb-i irâde-i 

hayriyet ifâza-i seniyye Gördüs’de mahsûsca bi’l-ihtimâm nesc ve i’mâl ile Harem-i Şerîf 

Müdîri Efendi bendelerine tevdî’an bahren makâm-ı mu’allâsına der-dest irsâl olan kalîçe-i 

şerîfenin nezâfetle tutulması lâzime-i dîniyye ve muktezâ-yı irâde-i seniyyeden olup ancak 

havâli-i mukaddese-i mezkûreden Der-‘aliyye’ye teşrîf eden ba’zı zevât-ı kirâmdan istihbâr 

ve tahkîk olunduğuna göre harîm-i mukaddese ebvâb-ı şerîfesinden Bâbü’s-selâm’dan 

Mihrâb-ı Şerîf-i Hazret-i Osmâni’ye değin zemîn-i şerîfini mümtezic senk-i mermerden ve 

Bâb-ı Rahme’ye gelince vâki’ olan mevâki-i şerîfe dahi hurde envâ-‘ı senkden mefrûş ve 

esâtin-i fâzıla tesmiye olunan sütûn-ı şerîfeler aralarının ekser mahalleri senk-i mermerden ve 

ma’dâ mahall-i münîfesi ya’ni Mihrâb-ı Süleymânî ve civarları kum ve türâb-ı şerîf ile memlû 

olduğundan ekser mahall-i şerîfeleri çukurlanmış hema-hâl üzerine hasîr ve kalîçeler ferşinde 

düz ve nezâfetine dikkat ve müte’azzir göründüğünden başka bi’l-cümle ahâli-i züvvâr dahi 

edâ-yı salâtda düçâr-ı ızdırâb oldukları rivâyet olunmuş ve cümlesinin mümtezic mermerden 

ferşiyle tesviyesine iktizâ eden senk-i mermerin hesâb ve ol hesâbı üzere bu tarafdan bi’t- 

tanzîm naklî imrâr-ı vakte mütevakkıf bulunmuş olduğundan tîz elden Harîm-i Sa’âdet'in ol- 

vecihle gayr-i mefrûş olan mevâki-i şerîfesinin sütûn ve esâtîn-i şerîfleri araları içün bu def’a 

irsâli tasavvur olunan iki yüz ‘aded mermerin ferşiyle ma’dâ kalîçe-i şerîfe ferş olacak 

mahalleri ol havâli-i mübârekede Ekabes nâm mahal türâbından i’mâl olunmakda olan 

tuğladan mahsûsca çâr-kûşe ve şeş-hâne olarak i’mâliyle tesviyesi on beş yirmi bin gurûş 

masrafla vücûda geleceği erbâb-ı vukûfdan tahkîk kılınmış ve el-hâletü hâzihi bu makûle 

vâcibü’t-tanzîm olan makâm ve mevâki-i şerîfenin i’mâr ve inşâsıyla tesviyesine 

me’mûriyetiyle Mühendishâne-i ‘Âmire-i Berriye Hâcesi İshâk Efendi kulları ol savb-ı şeref- 

evbede mukîm bulunduğundan o gûne lâzımü’t-tesviye olan ta’mîr ve tanzîmâtın inşâ ve 
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icrâsına mübâşeretle ihtimâm ve dikkat etmekde olduğu me’mûr-ı mûmâ-ileyh tarafından 

mukaddemce mevrûd olan tahrîrâtlarında inhâ ve beyân kılınmış ise de Harîm-i Sa’âdet-i hâk- 

i ıtırnâkinin tesviyesi misüllü ta’mîrâta henüz şürû’ ve mübâşeret etmediği bu def’a Medîne-i 

rahmet-i defîneden bahren gelen ba’zı zevâtdan istihbâr olunmuş ve bundan böyle gerek 

Harîm-i Sa’âdet ve gerek Medîne-i Münevvere’de vâki’ sâ’ir cevâmi’ ve mesâcid ve 

makâmât-ı ‘âliyenin o makûle cüz’î ta’mîr ve tanzîmlerinin ma’rifet-i şer’le bi’l-mu’âyene 

rü’yet ve tesviyesi müdîr-i mûmâ-ileyhin me’mûriyeti iktizâsından bulunmuş ve ahâli-i 

Medîne-i Münevvre’den ol tarafda mütefennin mi’mâr ve mühendis dahi olduğu haber 

verilmiş olmağla bi-mennihi te’âlâ müdîr-i mûmâ-ileyhin ol savb-ı me’âli-i evbe bi’s-selâma 

vusûlünde me’mûr-ı mûmâ-ileyh İshâk Efendi’nin lüzûmu kalmayacağından beyhûde 

masârıf-ı zâ’ideden vikâye olunmak üzere el-hâletü hâzihi ebniye-i seniyye-i mübârekeden 

her ne mikdâr mahallerini ta’mîr ve inşâ eylemiş ise de keşf ve hesâbı ma’rifet-i şer’ ve erbâb- 

ı vukûf ma’rifetiyle rü’yet olunub kusûr kalan ebniyeleri müdîr-i mûmâ-ileyh ma’rifetiyle 

tanzîm ve tesviye olunmak üzere mûmâ-ileyh İshak Efendi’ye gerek mukaddem ebniye-i 

seniyye içün verilmiş ve gerek selefinden makbûzu olarak ma’a fazla fî’at ve zimmet kayd 

olunmuş olan altı yüz bu kadar kîse akçeden ne mikdâr zimmeti tebeyyün eder ise mu’ayyen 

olan mâhiyesinden hüccâc-ı müslimîn ‘avdetine değin îcâb eden mâhiyeleri mahsûb ve ol 

mikdârı tevkîf ile ma’dâsının yedinden makbûzu ahz olunarak müdîr-i mûmâ-ileyhe devr ü 

teslîm olunması ve ol vecihle müdîr-i mûmâileyh tarafından îcâbına göre lâzimü’l-i’mâr olan 

ebniyye-i seniyyede sâbık binâ emîni Ali Vahîd Efendi ve sâ’ir erbâbı kulları istihdâm ile bi’l- 

vücûh i’mâr ve ihyâ-yı makâmât-ı ‘âliyeye i’tinâ ü dikkat olunmak üzere me’mûr-ı mûmâ- 

ileyh İshak Efendi hemen mukaddemâ me’mûr-ı inşâsı olduğu ebniye-i seniyyenin 

muhâsebesini bi’r-rakabe bu def’a Mekke-i Mükerreme’de inşâ ve tanzîmi irâde buyurulan 

ebniye-i seniyenin mahallinde bi’l-mu’âyene memhûr ve mumzî defterlerini bi’l-istishâb Der- 

‘aliyye’ye ‘avdet eylemesi muvâfık-ı irâde-i seniyye buyurulduğu hâlde mûcibince Şeyhü’l- 

Harem Hazret-i Nebevî sa’âdetlü ağa ve müdîr-i mûmâ-ileyh ve Medine-i Münevvere Kâdısı 

semâhatlü  efendi  dâ’îlerine   ve   me’mûr-ı  mûmâ-ileyhe  hitâben  îcâbına göre  Divân-ı 

Hümâyûn’dan emr-i ‘âlî ısdârı ve evkâf-ı hümâyûn ruznamçesi 

i’tâsıyla tesviyesi iktizâ edeceği. Sene (12)11 [1796-97]. 

defterlerine ‘ilm ü haberi 
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Fon Adı: İrade Meclis-i Vâlâ Fon Kodu: İ. MVL.  No: 359/15751-1 

Konusu: Harem-i Şerîf-i Hazret-i Nebevî'ye ve mekteplere döşenmek üzere İstanbul'dan gönderilmesi 

istenen halıların boyları, enleri ve sayıları. 

Harem-i Şerîf-i Nebevîyle mekâtib-i 

lüzûm görünen halıların mikdârı. 

seniyyeye ferş olunmak üzere Dersa’adet’den celbine 
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Fon Adı: İrade Meclis-i Vâlâ Fon Kodu: İ. MVL. No: 359/15751-4 

Konusu: Harem-i Şerîf ile mekâtib-i cedîde için otuz adet iki bin dört yüz otuz zirâ halıya ihtiyaç 

bulunduğu, ancak bunların ölçülerinin bilinmediği, bildirilmesi gerektiği ve Mısır'dan eskiden   beri 

gönderilmekte olan iki yüz hasıra bir mislinin daha ilavesiyle Harem-i Şerîf'e gönderilmesi gerektiği. 

Ma’rûz-ı çâker-ikemîneleridir ki, 

Harem-i Şerîf-i Hazret-i Nebevî devletlü Paşa Hazretleri'nin Harem-i Şerîf Müdîri sa’âdetlü 

efendi ile müştereken birbirini müte’âkib vârid olub leffen takdîm kılınan iki kıt’a tahrîrât-ı 

müşterekelerinde Harem-i Şerîf-i Sa’âdet-redîfi'nde isti’mâl olunan kalîçelerin ekserîsi köhne 

ve fersûde olduğu cihetle ebniye-i ‘âliyenin hitâmına kadar kâbil-i isti’mâl olanlarından başka 

derûn-ı Harim-i Sa’âdet'e ve mekâtib-i cedîdeye ferş olunmak üzere melfûf bir kıt’a pusulası 

mantûkınca bi-hesâb terbî’i iki bin dört yüz otuz zirâ’ olarak otuz ‘aded kalîçelerin tisyârı ve 

mine’l-kadîm Mısır’dan beher sene irsâl olunmakda olan iki yüz ‘aded hasırın üzerine bir 

mislinin zammı îcâbının icrâsı inhâ ve te’kîd olunmuş ve mezkûr hasırın akdemce vâki’ olan 

inhâ üzerine bir mislinin zam ve i’tâsı geçenlerde H(k)aftân Ağasıyla mahalline tahrîrât-ı 

sâmiyeleri is’âr ve tisyâr kılınmış ve 

mikdâr-ı zirâ’larına eni  boyu  pek  de 

mümkün  olmayub  sâbıkları  vechile 

mezkûr kalîçelerin ol vecihle pusulasında muharrer 

muvâfık  olarak  bu  tarafdan tedârik  ve  mübâya’ası 

mahsûsan  Gördüs’de  nesc  ve  i’mâl  ettirilmesine 

mütevakkıf  olarak  o   dahi  vakte   muhtâç  olacağı  cihetle  Dersa’âdet’den  Kalîçecibaşı 

ma’rifetiyle mevcûdundan imkânı mertebe ölçülerine uydurularak mübâya’a ve irsâli veyâhûd 

sâlifü’z-zikr ebniye-i ‘âliyeden germiyet üzere i’mâl ve inşâsıyla bir an akdem itmâmı 

matlûb-ı ‘âli-i hazret-i hilâfet-penâhî muktezâ-yı celîlinden olmasıyla hitâmında ferş olunmak 

üzere kâffesinin şimdiden nesc ve i’mâline bakılmak îcâb-ı hâlden gibi görünmüş ise de 

ölçüleri ve mikdâr-ı zirâ’ları bilinemediğinden mahallinden isti’lâma mütevakkıf olacağından 

bu bâbda her ne vecihle tensîb ve emr ü irâde-i ‘aliyye-i cenâb-ı vekâlet-penâhîleri müte’allik 

buyurulur ise ânâ göre icrâ-yı iktizâsı bâbında ve her hâlde emr ü fermân hazret-i veliyyü’l- 

emrindir. Fî 18 Cemâziye’l-evvel Sene (12)72 [26 Ocak 1856]. 
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E-1857-1859 Tarihlerinde Harem-i Şerif'e Gönderilen Gördes Halıları İleİlgili Belgeler 

Fon Adı: Sadaret Mektûbî Kalemi Meclis-i Vâlâ Riyaseti Fon Kodu: A. MKT.MVL. 

Dosya No: 90 Vesika No: 45 Tarih: 14 Muharrem 1274 [4 Eylül 1857] 

Konusu: Harem-i Şerîf-i Hazret-i Nebevî için gerekli olan halılar Kalîçecibâşı Hacı Mehmed Ağa 

tarafından Gördes’te imal ettirilmiştir. Adı geçen şahıs marifeti ile yaptırılıp getirilen dört parça 

numune halı Meclisi Vâlâ’da muayene olunmuş ve mavi renkli olan gösteriş ve dayanıklılığı sebebiyle 

diğerlerine tercih edilmiştir. Harem-i Şerîf için sekiz bin beş yüz doksan zirâ olmak üzere yüz on dört 

adet halıya ihtiyaç bulunduğu, Harem-i Şerîf Müdürü tarafından bildirilmiştir. Beğenilen numuneye 

uygun olarak istenilen miktar ve ölçülerde, boyaları kaliteli olmak ve imalatına dikkat edilmek üzere 

Kaliçecibaşı Ahmed Ağa eliyle halıların imal ettirilip mahalline gönderildiği, parasının ebniye-i 

seniyye bütçesinden verilmesine Meclis-i Vâlâ'da karar verildiği, padişah iradesinin bu yönde olduğu, 

meselenin açıklandığı şekilde halledilmesi için Evkâf-ı Hümâyûn Nezâreti'ne ve Mâliye Nezâreti'ne 

tezkire yazıldığı belirtilmektedir. 

Mâliye Nezâret-i Celîlesi’ne ve Evkâf-ı Hümâyûn Nâzırı’na tezkire, 

Harem-i Şerîf-i Hazret-i Nebevî içün lüzûmu olan kalîçelerin Gördüs’de i’mâl ettirilmek 

üzere Kalîçecibâşı Hacı Mehmed Ağa ma’rifetiyle yapdırılarak getürülmüş olan dört parça 

numûneleri Meclis-i Vâlâ’da mu’âyene olunarak ma'î renkli olan nümâyiş ve dayanıklığı 

cihetle diğerlerine müracca’ görünmüş ve bu kalîçelerden ma’a âher Harem-i Şerîf'e sekiz bin 

beş yüz doksan zirâ’ olmak üzere yüz on dört ‘aded kalîçenin lüzûmu olacağı Harem-i Şerîf 

Müdîri sa’âdetlü Efendi Hazretleri'nin tahrîrât-ı vâridesi me’âlinden anlaşılmış olmasıyla bu 

nümûneye tatbîkan mezkûru’l-mikdâr kalîçenin boyaları daha hâs olmak ve renk ve i’mâlâtına 

kemâliyle dikkat ü i’tinâ kılınmak üzere Ağa-yı mûmâ-ileyh vâsıtasıyla nesc ve i’mâl 

etdirilüp ol taraf-ı ’âliye gönderilmesi ve esmânının dahi ebniye-i seniyye tertîbâtından i’tâsı 

zımnında icrâ-yı muktezâsının savb-ı vâlâlarına havâlesi meclis-i mezkûrda tensîb olunarak 

bi’l-istîzân irâde-i seniyye-i cenâb-ı pâdişâhî dahi ol merkezde  müte’allik ve şeref-sudûr 

buyurulmuş ve keyfiyet Evkâf-ı Hümâyûn Nezâret-i Celîlesi'ne dahi bildirilmiş olmağla ber- 

vech-i muharrer iktizâsının icrâsı husûsuna himmet buyurula deyü.Ve keyfiyet Evkâf-ı 

Hümâyûn Nezâret-i Celîlesi'ne dahi bildirilsin. 

