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TAKDİM

İnsanlık tarihi, akıl ve düşünce sahibi bir varlık olan insanın kurduğu 

medeniyetleri, medeniyetler arasındaki ilişkileri anlatır. İnsan, zihnî faali-

yetlerde bulunma kabiliyetiyle bilim, sanat ve kültür değerleri üretir, üret-

tiği kültür ve düşünce ile de tarihin akışına yön verir.

Medeniyetler, kültürler, dinler, ideolojiler, etnik ve mezhebî anlayışlar 

arasındaki ilişkiler kimi zaman çatışma ve ayrışmalara, kimi zaman da uz-

laşma ve iş birliklerine zemin hazırlamıştır.

İnsanların, toplumların ve devletlerin gücü, ürettikleri kültür ve mede-

niyet değerlerinin varlığıyla ölçülmüştür. İnsanoğlu olarak daha aydınlık 

bir gelecek inşa edebilmemiz, insanlığın ortak değeri, ortak mirası ve ortak 

kazanımı olan kültür ve medeniyet değerlerini geliştirebilmemizle müm-

kündür.

Bizler, Selçuklu’dan Osmanlı’ya ve Cumhuriyet’e kadar büyük devletler 

kuran bir milletiz. Bu büyük devlet geleneğinin arkasında büyük bir me-

deniyet ve kültür tasavvuru yatmaktadır.

İlk insandan günümüze kadar gökkubbe altında gelişen her değer, haki-

katin farklı bir tezahürü olarak bizim için muteber olmuştur. İslâm ve   Türk 

tarihinden süzülüp gelen kültürel birikim bizim için büyük bir zenginlik 

kaynağıdır. Bilgiye, hikmete, irfana dayanan medeniyet değerlerimiz tarih 

boyunca sevgiyi, hoşgörüyü, adaleti, kardeşlik ve dayanışmayı ön planda 

tutmuştur.

Gelecek nesillere karşı en büyük sorumluluğumuz, insan ve âlem tasav-

vurumuzun temel bileşenlerini oluşturan bu eşsiz mirasın etkin bir şekilde 

aktarılmasını sağlamaktır. Bugünkü ve yarınki nesillerimizin gelişimi, geç-

mişimizden devraldığımız büyük kültür ve medeniyet mirasının daha iyi 

idrak edilmesine ve sahiplenilmesine bağlıdır.



Felsefeden tababete, astronomiden matematiğe kadar her alanda,   Me-

dine’de, Kâhire’de,    Şam’da,     Bağdat’ta, Buhara’da, Semerkant’ta,          Horasan’da, 

Konya’da, Bursa’da, İstanbul’da ve coğrafyamızın her köşesinde üretilen de-

ğerler, bugün tüm insanlığın ortak mirası hâline gelmiştir. Bu büyük ema-

nete sahip çıkmak, bu büyük hazineyi gelecek nesillere aktarmak öncelikli 

sorumluluğumuzdur.

Yirmi birinci yüzyıl dünyasına sunabileceğimiz yeni bir medeniyet pro-

jesinin dokusunu örecek değerleri üretebilmemiz, ancak sahip olduğumuz 

bu hazinelerin ve zengin birikimin işlenmesiyle mümkündür. Bu miras 

bize, tarihteki en büyük ilim ve düşünce insanlarının geniş bir yelpazede 

ürettikleri eserleri sunuyor. Çok çeşitli alanlarda ve disiplinlerde medeni-

yetimizin en zengin ve benzersiz metinlerini ihtiva eden bu eserlerin ko-

runması, tercüme ya da tıpkıbasım yoluyla işlenmesi ve etkin bir şekilde 

yeniden inşa edilmesi,   Büyük Türkiye Vizyonumuzun önemli bir parçası-

dır. Bu doğrultuda yapılacak çalışmalar, hiç şüphesiz tarihe, ecdadımıza, 

gelecek nesillere ve insanlığa sunacağımız eserleri üretmeye yönelik fikrî 

çabaların hasılası olacaktır. Her alanda olduğu gibi bilim, düşünce, kültür 

ve sanat alanlarında da eser ve iş üretmek idealiyle yeniden ele alınma-

ya, ilgi görmeye, kaynak olmaya başlayan bu hazinelerin ülkemize ve tüm 

insanlığa hayırlar getirmesini temenni ederim. Aziz milletimiz, bu kutsal 

emaneti yücelterek muhafaza etmeyi sürdürecektir.

 Recep Tayyip Erdoğan

 Cumhurbaşkanı
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ÖNSÖZ

Yazma eserler kaleme alındıkları dönemin siyasi, sosyal, ekonomik, kül-

türel dünyasını yansıtan birinci el kaynaklardır. Eger bir müellif yazdığı 

dönemi ele alıyorsa o dönem olaylarının yakın tanığı durumundadır. Bu 

nedenledir ki bu kaynaklardan her gün bir yenisinin gün yüzüne çıkarılıp 

değerlendirilmesi, verilerinin anlaşılır kılınması tarihteki bir olaya bakı-

şı değiştirebilecek kuvvettedir. Dolayısıyla elyazmalarının Osmanlı  tarihi 

araştırmacıları için taşıdığı önem tartışılmazdır. Öte yandan Osmanlı ta-

rihine kaynaklık edecek çok sayıda yazma eserin yurt dışında bulunduğu 

da bilinmektedir. Olaylara dair tarihi değerlendirmelerin yeni bilgiler ile 

farklı bir mahiyete bürünebileceği göz önünde bulundurulacak olursa bu 

kaynakların tespitinin ve araştırılmasının önemi ortaya çıkacaktır. Berlin  

Staatsbibliothek Orientabteilung’ta bulunan ve Târîh-i Göynüklü olarak ad-

landırıp neşre hazırladığımız eser de bunlardan sadece biridir.

Bu vesile ile öncelikle Türkolojiye büyük katkıları olan ve her daim saygı 

ve hürmetle andığımız Prof. Dr. Barbara Kellner Heinkele’ye en içten şük-

ranlarımızı sunar; metnin temininde yardımlarını esirgemeyen Prof. Dr. 

Mustafa Çolak’a, her daim çalışmaya olan ilgisini gösteren Prof. Dr. Erhan 

Afyoncu’ya, metnin transkribinde emeği geçen Dr. Abdurrahman  Sağırlı’ya, 

Arapça mektupların okunmasında desteklerini esirgemeyen Suzan-Sidra 

Rashoo’ya, Ahmet Acar’a ve ayrıca Kübra Kabakçıoğlu’na teşekkür ederiz. 

Son olarak Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhittin Ma-

cit ile Çeviri ve Yayım Dairesi Başkanı Doç. Dr. Ferruh Özpilavcı başta ol-

mak üzere, eserin neşrinde emeği geçen Yazma Eser Uzmanı Muhammed 

Said Güler ve diğer tüm kurum çalışanlarına katkılarından dolayı teşekkürü 

bir borç biliriz.

 Songül Çolak - Metin Aydar

 İstanbul 2019
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GİRİŞ

Yazma eserler yazıldıkları dönemin siyasi, sosyal, ekonomik dünyasını 

yansıtan birinci el kaynaklardır. Çalışmamıza konu olan ve bugün Berlin  

Staatsbibliothek Orientabteilung Ms. or. quart. 1209 numarada kayıtlı bu-

lunan eser Göynüklü Ahmed b. Mahmûd1 tarafından kaleme alınan, Os-

manlı  Devleti ’nin XVIII. yüzyıl siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel hayatı-

na ilişkin önemli veriler içeren bir mecmuadır. Denilebilir ki bu mecmuayı 

tarihçiler açısından değerli kılan 215b-372a varakları arasını kapsayan ve 

tarafımızdan Târîh-i Göynüklü olarak adlandırılan tarihçesidir. Başka bir 

ifade ile eserin önemi 215b varağından itibaren Ahmed b. Mahmûd ’un, 

1123-1172 (1711-1759) yılları arasında şahit olduğu ya da duyduğu olay-

ları kaydetmesinden ileri gelmektedir. Bu bağlamda Ahmed b. Mahmûd, 

Osmanlı Devleti’nin 1123 (1711) Prut , 1127 (1715) Mora , 1128 (1716) 

Avusturya  seferlerine bizzat iştirak etmiş bir zat olarak -geçilen menzillerin 

de tasvirini yaparak- söz konusu seferler hakkında ayrıntılı bilgi vermiştir. 