Fî 13 Muharrem Sene (12)74 [3 Eylül 1857] 
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Tasnif Adı: Sadaret Amedi Kalemi Tasnif Cinsi: A.  AMD. Dosya No: 80 

Vesika No: 29 Tarihi: 5 Muharrem1274 [26 Ağustos 1857] 

Konusu: Harem-i Şerîf için Gördes'te Kaliçecibaşı Ahmed Ağa'ya imal ettirilen sekiz bin beş yüz 

doksan zirâ, yüz on dört adet halının mavi renkli olan numuneye göre dokunduğu ve mahalline 

gönderildiği, bedelinin ebniyye-i seniyye için ayrılan paradan verilmesi hususunun Evkâf-ı Hümâyûn 

Nezâret-i Celîlesi’ne havalesine karar verildiğine dair sadaret tezkiresi. 

Tezkire-i Sâmiye 

Harem-i Şerîf-i Hazret-i Nebevî içün lüzûmu olan kalîçelerin Gördüs’de i’mâl etdirilmek 

üzere Kalîçecibaşı Hacı Ahmed Ağa ma’rifetiyle yapdırılarak getürülmüş olan dört parça 

numûneleri Meclis-i Vâlâ’da mu’âyene olunarak ânın üzerine kaleme alınmış olan bir kıt’a 

mazbata evrâk-ı müteferri'ası ve mezkûr numûneler ile berâber manzûr-ı ‘âli-i cenâb-ı cihân- 

bânî buyurulmak içün ‘arz ve takdîm kılınan me’âlinden müstebân olduğu üzere bu 

kalîçelerden ma’a âhar Harem-i Şerîf'e sekiz bin beş yüz doksan zirâ’ olmak üzere yüz on dört 

‘aded kalîçenin lüzûmu olacağı anlaşılmış ve mezkûr numûnelerden mâ’î renkli olanı nümâyiş 

ve dayanıklığı cihetle diğerlerine müracca’ görünmüş olması ile bu numûneye tatbîkan 

mezkûru’l-mikdâr kalîçenin boyaları daha hâs olmak ve renk ve i’mâlâtına kemâliyle dikkat ü 

i’tinâ kılınmak üzere ağa-yı mûmâ-ileyh vâsıtasıyla nesc ve i’mâl ettirilüb ol savb-ı ‘âlîye 

gönderilmesi ve esmânının dahi ebniyye-i seniyye tertîbâtından i’tâsı zımnında icrâ-yı 

îcâbının Evkâf-ı Hümâyûn Nezâret-i Celîlesi’ne havâlesi tezekkür kılınmış ise de ol bâbda her 

ne  vecihle  emr  ü  irâde-i  isâbet-ifâde-i  hazret-i  pâdişâhî  şeref-müte’allik 

buyurulur ise icrâ-yı mantûk-ı münîfine ibtidâr olunacağı beyânıyla tezkire. 

ve şeref-sunû’ 
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Fon Adı: İrade Meclis-i Vâlâ Fon Kodu: İ. MVL. No: 377/16534-2 

Konusu:  Harem-i  Şerîf  için  imal  edilecek  halıların  bir  devenin  taşıyabileceğinden  daha  büyük 

olmaması gerektiği, büyük halıların yıkanmasında, silkilmesinde, serilmesinde büyük sıkıntı çekildiği, 

büyük olmasının halıların daha çabuk eskimesine neden olduğu, Harem-i Şerîf için sekiz bin beş yüz 

doksan zirâ’ olmak üzere yüz on dört adet halıya ihtiyaç bulunduğu, gönderilen dört parça numune 

halının renk ve imalatının pek de uygun görülmediği, ancak mavi renkli olanının gösteriş ve renk 

bakımından diğerlerine tercih edildiği, bu örneğe göre imal edilecek halıların boya ve renklerinin 

daha kaliteli olması, imalatına daha fazla dikkat edilmesi gerektiği yolunda Meclis-i Vâlâ'da karar 

alınmış ve bu karar bir mazbata şeklinde Evkâf-ı Hümâyûn Nezâreti'ne iletilmiştir. 

Harem-i Şerîf-i Sa’âdet-redîf-i Hazret-i Nebevî içün lüzûmu olan kalîçelerin Gördüs’de nesc 

ve i’mâl etdirilmek üzere mikdâr-ı zirâ’larıyla ölçülerinin isti’lâmı ve numûnesinin dahi 

Gördüs’de yapdırılarak celbiyle görülüb ba’de âna tatbîkan i’mâl etdirilmesi Meclis-i Vâlâ 

karârı üzerine müte’allik buyurulan irâde-i seniyye iktizâ-yı ‘âlîsinden olarak ve muahharan 

bu kalîçeler tahkîkâtı dahi ebniye-i ‘âliyyenin çinileriçün me’mûren ol cânibe gönderilen 

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne ikinci kâtibi ‘Ârif Efendi’ye ‘ilâve-i me’mûriyet kılınarak mezkûr 

kalîçelerin ölçülerinin bu tarafa bildirilmesi mahalline yazıldığı gibi numûnesinin celbi 

mâddesi dahi Evkâf-ı Hümâyûn Nezâreti’ne havâle buyurulmuş olduğunun üzerine Harem-i 

Şerîf Müdîri sa’âdetlü Efendi Hazretleri'nin bi’l-vürûd fî 20 Ramazan Sene (12)77 [1 Nisan 

1861] târihiyle Meclis-i Vâlâ’ya i’tâ buyurulan tahrîrâtı me’âlinde Şeyhü’l-Harem-i Hazret-i 

Nebevî sâbık müteveffâ Hâfız Dilaver Paşa’nın hayâtında me’mûr-ı mûmâ-ileyh vesâ’ir iktizâ 

edenler ile li-ecli’l-mu’âyene Harem-i Sa’âdet’e gidilerek ol bâbdâ tersîm ve terkîm olunub 

takdîm kılınan iki kıt’a resim ile bir kıt’a defterde muharrer olduğu vechile Harem-i Şerîf-i 

Sa’âdet-redîf hey’et-i ‘atîkası üzere inşâ kılındığı hâlde ma'a ecniha-i selâse âhir-i?Harem-i 

Sa’âdet içün îcâb eden kalîçenin mikdârı sekiz bin beş yüz doksan arşun ve ebniye-i cedîdeye 

tatbîkan yapdırıldığı sûretde dokuz bin iki yüz kırk üç arşun beş parmağa resîde olacağından 

ve el-hâletü hâzihi mefrûş olan kalîçenin her birisi bayağı bir deve kaldıramayacak sûrette 

olub tevzîni silkme(de) ve senede bir kere yıkamada pek çok külfetler ve mahallerine ferşde 

eziyet çekile geldiğinden başka büyüklüğü dahi serî’an köhnelenmesini istilzâm eylediğinden 

müceddeden yapılacak kalîçelerin dahi beher kıt’asının zikr olunan resimlerde gösterildiği 

hey’ette yapdırılması inhâ ve iş’âr olunmuş ve ol bâbda Evkâf-ı Hümâyûn Nezâret-i 

Celîlesiyle mukaddemce olunan muhâberenin gelen cevâbında dahi  ebniye-i mes’ûdenin 

hey’et-i kadîme-i mübârekesi üzere ta’mîr ve inşâsı irâde-i seniyye îcâbından olarak bu hâlde 

ma’a âharHarem-i Şerîf sekiz bin beş yüz doksan zirâ’ olmak üzere yüz on dört aded kalîçenin 

lüzûmu olacağı anlaşılmış olacağı ve Kalîçecibaşı Hacı Mehmed Ağa dahi ber-mûceb-i irâde-i 

seniyye mahallinde nesc ve i’mâl etdirilerek berâber getürüb manzûr-ı ‘âlîleri buyurulmak 

üzere gönderilen dört parça kalîçelerin renk ve i’mâlât-ı sâ’iresi pek de matlûba muvâfık değil 

ise de bunlar numûne olub daha a’lâ ve boyaları hâs olmak ve renkleri nasıl istenilür ise ol 

sûretin icrâ ve i’mâline sarf-ı makderet eylemek üzere söz vermiş olduğundan îcâbının icrâsı 

ve esmân-ı lâzimesinin dahi ebniye-i seniyye tertîbâtından veyâhûd sâ’ir mahalden tertîb ve 

tahsîsi menût re’y-i ‘âlî idüğü gösterilmiş ve mezkûr numûneler Meclis-i Vâlâ’da dahi lede’l- 

mu’âyene mâ’î renkli olan numûne hem nümâyişli ve hem de sâ’ir renklere kıyâsen dayanıklı 

olarak diğerlerine müracca’ görünmüş olmağla mezkûr numûne vechile ol mikdâr kalîçenin 
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boyaları hâs olmak ve renk ve i’mâlâtına daha ziyâde dikkat ü i’tinâ kılınmak üzere ağa-yı 

mûmâ-ileyh vasıtasıyla nesc ve i’mâl ettirilüb ol taraf-ı ‘âlîye gönderilmesive esmânının dahi 

tertîbât-ı mezkûreden i’tâsı zımnında icrâ-yı îcâbının nezâret-i müşârun-ileyhâya havâlesi 

Meclis-i Vâlâ’da tezekkür kılınmış ise de ol bâbda ne  vecihle irâde-i seniyye-i vekâlet- 

penâhîleri müte’allik buyurulur ise emr ü fermân hazret-i men lehü’l-emrindir. Fî Gurre-i 

Muharrem Sene 1274 [23 Ağustos 1857]. 

(Mazbatanın  altında  Meclis-i  Vâlâ  üyesi  on  yedi  kişinin  mührü  bulunmaktadır. 

bulunmayan sekiz kişinin ise isimleri altına toplantıda bulunamadıkları belirtilmiştir). 

Mührü 
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Fon Adı: İrade Meclis-i Vâlâ Fon Kodu: İ. MVL No: 377/16534-3 

Konusu:Harem-i Şerîf için ihtiyaç duyulan sekiz bin beş yüz doksan zirâ yüz on dört adet halının 

Kalîçecibaşı Ahmed Ağa tarafından İstanbul'a getirilen dört numuneden gösteriş ve dayanıklılığı 

bakımından diğerlerine tercih edilen mavi renkli olanına göre imal edilmesi ve masrafının ebniye-i 

seniyye tertibatından karşılanması gerektiği ve gereğinin yapılması hususunun Evkâf-ı Hümâyûn 

Nezâreti'ne havalesinin Meclis-i Valâ'da kararlaştırıldığı, bu hususta hazırlanan mazbata ile 

numunenin sadaret tezkiresi ile padişaha sunulduğu. 

‘Atûfetlü Efendim Hazretleri, 

Harem-i Şerîf-i Hazret-i Nebevî içün lüzûmu olan kalîçelerin Gördüs’de i’mâl etdirilmek 

üzere Kalîçecibaşı Hacı Ahmed Ağa ma’rifetiyle yapdırılarak getürülmüş olan dört parça 

numûneleri Meclis-i Vâlâ’da mu’âyene olunarak ânın üzerine kaleme alınmış olan bir kıt’a 

mazbata evrâk-ı müteferri’ası ve mezkûr numûneler ile berâber manzûr-ı ‘âli-i cenâb-ı cihan- 

bânî buyurulmak içün ‘arz ve takdîm kılındı. Me’âlinden müstebân olduğu üzere kalîçelerden 

ma’a âha Harem-i Şerîf'e sekiz bin beş yüz doksan zirâ’ olmak üzere yüz on dört ‘aded 

kalîçenin lüzûmu olacağı anlaşılmış ve mezkûr numûnelerden mâ’î renkli olanı nümâyîş ve 

dayanıklılığı cihetle diğerlerine müracca’ görünmüş olmasıyla bu numûneye tatbîkan 

mezkûru’l-mikdâr kalîçenin boyaları daha hâs olmak ve renk ve i’mâlâtına kemâliyle dikkat ü 

i’tinâ olunmak üzere ağa-yı mûmâ-ileyh vâsıtasıyla nesc ve i’mâl ettirilüb ol savb-ı ‘âliye 

gönderilmesi ve esmânının dahi ebniye-i seniyye tertîbâtından i’tâsı zımnında icrâ-yı îcâbının 

Evkaf-ı Hümâyûn Nezâret-i Celîlesi’ne havâlesi tezekkür kılınmış ise de ol bâbda her ne 

vecihle emr ü irâde-i isâbet-ifâde-i hazret-i pâdişâhî müte’allik ve şeref-sudûr buyurulur ise 

icrâ-yı mantûk-ı münîfine ibtidâr olunacağı beyânıyla tezkire-i senâveri terkîm kılındı 

efendim. Fî 6 Muharrem Sene (12)74 [27 Ağustos 1857]. 

Ma’rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki, 

Enmele-i zîb-i tebcîl olan işbu tezkire-i sâmiye-i sadâret-penâhîleriyle mârü’z-zikr numûneler 

ve evrâk manzûr-ı şevket-mevfûr-ı cenâb-ı pâdişâhî buyurulmuş ve tezekkür ve istîzân 

buyurulduğu vechile zikr olunan numûneye tatbîkan mezkûru’l-mikdâr kalîçenin boyaları 

daha hâs olmak ve renk ve i’mâlâtına kemâliyle dikkat ü i’tinâ olunmak üzere ağa-yı mûmâ- 

ileyh vâsıtasıyla nesc ve i’mal etdirilüb ol savb-ı ‘âliye gönderilmesi ve esmânının dahi 

tertîbât-ı mezkûreden i’tâsı zımnında icrâ-yı îcâbının nezâret-i müşârun-ileyhâya havâlesi 

müte’allik ve şeref-sudûr buyurulan emr ü irâde-i seniyye-i hazret-i mülûkâne iktizâ-yı 

‘âlisinden olarak sâlifü’z-zikr numûneler ve evrâk yine savb-ı sâmi-i âsafânelerine i’âde 

kılınmış olmağla ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir. Fî 6 Muharrem Sene 

(12)74 [27 Ağustos 1857]. 
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Fon Adı: İrade Meclis-i Vâlâ Fon Kodu: İ. MVL. No: 414/18074-3 

Konusu: Gördes'te dokunmakta olan halılar hakkında, Kaliçecibaşı Ahmed Ağa tarafından Evkâf-ı 

Hümâyun Nezâreti'ne bir şukka gönderilmiştir. Şukkada, imal edilen halıların birazının İzmir'de 

alıkonulması veyahut tamamının getirilmesi için ihtiyaç duyulan hararın ne şekilde temin edilmesi 

istenirse o şekilde karşılanacağı ve talep edilen develerin verilmesi için Saruhan Kaymakamı'na 

nezaretçe bir tahriratın yazılması gerektiği ifade edilmektedir. 