Diğer yandan Patrona Halil  ayaklanması gibi payitahtta derin izler bıra-

kan isyana, sık sık vuku bulan yangınlara, kendisine garip gelen ve “acâ’ib 

ve garâ’ib” şeklinde nitelendirdiği hususlara değinmiştir. Resmî bir tarihçi 

olmaması sebebiyle hadiseleri daha rahat yazabilmesi, yer yer eleştirilerde 

bulunması eserin önemini artırmaktadır.

Doktora çalışmamızda2 eserin XVIII. yüzyıl Osmanlı tarihi için kaynak 

değeri üzerinde durulmuş, ancak metninin müstakilen neşri yapılmamıştı. 

Bu bağlamda bizi eserin neşrine teşvik eden amil, -Prut Seferi’ne dair 30 

varaklık kısım istisna edilecek olursa- muhtemelen tek nüsha olan tarih-

çenin ve bunun müellifi olan Göynüklü Ahmed b. Mahmûd’un Osmanlı 

tarihi araştırmacıları tarafından az biliniyor oluşudur. 

1 Çalışmamızda bu isim “Ahmed Efendi” şeklinde de kullanılacaktır.

2 Songül Çolak, Die Bedeutung des Geschichtsschreibers Ahmed b. Mahmud und seines Werkes Târih-i 
Göynüklü als Quelle für die Geschichte des Osmanischen Reiches im 18. Jahrhundert, Berlin  1999. 
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I. MÜELLİF GÖYNÜKLÜ AHMED B. MAHMÛD3

Müellifimiz Göynüklü Ahmed b. Mahmûd’un doğum tarihi bilin-

memektedir. Ancak Sicill-i Osmânî müellifi Mehmed Süreyya onun 100 

yaşını aşkın vaziyette Şaban 1172/Mart-Nisan 1759 tarihinde vefat etti-

ği bilgisini vermektedir.4 Öte yandan Ahmed Efendi ’nin uzun bir ömür 

sürdüğünü ve Sultan IV. Mehmed ’in (1058-1098/1648-1687) padişahlığı 

dönemine kadar uzanan bir geçmişi olduğunu, eserinde bizzat kendisinin 

Patrona Halil  ayaklanmasının (15 Rebîülevvel 1143/28 Eylül 1730) yaşan-

dığı felaketli günlerde, bu isyan ile ilgili olarak kaleme aldığı şu cümlele-

rinden anlıyoruz: 

“Bu hakîr Sultân Mehemmed vak‘asını mufassal görüp ve zorbaların key-
fiyyet-i ahvâlini dahi gereği gibi görmüş idim. Ve Sultân Mustafâ vak‘asını 
dahi görmüş idim, bu zuhûr iden vak‘a cümleye gālib olup târîhlerde dahi 
olmaduğın cümlenin ma‘lûmıdur.”5 

Bu ifadeden anlaşılacağı üzere Ahmed Efendi  iki isyanı da görmüştür 

ve bunların kritiğini yapabilecek olgunluktadır. Burada Sultan Mehmed  

vakasından kastedilen, Avusturya  cephesinde bulunan Osmanlı ordusu-

nun 27 Şevvâl 1098 (5 Eylül 1687) tarihinde çıkardığı isyan olmalıdır. 

Nitekim Varadin  civarındaki ordugâha düşman kuvvetlerinin yaklaştığı 

bahanesiyle, gerçekte ise Eğri  Kalesi’ni takviye etmek maksadıyla bölükle-

rin bir kısmı ağırlıksız olarak Tuna’nın karşı yakasına geçirilmiştir. Çadırsız 

ve zahiresiz vaziyette büyük sıkıntı çeken bu bölüklerin geriye dönüşleri 

geçilecek köprünün kapatılması ile engellenmek istenmiş, ancak engelleri 

yıkan askerler İstanbul ’a yönelmişlerdir. İsyan İstanbul’da iktidar değişik-

liği ile neticelenmiş, Sultan IV. Mehmed ’in yerine II. Süleyman  (1099-

1102/1687-1691) tahta çıkarılmıştır.6

3 Bu çalışmamızın giriş kısmının müellif Ahmed b. Mahmûd’a ve onun eserine dair bilgiler verdiğimiz 

ilk iki bölümü, evvelce Belleten’de yayımlanan “XVIII. Yüzyıl Osmanlı  Tarih Yazıcılarından Hazine-i 

Birûn Kâtibi Ahmed bin Mahmud’un Hayatı” başlıklı makaleden uyarlanmıştır. Bkz. Songül Çolak, 

“XVIII. Yüzyıl Osmanlı Tarih Yazıcılarından Hazine-i Birûn Kâtibi Ahmed bin Mahmud’un Hayatı ” 

Belleten, C.LXVII/ 250, (Ankara 2003), s. 853-864. Ayrıca bkz. Songül Çolak, “Ahmed b. Mahmud, 

Göynüklü”, Historians of the Ottoman Empire (Osmanlı Tarihçileri), https://ottomanhistorians.uchi-

cago.edu/tr/historians/17, Harvard 2005.

4 Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî, I, İstanbul  1308 (1890), s. 256. 

5 Târîh-i Göynüklü, vr. 324a3-5.

6 Bkz. İsmail Hami Danişmend, İzahlı Osmanlı  Tarihi Kronolojisi, III, Ankara 1972, s. 463-464.
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Yine Ahmed Efendi ’nin şahit olduğunu belirttiği Sultan Mustafa vakası 

ise cebeci askerlerinin başlattığı ve yeniçerilerin de katılımı ile büyüyen is-

yandır. Bu isyan da tarihe, Edirne ’de bulunan Sultan II. Mustafa’nın tahttan 

indirilmesi dolayısıyla Edirne Vak‘ası (5 Rebîülevvel 1115/19 Temmuz 1703) 

olarak geçmiş, olay Sultan III. Ahmed ’in tahta çıkışı ile neticelenmiştir.7

Gerek bu bilgilerden, gerekse Ahmed Efendi’nin ölüm tarihinden hare-

ketle onun doğum tarihini 1650’li yıllar olarak kabul etmek yanlış olmaya-

caktır.8 Ahmed Efendi’nin hayatı ile alâkalı ikinci husus onun nerede doğdu-

ğudur. Sicill-i Osmânî’de bu konuda “Göynüklüdür” denilmektedir. Bunun 

gibi Ahmed Efendi’nin Göynüklü olduğunu bizzat kendisinin 6 Şevvâl 1163 

(8 Eylül 1750) pazartesi günü yapılan tevcihat sırasında görevinde mukar-

rer kaldığını belirterek kaydettiği “...şıkk-ı sânî defterdârı olan Göynüklü 

Ahmed Efendi’ye hil‘at-i fâhire ilbâs...”9 şeklindeki ifadesinde görmekteyiz.

Ahmed Efendi , mecmuasını yazmaya ve günlüğünü tutmaya başladığı 

zaman hazîne-i bîrûn kâtibi olarak bulunuyordu. Kendisi bu görevdeyken 

1123 (1711) Rusya  üzerine düzenlenen Prut  Seferi’ne iştirak etmiş ve şahit 

olduğu olayları günü gününe kaydetmeye çalışmıştır. 