Devletlü Efendim Hazretleri, 

Medîne-i Münevvere cânib-i mağfiret câlibine gönderilmek üzere (eksik ifâde) ma’rifetiyle 

Gördüs’de nesc ve i’mâl olunmakda olan kalîçeler hakkında Kalîçecibaşı Ahmed Ağa 

bendelerinin ba’zı ifâdeyi şâmil tevârüd eden şukkası manzûr-ı vâlâ-yı nezâret-penâhîleri 

buyurulmak üzere leffen tesyîr kılındı. Sûret-i iş’âra nazaran zikr olunan kalîçelerin birazı 

İzmir’de bi’t-tevkîf numûnesinin veyâhûd cümlesinin celbi husûsunda ve gırâra (harâr) 

maddesinde ne vecihle tensîb ve irâde buyurulur ise îcâbının icrâsıyla matlûb olunmakda olan 

develerin i’tâsı içün Saruhan kâ’im-makâmıyla İzmir Gümrüğü’nde adem-i tefvîzi zımnında 

iktizâ eden tahrîrât-ı ‘aliyye-i nezâret-penâhîlerinin tastîri bâbında emr ü fermân hazret-i men 

lehü’l-emrindir. Fî 20 C Sene (12)75 [25 Ocak 1859]. 
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Fon Adı: İrade Meclis-i Vâlâ Fon Kodu: İ. MVL.  No: 414/18074-4 

Konusu: Medine-i Münevvere'ye gönderilmek üzere Gördes'te imal edilen halıların tedarik edilen 

harar ve develerle İzmir'e nakledileceği, orada güvenli bir yerde muhafaza edileceği, ancak bu 

halıların numunelerine uygun olarak imal edilip edilmediklerinin İstanbul'da mı yoksa İzmir Vilayet 

Meclisi'nde mi yapılacağı şıklarından hangisinin seçileceğinin Evkâf-ı Hümâyun Nezareti'ne bağlı 

olduğuna dair Meclis-i Vâlâ kararı. 

Ma’ruz-ı çâker-i kemîneleridir ki, 

Medîne-i Münevvere cânib-i ‘âlîsine gönderilmek üzere Gördüs’de nesc ve i’mâl olunmakda 

olan kalîçeler bi-mennihi te’âlâ hulûl edecek Şa’bân-ı Şerîf gurresine kadar rehîn-i hüsn-i 

hitâm olacağından ve destgâhdan çıkarılmış olanları denk bağlattırılub tehiyye kılınmakda 

bulunduğundan bahisle bunların İzmir’e kadar nakline muktezî gırâr ve develerin tedârik ve 

irsâli ve zikr olunan kalîçelerin numûnesiyle tatbîki zımnında birazının veyâhûd cümlesinin 

Dersa’âdet’e celbi husûsuna dâ’ir Kalîçecibaşı Ahmed Ağa tarafından vârid olub Evkâf-ı 

Hümâyûn Nezâret-i Celîlesi cânibinden bi’t-tezekkür savb-ı çâkeriye gönderilen tahrîrât 

manzûr-ı ‘âli-i vekâlet-penâhîleri buyrulmak üzere tezkire-i mezkûreyle berâber leffen takdîm 

kılındı. Mezkûr kalîçelerin vaz’ ve nakliçün lüzûmu olan gırâr ve develerin bi’t-tedârik lâzım 

gelen ücretleri mâl sandığından ashâbına i’tâ olunarak hemân bi’t-tahmîl İzmir’e nakl ve 

isâliyle İzmir Vâlisi devletlü Paşa Hazretleri taraflarına teslîmi Saruhan kâ’im-makâmı 

‘izzetlü beğ bendelerine ve bunların vukû’ bulacak iş’âra değin İzmir’de me’mende hüsn-i 

muhâfazasıyla ba’de-mâ bu tarafdan vukû’ bulacak iş’ar vechile îcâbının icrâsı vâli-i 

müşârun-ileyh hazretlerine iş’âr olunmuş olub ancak zikr olunan kalîçelerin numûnesi 

mukaddemâ Meclis-i Vâlâ’da mu’âyene ile ânâ tatbîkan nesc ve i’mâline karâr verilerek 

numûne-i mezbûr ağa-yı mûmâ-ileyhe teslîm kılınmış olduğundan bunların numûne-i mezkûr 

ile berâber cümleten veyâhûd birer parçasının Dersa’adet’e celb olunarak ba’de’l-mu’âyene 

cânib-i ‘âli-i mezkûre irsâli veyâhûd cümlesinin İzmir Meclis-i Kebîri’nde vâli-i müşârun- 

ileyh hazretleri ma’rifetiyle bi’t-tedkîk mu’âyenesiyle numûnesine mutâbık olub olmadığının 

ve mikdâr-ı zirâ’ının iş’âr ve irâde buyurulacak vechile oradan mahall-i ‘âlisine îsâli 

şıklarından kangısı muvâfık-ı emr ü irâde-i isâbet-âde-i vekâlet-penâhîleri buyurulur ise ânâ 

göre icrâ-yı iktizâsına ibtidâr olunması bâbında ve her hâlde emr ü fermân hazret-i men 

lehü’l-emrindir. Fî 6 Receb Sene (12)75 [9 Şubat 1859]. 
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Fon Adı: İrade Meclis-i Vâlâ Fon Kodu: İ. MVL. No: 414/18074-5 

Konusu: İzmir Vilayeti Valisi Mehmed Kâmil, Medine-i Münevvere'ye gönderilmek üzere Gördes'te 

dokunan halıların Evkâf-ı Hümâyûn Nezâreti'nden gelecek yazıya kadar İzmir'de güvenli bir yerde 

muhafaza edileceği ve Saruhan Kaymakamı ile gerekli muhabere yapılarak istenilen işlerin 

emredildiği şekilde yapılmasına başlanacağını belirtmektedir. 

Devletlü Efendim Hazretleri, 

Medîne-i Münevvere cânib-i ‘âlîsine gönderilmek üzere Gördüs’de nesc ve i’mâl olunmakda 

olan kalîçelerin İzmir’e vusûlünde zuhûr-ı iş’âr-ı ahîr-i nezâret-penâhîlerine değin kemâl-i 

himâye ve ihtirâm ile me’mende hüsn-i muhâfazasına kemâl-i i’tinâ ve mübâderet-i 

bendegânemi emr-i şerefesi mevki-i tekrîm olan emirnâme-i vâlâ-yı âsafâneleri mevâdd-ı 

‘âlîsi rehîn-i müdrike-i çâkerânem olmak ve keyfiyet Saruhan Sancağı kâ’im-makâmı ‘izzetlü 

beğ bendeleriyle bi’l-muhâbere tıbk-ı emr ü fermân-ı mekârim-beyân-ı dâverâneleri vechile 

icrâ-yı iktizâsına dikkat ve mübâderet kılınacağı bedîhi bulunmuş olmağla ol bâbda emr 

fermân hazret-i men lehü’l-emrindir. Fî 19 Receb Sene (12)75 [22 Şubat 1859]. 

Bende 

Vâli-i Eyâlet-i İzmir 

Mehmed Kâmil[Mühür] 

ü 
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Fon Adı: İrade Meclis-i Vâlâ Fon Kodu: İ. MVL. No: 414/18074-6 

Konusu: Medine-i Münevvere için Gördes'te dokunup develere yüklenerek İzmir'e ulaştırılan halıların 

numunesine uygun olarak dokunup dokunmadığının kontrolünün İstanbul'da yapılmasının zaman 

alacağı, bu yüzden bu muayenenin İzmir Meclis-i Kebîri'nde yapılmasından sonra mahalline 

gönderilmesinin daha uygun olacağına, bu hususta gerekenin yapılmasının Maliye Nâzırı'na 

havalesine ve durumun Evkâf-ı Hümâyûn Nezâreti'ne bildirilmesine Meclis-i Vâlâ’da karar verildiği. 

Mâliye Nâzırı devletlü Paşa Hazretleri'nin 9 Receb Sene (12)75/12 Şubat  1859 târihiyle 

Meclis-i Vâlâ’ya havâle buyurulan bir kıt’a tezkiresinde Medîne-i Münevvere cânib-i ‘âlîsine 

gönderilmek üzere Gördüs’de nesc ve i’mâl olunmakda olan kalîçeler işbu Şa’bân-ı Şerîf 

gurresinde rehîn-i hüsn-i hitâm olacağından destgâhdan çıkarılmış olanları denk bağlattırılub 

tehiyye kılınmakda bulunduğundan bunların İzmir’e kadar nakline muktezî gırâr ve develerin 

tedârik ve îsâlî ve zikr olunan kalîçelerin numûnesiyle tatbîki zımnında birazının veyâhûd 

cümlesinin Dersa’âdet’e celbi Kalîçecibaşı Ahmed Ağa’nın Evkâf-ı Hümâyûn Nezâret-i 

Celîlesi tarafından bâ-tezkire cânib-i Nezâret-i Celîle-i Mâliye'ye gönderilen şukkasında inhâ 

olunmasıyla mezkûr kalîçelerin vaz’ ve nakliçün lüzûmu olan gırâr ve develerin bi’t-tedârik 

lâzım gelen ücretleri mâl sandığından ashâbına i’tâ olunarak hemân bi’t-tahmîl İzmir’e nakl 

ve îsâliyle İzmir Vâlisi devletlü Paşa Hazretleri'ne teslîmi Saruhan kâ’im-makâmına ve 

bunların vukû’ bulacak iş’âra değin hüsn-i muhâfazasıyla ba’de-mâ bu tarafdan vukû’ bulacak 

iş’âr vechile îcâbının icrâsı vâli-i müşârun-ileyhe iş’âr olunduğundan bahisle zikr olunan 

kalîçelerin numûnesi mukaddemâ Meclis-i Vâlâ’da bi’l-mu’âyene ânâ tatbîkan nesc ve 

i'mâline karâr verilerek mezkûr numûne dahi ağa-yı mûmâ-ileyhe teslîm kılınmış bunların 

numûnesiyle berâber cümleten veyâhud bir parçasının Der-sa'âdet'e celb olunarak ba'del 

mu'âyene cânib-i ‘âli-i mezkûre irsâli veyâhûd cümlesinin İzmir Meclis-i Kebîri’nde vâli-i 

müşârun-ileyh ma’rifetiyle bi’t-tedkîk mu’âyenesiyle numûnesine mutâbık olub olmadığının 

ve mikdâr-ı zirâ’ının iş’ârıyla ânın üzerine vukû’ bulacak irâde vechile ve oradan meclis-i’ 

âlîsine îsâli şıklarında isti’zân-ı re’y olunub vâkı’â mezkûr kalîçelerin numûnesi mukaddemâ 

Meclis-i Vâlâ’da görülüb ânâ tatbîkan nesc ve i’mâli ağa-yı mûmâ-ileyhe havâle olunmuş 

olmasına nazaran şimdi yapılan kalîçelerin dahi celbiyle numûnesine tatbîki îcâb eder ise de 

bunların vaktiyle mahall-i ‘âlîsine yetişdirilmesi lüzûmuna göre bu sûret vakit izâ'asını mûcib 

olacağından zikr olunan kalîçelerin bu tarafa celbinden ise numûnesi gönderilerek cümlesinin 

İzmir Meclis-i Kebîri'nde vâli-yi müşârun-ileyh hazretleri ma'rifetiyle bi't-tedkîk 

mu'âyenesiyle numûnesine mutâbık olup olmadığı ve mikdâr-ı zirâ'ı bu tarafa bildirildikden 

sonra hemân oradan mahall-i ‘âlîsine îsâli daha münâsib olacağı cihetle ol vecihle icrâ-yı 

îcâbının Mâliye Nâzırı müşârun-ileyh hazretlerine havâlesiyle keyfiyetin Evkâf-ı Hümâyûn 

Nezâret-i Celîlesi’ne dahi bildirilmesi Meclis-i Vâlâ’da tezekkür kılınmış ise de ol bâbda ne 

vecihle emr ü irâde-i ‘aliyye-i vekâlet-penâhîleri müte’allik buyurulur ise emr ü fermân 

hazret-i men lehü’l-emrindir. Fî 21 Receb Sene (12)75 [24 Şubat 1859]. 

(Mazbatanın altında Meclis-i Vâlâ azası on beş kişinin mührü bulunmaktadır. Bunların 

yanında meclis üyelerinden üç kişinin daha adı bulunmakta olup bunların toplantıda 

bulunamadıkları isimleri altında belirtilmiştir). 
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Fon Adı: İrade Meclis-i Vâlâ Fon Kodu: İ. MVL. No: 414/18074-8 

Konusu: Medine-i  Münevvere'ye  gönderilmek  üzere Gördes'te imal  ettirilen  halılarla ilgili  İzmir 

Valisi'nden gelen tahriratın Evkaf-ı Hümâyun Nezâreti'ne sunulduğu ve zikredilen halıların İzmir 

Meclis-i Kebîri'nde muayene edilip mahalline gönderilmesine dair 9 Şubat 1859 tarihinde sunulan 

tezkirenin bir an evvel çıkması gerektiği. 

‘Atûfetlü Efendim Hazretleri, 

Medîne-i Münevvere cânib-i ‘âlîsine gönderilmek üzere Gördüs’de nesc ve i’mâl ettirilen 

kalîçelere dâ’ir İzmir vâlisi devletlü paşa hazretlerinin cevâben vürûd eden tahrîrâtları 

manzûr-ı sâmi-i hazret-i vekâlet-penâhî buyurulmak üzere leffen takdîm kılındı. Zikr olunan 

kalîçelerin bu tarafa celbiyle ba’de’l-mu’âyene mahall-i ‘âlîsine irsâli veyâhûd numûnesiyle 

bir parçasının isticlâbıyla görülerek ânâ göre îsâlî veya İzmir Meclis-i Kebîri’nde mu’âyene 

ve numûnesiyle tatbîk etdirilüb oradan doğru îsâli haklarında istîzânı şâmil 6 Receb Sene 

(12)75 [9 Şubat 1859] târihinde makâm-ı çâkeriden takdîm olunan tezkirenin bir gün evvel 

istihsâl-i  irâde-i  seniyyesine  himem-i  ‘aliyyeleri  ibzâl  buyurulmak 

efendim hazretlerinindir. Fî Selh-i Receb Sene (12)75 [5 Mart 1859]. 

bâbında emr ü irâde 
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Fon Adı: İrade Meclis-i Vâlâ Fon Kodu: İ. MVL No: 414/18074-9 

Konusu: Medine-i Münevvere'ye gönderilmek üzere Gördes'te imal edilen halıların numunelerine 

uygun olarak imal edilip edilmediklerinin İstanbul'da muayene edilmesinin vakit alacak olmasına 

binaen, İzmir Meclis-i Kebîri'nde muayenelerinin yapılarak mahalline gönderilmesinin daha uygun 

olacağını belirten sadrazam tezkiresi ve bu meselenin tezkirede belirtildiği şekilde yapılmasına dair 

padişah iradesi. 

‘Atûfetlü Efendim Hazretleri, 

Meclis-i Vâlâ’dan kaleme alınub melfûfuyla berâber manzûr-ı ‘âlî buyurulmak içün ‘arz ve 

takdîm kılınan mazbata me’âlinden müstebân olduğu vechile Medîne-i Münevvere cânib-i 

‘âlîsine gönderilmek üzere Gördüs’de nesc ve i’mâl olunmakda olan kalîçelerin numûnesi 

mukaddemâ Meclis-i Vâlâ’da görülüb ânâ tatbîkan i’mâl olunmasına karâr verilmiş ise de 

şimdi yapılan kalîçelerin  buraya celbi ile numûnesine tatbikî vakit izâ’asını mûcib 

olacağından numûnesi gönderilerek cümlesinin İzmir vâlisi devletlü paşa hazretlerinin 

ma’rifetiyle Meclis-i Kebîr’de bi’t-tedkîk mu’âyenesiyle ânâ mutâbık olub olmadığı ve 

mikdâr-ı zirâ’ı bu tarafa bildirildikten sonra hemân oradan mahall-i ‘âlîsine îsâli husûsunun 

Mâliye Nezâret-i Celîlesi'ne havâlesiyle keyfiyetin Evkâf-ı Hümâyûn Nâzırı devletlü paşa 

hazretlerine dahi bildirilmesi tezekkür kılınmış ise de ol bâbda her ne vecihle irâde-i seniyye-i 

cenâb-ı mülûkâne müte’allik ve şeref-sudûr buyurulur ise ânâ göre hareket olunacağı 

beyânıyla tezkire-i senâveri terkîm kılındı efendim. Fî Gurre-i Şa’bân Sene (12)75 [6 Mart 

1859]. 

Ma’rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki, 

Resîde-i dest-i tekrîm olan işbu tezkire-i sâmiye-i sadâret-penâhîleriyle evrâk-ı ma’rûza 

manzûr-ı şevket-mevfûr-ı pâdişâhî buyurulmuş ve husûs-ı mezkûrun tezekkür ve istîzân 

buyurulduğu vechile Mâliye Nezâret-i Celîlesi'ne havâlesiyle keyfiyetin nâzır-ı müşârun-ileyh 

hazretlerine bildirilmesi müte’allik ve şeref-sudûr buyurulan emr ü irade-i seniyye-i hazret-i 

şehr-i yârî muktezâ-yı münîfinden olarak evrâk-ı merkûme yine savb-ı sâmi-i âsafânelerine 

i’âde ve tesyîr kılınmış olmağla ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir. Fî 2 Şaban 

Sene (12)75 [7 Mart 1859]. 
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Tasnif Adı: Sadaret Mektubi Kalemi Meclis-i Vâlâ Riyaseti Tasnif Cinsi: A. MKT. MV. 

Dosya No: 106 Vesika No: 4 Tarihi: 5 Şaban 1275 [10 Mart 1859] 

Konusu: Medine-i Münevvere'ye gönderilmek üzere Gördes'te imal edilip İzmir'e nakledilen halıların 

numunesine uygun olup olmadığının İzmir Meclis-i Kebîri'nde muayene edilmesi hususunda padişah 

iradesinin bulunduğu bu hususta gereğinin yapılması için Mâliye ve Evkâf-ı Hümâyûn Nezâretleri'ne 

sadaretten gönderilen tezkire. 

Mâliye ve Evkâf-ı Hümâyûn Nezâret-i Celîleleri’ne, 

Medîne-i Münevvere cânib-i ‘âlîsine gönderilmek üzere Gördüs’de nesc ve i’mâl olunmakda 

olan kalîçeler işbu Şa’bân-ı Şerîf gurresinde rehîn-i hitâm olacağından destgâhdan 

çıkarıldıkça denk bağlattırılub tehiyye kılınmakda bulunduğundan bunların İzmir’e  kadar 

nakline muktezî gırâr ve develerin tedârik ve irsâli ve numûnesiyle tatbîki zımnında birazının 

veyâhûd cümlesinin Dersa’âdet’e celbi Kalîçecibaşı Ahmed Ağa cânibinden bâ-tahrîrât istîzân 

olunub mezkûr kalîçelerin vaz’ ve nakliçün lüzûmu olan gırâr ve develerin bi’t-tedârik lâzım 

gelen ücretleri mâl sandığından ashâbına i’tâ olunarak hemân bi’t-tahmîl İzmir’e nakl ve 

îsâliyle İzmir vâlisi devletlü paşa hazretlerine teslîmi Saruhan kâ’im-makâmına ve bunların 

hüsn-i muhâfazasıyla ba’de-mâ bu tarafdan vukû’ bulacak iş’âr vechile îcâbının icrâsı vâli-i 

müşârun-ileyhe bildirildiğinden zikr olunan kalîçelerin numûnesi mukaddemâ Meclis-i 

Vâlâ’da bi’l-mu’âyene ânâ tatbîkan nesc ve i’mâline karâr verilerek mezkûr numûne dahi ağa- 

yı mûmâ-ileyhe teslîm kılınmış olduğundan bahisle bunların numûnesiyle berâber cümleten 

veyâhûd birer parçasının Dersa’âdet’e celb olunarak ba’de’l-mu’âyene cânib-i ‘âli-i mezkûre 

irsâli veyâhûd cümlesinin İzmir Meclis-i Kebîri’nde vâli-i müşârun-ileyh ma’rifetiyle bi’t- 

tedkîk mu’âyenesiyle numûnesine mutâbık 

ânın  üzerine  vukû’  bulacak  iş’âr  vechile 

celîlelerinden bâ-tezkire  iş’âr  olunmasıyla 

olub olmadığının ve mikdâr-ı zirâ’ının iş’ârıyla 

oradan  mahâll-i  ‘âlisine  îsâlî  husûsu  nezâret-i 

keyfiyet  Meclis-i Vâlâ’ya  lede’l-havâle  vâkı’â 

mezkûr kalîçelerin numûnesi Meclis-i Vâlâ’da görülüb ânâ tatbîkan nesc ve i’mâli ağa-yı 

mûmâ-ileyhe havâle olunmuş olmasına nazaran şimdi yapılan kalîçelerin dahi celbiyle 

numûnesine tatbîki îcâb eder ise de bunların vaktiyle mahall-i ‘âlîsine yetişdirilmesi lüzûmuna 

göre bu sûret vakit izâ’asını mûcib olacağından zikr olunan kalîçelerin bu tarafa celbinden ise 

numûnesi gönderilerek cümlesinin İzmir Meclis-i Kebîri’nde vâli-i müşârun-ileyh hazretleri 

ma’rifetiyle bi’t-tedkîk mu’âyenesiyle numûnesine mutâbık olub olmadığı ve mikdar-ı zirâ’ı 

bu tarafa bildirildikden sonra hemân mahall-i ‘âlîsine îsâli daha münâsib olacağı cihetle ol 

vecihle icrâ-yı îcâbının savb-ı vâlâlarına havâlesi tensîb olunarak bi’l-istîzân irâde-i seniyye-i 

cenâb-ı pâdişâhi dahi ol merkezde müte’allik ve şeref-sudûr buyurulub keyfiyet Evkâf-ı 

Hümâyûn Nezâret-i Celîlesi’ne buyurulmuş olmağla ber-mûceb-i irâde-i seniyye îcâbının 

icrâsı husûsuna himmet buyuruldu. 

Mûcibince keyfiyet nezâret-i celîle-i müşârun-ileyhâya bildirilmiş olduğu beyânıyla tezkire. 

Fî 16 Şaban Sene (12)75 [21 Mart 1859]. 
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Tasnif Adı:Saderet Tasnifi Mühimme Kalemi Evrakı Tasnif Kodu: A. MKT. 

MHM.Dosya No: 234 Vesika No: 16 Tarihi: 29 Safer 1278 [5 Eylül 1861] 

Konusu: Uşak ve Gördes kazalarındaki halı üretimini ilerletmek üzere hazineden Hacı Mehmed ve 

Hacı Ahmed Ağaların kumpanyalarına belirli şartlar ve süre ile sermaye şeklinde bin üç yüz kese borç 

verildiği, bu borcun talep doğrultusunda ödeme süresinin iki defa uzatıldığı ve süresinin bin iki yüz 

yetmiş üç senesinde dolduğu ve üzerinden dört sene geçtiği halde ödenmediği, bu sıra Hacı Mehmed 

Ağa'nın vefat ettiği ve terekesinin marifeti şerle kaydedildiği, Hacı Mehmed Ağa'ya verilen sekiz yüz 

kesenin geçen yıllara ait fazizinin hesap edilerek terekesinden tahsil edilmesinin Rumeli Kazaskeri'ne 

ve Hacı Ahmed Ağa'ya verilen beş yüz kese paranın faizi hesapalanarak tahsilinin Ticâret Nezâreti'ne 

havalesi hususunun Maliye Nezâreti tarafından düşünüldüğü. 

Sadr-ı Rumeli Efendi Hazretleri’ne ve bi't-tasarruf Ticâret Nezâret-i Behiyyesi’ne 

Uşak ve Gördüs kazâlarında husûle gelen kalîçelerin i’mâlâtı ilerülemek üzere cennet-mekân 

hüdâvendigâr-ı sâbıku’z-zamân efendi hazretleri cânib-i hümâyûnlarından mukaddemâ Hacı 

Mehmed Ağa ve Hacı Ahmed Ağa kumpanyalarına şerâ’it-i ma’lûme müddet-i mu’ayyene-i 

mahdûde ile ve sermâye sûretiyle bin üç yüz kîse akçe ikrâz buyurulmuş olduğu ve bunun 

içün ibtidâ-yı emirde ta’yîn ve mu’ahharan bi’l-istid’â tecdîd kılınan iki müddet yetmiş üç 

târihinde munkaziye olarak aradan dört sene dahi mürûr eylediği halde bu akçe henüz istihsâl 

ve istîfâ kılınmamış ve mûmâ-ileyh Hacı Mehmed Ağa geçende vefât ederek terekesi 

ma’rifet-i şer’i şerîf ile tahrîr olunmakda bulunmuş olduğuna mebnî mûmâ-ileyh Hacı 

Mehmed Ağa’ya ikrâz buyurulan sekiz yüz kîsenin güzâr eden sinîn güzeştesiyle bi’l- 

muhâsebe terekesinden tahsîli husûsunun savb-ı semûhîlerine ve mûmâ-ileyh Hacı Ahmed 

Ağa’ya ikrâz buyurulmuş olan beş yüz kîsenin dahi kezâlik güzeştesi hesâbla kâmilen istîfâsı 

mâddesinin dahi Ticâret Nezâret-i Behiyyesi'ne havâlesi Mâliye Nâzırı Hazretleri tarafından 

bi’t-tezekkür ifâde olunmuş ve bu akçelerin şart-ı mahsûsu üzere ma’a güzeşte istihsâli 

lâzimeden ve hukûk-ı seniyye muktezâsından bulunmuş olmağla ve keyfiyet nezâret-i 

seniyye-i müşârun-ileyhâya dahi bildirileceği sâlifü’z-zikr Hacı Ahmed/Mehmed Ağa’nın 

zimmeti olan sekiz yüz/beşyüz  kîsenin ma’a  güzeşte  tahsîl etdirilmesi husûsuna himmet 

eyleyeler deyü. 

Mâliye Nezâret-i Celîlesi’ne Zeyl, 

Me’âl-i iş’âr-ı vâlâları ma’lûm-ı senâverî oldu. Ve bu akçelerin tahsîl-i lâzimeden olarak ol 

bâbda müşârun-ileyhâya buyruldu-ı hulûsları tastîr kılınmış olmağla bi'l-muhâbere iktizâsının 

icrâsına himmet buyurulmak siyakında terkîm-i zeyle ibtidâr olundu. 
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Fon Adı: İrade Dahiliye Fon Kodu: İ. DH No:48/2362-3 

Konusu: Harem-i Şerîf için Gördes'te imal edilecek halıların üç adet resminin Darphane'de kağıt 

üzerine resmedilerek padişaha sunulacağı, hangisi beğenilir ise onun numunesinin Darphane'de çuka 

üzerine yirmi otuz gün içerisinde işleneceği ve mahalline gönderileceği, bu örnek üzerine halıların 

üretileceği ve şu anda Harem-i Şerîf'te mevcut olan halıların yeşil zemin üzerine imal edilmiş 

olduğunun haber verildiği. 

Ma’rûz-ı bende-i kemîneridir ki, 

Ma’lûm-ı ‘âlî buyurulduğu üzere mübârek ve mu’âllâ Harem-i Şerîf-i şefâ’at-redîf-i hazret-i 

risâlet-penâhîye tecdîden ferş olunmak içün gönderilecek numûnesi vechile Gördüs’de nesc 

ve i’mâli irâde-i mesûbât-ı ifâde-i hazret-i şehr-i yârî iktizâsından olan kalîçe-i şerîfin üç 

‘aded resmi Darbhâne-i ‘Âmire’de kâğıd üzerine tersîm etdirilerek manzûr-ı mekârim-nüşûr-ı 

hazret-i şâhâne buyurulmak üzere takdîm kılınub zikr olunan resimlerden kangısı intihâb- 

kerde-i tab-‘ı ‘âlem-pesend-i cenâb-ı mülûkâne buyurulur ise ânın resmi vechile numûnesi 

yine Darbhâne-i ‘Âmire’de çuka üzerine süzeni345 olarak ihbâr olunduğuna göre yirmi otuz 

gün zarfında işletdirilerek mahalline bi’l-irsâl ol vecihle nesc ve i’mâline şürû’ ve mübâşeret 

ettirileceği ve el-hâletü hâzihi Harem-i Şerîf-i Nebevî’de mevcûd bulunan kalîçeler 

mukaddemâ yeşîl zemîn üzerine i’mâl kılınmakda olduğu dahi haber verilmiş idüğü ma’lûm-ı 

devletleri buyuruldukda emr ü fermân hazret-i men lehü’l-emrindir. 

345 Süzeni: Kasnağa geçirilmiş kumaşa iğne veya tığla yapılan bir tür nakış. 
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Fon Adı: İrade Dahiliye Fon Kodu: İ. DH. No: 453/30053 

Konusu: Harem-i Şerîf-i Hazret-i Nebevî ile diğer yerlere döşenmek üzere Gördes kazasında dokunan 

ve imal edilen halıların İzmir’e nakli için altı bin dört yüz iki kuruş masraf yapıldığı. 