1127 (1715) tarihinde Avusturya ’ya açılan sefer dolayısıyla hazîne-i 

bîrûn kâtipliği kendisinde mukarrer kalmakla beraber piyâde mukābele-
ciliği de ayrıca verilmiştir. Yaklaşık bir yıl sonra 10 Şevvâl 1128 (27 Eylül 

1716) tarihinde ise Ahmed Efendi ’ye mevkūfatçılık görevi hatt-ı hümâyûn 

ile inâyet buyurulmuştur.10 Ancak onun, “...Mevkūfâtçı Ahmed Efendi’ye 

ma‘zûl olup ve kendüsüne taşra hazîne kitâbeti tevcîh ve inâyet buyurul-

muşdur.”11 ifadesinden bu görevde uzun süre tutulmayıp 11 Cemâziyelâhir 

1129’da (23 Mayıs 1717) azl edildiğini, taşra hazine kâtipliğinde kaldığını 

7 Bu isyan hareketinin sebepleri ve sonuçları için bkz. Heinrich Georg Baum, Edirne  Vakası, (Das Ereig-
nis von Edirne), Freiburg 1973, Danişmend, aynı eser, III, s. 489; İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı  
Tarihi, C. IV/I, Ankara 1978, s. 24.

8 Tertecel, makalesinde Ahmed Efendi ’nin doğum tarihini onun en yüksek makama hangi yaşlarda 

ulaşmış olabileceğini göz önünde bulundurarak ve ölüm tarihini de dikkate alarak 1680 olarak tah-

min etmektedir. Adrian Tertecel, “Un izvor otoman necunoscut istoriografiei noaste: “jurnalul” (Def-

ter) lui Ahmed bin Mahmud (secretar al vistieriei otomane) pirivimd campania militara a Inaltei Porti 

din anul 1711 in Moldova”, Universitatea Bucureşti Facultatea de istorie Caietele Laboratorului de studii 
Otomane, S. 2, (Bucureşti 1995), s. 55-133.

9 Târîh-i Göynüklü, vr. 361b3.

10 Târîh-i Göynüklü, vr. 283a7-8.

11 Târîh-i Göynüklü, vr. 287b18.
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görüyoruz. 13 Şevvâl 1132 (18 Ağustos 1720) tarihinde12 yapılan tevci-

hatlardan bahsederken Ahmed Efendi, kendisinin cebeciler kâtibi olduğu-

nu belirttiği gibi, daha önceleri silâhdâr kâtipliği yaptığı yolunda da bilgi 

vermektedir.13 Ahmed Efendi’nin bundan sonraki görevi büyük kale tezki-
reciliğidir. Bu göreve 8 Şevvâl 1134’te14 (22 Temmuz 1722) atanmış15 ve 

yaklaşık bir yıl sonra 22 Şevvâl 1135’te (26 Temmuz 1723) azledilmiştir.16 

12 Şevvâl 1137 (24 Haziran 1725) tarihli düştüğü kayıttan Ahmed Efen-

di’nin azledildikten iki yıl sonra -belirtilen tarihte- tekrar piyâde mukābele-
cisi olduğunu anlıyoruz.17

9 Şevvâl 1142 (27 Nisan 1730) tarihinde İran lı Şehzâde Safî  Sultan’ın18 

Sadrazam’ın sarayına gelip dâmen-bûs eylemesi için yapılan tören sırasında 

Ahmed Efendi , kendisinin üçüncü defa cebeciler kâtibi bulunduğunu ve 

görevi gereğince kendisinin de davet edildiğini belirtmektedir.19

12 Bu tarihten önce Ahmed Efendi ’nin, 11 Cemâziyelâhir 1130-15 Şevvâl 1130 (12 Mayıs 1718-11 

Eylül 1718) tarihleri arasında Küçük Evkaf Muhasebeciliği yaptığını görüyoruz. Bkz. Erhan Afyoncu, 

“Hazine-i Birûn Kâtibi Ahmed bin Mahmud Kimdir?”, Journal of Turkish Studies (Türklük Bilgisi 
Araştırmaları), C. XXVIII/I, (2004), s. 2. 

13 Târîh-i Göynüklü, vr. 296a20-21.

14 Tevcihat kayıtlarından bu tayinin 6 Şevvâl 1134, azlinin ise 20 Şevvâl 1135 (20 Temmuz 1722 - 24 

Temmuz 1723) tarihinde gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Bkz. Afyoncu, aynı yer. Ancak Ahmed Efendi  

bu tayin ve azilleri iki gün gecikme ile eserine kaydetmiştir. Dolayısıyla göreve tayini, eserde 8 Şevvâl 

1134 (22 Temmuz 1722), azli ise 22 Şevvâl 1135 (26 Temmuz 1723) tarihli olarak geçmektedir.

15 “...Sâbıkā cebeciler kâtibi olup, hâliyâ Taşra Hazîne Kâtibi Ahmed bin Mahmûd’a kal‘a-i kebîr tezki-

reciliği tevcîh...” Bkz. Târîh-i Göynüklü, vr. 300b8-9.

16 “... Bu hakîrin üzerinde olan büyük kal‘a hâceliği Hüseyin Paşa-zâde Mehemmed Beğ’e tevcîh...” Bkz. 

Târîh-i Göynüklü, vr. 302a8.

17 “... Bu hakîrin hissesine iki sene ma‘zûllukdan sonra piyâde mukābeleciliği inâyet buyuruldı...” Bkz. 

Târîh-i Göynüklü, vr. 302b30.

18 Safeviyye hanedanından olduğunu iddia eden Safî Sultan Osmanlı  hükümeti tarafından Nadir Şâh’a 

karşı kullanılmak üzere İran  Şâh’ı olarak ilân edilmiştir. Bu şehzâde güya Şâh Hüseyin’in oğlı idi. Şeh-

zâde Safî  İran’ın istilası esnasında 1143 (1730) senesinde Osmanlılara iltica ederek bir müddet Selâ-

nik’te ve sonra da Rodos’ta oturtulmuştur. İran ile ilişkiler gerginleşince bu sözde şehzâde kendisinden 

faydalanılmak üzere Rodos’tan Gelibolu’ya getirtilmiş, oradan da 1156’da (1743) İzmir’e geçirilip 

haklarında hürmet gösterilerek İstanbul ’a gönderilmiş ve kendisine Kādîköyi’nde Kaya Sultan Yalısı 

tahsis edilmiştir. Uzunçarşılı, aynı eser, IV/I, s. 302.

19 Bu bilgiyi Ahmed Efendi ’nin 9 Şevvâl 1142 (27 Nisan 1730) tarihli şu kaydından çıkarabiliyoruz:

 “...Târîh-i mezbûrda Şehzâde Safî Sultân hazret-i Vezîr-i A‘zam hazretlerinin sarâyına gelüp dâmenle-

rin bûs olunmasıçün Çavuşbaşı Ağa kırk kadar gediklü çavuş ağaları ve ocak takımı ile da‘vete gidüp 

bütün erbâb-ı menâsıb ve hâcegân-ı aklâm destârları ile ve erkân kürkleri ile sâ‘at dörtde iken hazret-i 

Sadr-ı Âlî Sarâyı’nda mevcûd bulunmak üzre tenbîh buyuruldı ve ocak ağaları olmamak üzre. Bu 

hakîr üçüncü def‘ada yine cebeciler kâtibi bulunduğumuz hasebiyle bu mahalle kayd olundı.” Târîh-i 
Göynüklü, vr. 319a29-30-319b1-3.
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Patrona Halil  ayaklanmasından kısa bir süre önce 17 Muharrem 1143 