‘Atûfetlü Efendim Hazretleri, 

Harem-i Şerîf-i Hazret-i Nebevî ile mahall-i sâ’ireye ferş olunmak üzere Gördüs kazâsında 

nesc ve i’mâl etdirilen kalîçelerin İzmir’e nakil masârıfı olan altı bin dört yüz iki gurûşun 

kabûl ve mahsûbu ve Bâb-ı ‘Âli’de Sadâret ve Meclis-i ‘Âli-i Tanzîmât odaları içün mübâya’a 

olunan dört ‘aded sobanın bahâ ve masârıfı bulunan on sekiz bin üç yüz on altı gurûşun 

Hazîne-i Celîle’den i’tâsı ve Meclis-i ‘Âli-i mezkûr odasının iktizâ eden mahallerinin on bin 

sekiz yüz altmış beş buçuk gurûş masrafla ta’mîr ve tesviyesi ve yetmiş üç senesi rûz-ı 

kâsımından yetmiş beş senesi rûz-ı kâsımına değin Dersa'adet Karhânesi’nden alınmış olan 

kar ve buzun esmânı bulunan mebâliğden Hazîne-i Hâssâ-i Şâhâne cânibinden aranılması 

lâzım gelen seksen iki bin üç yüz bu kadar gurûş bi’t-tenzîl küsûr bir yük yirmi üç bin yüz 

yetmiş bir gurûşun ve Irak ve Hicâz Ordu-yı Hümâyûnu içün bu def’a teşkîl olunan Topçu 

İstihkâm Taburu zâbitânı içün lüzûm görünen fes ve elbise-i sâ’ire bahâsı bulunan üç bin kırk 

bu kadar gurûşun i’tâsı Trabzon sancağında olan üç ‘aded kirâhânenin yetmiş altı senesinden 

i’tibâren bir senelik olarak şerâit-i muharrere ve gayr-i ez-tenzîl seksen bin gurûş i’âne ile 

mültezim-i sâbıkına ihâlesi ve Eyüb civârında Nişancı Mustafa Paşa mahallesinde ‘Asâkir-i 

Zabtiye ikâme olunan karagolhânenin îcârı bulunan altmış gurûş üzerine kırk gurûş daha 

‘ilâve ile yüz gurûşa iblâğı ve müteveffâ Abdürrauf Hâletîzâde Nebîl Beğ’e bedel ta’yîn 

olunarak mahsûsu olub münhal olan şehriye on yedi buçuk gurûşun ashâb-ı ihtiyâcdan Fâtıma 

Hâtun’a ve Çelebi Kazâsı Müftîsi müteveffâ Mustafa Efendi’den mahlûl olmuş olan yüz 

gurûş ma’âşın medîne-i Sarây’da kâ’in medreselerde neşr-i ‘ulûm etmekde olan müderris 

Hacı Tâhir Derviş Efendilere münâsafeten ve müceddeden ve zamîmeten tahsîsi ve Hamid 

sancağında vâki’ Yalvaç kazâsı sâkinlerinden Dâvud nâm kimesnenin batn-ı vâhidden olarak 

tevellüd eden üç nefer çocuğuyla vâlidelerine on beşer gurûşdan altmış gurûş ma’âş verilmesi 

husûslarına dâ’ir Mâliye Nezâret-i Celîlesi'nin on kıt’a takrîri manzûr-ı ‘âli buyurulmak içün 

‘arz ve takdîm kılınmış olmağla hazînece icrâ-yı iktizâlarının nezâret-i müşârun-ileyhâya 

havâlesi hakkında ne  vecihle emr ü fermân hazret-i mülûkâne müte’allik ve şeref-sudûr 

buyurulur ise ânâ göre hareket olunacağı beyânıyla tezkire-i senâverî terkîmine ibtidâr kılındı 

efendim. Fî 8 Ramazan Sene 1276 [30 Mart 1860]. 

Ma’rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki, 

Resîde-i dest-i tebcîl olan işbu tezkire-i sâmiye-i sadâret-penâhîleriyle zikr olunan takrîrler 

manzûr-ı me’âli-i mevfûr-ı hazret-i mülûkâne buyurulmuş ve husûsât-ı muharrerenin istizân 

buyurulduğu vechile icrâ-yı iktizâlarının nezâret-i müşârun-ileyhâya havâlesi müte’allik ve 

şeref-sudûr buyurulan emr ü irâde-i seniyye-i cenâb-ı pâdişâhî muktezâ-yı münîfinden olarak 

mârü’z-zikr takrîrler yine savb-ı sâmi-i âsafânelerine i’âde kılınmış olmağla ol bâbda emr ü 

fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir. Fî 9 Ramazan Sene (12)76 [31 Mart 1860]. 
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VII-Mescid-i Nebevî İçin Gördes Dışında Halı Dokutulmasına Dair Belgeler 

Tasnif Adı: Meclis-i Vâlâ Tasnif Cinsi: MVL.  Dosya No: 339 Gömlek No: 80 

Tarihi: 1 Cemâziye’l-evvel 1270 [30 Ocak 1854]  Orijinâl No: 5 Takrîr 571 

Konusu: Harem-i Şerîf-i Hazret-i Nebevî için gerekli olan yedi yüz elli zirâ Uşak halısının Halıcı Hacı 

Mehmed Ağa eliyle temin edilmesine karar verildiği, ancak istenilen nitelikte halı bulunamadığı, 

yeniden imal edilmesinin ise zaman alacağının düşünüldüğü, bu sebepten Ayasofya Câmii'nde bin 

zirâdan fazla bulunan halılardan karşılanması yoluna gidilmesi hususunda Meclis-i Vâlâ'da karar 

verildiği. 

Mazbata 

Evkâf-ı Hümâyûn Nezâret-i Behiyyesi’nin Meclis-i Vâlâ’ya i’tâ buyurulan bir kıt’a takrîri 

me’âlinden müstebân olduğu vechile Harem-i Şerîf-i Hazret-i Nebevî’ye lüzûmu olan yedi 

yüz elli zirâ’ kalîçenin Uşak kalîçesinden olarak ve Kalîçeci Hacı Mehmed Ağa ma’rifetiyle 

tesviyesine geçende karâr verilmiş ise de şimdilik burada mutlûba muvâfık kalîçenin 

bulunamayacağı misillü müceddeden i’mâli dahi vakte muhtâç olacağından Ayasofya Câm-i 

Şerîfi’nden fazla kalub ba’zı hayrâta ferş olunmak üzere mahfûz bulunan bin zirâ’dan 

mütecâviz kalîçeden Harem-i Şerîf içün mezkûru’l-mikdâr kalîçenin tertîb ve irsâli husûsu 

istîzân olunmuş ve bu sûret muvâfık-ı maslahat görünmüş olduğundan ber-mûceb-i takrîr icrâ- 

yı iktizâsının nezâret-i müşârun-ileyhâya havâlesi Meclis-i Vâlâ’da dahi tezekkür kılınmış ise 

de ol bâbda ne vecihle emr ü irâde-i ‘aliyye-i vekâlet-penâhîleri müte’allik buyurulur ise ânâ 

göre îfâ-yı muktezâsı bâbında emr ü fermân. 
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Tasnif Adı: Meclis-i Vâlâ Tasnif Cinsi: MVL Dosya No: 338 Gömlek No: 48 

Tarihi: 20 Safer 1270 [22 Kasım 1853] Orijinâl No: 5 Takrir 293 

Konusu: Harem-i Şerîf-i Hazret-i Nebevî'de serili bulunan halıların   yenilenmeye ihtiyacı olduğu, 

ancak yürütülmekte olan tamirat sebebiyle şimdilik Bâbüsselam'dan Reîsiye Minaresi'ne kadar 

döşenmesine ihtiyaç bulunan yedi yüz elli zirâ halının nevresim-i Uşak halısından her zirâı yirmi beş 

kuruştan on dokuz bin beş yüz kuruşa Halıcı Hacı Mehmed Ağa marifeti ile satın alınması yolundaki 

Evkâf-ı Hümâyun Nezâreti'nin Meclis-i Vâlâ'ya sunduğu takririn uygun görüldüğüne dair Meclis-i 

Vâlâ mazbatası. 

Mazbata 

Evkâf-ı Hümâyun Nezâret-i Behiyyesi'’nin Meclis-i Vâlâ’ya i’tâ buyurulan bir kıt’a takrîri ile 

Şeyhü’l-Harem-i Hazret-i Nebevî devletlü paşa hazretlerinin merbût bir kıt’a tahrîrâtı 

me’allerinden müstebân olduğu üzere Harem-i Şerîf-i Hazret-i Nebevî’de mefrûş kalîçeler 

tecdîde muhtâç olmasıyla ebniye-i ‘âliyenin der-dest icrâ olan ta’mîrâtının hitâmında îcâbına 

bakılmak üzere şimdilik Bâbü’s-selâm’dan Reîsiye Minâre-i Şerîfesi'ne kadar mahalle ferşine 

lüzûm görünen yedi yüz elli zirâ kalîçenin nevresim-i Uşâk kalîçesinden olarak beher zirâ’ı 

yirmi beşer gurûşdan on dokuz bin beş yüz gurûşa Kalîçeci Hacı Mehmed Ağa ma’rifetiyle 

mübâya’asına karâr verilmiş ve müfâd-ı takrîr yolunda münâsib görünmüş olduğundan 

mûcibince tesviye-i îcâbı nezâret-i müşârun-ileyhâya havâlesi Meclis-i Vâlâ’da dahi tezekkür 

kılınmış  ise  de  ol bâbda  ne  vecihle  emr  ü  irâde-i ‘aliyye-i 

buyurulur ise ânâ göre îfâ-yı muktezâsı bâbında emr ü fermân. 

vekâlet-penâhîleri müte’allik 
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Tasnif Adı: Cevdet Evkâf Tasnif Kodu: C.EV  Tasnif No: 2559 

Konusu:  İzmir  Kadısı  İstanbul'a  gönderdiği  ilam  ile,  Medine-i  Münevvere'ye  İzmir  üzerinden 

gönderilecek olan otuz dört deve dengi yetmiş iki kantar dört bin üç yüz otuz üç zirâ seksen adet halıyı 

Mısır'ın İskenderiye Limanı'na götürmekle görevli Şehrî Mustafa Ağa'nın İzmir Emtia Gümrüğü Emini 

Abdullah Ağa huzurunda, bu halıların her kantarını ikişer kuruşdan yüz kırk dört kuruşa Venedik 

gemilerinden birine yüklediğini, kumpanya bedeli ile dört kişinin ve kendisinin harçlığı olan beş yüz 

kuruşu ve tüm bunların toplamı olan yedi yüz altı kuruşu adı geçen eminden aldığını ve yola çıktığını 

bildirmektedir. 

Der-i devlet  mekîne ‘arz-ı dâ’î-i kemîneleridir  ki,  Ravza-i Mutahhara-i Hazret-i Risâlet- 

penâhî ‘aleyhi efdalü’s-sâlat ve ekmelü’t-tahâyâda vâki’ Mescid-i Şerîf-i akdesin sinîn-i 

vâfireden berü kalîçeleri tebdîl olunmadığından muhtâc-ı tecdîd olduğu lede’l-inhâ sâbıkı 

üzere ve iktizâ eden seksen ‘aded kalîçeleri düstûr-ı ekrem ve a’zam ve müşîr-i efham ve 

muhterem sadrazam edâma Allahü Te’âlâ iclâlehü vezâ’if-i bi’t-te’yîd-i iktidârehü ve 

ikbâlehûnun çukadârlarından olub bu def’a Uşak cânibinden mübâya’a ve Medîne-i 

Münevvere ‘alâ sâkinihâ efdalü’t-tahâyâya nakl ve îsale me’mûr ve mübâşir ta’yîn buyurulan 

Şehrî Mustafa Ağa kulları meclis-i şer’i şerîfde Medîne-i İzmir’de vâki’ Emti’a Gümrüğü 

Emîni işbu râfi’ rıkka-i ubûdiyet ‘Abdullah Ağa kulları muvâcehesinde takrîr-i bast-ı kelâm 

eyleyüb ber-vech-i meşrûh ve mütâla’a ve Medîne-i Münevvere’ye nakl ve îsâle me’mûr 

olduğum otuz dört deve dengi ve derûnunda mevcûd yetmiş iki kantâr ve dört bin üç yüz otuz 

üç zirâ’ olmak üzere zikr olunan seksen kıt’a kalîçeleri emîn-i mûmâ-ileyh ma’rifetiyle 

İskenderiye-i Mısır’a nakl eylemek üzere Venedik sefînelerinden (isim belirtilmemiş) nâm 

kapudânın sefînesine beher kantârı ikişer gurûş navul ile vaz’ ve iktizâ eden yüz kırk dört 

gurûş navul ile kame? navulu ve kumanya bahâ ve masârıf-ı sâ’ire dört nefer âdemlerinin 

harçlığı olmak üzere yüz altı gurûş ve benim harçlığım olmak üzere beş yüz gurûşla min 

haysü’l-mecmû’ yediyüz elli gurûş gümrük-i mezbûr malından emîn-i mûmâ-ileyh yedinden 

ahz ve kabz eylediğimi Der-aliyye’ye i’lâm (iki kelime silik) istid’â etmekle takrîr-i 

meşrûhası zabt ve mübâşir-i mûmâ-ileyh sefîne-i merkûme irkâb ve savb-ı me’mûresine irsâl 

olunduğu bi’l-iltimas pâye-i serîr-i a’lâya ‘arz ve i’lâm olundu. Bâkıyü’l-emr hazret-i men 

lehü’l-emr. Hurrire fi’l-yevmi’r-râbi’ aşara min Şevvali’l-mükerrem li-sene semân ve 

mi’eteyn ve elf. (14 Şevvâl 1280) [23 Mart 1864]. 

El-‘Abdü’d-dâî li'd-Devleti’l-Aliyyeti’l-‘Osmâniye 

Samakovîzâde Ahmed Seyyid El-Müvellâ Hilâfetü be-Medîne-i İzmir. 
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Tasnif Adı: İrâde Evkâf Tasnif Cinsi: İ.EV. Dosya No: 31 Gömlek No: 9-2 

Konusu: Evkâf-ı Hümâyun Nâzırı'ndan sadarete sunulan arzda, Harem-i Şerîf-i Hazret-i Nebevî için 

Hereke Fabrika-i Hümâyûnu’nda imal edilen halıları götürmekle görevli Hazîne-i Evkâf-ı Hümâyûn 

Mektûbî Kalemi mümeyyizlerinden Keleş Efendi tarafından sunulan müzekkerede, gönderilen halıların 

Harem-i Şerîf'in birinci kısmına döşendiği, birinci kısımda bulunup da ikinci kısma döşenen halıların 

zamanla yıprandığı ve Harem-i Şerîf'e gayr-ı layık hale geldiği, bu sebepten bu halıların ashâb-ı 

kirâma ait mescitlere serilmesi gerektiği, Mescid-i Nebevî'nin ikinci kısmı için yeni halı imal 

edilmesine ihtiyaç bulunduğu ifade edilmiştir. Arzın devamında, bu hususla ilgili olarak mahalline 

gönderilen yazıya Harem-i Şerîf şeyhi ile müdürünün birlikte gönderdikleri cevabî tahriratta, imal 

edilip gönderilen halıların, kısm-ı evvel denilen yere serildiği, açık kalan yerlere de eski halılardan iyi 

olanların ilave edilmesi ile durumun bu senelik idare edildiği belirtilmektedir. Ayrıca Harem-i Şerîf'e 

yeni halı geldiğinde tasarruf olsun düşüncesi ile birinci kısımdakilerin ikinci kısma serildiği ancak 

halıların talep edilmesinden bu zamana kadar geçen süre içinde eski halıların da tamamen yıprandığı 

ve kullanılmaz hale geldiği, yeni halılardan geriye kalan yerler için 3010,7 m2 yetmiş altı adet halı ile 

Mihrâb-ı Hazret-i Nebevî ile Mihrâb-ı Osmâni ve Süleymânî içün üç adet seccade imal edilip 

gönderilmesi halinde Harem-i Şerîf'te açık yer kalmayacağı, imal edilecek halıların ve seccadelerin en 

ve boylarını gösteren cetvellerin gönderildiği, durumun Meclis-i İdâre-i Evkâf’a havale edildiği, 

halıların tüccara dokutulması halinde kazançlarını düşüneceklerinden sağlamlığına ve güzelliğine 

dikkat etmeyecekleri, bu sebepten halıların istenilen nitelikte ve evvelce gönderilenlere uygun şekilde 

dokunması, bedelinin Hazîne-i Hâssa-i Şâhâne ile Evkâf-ı Hümâyûn Hazînesi'nce karşılanması 

suretiyle Hereke Fabrika-i Hümâyûnu’nda imal ettirilmesinin ve eski halıların mescid-i şeriflere 

serilmesinde mahzur olup olmadığının Makâm-ı Meşihat’tan sorulması gerektiğinin düşünüldüğü 

belirtilmektedir. 