(2 Ağustos 1730) tarihli kayıttan Ahmed Efendi ’ye bir gün önce, yani 16 

Muharrem 1143 (1 Ağustos 1730) tarihinde ikinci defa büyük kale tezki-
reciliği ile küçük rûznâmçecilik vekâletinin ihsan olunduğu ve İran ’a karşı 

başlatılan sefere tayin edildiği anlaşılmaktadır.20 Ancak bu ayaklanmanın ar-

dından, Ahmed Efendi’nin 1143 senesi Rebîülâhir’inin dördüncü salı günkü 

(17 Ekim 1730) kaydından onun ikinci defa mevkūfatçılık ile görevlendiril-

diğini anlıyoruz.21

Ahmed Efendi ’nin bu ikinci mevkufatçılığının ardından 1149’a  (1736)

dek hangi görevlerde bulunduğu hakkında eserinde bir kayıt bulunmamak-

tadır. Aradaki boşluğu tevcihat kayıtlarından dolduracak olursak, Ahmed 

Efendi’nin 1 Zilhicce 1144 ile 1 Cemâziyelevvel 1145 (26 Mayıs 1732-20 

Ekim 1732) tarihleri arasında küçük rûznâmçeci olduğunu söyleyebiliriz.22

Ruslar 17 Zilkade 1148 (30 Mart 1736) tarihinde Osmanlı  Devleti  ile 

aralarındaki anlaşmaya aykırı olarak aniden Azak  Kalesi’ne saldırmış, kaleyi 

yağmalamış, hatta Kırım  üzerine yönelmişlerdi. Ahmed Efendi ’nin belirtti-

ğine göre bu gelişme karşısında Osmanlı ordusu harekete geçip Dâvûdpa-

şa Sahrâsı ’nda toplandığı vakit, kendisi kalyonlar defterdârı olarak seferden 

muaf bulunuyordu.23 Yine Ahmed b. Mahmûd ’un belirttiğine göre, bu gö-

revdeyken 2 Rebîülâhir 1149 (10 Ağustos 1736) tarihinde Kırım canibine 

gönderilmek üzere 5000 tüfekçi levend yazımına memur edilmişti.24

20 “... Ve bu hakîre bir gün mukaddem sefer-i hümâyûna ta‘yîn idüp tekrâr ikinci def‘ada dahi büyük kal‘a 

tezkereciliği tevcîh ve vekâlet-i küçük rûznâmçeyi ma‘an ihsân olundı.” Târîh-i Göynüklü, vr. 320b27.

21 Târîh-i Göynüklü, vr. 324b2.

22 Afyoncu, aynı makale, s. 3.

23 “... Bin yüz kırk dokuz senesinin mâh-ı Muharremü’l-harâm’ın yigirmi yedinci pençşenbih güni haz-

ret-i Vezîr-i A‘zam Seyyid Mehemmed Paşa hazretleri Sancağ-ı Şerîf ’i huzûr-ı hümâyûndan teslîm 

alup ulemâ-yı izâm ve ricâl-i devlet bütün cem‘ olup, du‘â ve senâ olunup Dîvânyolı’ndan Aksarây’a, 

Aksarây’dan Topkapusı’ndan ihrâc ve Dâvûdpaşa Sahrâsı’na nüzûl olundı. Şevketlü Pâdişâhımız Ak-

sarây üstünden Murâd Paşa Câmi‘i kurbında İsmâ‘îl Paşa  Sarâyı’ndan alayı seyr itdiler. Bu hakîr bu 

vakitde kalyonlar defterdâr[ı] bulunup seferden mu‘âf olunduk...” Târîh-i Göynüklü, vr. 331b1-5.

24 Bu görevi hakkında Ahmed Efendi  şu bilgiyi vermektedir: “...Bu hakîr bu vakitde kalyonlar defter 

[dârı] bulunup Kırım  cânibine kalyoncı levendâtı tüfeng-endâz olmak üzre beş bin tüfeng-endâz leven-

dât tahrîrine me’mûr idim. Ceste ve ceste dört bin levendât tahrîr ve revâne olup, bin nefer kalmış, ol 

bin nefer levendât henûz tekmîl olmayup bayrakları ile hâzır u âmâde bulunmağla kapudân paşa vekîli 

ve hâlâ Tersâne-i Âmire emîni olan el-Hâcî Murtazâ Efendi’ye fermân-ı âlî sâdır oldı ki; “Kalyonlar 

Defterdârı Ahmed Efendi’nin tahrîr eyledüği kalyoncı levendâtından hâzır u âmâde olan levendâtları 

kancabaşlara vaz‘ ve tonbazdaki olan esîrleri âlât [u] pusâtları ile ihrâc olunup huzûr-ı hümâyûnumdan 

geçürsünler.” diyü fermân-ı hümâyûn sudûr itmekle...” Târîh-i Göynüklü, vr. 332a21-26.
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Ahmed Efendi  7 Receb 1153 (28 Eylül 1740) tarihli kaydında ise 

Avusturya  elçisine Sa‘dâbâd ’da verilen ziyafet dolayısıyla davet olunanlar 

arasında kendisinin Anadolu  muhasebecisi olarak hazır bulunduğunu be-

lirtmektedir.25 Ahmed Efendi bu göreve 2 Rebîülâhir 1153 (27 Haziran 

1740) tarihinde atanmıştır.26 Ancak onun bu kayıttan üç ay kadar sonra-

sına tekabül eden 12 Şevvâl 1153 (31 Aralık 1740) tarihinde azledildiğini 

görmekteyiz.27

Sicill-i Osmânî’den Ahmed Efendi ’nin 1155 Şevvâl’inde (Kasım-Ara-

lık 1742) tekrar cebeciler kâtibi olduğu anlaşılmaktadır.28 Aynı bilgi Subhî  
Târîhi’nde de 17 Şevvâl 1155’te (15 Aralık 1742) yapılan tevcihatlarda 

“Cebeciler kitâbeti Göynüklü Ahmed Efendi’ye tevcîh ve ibkā olundı.” 

şeklindeki ifade ile yer almaktadır.29 Ahmed Efendi bu görevde 7 Rama-

zan 1156 (25 Ekim 1743) tarihine dek kalmıştır.30 Yine onun eserdeki 

notlarından 14 Rebîülevvel 1162’de (4 Mart 1749) İstanbul ’da çıkan bir 

fırtınada zahire yüklü gemilerin büyük zarar gördükleri bir zamanda anbâr 
emîni olarak görevli bulunduğunu da anlıyoruz.31

Ahmed Efendi ’nin bundan sonraki görevi, mâliyede önemli bir makam 

olan şıkk-ı sânî defterdârlığıdır. Kendisi, bu görevde bulunduğuna dair ilk 

bilgiyi 24 Muharrem 1163’te (3 Ocak 1750) Sadrazam Seyyid Abdullâh 

Paşa ’nın azlini ve halefi Mehmed Paşa ’nın tayinini öngören hatt-ı hümâyû-

nu dinlemek üzere çağrılanlar arasında şıkk-ı sânî defterdârı olarak davet 

25 Târîh-i Göynüklü, vr. 341b9.

26 Bkz. Afyoncu, aynı makale, s. 3.

27 Târîh-i Göynüklü, vr. 342a26.

28 Sicill-i Osmânî, I, s. 256.

29 Mustafa Sâmi Bey-Hüseyin Şâkir Bey-Subhî Mehmed Efendi, Târîh-i Sâmi ve Şâkir ve Suphî, İstanbul, 
1198 (1784), vr. 214b23.

30 Afyoncu, aynı makale, s. 3.

31 Bunu onun olayı tasvir eden şu ifadesinde görmekteyiz: “...Ve târîh-i mezbûrun gicesi Tersâne-i Âmire 

kalyonları dahi karşu rûzgâra duramayup biribirilerine dokumuş, sabâha dek ricâl-i tersâne def‘ olun-

caya dek azîm zahmetler çekilmişdür. Vaktâki donanma-yı hümâyûn kalyonlarından kereste kalyo-

nunun palamurı kırılup Cibâlkapusı kurbında bulup mahalline götürmüşlerdür. Ve Tersâne-i Âmire 

anbârlarının öninde Bahr-i Sefîd ve Bahr-i Siyâh taraflarından mîrî mübâya‘a zehâ’irleri sefâ’inler ile 

gelüp derûnlarında memlû müddehar zehâ’irler var iken anbâr-ı mezbûrlar hınta ve şa‘îr memlû-müd-

dehar bulunup habbâzîn esnâfına atîk hıntaları ve şa‘îrleri virecek mahallinde furtuna bi-emr-i Hudâ 

zuhûr itmekle bir sefîne derûnunda olan hıntasıyla gark ve bir âdemîsi helâk ve ba‘zıları dahi yüzmek 

bilmek ile halâs ve ba‘zı sefâ’inler dahi gark olmak üzre iken ve bu hakîr-i pür-kusûr anbâr emîni 

bulunup...”, Târîh-i Göynüklü, vr. 359a8-14.
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olunduğunu kaydederek verir.32 Ancak onun bu makama atanması daha 

önce gerçekleşmiştir. Nitekim Sicill-i Osmânî’de bu atamanın 12 Şevvâl 

1158 (7 Kasım 1745) tarihinde gerçekleştiği ve Ahmed Efendi’nin 14 sene 

kadar bu makamda kaldığı belirtilmektedir.33 Ahmed Efendi’nin bu görevi 

ile alâkalı verdiği diğer bilgi 22 Ramazan 1166 (23 Temmuz 1753) tari-

hinde Sadrazam’ın34 iftar davetine şıkk-ı sânî defterdârı olarak katıldığıdır.35 

Öte yandan bu konuda 10 Şevvâl 1166 (10 Ağustos 1753) tarihi tevciha-

tında şıkk-ı sânî defterdârlığının kendi üzerinde bırakıldığını yazmakta, 

aynı husus Şem‘dânî-zâde Süleyman Efendi ’nin Mür’i’t-Tevârîh’inde de 

“defterdâr-ı şıkk-ı sânî Göynüklü Ahmed Efendi” şeklinde geçmektedir.36 

Bu şekilde çeşitli zaman aralıklarında Ahmed Efendi’nin bu makamda ola-

rak, devlet erkânının davet edildiği ziyafet ya da törenlerde yer aldığını gör-

mekteyiz. Ahmed Efendi’nin hâlâ bu görevde bulunduğunu gösteren son 

kayıt ise 3 Ramazan 1171 (11 Mayıs 1758) tarihli olup,37 kendisi vefatına 

kadar da bu hizmette kalmıştır.

Ahmed Efendi ’nin ölüm tarihine gelince; Sicill-i Osmâni’de onun 1172 

Şaban’ında (Mart-Nisan 1759) öldüğü ve Üsküdar’da medfun olduğu be-

lirtilmektedir.38 Şu halde Ahmed Efendi’nin vakayinâmesine düştüğü son 

kaydın 25 Receb 1172 (24 Mart 1759) tarihli olduğu göz önünde tutu-

lacak olursa, kendisinin eserini kaleme alma işini vefatına kadar devam 

ettirdiği söylenebilir.

32 Târîh-i Göynüklü, vr. 360a2.

33 Sicill-i Osmânî, I, s. 257. Gerek Kurat, gerekse Tertecel, Ahmed Efendi ’nin şıkk-ı sânî defterdârlığı 

makamına ulaşma tarihini 1172 (1759) olarak gösterirler. Fakat onun bu makama yükselişi yukarıda 

ifade ettiğimiz üzere çok öncelere dayanır. Kurat, aynı makale, s. 262, Tertecel, aynı makale, s. 56.

34 Söz konusu olan Sadrazam, 18 Şaban 1165-5 Cemâziyelevvel 1168 (29 Ağustos 1752-17 Şubat 1755) 

tarihleri arasında sadarette bulunan Bâhir Mustafa Paşa  olmalıdır. Hakkında bilgi için bkz. Uzunçar-

şılı, aynı eser, IV/II, s. 372-378.

35 “...Mâh-ı mezbûrun yigirmi ikinci pazar gicesi Sadr-ı A‘zam efendimiz hazretleri kānûn-ı kadîm üzre 

bütün ricâli iftâra da‘vet olunup iftârdan mukaddemce musâhab[e] olundu. Bu hakîr şıkk-ı sânî def-

terdârlığı mansûbı üzerimizde bulunup kendülerinin yanında bulunmağla bu hakîr bu mahalle kayd 

olundı ki, nazar iden ahbâblar hayr ile yâd idenin âkıbetleri hayr ola, âmîn.” Târîh-i Göynüklü, vr. 

365a23-25.

36 Şem‘dânî-zâde Fındıklılı Süleyman Efendi, Mür’i’t-Tevârih, I, yay. Münir Aktepe, İstanbul  1976,

s. 170.

37 “...Bu hakîre şıkk-ı sânî defterdârlığı, üzerimizde bulunmağla mukarrer olmuşdur...” Târîh-i Göynük-
lü, vr. 371b3.

38 Sicill-i Osmânî, I, s. 257.
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II. TÂRÎH-İ GÖYNÜKLÜ

a) Eserin Şekilsel Özellikleri

Yukarıda da izah ettiğimiz üzere eser, Berlin  Staatsbibliothek Orientabte-
ilung, Ms. or. quart.1209 numarada kayıtlıdır. 20 x 30 ebatında, kahverengi 

meşin ciltli olan eserin cildinin iç kısımları çiçek motifleri ile süslenmiştir. 

Yazmanın büyük kısmı nesih hat ile kaleme alınmış; ancak zaman zaman 

divânî yazı da kullanılmıştır. Târîh-i Göynüklü esasında çeşitli konuları içe-

ren 372 varaklık bu mecmuanın bir bölümüdür. Bu mecmuada Azîz Efen-

di  ve Ayn Ali  Kanunnâmesi’nden günlük bilmecelere, divân-ı hümayû-

nun elkab ve inşâ usullerinden bitkisel ilaçlara varıncaya kadar yaklaşık 20 

farklı konuya dair bilgi bulmak mümkündür. Ancak mecmuadaki pek çok 

sayfa ciltlenirken yanlış sıralanmış olduğundan sayfa numaraları yazma-

nın başında Ahmed b. Mahmûd ’un fihristte verdiği sayfa numaraları ile 

örtüşmemektedir. Bu yazmayı tarihçiler açısında değerli kılan ise şüphesiz 

1123-1172 (1711-1759) seneleri arasındaki olayların çağdaşı olan bir şa-

hıs tarafından günlük tarzında ele alınmış olmasıdır. Barbara Flemming , 

Türkçe Elyazmaları Kataloğu’nda (Türkische Handschriften, Teil I) Ahmed 

Efendi ’nin yazmasını hem Osmanlı  Tarihi Kroniği, (Chronik Osmanischer 

Geschichte) hem de olayları günlük olarak kaydettiği için Günlük (Tage-

buch) olarak tanımlamaktadır.39

Çalışma kolaylığı açısından Târîh-i Göynüklü olarak adlandırdığımız 

eser, Prut  Seferi’nin anlatıldığı yaklaşık 30 varaklık kısım hariç tutulacak 

olursa büyük ihtimalle tek nüshadır. Şevket Rado ’nun bu konu ile alâkalı 

yazdığı makalesinden anlaşıldığına göre Prut Seferi’nin yer aldığı bu kıs-

mın bir kopyası şahsi kütüphanesinde yer almaktaydı.40 Belirtildiğine göre 

bu nüsha 138 varak olmakla beraber, orijinal eserin sadece yaklaşık 30 

39 Barbara Flemming , Verzeichnis der orientalischen Handschriften in Deutschland, yay. Wolfgang Voigt,
C. XIII, I, Wiesbaden 1968, s. 152. Yine aynı katalogda şu numaralar altında Ahmed Efendi ’nin 

mecmuasına ait bilgiler yer almaktadır: (No. 41), 151-152 (No. 191), 153-154 (No. 193), 186187 

(No. 227), 203 (No. 247), 256- 257 (No. 321), 259-260 (No. 326), 271 (No. 341), 272 (No. 342), 

275 (No. 348-349), 276 (No. 350), 319 (No. 416), 334-335 (No. 428), 338 (No. 433), 346-347 

(No. 446). Ayrıca bkz. Franz Babinger, Die Geschichtsschreiber Der Osmanen und ihre Werke, Leipzig 

1927, s. 313, dipnot 1.