Nezâret-i Evkâf-ı Hümâyûn 

Mektubî Kalemi 

22 

Huzûr-ı Me’âlî-i Mevfûr-ı Cenâb-ı Sadâret-Penâhî’ye, 

Ma’rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki, 

Harem-i Şerîf-i Hazret-i Risâlet-penâhî içün bâ-irâde-i seniyye-i cenâb-ı pâdişâhi Hereke 

Fabrika-i Hümâyûnu’nda nesc ve i’mâl edilen kalîçeleri îsâle me’mûr olan Hazîne-i Evkâf-ı 

Hümâyûn Mektûbî Kalemi mümeyyizlerinden sa’âdetlü Keleş Efendi tarafından i’tâ olunan 

müzekkerede mezkûr kalîçeler Harem-i Şerîf-i müşârun-ileyhin kısm-ı evvel i’tibâr olunan 

mahall-i ‘âlîsine ferş olunmuş ise de kısm-ı evvelde bulunub kısm-ı sânîye ferş edilecek olan 

atîk kalîçeler mürûr-ı zamânla fersûde ve Harem-i Sa’âdet’e ferşe gayr-i lâyık bir hadde resîde 

olmuş olduğundan bahisle ‘atîk kalîçeler ba’zı ashâb-ı kirâma mensûb mesâcid-i şerîfeye ferş 

edilmek üzere kısm-ı sânî içün yeniden kalîçeler i’mâli lüzûmu ifâde olunması üzerine ol 

bâbda isti’lâmı hâvî sebk eden iş’âra cevâben Harem-i Şerîf-i Hazret-i Nebevî Meşîhât-ı 

‘Âliyyesi ile Müdirîn-i Behiyyesi'nden müştereken vârid olan 5 Kânûn-ı Evvel Sene (1)317 

[18 Aralık 1901] târihli tahrîrâtda i’mâl ve irsâl olunan kalîçeler kısm-ı evvel i’tibâr olunan 

mahall-i mübârekeye ferş olunduğu gibi açık kalan mahallâta da ‘atîk kalîçelerin eyüceleri 

‘ilâve ile bu senelik idâre-i maslahat olunduğu evvelce Harem-i Şerîf-i müşârun-ileyhin kısm- 

ı evveline kalîçe taleb olunub kısm-ı sânî içün kısm-ı evvelden nakl edilmesi kâ’ide-i tasarrufa 

ri’âyet kaziyesine mübtenî ise de kalîçelerin hîn-i talebinden şimdiye kadar güzâr eden 

müddet  zarfında  ‘atîk  kalîçeler  büsbütün  fersûde  olarak  me’mûr-ı  mûmâ-ileyhin  ifâdesi 
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vechile ferşe gayr-ı lâyık bir hâle gelmiş olduğu cedîd kalîçeden ‘ârî kalan mahaller içün 

terbi’an üç bin on metro ve yedi santim mesâhasında yetmiş altı ‘aded kalîçeye lüzûm olduğu 

lede’l-keşf anlaşıldığı ve bu mikdâr ‘aded ve mesâhada kalîçeler i’mâl ve irsal olunduğu halde 

derûn-ı envâr-ı meşhûn-ı Harem-i Şerîf’de açık mahal kalmayarak her taraf câmi’ü’ş-şerefi 

kâmilen tefrîş edilmiş olacağı ve Mihrâb-ı Hazret-i Nebevî ile Mihrâb-ı Osmâni ve Süleymânî 

içün üç ‘aded seccâdeye lüzûm bulunduğu iş’âr ve  Harem-i Şerîf-i Hazret-i Nebevî’nin 

tanzîm olunan resm-i musattahı ile i’mâli iktizâ eden kalîçelerin tûl ve arzını mübeyyin cedvel 

ve mihrâblar içün lüzûmu olan üç seccâde ile sâlifü’l-‘arz kalîçelerin kıble ciheti ve keyfiyet-i 

vaz’ını mübeyyin tanzîm olunan resim irsâl olunmakdan nâşî keyfiyet Meclis-i İdâre-i 

Evkâf’a lede’l-havâle evvelce Harem-i Şerîf içün kalîçe taleb olundukda bunların münâkasaya 

vaz’ı hâlinde nesc ve i’mâline tâlib olacak tüccârın istifâde maksadıyla nefâset ve metânetine 

matlûb derecede i’tinâ etmeyecekleri vârid-i hâtır olarak bu mahzûr ber-taraf edilüb matlûba 

muvâfık kalîçe tedârik edilmek ve bedeli Hazîne-i Hâssa-i Şâhâne ile Evkâf-ı Hümâyûn 

Hazînesi beyninde îrâd ve masraf vechile tesviye olunmak üzere lüzûmu olan kalîçelerin 

Hereke Fabrika-i Hümâyûnu’nda nesc ve i’mâli istîzân-ı vâkı’a üzerine makrûn-ı müsâ’ade-i 

seniyye-i hazret-i hilâfet-penâhî olarak ol vecihle kalîçeler Fabrika-i Hümâyûn’da nesc ve 

i’mâl olunarak mahall-i ‘âlîsine gönderilmiş olduğundan ’atîk kalîçelerin mesâcid-i şerîfe 

verüb zayfiye (sayfiye) ferşinde mahzûr-ı şer’î olub olmadığı Makâm-ı Vâlâ-yı Meşîhât- 

Penâhi’den ba’de’l-istiftâ îcâbı icrâ olunmak üzere bu kere taleb olunan kalîçeler ve 

seccâdelerin de evvelce gönderilen kalîçelere muvâfık sûretde tedâriki ve bedelinin yine 

hazîneyn beyninde îrâd ve masraf vechile tesviyesi içün Fabrika-i Hümâyûn’da nesc ve i’mâli 

münâsib görünmekde olduğundan ‘atabe-i felek-mertebe-i hazret-i zıllulâhîye ‘arz olunmak 

üzere keyfiyetin huzûr-ı sâmi-i cenâb-ı sadâret-penâhîlerine ‘arzı ifâde kılınmağın ol bâbda 

emr ü fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir. Fî 22 Zi’l-hicce Sene 1319 ve Fî 19 Mart Sene 1318 

[1 Nisan 1902]. Nâzır-ı Evkâf-ı Hümâyûn 
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Tasnif Adı: İrâde Evkâf Tasnif Cinsi: İ.EV. Dosya No: 31 Gömlek No: 9-3 

Tarihi: 8 Muharrem 1320 [17 Nisan 1902]Orijinâl No: 9 Muharrem 1320 [18 Nisan 1902] 

Konusu: İradesi için padişaha sunulansadaret tezkiresinde, Harem-i Şerîf için padişah iradesi ile 

Hereke Fabrika-i Hümâyûnu’nda dokunup mahalline gönderilen halıların kısm-ı evvel denilen yere 

serildiği, eski halıların kaldırıldığı, ancak bu durumun düzensizliğe yol açtığı, yeni halılardan sonra 

geri kalan yerler için 3010,7 m2 yetmiş altı adet halıya, Mihrâb-ı Hazret-i Nebevî, Mihrâb-ı Osmânî 

ve Süleymânî için üç adet seccadeye ihtiyaç duyulduğunun mahallinden bildirildiği, belirtilen halı ve 

seccadeler bedelinin Hazîne-i Hâssa-i Şâhane ile Evkâf-ı Hümâyûn Hazînesi tarafından 

karşılanacağı, halıların önceden gönderilenlere uygun şekilde Fabrika-i Hümâyûn'da imal 

ettirilmesine dair Evkâf-ı Hümâyûn Nezâret-i Celîlesi tarafından bir tezkire arz ve takdim edildiği ve 

meselenin belirtildiği şekilde yapılmasının padişah emrine bağlı olduğu belirtilmiştir. Padişahın 

mesele ile ilgili iradesi ise tezkirede ifade edildiği şekilde yapılması yönünde olmuştur. 

Bâb-ı ‘Âlî 

Dâ’ire-i Sadâret 

Amedî Divân-ı Hümâyûn 

3224 

‘Atûfetlü Efendim Hazretleri, 

Harem-i Şerîf-i Hazret-i Risâlet-penahî içün bâ-irâde-i seniyye-i cenâb-ı pâdişâhî Hereke 

Fabrika-i Hümâyûnu’nda nesc ve i’mâli ve mahalline irsâl olunan kalîçelerin kısm-ı evvel 

i’tibâr olunan mahall-i mübârekeye ferş olunarak açık kalan mahallere atîk kalîçeler vaz’ 

olunmuş ise de mezkûr kalîçe gayr-i muntazam bir hâle gelmiş olduğu ve cedîd kalîçeden hâlî 

kalan mahaller içün terbî’an üç bin on metro yedi santim mesâhasında yetmiş altı ‘aded 

kalîçeye ve  Mihrâb-ı Hazret-i Nebevî ile Mihrâb-ı Osmânî ve Süleymânî içün üç ‘aded 

seccâdeye lüzûm görüldüğü iş’âr-ı mahalliyeden anlaşılmış olduğundan zikr olunan kalîçeler 

ile seccâdelerin bedeli Hazîne-i Hâssa-i Şâhane ile Evkâf-ı Hümâyûn Hazînesi’nin îrâd ve 

masraf vechile tesviye olunmak üzere mezkûr kalîçelerin evvelce gönderilenlere muvâfık 

sûretde Fabrika-i Hümâyûn’da nesc ve i’mâl ettirilmesi husûsuna dâ’ir Evkâf-ı Hümâyûn 

Nezâret-i Celîlesi’nin tezkiresi ‘arz ve takdîm kılınmağla ol bâbda her ne vecihle irâde-i 

seniyye-i hazret-i hilâfet-penâhî şeref-sünû’ ve sudûr buyurulur ise hükm-i celîli infâz 

olunacağı beyânıyla tezkire-i senâveri terkîm olundu efendim. Fî 27 Zi’l-hicce Sene (1)319 Fî 

24 Mart Sene (1)318 [17 Nisan 1901]. 

Ma’rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki, 

Sadrazam 

Resîde-i dest-i ta’zîm olub melfûfuyla manzûr-ı ‘âlî buyurulan işbu tezkire-i sâmiye-i sadâret- 

penâhî üzerine mûcibince irâde-i seniyye-i hazret-i hilâfet-penâhî şeref-sudûr buyurulmuş 

olmağla ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir. Fî 8 Muharrem Sene (1)320 Fî 4 

Nisan Sene (1)318 [17 Nisan 1902] Ser-Kâtib-i Şehr-i Yâri 
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Tasnif Adı: Yıldız Tanifi Mütenevvi Maruzat Evrakı Bölümü Tasnif Cinsi:Y.Mtv 

Dosya No: 170 Gömlek No: 134 Tarihi: 27 Receb 1315 [22 Aralık 1897] 

Konusu: Medîne-i Münevvere'de genelde yaz mevsimi etkisini şiddetli bir şekilde göstermektedir. 

Kışın ise kar düşmese de soğuğun şiddeti fazladır. İklim bu şekilde iken, Mescid-i Nebevî'de bulunan 

halılar âded üzerine rûz-ı kâsımda serilmekte ve rûz-ı hızırda kaldırılmakta ve bu şekilde daha iyi 

muhafaza edilmeye çalışılmaktadır. Mahallinden bildirildiğine göre, bin iki yüz doksan iki senesinde 

Uşak mamulü olarak gönderilen halılar yirmi seneden beri şu ana kadar dayanmış ise de cemaatin 

çok olması sebebiyle artık eskimeye ve yıpranmaya başlamıştır. Durum bu şekilde iken iki sene sonra 

bu halıların tamamen harap olacağı düşünülmektedir. İmallerinin zaman alacağı düşünüldüğünden 

halıların siparişlerinin şimdiden verilmesi uygun görülmüştür. Mevcut halılardan bazıları tamir 

edilerek otuz beş, kırk kadar halı meydana getirilebilecektir. Harem-i Şerîf'in kısm-ı evvelinde bulunan 

halılardan kullanışlı olanlar kısm-ı sâniye nakledildiğinde kısm-ı evvel için dört bin dört yüz yetmiş 

dört zirâ on yedi parmak mahal içün yüz dokuz adet halıya ihtiyaç duyulacaktır. Bu halıların boy ve 

enlerini ve döşenecekleri yeri gösteren cetvel mahallinden gönderilmiştir. Dokunacak olan halıların 

kumaş boyaları has olmalı ve gönderilen numuneye göre dokunmalıdır. Bu halılar için açık artırma 

yapıldığında ihaleyi kazanan tüccar kazancını ve kârını düşüneceğinden halıların renklerine ve 

dayanıklılığına dikkat etmeyeceği düşünülmektedir. Bu yüzden belirtilen halıların HerekeFabrika-i 

Hümâyûnu’nda imal edilmesinde fayda bulunduğu düşünülmektedir. İstenilen niteliklere uygun olarak 

adı geçen fabrikada imal edilecek halıların masrafı Hazîne-i Hâssa-i Şâhâne ile Evkâf-ı Hümâyûn 

Hazînesi tarafından karşılanması düşünülmektedir. Halıların belirtildiği şekilde imal edilmesi ile ilgili 

olarak 30 Ağustos 1897 tarihinde bir tezkire sunulmuş ancak buna dair irade çıkmamıştır.  Bu 

sebepten yeniden bir tezkire daha yazılarak gerekli iradenin çıkması istenmiştir. 

Nezâret-i Evkâf-ı Hümâyûn 

Mektûbî Kalemi 

‘Aded 

19 

Medîne-i Münevvere nevverallahü te’âlâ ilâ yevmi’l-âhirede mevsim-i sayf hükmünü şiddetle 

icrâ eylediği gibi eyyâm-ı şitâda her ne kadar kar düşmez ise de burûdet şedîd ve mü’essir 

olduğu içün harem-i melâik-hadem-i Hazret-i Nebevî’ye mahsûs kalîçelerin rûz-ı kâsımda 

ferş ve rûz-ı hızırda ref’i mine’l-kadîm mu’tâd olmağla vech-i meşrûh üzere hareket ve ferş ve 

ref’ olundukları zaman hüsn-i muhâfazalarına i’tinâ ü dikkat olunması cihetle inhâ-yı mahallî 

üzerine bin iki yüz doksan iki senesinde Uşak ma’mûlâtından olarak irsâl edilmiş olan 

kalîçeler şimdiye kadar dayanmış ve artık eskimeğe ve yıpranmağa başlamış ve Harem-i 

Muhterem-i Hazret-i Peygamberî’nin kesret-i cema’ati umûr-ı müslimeden bulunmasına göre 

mevcûd olan kalîçelerin yirmi seneden berü dayanmaları ber-vech-i muharrer hüsn-i 

muhâzalarına ikdâm ve ihtimâm olunmakla berâber kumaş ve boyaları dahi hâs olmakdan 

neş'et eylemiş idüğü der-kâr bulunmuş idüğünden ve ma'a hezâ mevcûd kalîçelerin iki 

seneden sonra bütün bütün harâb olacakları gayr-i hafî bulunduğundan ve diğerlerinin 

i’mâliyle mahall-i ‘âlîsine irsâli bi’t-tabi’î zamâna muhtâç olduğundan şimdiden sipârişe 

lüzûm göründüğünden ve mevcûd kalîçeler meyânında ba’zılarının pek eskimiş mahalleri 

ihrâc ve ‘ilâve olunmak gibi mümkünü’l-icrâ ta’mîr ve tesviye sûretiyle otuz beş veyâ kırk 

kadar kalîçe vücûda getürüleceği cihetle ‘umûm Harem-i Şerîf saf mahalleriçün ‘ınde’l- 

mesâha terbî’an yedi bin doksan zirâ’-ı mi’mârî satha bâliğ olan yüz kırk beş ‘aded kalîçeden 

âhir-i Harem-i Şerîf'e mahsûs olub kısm-ı sânî i’tibâr olunan üç bin yüz yirmi üç zirâ’ on 
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sekiz parmak sathındaki otuz altı ‘aded kalîçenin mevcûddan husûle getirileceğinden bahisle 

dâhil-i Harem-i Şerîf’e mahsûs olub kısm-ı evvel i’tibâr olunan dört bin dört yüz yetmiş dört 

zirâ’ on yedi parmak mahal içün yüz dokuz ‘aded kalîçenin tûl ve ‘arzlarını mübeyyin ve ferş 

olunacakları safları masraf olarak tanzîm ve irsâl olunan cedvel mûcibince ve kumaş 

boyalarının hâlis ve hâss olmak sebebiyle metânet-i asliyeleri derkâr olan mevcûd 

kalîçelerden gönderilen numûneye göre nesc ve i’mâl ettirilerek irsâli hakkında Harem-i 

Şerîf-i Hazret-i Nebevî Meşîhât-ı Celîlesiyle Müdiriyet-i Behiyyesi'nden vârid olan tahrîrât 

Meclis-i İdâre-i Evkâf’a lede’l-havâle mezkûr kalîçelerin nefâset ve metânet cihetiyle de en 

güzel kalîçelere fâ’ik olarak nesc ve i’mâl etdirilmesi nezd-i diyânet-vüfûr-ı hazret-i hilâfet- 

penâhîleri matlûb ve müstelzim olacağı âşikâr bulunmuş ve şu sûretle bi’l-münâkasa nesc ve 

i’mâline tâlib olan tüccârın bedel-i münâkasadan ziyâde ticâret etmek maksadıyla nefâset ve 

metânetine matlûb derecede i’tinâ etmeyeceği vârid-i hâtır olmuş ve sâye-i ma’mûriyet-vâye-i 

hazret-i pâdişâhîdeHerekeFabrika-i Hümâyûnu’nca nesc ve i’mâl edilmekde bulunan bi’l- 

cümle mensûcâtın ve o cümleden olarak dokutturulan kalîçelerin nefâset ve metâneti tenvîr-i 

‘uyûn-ı mübâhet ve şükrân eylemekde bulunmuş olmasına binâ’en Fabrika-i Hümâyun 

tarafından hem Harem-i Şerîf-i Hazret-i Nebevî’ye bir hidmet-i müftehıre olmak ve hem de 

Harem-i melâik-hadem-i Hazret-i Nebîyyi Ekremin kudsiyet ve şerefine münâsib ve matlûba 

muvâfık kalîçe ferş edilmek ve bedeli Hazîne-i Hâssa-i Şâhâne ile Evkâf-ı Hümâyûn Hazînesi 

beyninde îrâd ve masraf vechile tesviye ve îfâ kılınmak üzere lüzûmu olan kalîçelerin mezkûr 

Fabrika-i Hümâyûn ma’rifetiyle nesc ve i’mâl ettirilmesi sûretinin atabe-i felek-mertebe-i 

hazret-i zıllullâhîye ‘arzı ile her ne vecihle emr ü fermân isâbet-beyân-ı hilâfet-penâhî şeref- 

efzâ-yı sünû’ olur ise hükm-i celîline tevfîk mu’âmele olunmak üzere nezârete teblîğ 

buyurulması zımnında eb’âd pusulasının leffiyle keyfiyet 18 Ağustos Sene (1)313 [30 

Ağustos 1897] tarih ve (Boşluk) numorolu tezkire-i ‘âcizî ile ‘arz olunmuş olduğu halde 

müntazır olan irâde-i seniyye-i cenâb-ı pâdişahî henüz teblîğ buyurulmamış  olduğundan 

tekrâr ‘arz ve istîzân-ı keyfiyete ibtidâr kılındı. Ol bâbda emr ü fermân hazret-i men lehü’l- 

emrindir. Fî 27 Receb Sene 1315 ve Fî 9 Kânûn-ı Evvel Sene 1313 [22 Aralık 1897]. 

Nâzır-ı Evkâf-ı Hümâyûn. 
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Sonuç 

Orta Asya'da Türklerle meskun Altay Dağları'nda bulunan beşinci Pazırık kurganında 

buzullar içerisinde Sovyet Arkeolog Rudenko tarafından 1953 yılında bulunan halı bugün için 

bilinen en eski halı olarak kabul edilmektedir. Gördes düğümü tekniği ile çok ince yün 

iplikten dokunmuş olan 1.89×2 metre boyutlarındaki bu halının 10 cm2'sinde 36000 düğüm 

bulunmaktadır. Asya Hunları'na ait kabul edilen ve M.Ö. 3-2.  yüzyıla tarihlenen bu halı 

bugün Leningrad Ermitaj Müzesi'nde sergilenmektedir.Sir Marc Aurel Stein tarafından Doğu 

Türkistan'da Lou-Lan'da Lop-Nor'da 1906 ve 1908'de yapılan kazılarda ele geçirilen ve M.Ö. 

3-4. yüzyıla tarihlenen halıların Pazırık halısından sonra en eski halılar olduğu 

düşünülmektedir. Bu halılardan sonra bilinen en eski düğümlü halıyı 1913'te A. Von Le Coq 

Turfan araştırmalarını yaparken Kuça'nın batısında Kızıl'da bulmuştur. Bulunan bu halı 

parçası 16×26 cm2 boyutlarında olup M.S. 5-6. yüzyıllara tarihlendirilmektedir. 

Düğüm tekniği Abbasiler devrinde Orta Asya'dan Batı'ya getirilmiş ve bundan sonra 

Selçuklu Türklerinin hakimiyeti ile önce İslam dünyasına sonra Müslüman olmayan bölgelere 

yayılmıştır. Büyük Selçuklular devrinden günümüze hiç bir halı kalmamıştır. Bugün için 

Anadolu Selçuklularına ait on sekiz halının var olduğu bilinmektedir. Bu halılardan sekizi 

Konya Alaeddin Câmii'nde, üçü Beyşehir Eşrefoğlu Câmii'nde, yedisi de Fustat'ta 

bulunmuştur.Selçuklu halılarından Konya'da bulunanlar İstanbul Türk İslam Eserleri 

Müzesi'nde, Beyşehir örneklerinden ikisi Konya Mevlana Müzesi'nde, biri Londra Edmund 

De Unger Koleksiyonu'nda, Fustat örnekleri ise İsveç'te Stokholm Milli Müzesi'nde ve 

Göttenburg Röhss Müzesi'nde bulunmaktadır. 

İtalyan, İspanyol ve Flaman ressamlarının tablolarında canlandırılan XIV. ve XV. 

yüzyıllara tarihlenen hayvan figürlü halıların Anadolu'da dokunduğu kabul edilmektedir. Bu 

halılarda zemin genellikle küçük ve büyük karelere bölünmüştür. Karelerin içine 

sekizgenler,bunların içine de değişik hayvan figürleri yerleştirilmiştir. Bu halıların büyük ve 

küçük boyutta olanları bulunmaktadır. XV-XVI. yüzyılda dokunan Erken Osmanlı Devri 

Halıları da XV. yüzyıl halıları gibi Avrupalı ressamların tabloları vasıtasıyla tanınmaktadır. 

Avrupa'ya ihraç edilen Osmanlı halıları o dönemde Avrupalı ressamların yaptıkları resimlerde 

fon olarak kullanılmıştır. 1450'li yıllardan itibaren Türk halılarını resmetme geleneği İtalyan 

sanatçılarla başlamış ve diğer Avrupalı ressamlarla XVIII. yüzyıla kadar sürmüştür. Erken 

devir  Osmanlı halıtiplerine  bu  ressamlardan  Hans  Holbein'in  (1497-1543)  ve  Lorenzo 

Lotto'nun  (1480-1556)  adları  verilmiştir.  Klasik  devir  Osmanlı  halıları  içerisinde  saray 

halıları, madalyonlu ve yıldızlı Uşak halıları önemli bir yer teşkil etmektedir. XVII. yüzyılda 

Uşak halılarının ününü kaybetmeye başlaması ile Batı Anadolu'da Gördes, Kula, Bergama, 

Milas ve İç Anadolu'da Konya-Ladik, Kırşehir ve Mucur halıları ün kazanmaya başlamıştır. 

Belirtilen bu yerlerde XVIII. ve XIX. yüzyıllarda ihracata yönelik halılar dokunmuştur. 

Hereke Fabrikası'nda ve Feshane'de dokunan halılar da geç devir Osmanlı halıları içerisinde 

önemli beri yere sahiptir. 

Gördes halıcılığının XVI. yüzyıldan itibaren yaygınlaşmaya başladığı belirtilse de 

mevcut bilgilere göre XVI. yüzyıl başı ve öncesine tarihlenen Gördes halısı yoktur. Müze ve 

koleksiyonlarda XVII.  yüzyıla  mal edilen Gördes halıları genellikle seccade türündendir. 

XVII. yüzyıldan XIX. yüzyılın ikinci yarısına kadar klasik Anadolu halıları tipinde dokunan
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Gördes seccadeleri bu tarihten sonra Avrupa'nın etkisi ve talebi doğrultusunda üretilmeye 

başlanmıştır. Üretilen bu halılar Kız Gördes, Göbekli Gördes, Kandilli Gördes, Avizeli 

Gördes, Mihraplı Gördes, Marpuçlu/Sütunlu Gördes, İbrikli Gördes, Sinekli Gördes, Çilli 

Gördes, Saf Gördes, Elmalı Gördes, Taraklı Gördes, Koç Boynuzlu Gördes, Manzaralı 

Gördes, Nevresim Gördes, Basra Gördes, Kızıl/Mecid/Barok Gördes ve Kendirli Gördes gibi 

adlarla anılmaktadır. 

Osmanlı Arşivi'nde yaptığımız araştırmalarda Gördes halıcılığı ile ilgili bir çok 

belgeye rastlanmıştır. Bu belgelerin tarih itibariyle XVI. ve XVII. yüzyıla kadar geriye 

gitmediği, en erken tarihli olanların XVIII. yüzyılın son çeyreğine ait olduğu görülmüştür. 

XVIII. yüzyıla ait bu belgeler de halı dokumacılığı ile ilgili olmayıp, daha çok çuval ve kilim 

dokumacılığı ile ilgilidir. Belgelere göre, diğer Batı Anadolu'daki dokuma merkezlerinden 

istendiği gibi Gördes'ten de kendi hissesine düşen kilim ve çuvalları Cebehâne'ye teslim 

etmesi istenmiştir. XIX. yüzyıl başına ait bazı belgelere göre, Gördes ve Demirci taraflarında 

halı ve kilimlerin malzemelerinin boyanmasında kullanılan kökboyanın her iki kazada ziraatı 

yapılmakta ve üretilen kökboyanın ihtiyaç fazlası satılmaktadır. 

XIX. yüzyılda  Gördes'te  üretilen  halı  ve  seccadeler  yurt  içinde  sarayların,  sultan

kızlarına ait dairelerin, selatin camilerinin, mescitlerin ve mekteplerin tefrişinde 

kullanılmıştır. Gördes halıları Viyana ve Berlin gibi yurtdışındaki Osmanlı elçilik binalarının 

döşenmesinde de kullanılmıştır. Gördes halıları yabancı devlet başkanlarına hediye olarak da 

gönderilmiştir. Nitekim 1870-71 yıllarında silah alımlarındaki yardımlarından dolayı bir 

Gördes halısı milli sanatımızın değerli bir örneği olarak Crown Palace'nin kabul salonuna 

döşenmek üzere Amerikan Başkanı'na hediye edilmiştir. 

Padişah dahili üretime destek olmak için saraylarını Gördes halısı ile tefriş etmek 

istemiştir. İhtiyaç duyulan Gördes halısını temin için yapılan ihaleyi kazanan kişiler Gördes'te 

üretime başladıklarında bu işten zarar gören İzmirli ve İstanbullu tüccarlar bu üretime engel 

olmak için Şurâ-yı Devlet'e gerçeğe aykırı bazı ihbarlarda bulunmuşlardır. Bu ihbarlara göre 

Gördes'teki halılar çürük yapağı ve sahte boya kullanılarak imal edilmektedir. Gördesliler 

yapılan bu asılsız şikayetleri duyduklarında bu tür yalan haberlere itibar edilmemesi 

hususunda hükümet merkezine mahzar göndermişlerdir. Gördes halıcılığına, dolayısı ile dahili 

üretime zarar veren bir diğer neden yabancı devletlerin uyguladıkları gümrük vergileridir. 

Üreticiler bu hususta uyanık davranmaktadırlar. Gümrük vergilerinin yükseltileceğine dair 

duyum alan üreticiler buna engel olunması için hükümetten gerekli girişimlerde bulunmasını 

istemişlerdir. 

XIX. yüzyıl ortalarında devlet, Gördes ve Uşak halıcılığını geliştirme gayreti

içindedir. Bu iki kazadaki halıcılık geliştirilerek buralarda üretilen halılara olan rağbetin 

artırılması amaçlanmaktadır. Bunun sağlanması için Gördes ve Uşak'ta Nevresim Halı, Kilim 

(Yeni usul/moda halı kilim) üretimi teşvik edilmektedir. Her iki kazadan belirtilen türde halı 

imal etmeyi taahhüt eden iki halı tüccarına belli faizle ve süre ile 1300 kese yardım 

yapılmıştır. Yapılan bu kredi yardımı yanında yeni tarz/moda/usul halıların satışını artırmak 

için beş sene süre ile gümrük muafiyeti uygulaması getirilmiştir. Bu muafiyetin süresi 

dolduğunda tekrar bir kaç yıl uzatıldığı görülmektedir. Yeni usul halı üretiminde ne kadar 

başarı sağlandığına dair belgelerde bilgi bulunmamaktadır. Ancak halı üretimini teşvik için 
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verilen paraların zamanında tahsil edilemediği, hatta kredi alan şahıslardan birinin vefat ettiği 

ve paranın mirasından tahsil edilme yoluna gidildiği görülmektedir. 