40 Şevket Rado , “Hazine-i Bîrun Kâtibi Ahmed bin Mahmud Efendi’nin Tuttuğu Prut  Seferine Ait 

Defterden Koparılan Sahifelerde Neler Vardı?”, Belleten, L/198 (Ankara 1987), s. 807-824.  
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varaklık kısmını, yani sadece Prut Seferi ile ilgili kısmını içermektedir. Ra-

do’ya göre her varak iri harflerle yazılmış 13 satırdan oluşmaktadır.41 Oysa 

Târîh-i Göynüklü’de her varak oldukça sıkışık bir şekilde -değişken olmak-

la beraber- yaklaşık 33-34 satırdan meydana gelmektedir. Dolayısıyla Ra-

do’nun belirttiği üzere eserin orjinalindeki bir sayfa kendilerindeki iri ya-

zılı nüshada dokuz sahifelik yer tutmaktadır. Bu nüsha 1123’te Muharrem 

ayının gurresinde (19 şubat 1711) Rusya  üzerine düzenlenen Prut Seferi 

ile başlamakta ve Receb 1126’da (Temmuz-Ağustos 1714) İsveç  Kralı XII. 

Karl ’ın (1682-1718) Lehistan üzerinden memleketine dönmesiyle sona er-

mektedir.42 Aynı şekilde Rado’nun belirttiğine göre, kendisinde bulunan 

nüshanın son varağına 1205 (1790-91) tarihi düşülmüştür; yani istinsah43 

Ahmed Efendi ’nin ölümünden yaklaşık 32 yıl sonra gerçekleşmiştir.44

b) Eserin Muhtevası

Ahmed b. Mahmûd ’un mecmuasının en önemli bölümünü oluştur-

duğunu belirttiğimiz 1123-1172 (1711-1759) yılları arasını kapsayan ve 

Târîh-i Göynüklü olarak adlandırdığımız tarihçenin muhtevası, kaydedilen 

olaylara göre beş ana başlık altında toplanabilir.

Osmanlı -Rus Savaşı 

Ahmed Efendi  günlüğüne 215b varağında 1 Muharrem 1123 (19 

Şubat 1711) tarihinden itibaren Osmanlı  ordusunun alaylar hâlinde İs-

tanbul ’dan Dâvûdpaşa Sahrâsı ’na doğru harekete geçişi ile başlamaktadır. 

Ahmed Efendi, ordunun İstanbul’dan yola çıkışından itibaren geçtiği men-

zilleri, buralarda kaç gün konakladıklarını, iki menzil arasını kaç saatte 

geçtiklerini, geçilen yol ve menzillerin tasvirlerini de yaparak savaş mey-

danına (Kekeçağzı ) kadar kaydetmiştir. Bu kayıtların o devir coğrafyası ve 

yerleşimi açısından yapılacak çalışmalara kaynaklık edeceği muhakkaktır. 

Ahmed Efendi bu menzilleri hazırladığı bir krokide yine haklarında açıkla-

41 Rado, aynı makale, s. 809.

42 Rado, aynı yer.

43 Rado elindeki nüshanın Berlin ’deki aslından kopya edildiği kanaatine, yazmanın aslındaki bazı yanlış 

yazılmış kelimelerin, 1790 tarihli eserdede aynen tekrar edilişine dayanarak ulaştığını belirtir. Bkz. 

Rado, aynı makale, s. 809.

44 Rado, aynı yer.
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yıcı notlar düşmek suretiyle ayrıca göstermiştir. Fakat bu bölümü kıymet-

lendiren asıl unsur Prut  Seferi’nin başlaması, gelişmesi ve sonuçlanması 

sırasında vuku bulan gelişmelerin günü gününe kaydedilmeye çalışılmış 

olması ve çizilen bir harita ile resmedilmesidir. Nitekim Rus ordusunun 

Prut’ta sıkıştırılması, bu süreçte yakalanan esirlerden alınan bilgiler, ge-

len elçiler ile yapılan barış görüşmeleri, Osmanlı Devleti  cihetinde yapılan 

müşaverelerde geçen konuşmalar, barışa karşı olan İsveç  Kralı XII. Karl 

ile Kırım  Hânı Devlet Girây ’ın görüşleri, anlaşmanın imzalanması ancak 

Rusların anlaşmaya riayet etmemeleri, Sadrazam Baltacı Mehmed Paşa ’nın 

azli, istedikleri sonucu alamayan İsveç Kralı’nın ülkesine dönmemekteki 

direnişiyle ortaya çıkan gergin durum ile alâkalı tarihi süreç ayrıntılı olarak 

verilmiştir.

Mora  Seferi

Bu bölüm 243b varağında Mora ’ya açılacak sefer dolayısıyla kapıkulu 

süvari bölüklerine, Anadolu ’nun Haleb ’e kadar uzanan sağ kolunda yer 

alan kadılara, kethüdalara, âyânlara gönderilen, seferin sebebini açıklayan 

ve onlardan hazırlıklı bulunmalarını isteyen mektup ile başlamaktadır. Ar-

dından Venedik ’in Karlofça  Anlaşması’na aykırı tutumunu belirtir tutana-

ğın Sadrazam Damad Ali Paşa ’nın sarayında 14 madde hâlinde divan üye-

leri ve ulemadan olanların huzurunda okunması, görüşülmesi, Mora’daki 

kalelerin tamamının fethinin karara bağlanması dikkate değer şekilde not 

edilmiştir. Sefere bizzat iştirak eden Ahmed Efendi, ordunun Modon Ka-

lesi’ne varıncaya kadar geçtiği ve konakladığı 58 kadar menzili, bunların 

tasvirlerini de yaparak kaydetmiştir. Ahmed Efendi’nin vekayinâmesindeki 

bu bölüm, Mora kalelerinin (Kördös , Anabolı , Modon, Menekşe , Aya-

mavra ) fethinin tamamlanmasından sonra İstanbul ’a geri dönen ordunun 

29 Zilkade 1127’de (26 Kasım 1715) Burgas’a varışıyla son bulmaktadır. 

Nemçe (Avusturya)  Seferi 

Bu bölüm 270a varağında başlamaktadır. Ahmed b. Mahmûd , Rebîül-

evvel 1128’den (Şubat 1716) itibaren sefer dolayısıyla Dâvûdpaşa Sahrâ-

sı ’nda toplanan ordunun geçtiği menzilleri kaydettiği gibi, iki devlet ara-

sında gerçekleşen mektuplaşmaları, Osmanlı  Devleti  cephesinde yapılan 
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görüşmeleri, gerçekleşen atama ve azilleri, gözlemledikleri ve duydukları ile 

aktarmıştır. Bu bölümde savaş esnasında alınan yanlış kararlar ve düşülen 

hatalar karşısında Ahmed Efendi ’nin yer yer kişisel görüşlerini açığa vur-

duğu ve birtakım eleştiriler getirdiği görülmektedir. Bu sefere ilişkin son 

kayıt 295a varağında Osmanlı ordusunun 25 Zilkade 1130’da (20 Ekim 

1718) İstanbul ’a ulaştığına dairdir. Ahmed Efendi seferin bütün seyrini 

başlangıcından itibaren düzenli şekilde not aldığı halde imzalanan Pasarof-

ça  Antlaşması (1130/1718) hakkında bilgi vermemiştir. Buna rağmen kay-

dedilen notların o devir tarihi için büyük kıymet arz ettiği muhakkaktır.

Sûr-ı Hümâyûn

Ahmed Efendi ’nin Nemçe  Seferi’nden sonra vuku bulan olayları ayda 

ve hatta yılda bir defaya indirecek kadar seyrek kaydetmeye başladığı gö-

rülmektedir. Mecmuada 295b varağında 27 Muharrem 1131 (20 Aralık 

1718) tarihinde gelen Nemçe elçisi adına verilen ziyafetler hakkında bilgi 

verilmiş, ardından 1132 Şevvâl’inin ilk gününde (6 Ağustos 1720) sûr-ı 

hümâyûn-ı hitan (sünnet düğünü) şenlikleri hazırlıklarının başladığı be-

lirtilmiştir. Ahmed Efendi bu şenliklerde yapılan masraflarla ilgili ayrıntılı 

malumat vermiş, yaklaşık iki hafta süren şenliklere ait bir nevi masraf cet-

veli sunmuştur. 

Sûr-ı hümâyûn şenliklerinin biri 15 Rebîülâhir 1141’de (18 Kasım 

1728) Silahdâr Mehmed Paşa ’nın Hasîbe Sultan ’la, eski vezirlerden Mus-

tafa Paşa ’nın ise Zeyneb Sultan ’la nikâhlanması şeklinde gerçekleşen çifte 

düğündür. Diğeri ise Sultan I. Mahmûd  (1143-1168/1730-1754) zama-

nında Esmâ Sultan ’ın Vezir Yâkub Paşa  ile olan nikâhıdır. Bir gün önce 

çeyizi saraydan kendilerine tahsis edilen köşke gönderilen Esmâ Sultan, 4 

Muharrem 1156’da (28 Şubat 1743) törenle kendi evine götürülmüş, Sul-

tan Mahmûd da bütün bu merasimi izlemiştir. Ahmed Efendi ’nin belirt-

tiğine göre yukarıdaki diğer düğünlerden daha muhteşem geçtiği anlaşılan 

böyle bir düğünü izlemek için kalabalık halk, kar ve soğuğa rağmen At 

Meydânı’na toplanmıştı.
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Osmanlı -İran  İlişkileri

Bu bölüm, 301a varağında Erzurum valisi Silâhdâr İbrâhîm Paşa tara-

fından gönderilerek Tebrîz , Tiflis  ve Revan ’ın İran ’daki karışıklıklar dolayı-

sıyla Osmanlı  idaresine girmek istediğini belirten mektuplarının 3 Cemâ-

ziyelevvel 1135 (9 Şubat 1723) tarihinde görüşülmesiyle başlamaktadır. 

Ahmed Efendi , Osmanlı Devleti  ile İran arasında vuku bulan siyasi gelişme 

ve görüşmeleri ve savaşı o andan itibaren sulh tarihi olan 21 Cemâziyelev-

vel 1149’a (27 Eylül 1736) kadar İstanbul ’dan takip ederek kaydetmiştir. 

c) Eserin Dil ve Anlatım Özellikleri

Kaleme aldığı hadiselerin büyük bir bölümünü müşahedelerine dayana-

rak anlatan Ahmed b. Mahmûd ’un siyasi olaylarla beraber çok çeşitli ko-

nularda malumat sunduğu görülmektedir. Devrinin diplomatik, siyasî ve 

askerî hadiseleri dışında, öne çıkan sosyal vakalar, merasimler, düğün törenle-

ri, yangınlar, güneş tutulması gibi olaylar bunlardan birkaçıdır. Metinde yer 

alan “Bunun hikmeti budur ki, sebeb-i azli budur ki” şeklindeki ifadelerden 

Ahmed b. Mahmûd’un hadiseleri sebep-sonuç ilişkisi bağlamında ele aldı-

ğı dikkat çekmekte, teferruatı aşan konularda ise yazıya dökmekteki aczini 

“...bir vechle tahrîri mümkin değildür.” ifadesi ile dile getirmektedir. Deni-

lebilir ki o, bazı hadiseleri ele alırken bunların ana hatlarını vermekle yetin-

miş, sözü uzatmaktan kaçınmıştır. Öte yandan yolsuzluk gibi bazı mesele-

lerde “Ba‘zı dahi şeyler vardur, işbu mahalle kayd itmekde edeb itmişizdür.”45 

diyerek meselenin detayını vermekten kendi kendisini alıkoyduğunu ifade 

etmiştir.

Târîh-i Göynüklü’de Arapça ve Farsçanın yoğunlukta olduğu bir Türkçeye 

rastlanmamakta olup eserin dilinde sadelik ön plandadır. Diğer bir deyişle, 

metinde anlaşılırlığı güçleştiren ağdalı bir üslup görülmez. Ancak müellifin 

yoğun devrik ifadelere başvurması metnin akıcılığının önüne geçmektedir. 

Bu duruma müellifin, “Bâ-husûs yarım sâ‘at mikdârı bir yokuşı vardur ka-

saba-i mezbûra gelür iken, ne‘ûzu-billâh. Hele bu def‘a gider iken çamurdan 

Allâh hıfz eyledi guzât-ı İslâm’ı.”46 ya da “Yevm-i mezbûrda Bosna cânibin-

den ve Hersek cânibinden mîrî piyâde Arnavud levendâtı tahrîri içün mu-

45 Târîh-i Göynüklü, vr. 312a22-23.

46 Târîh-i Göynüklü, vr. 273b18-19.
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kaddemâ gönderildi idi elli iki bin beş yüz gurûşluk frengî altun, bu def‘a 

dahi gönderildi yigirmi altı bin altı yüz frengî altun, onar gurûş bahşîş ve 

dörder aylık ulûfeleri peşîn olmak üzre.”47 cümleleri örnek verilebilir. Bu du-

rumun, yani müellifin devrik cümleler kullanmasının, hazine kâtibi olması 

ve hazine kayıtlarında kullanılan cümle kalıplarının Farsça özelliği gösterme-

si ile alâkalı olduğu söylenebilir. 

Yazım açısından incelendiğinde, Târîh-i Göynüklü’de problemli bir me-

tin karşımıza çıkmaktadır. Yer yer harekeli ifadeler kullanılmakla birlikte 

birçok kelimede imlâ hatalarına rastlanmaktadır. Özellikle bazı kelimeler 

bütünlük arz etmekten uzaktır. Bunlardan biri olan bahçe kelimesi metinde,

“49 א  , 48  veya 50 א ” gibi üç farklı şekilde kaydedilmiştir. Yine muhâ-
fızı olarak kaydedilmesi gereken sözcük pek çok yerde “   ــ ــ       א  ”  şeklinde 

yazılmıştır. Yanlış yazılan kelimelere bir diğer örnek tenbîh sözcüğüdür. 

Bu kelime metinde “ ــ ” olarak yer alması gerekirken “ ــ ” biçiminde 

yazılmıştır ve bunun gibi imlâ hatalarına metinde fazlaca rastlamak müm-

kündür.