Gördes halıcılığı ile ilgili arşiv belgelerinin büyük kısmı Gördes'te dokunan ve 

Mescid-i Nebevî'ye gönderilen halılarla ilgilidir. Bu belgelere göre, Mescid-i Nebevî'ye 1814- 

1816, 1832-1834, 1842, 1856, 1857-1859 tarihleri arasında değişik sayıda ve farklı 

büyüklükte halılar gönderilmiştir. Konu ile ilgili belgelerin bazısında istenen halıların toplam 

arşun/endaze/metrekaresi, bazısında ise serilecek olduğu mahaller belirtildikten sonra istenen 

halıların her birinin ayrı ayrı ölçüsü verilmiştir. Mescid-i Nebevî'nin halı ile tefriş edilmesi, bu 

kutsal yerlere yapılan diğer işler kadar önemli kabul edilmektedir. Bu iş bir plan dahilinde 

itina ile yapılmaktadır. Mekke ve Medine'den halı talep edildiğinde öncelikle istenen halılar 

için ölçüler talep edilmektedir. Daha sonra, hükümet merkezinde, dokunacak halılarla ilgili 

numuneler belirlenmektedir. Dokunacak halılar için Nessâcbaşı ve bir mübaşir 

görevlendirilmekte, ellerine uyacakları bir talimat ve numuneler verilerek halı dokunacak 

kazaya (Gördes'e) gönderilmektedir. Konu ile ilgili olarak benzer içerikte vilayet valisine ve 

sancak mutasarrıfına emirler verilmektedir. Mübaşir ve Nessâcbaşı Gördes'e geldiğinde 

elindeki emri yetkililere ve ilgilileri duyurmak için mahkemeye davet etmektedir. Yetkililerin 

ve halı dokumasını bilen kişilerin mahkemeye gelmesinden sonra emrin içeriği ve ne 

yapılması gerektiği herkese  tek  tek  anlatılmaktadır. Halılar mümkün  mertebe zamanında 

yetiştirilmeye çalışılmaktadır. Ancak bazen salgın hastalıklar sebebi ile halılar zamanında 

dokunamamakta ve ek süre talep edilmektedir. Halılar imal edildikten sonra develere 

yüklenerek önce Manisa'ya buradan da İzmir Limanı'na taşınmaktadır. Halıların numuneye 

uygun olarak imal edilip edilmediği, ya İzmir'de yada İstanbul'a gönderilerek yapılmaktadır. 

Bu muayenenin yapılmasından sonra halılar bir gemiye yüklenmekte, görevli bir kişinin 

nezaretinde önce İskenderiye Limanı'na ulaştırılmakta buradan da develerle mahalline 

gönderilmektedir. 

Mescid-i Nebevî'ye gönderilen halıların ölçüleri hayli büyüktür. Hatta belgelerde 

bazen bu halıların bir devenin kaldıramayacağı kadar ağır olduğu ifade edilmektedir. Bu 

durum halıları taşımada, silkmede, yıkamada ve tekrar sermede zorluk oluşturmaktadır. Bu 

yüzden sonraki yıllarda istenen halıların boyutları önceki tarihlerde istenenlere göre biraz 

daha küçüktür. Boyları ve enleri büyük olan bu halıların Gördes'te özel olarak imal edilmiş ve 

kurulmuş tezgahlarda dokunduğu anlaşılmaktadır. Mescid-i Nebevî'ye gönderilen halılar saf 

seccadesi şeklinde imal edilmekte olup bunlar bir, iki ve üç mihraplı olarak dokunmaktadır. 

Tasarrufa riayet için Mescid-i Nebevî'nin ilk kısmında yer alan halılar eskidiğinde bunlar 

mescidin ikinci kısmına serilmekte ilk kısma yeni dokunan halılar tefriş edilmektedir. Mescid- 

i Nebevî'ye halı yanında hasır da serilmekteydi. 

XIX. yüzyılın ilk yarısında Mescid-i Nebevî genelde Gördes halıları ile tefriş 

edilmektedir. Ancak yüzyılın ikinci yarısından itibaren Uşak taraflarında dokunan halıların da 

Mescid-i Nebevî'nin tefrişinde kullanıldığı görülmektedir. XIX. yüzyılın sonlarına doğru 

Mescid-i Nebevî ve padişah sarayları için Uşak ve Gördes dışında Hereke Fabrika-i 

Hümâyunu'nda halılar dokunmaya başlanmıştır. 

Belgelerde ısrarla üzerinde durulan hususlardan biri XIX. yüzyıl ortalarından itibaren 

Gördes ve Uşak taraflarında dokunan halıların eskisi gibi rağbet görmediği ve alıcısının 

bulunmadığı hususudur. Artık Uşak ve Gördes halıları eski sahip olduğu şöhreti ve değeri 

kaybetmeye başlamıştır. Bunun sebebi 1864 yılından sonra Anadolu'daki pek çok dokuma 
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merkezinde  ve  Gördes'te  ihracata  yönelik  halı  üretimine  başlanmış  olmasıdır.  Artık  halı 

üretimi Avrupalıların zevkine uygun renk ve motiflerle yapılmaya başlanmıştır. Halı imalinde 

yün yerini pamuk, tabii boyaların yerini de kimyasal boyalar almaya başlamıştır. 

Belgelerde Gördes halılarında kullanılan desen ve motiflerle ilgili bilgi 

bulunmamaktadır. Bununla birlikte, halıların hangi renklerde imal edildiği hususunda az da 

olsa bazı bilgiler verilmiştir. Bu bilgilere göre, Gördes halıları göğez, mavi, tahanî, elvan 

renkli, kırmızı, yeşil ve lacivert renkte imal edilmektedir. Gördes'te XX. yüzyıl başlarında 

yaklaşık 2700 işçi 800 tezgahta 60.000 m2 halı dokumaktadır. Bu rakamlar kazada yoğun bir 

halıcılık faaliyetinin olduğunu göstermektedir. Bu yoğun halıcılık faaliyetinin XIX. yüzyılın 

ilk yarısında da mevcut olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Zira yüzyılın ilk yarısında 

farklı tarihlerde Mescid-i Nebevî'ye 5-6 bin m2 Gördes halısı gönderilmektedir. 

Halı dokumacılık sanatında düğüm tekniğine adını vermiş olan Gördes'in günümüzde 

bu tekniğe yakışır şekilde bir halıcılık faaliyeti içerisinde olduğunu söylemek zordur. 

Fabrikasyon olarak gerçekleştirilen halı üretimi bir zamanlar Anadolu'daki birkaç önemli halı 

dokuma merkezinden biri olan Gördes'in bu sanattaki ününün ve yerinin unutulmasına neden 

olmuştur. Tarihi bir geçmişi olan Gördes halıcılığı tarihteki ününü ve değerini halıcılıktaki 

sahip olduğu eski bilgi,  teknik ve yöntemlerle kazanabilecektir. Gördes'te bu hususta bir 

gayretin de mevcut olduğu görülmektedir. Bir gazete sayfasında okuduğumuz bir haber bizi 

bu hususta sevindirmiştir. İlgili habere göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın teknik 

danışmanlığında gerçekleştirilen "Bir usta Bin Usta" projesi kapsamında Manisa Gördes halı 

dokumacılığı kursu Manisa E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda başlamıştır. İlk olan bu projenin 

hedefi Anadolu'da kaybolan yada kaybolmaya yüz tutan mesleklere olan ilgiyi artırmak ve bu 

meslekleri yeniden canlandırmaktır.346 Temennimiz bu projenin amacına ulaşması ve bu tip 

projelerin sayısının 

çıkmasıdır. 

artması ve tarihi çok eskilere dayanan halıcılık sanatının gün yüzüne 

346 Zaman Gazetesi, 23 Ekim 2013 Çarşamba, s. 12 
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EKLER: 

EK-1 Gördes Ayan ve Eşrafının, Gördes Halıcılığı Aleyhine Faaliyette Bulunan İzmir ve 

İstanbul Halı Tüccarlarının Yalan Sözlerine İtibar Edilmemesine Dair Mahzarı 

BOA. İ. DH. No:581/40424-1a-b 
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EK-2 ESKİ GÖRDES HALI VE SECCADELERİNE AİT ÖRNEKLER 

Resim‐1 18. Yüzyıl Gördes Halısı, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, 127×185 cm, (Türk El Dokuması 

Halılar Katalog 5, Model Kodu 510, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı , Ankara, Tarihsiz). 
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Resim‐2 18. Yüzyıl Gördes Halısı, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, 105×148 cm, (Türk El Dokuması 

Halılar Katalog 5, Model Kodu 560, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, Tarihsiz). 
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Resim‐3 18. Yüzyıl Gördes Halısı, Özel Koleksiyon, 107×152 cm, (Türk El Dokuması Halılar Katalog 5, 

Model Kodu 585, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı , Ankara, Tarihsiz). 
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Resim‐4 17. Yüzyıl Gördes Halısı, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, 143×170 cm, (Türk El Dokuması 

Halılar Katalog 5, Model Kodu 446, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı , Ankara, Tarihsiz). 
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Resim‐518. Yüzyıl Gördes Halısı (Konya Etnoğrafya Müzesi) 
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Resim‐6 18. Yüzyıl Gördes Halısı (Konya Etnoğrafya Müzesi). 
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Resim‐7 17. Yüzyıl Gördes Seccadesi, (Kazım Dirik, Eski ve Yeni Türk Halıcılığı ve Cihan Halı Tipleri 

Panoraması, İstanbul, 1938). 
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Resim‐8 17. Yüzyıl Gördes Seccadesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, No: 15, 2,24×1,27 cm. (Kazım 

Dirik, Eski ve Yeni Türk Halıcılığı ve Cihan Halı Tipleri Panoraması, İstanbul, 1938, s. 67). 
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Resim‐9 17. Yüzyıl İbrikli Gördes Halısı, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, No: 10, 4,52×2,62 cm. (Kazım 

Dirik, Eski ve Yeni Türk Halıcılığı ve Cihan Halı Tipleri Panoraması, İstanbul, 1938, s. 69). 
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Resim‐10 17. Yüzyıl Gördes Seccadesi, Levha 132, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, İstanbul, (Oktay 

Aslanapa, Türk Halı Sanatı'nın Bin Yılı, Eren yayıncılık, İstanbul, 1987. s. 173). 
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Resim‐11 17. Yüzyıl Sonu Gördes Seccadesi, Levha 133, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, İstanbul, (Oktay 

Aslanapa, Türk Halı Sanatı'nın Bin Yılı, Eren yayıncılık, İstanbul, 1987. s. 173). 
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Resim‐12  18.  Yüzyıl  Gördes  Seccadesi,  Levha  134,  Türk  İslam  Eserleri  Müzesi,  İstanbul,  (Oktay 

Aslanapa, Türk Halı Sanatı'nın Bin Yılı, Eren yayıncılık, İstanbul, 1987. s. 174). 
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Resim‐13 17. Yüzyıl Sonu Çift mihraplı Kız Gördes, Levha 135, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, İstanbul, 

(Oktay Aslanapa, Türk Halı Sanatı'nın Bin Yılı, Eren yayıncılık, İstanbul, 1987. s. 175). 
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Resim‐14 18. Yüzyıl Sonu Kandilli Gördes Seccadesi, Moskova Devlet Müzesi, 140×223, (Geçmişten 

Geleceğe Gördes, Haz. Feridun Bayram, İzmir, 2008, s. 369). 
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Resim‐15 18. Yüzyıl Göbekli Gördes Seccadesi, Konya Mevlana Müzesi,(Geçmişten Geleceğe Gördes, 

Haz. Feridun Bayram, İzmir, 2008, s. 370). 
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Resim‐16 18. Yüzyıl   Gördes Seccade Halısı, Spuhler‐Koni‐Volkman'dan, Sanat Tarihi Bölümü Arşivi, 

(Geçmişten Geleceğe Gördes, Haz. Feridun Bayram, İzmir, 2008, s. 369). 
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Resim‐17  17‐18.  Yüzyıl  Gördes  Seccadesi,  Batı  Berlin Türk  ve  İslam  Eserleri  Müzesi, (Geçmişten 

Geleceğe Gördes, Haz. Feridun Bayram, İzmir, 2008, s. 369). 
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Resim‐18 17‐19. Manzaralı Gördes Halısı, Londra Victoria and Albert Museum, (Geçmişten Geleceğe 

Gördes, Haz. Feridun Bayram, İzmir, 2008, s. 369). 
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Resim‐19 18‐19 Yüzyıl Gördes Seccadesi, Manisa Müzesi, 163×118 cm, (Geçmişten Geleceğe Gördes, 

Haz. Feridun Bayram, İzmir, 2008, s. 369). 
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Resim‐20  18.  Yüzyıl  Gördes  Saf  seccadesi,  7,17×2,45  m,  İstanbul‐Eyüp  Taşburun  Dergahı'ndan 

getirilmiştir.(Ülkü Bilgin, "Saf Seccadeler", Kültür Bakanlığı Sanat, Yıl 3, Sayı 6, Haziran 1977, s. 53). 
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Resim‐21  18.  Yüzyıl Sinekli Gördes Seccadesi, 5,25×1,40 m (Ülkü Bilgin, "Saf Seccadeler", Kültür 

Bakanlığı Sanat, Yıl 3, Sayı 6, Haziran 1977, s. 53). 
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Resim‐22 18. Yüzyıl Gördes seccadesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi,124×166 cm, (Türk El Dokuması 

Halılar Katalog 2, Model Kodu 127, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, Tarihsiz). 
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Resim‐23 18. Yüzyıl Gördes Seccadesi, Antalya Müzesi, 30×50 dm, (Türk El Dokuması Halılar Katalog 

2, Model Kodu 139, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, Tarihsiz). 
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Resim‐24  18.  Yüzyıl  Gördes  Halısı, Vakıflar  Halı  Müzesi, 120×171  cm, (Türk  El  Dokuması  Halılar 

Katalog 2, Model Kodu 143, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, Tarihsiz). 
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Resim‐25  19.  Yüzyıl  Gördes  Halısı, Vakıflar  Halı  Müzesi, 135×176  cm, (Türk  El  Dokuması  Halılar 

Katalog 2, Model Kodu 178, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, Tarihsiz). 
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Resim26  Mescid‐i  Nebevî'ye  gönderilmek  üzere  dokunması  düşünülen  Gördes  seccadeleri  için 

oluşturulan numune (1857‐1859). BOA. İ. DH. No: 48/2362‐2 
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