Yine metnin pek çok yerinde farklı paşalardan veziriazam olarak bah-

sedilmesi dikkat çeken diğer yanlışlardandır. Meselâ “Vezîr-i a‘zam Yûsuf 

Paşa hazretlerine serâsere kaplu sırt semmûr kürk ilbâs buyurdılar, [fî] 16 

Ca [sene 1125]. Mısr vâlîliğinden ma‘zûl Sakız’da sâkin olan Düstûr-ı mü-

kerrem Vezîr-i a‘zam Köse Halîl Paşa  mâh-ı Cemâziye’l-evvel’in on yedinci 

pazarirtesi güni menzil bâygîrleri ile aceleten gelüp Vezîr-i A‘zam hazretle-

rine mülâkî olduklarında serâsere kaplu sırt semmûr kürk ilbâs olundı, fî 

17 Ca, sene 1125.”51 ifadesinde olduğu gibi. Görüldüğü üzere 10 Haziran 

1713 tarihli kayıtta Gürcü Yûsuf Paşa’dan veziriazam olarak söz edilirken 

hemen sonraki tarihte, yani 11 Haziran 1713’te Köse Halîl Paşa’dan da 

veziriazam olarak bahsedilmektedir. Oysaki o dönemde veziriazam olan 

kişi Damad Ali Paşa ’dır. Metinde bu türden yanıltıcı ifadeler oldukça faz-

ladır. Bu hususta muhtemel bir karışıklığın önüne geçmek için metinde 

47 Târîh-i Göynüklü, vr. 279b18-20.

48 Târîh-i Göynüklü, vr. 216a.

49 Târîh-i Göynüklü, vr. 216b.

50 Târîh-i Göynüklü, vr. 233a15.

51 Târîh-i Göynüklü, vr. 238b22-25.
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“Vezîr-i a‘zam” şeklinde kaydedilen ifadeler tarafımızdan “Vezîr-i müker-

rem” şeklinde değiştirilmiştir.

Kronolojik bilgiler verilirken de -az da olsa- hataya düşüldüğü görül-

mektedir. Ahmed b. Mahmûd  hicrî tarihle beraber bazen karşılığı olmak 

üzere rumî tarihlere de yer vermiştir. Ancak bu tarihlemenin birbiri ile 

örtüşmediği görülmektedir. Meselâ Iskala menzilinde orduyla beraber bu-

lunan Ahmed b. Mahmûd, yürüyüş günlerinin tarihlerini kaydederken 

yanlışa düştüğü gibi, ertesi günün tarihini de önceki günün tarihi olarak 

yeniden kaydetmiştir:

“Meks, fî 6 N, yevm-i çehârşenbih, fî 24 Ağustos.
Meks, fî 7 N, yevm-i pençşenbih, fî 25 Ağustos.
Meks, fî 8 N, yevmi’l-cum‘a, fî 26 Ağustos.
Meks, fî 9 N, cum‘airtesi, fî 27 Ağustos.
Meks, fî 10 N, pazar, fî 26 Ağustos.
Yevm-i mezbûrda Yeniçeri Ağası ma‘zûl olup Kul Kethudâsı Ağa’ya ağalık 
tevcîh buyurulmuşdur.
Meks, fî 11 N, fî 27 Ağustos.”52

Yukarıda belirtilen tarihler müellifin zamanlamaya dair kayıtların-

da yaptığı yanlışlara bir örnektir. 6 Ramazan 1127 tarihinin karşılığı

25 Ağustos 1127 olmalıdır. Ancak müellif bu tarihten itibaren rumî takvi-

mi bir gün eksik hesap ederek kaydetmiştir. Yine aynı örnekte 27 Ağustos 

tarihinden sonra yeniden 26 Ağustos’a dönülmüş ve daha sonra bir kez 

daha 27 Ağustos tarihi verilmiştir.

Eserde Ahmed b. Mahmûd ’un bazen anlaşılması güç, amacını açık ola-

rak ortaya koymayan belirsiz ifadeler kullandığı görülmektedir. Tıpkı “Lâ-

kin Hazret-i Âsaf-ı bî-hemtâ, leşker-keş-i mansûrü’l-livâ halkın hâtırlarına 

gelen ma‘nâları dahi Anabolı  nizâmıçün meks itdikleri tedârik idüp kara ve 

deryâdan zehâ’ir-i firâvân gönderdiklerinden...”53 ifadesinde olduğu gibi. 

Burada bir anlam karmaşası olduğu gözden kaçmamaktadır. Bazen de, “Ve 

meclis dahi dağılup cümlesi menzil...”54 cümlesinde olduğu gibi yarım bı-

rakılan ifadeler dikkat çekmektedir. Kezâ “...ba‘dehû Hazret-i Vezîr-i mü-

kerrem hazretlerinin sarâyına nüzûl olundukda bir buçuk sâ‘at mikdârı 

52 Târîh-i Göynüklü, vr. 266a21-24.

53 Târîh-i Göynüklü, vr. 261a25-26.

54 Târîh-i Göynüklü, vr. 270b31.



Târîh-i Göynüklü 27

Vezîr-i A‘zam hazretleri ile müşerref...”55 cümlesindeki eksiklik gibi. Ayrıca 

yer yer ifade tekrarına düşüldüğü de dikkatten kaçmamaktadır.56

Ahmed b. Mahmûd ’un bir olayı izah ederken “...bu kerre Vezîr-i mü-

kerrem Yûsuf Paşa hazretleri bütün neferâtıyla kalkup ol ovaya papadya 

çiçeği gibi dökülüp düşmen üzerine gitdiler.”57 cümlesinde olduğu gibi 

benzetmelere başvurduğu görülmektedir. Yazarın, benzetmeler kadar tas-

virleri de dikkat çekmekte, mevcut durumun hassasiyetini belirtmek için 

mübalağalar yapmaktadır. Meselâ; 

“Beğoğlı Değirmenleri’nden dahi mâh-ı Şa‘bân-ı şerîfin on birinci pazar 
güni hareket olunup yolları bütün sengistân, inişli ve yokuşlı bayırlar aşup, 
bi-hamdillâhi Te‘âlâ leşker-keş-i müşkil-küşâ cânibinin ulüvv-i himmet 
yüce belleri ve sengistân yolları zamân-ı kalîlde tathîr ve tevsî‘e bâdî olup 
top ve mühimmât selâmetle mahalline irişdüğinden gayrı, zehâ’ir husûsın-
da bir ferde ihtiyâc çekdürmediler. Zihî bülend-himmet zihî re’y ü tedbîr 
ki, İskender  bu diyâra sefer itse başı feleğe hem-ser olan dağları ve böyle 
sengistân yolları geçmeğe çâre bulamazdı.”58

ifadelerinde olduğu gibi.

Temas edilen konulara uygun düşen Kur’ân ayetlerinin, hadislerin ve 

deyimlerin kullanımı,  anlatımı canlı tutmak için Ahmed Efendi’nin tercih 

ettiği yollardan biri olmuştur. 31 Mayıs 1716 tarihinde Filibe ’deyken, böl-

geyi tasvir ettikten sonra buranın havasının ağır ve sıkıntı verici olduğunu 

vurgulamak için “Serçe sıtma tutduğı mahaldür.”59 deyimine başvurması 

gibi. Yine cihad ruhunu diri tutacak mahiyette “Ve muhakkak ki galip ge-

lecek olanlar, mutlaka bizim ordularımızdır.”60 ya da kendilerinin Allâh’ın 

inayetine layık olduklarını tasdik eden “İşte bu, Allâh’ın fazlıdır. Onu di-

lediği kişiye verir.”61 ayetlerine yer vermesi gibi. Ya da 6 Temmuz 1713’te, 

huzurda bulunan Köse Halîl Paşa’nın Veziriazam’ı hiddetlendiren sözler 

sarf etmesi üzerine paşanın seraskerlik görevinden azledilmesi durumunu, 

“başını belaya sokmak istemeyen diline sahip çıkmalıdır” manasına gelen 

“Selâmetu’l-insân fî hıfzı’l-lisân” hadisiyle desteklemesi gibi.62

55 Târîh-i Göynüklü, vr. 350b29.

56 Metinde geçen bazı ifade tekrarları için bkz. Târîh-i Göynüklü, vr. 251b28-29 - vr. 252a1-2; vr. 256b16-17.

57 Târîh-i Göynüklü, vr. 221a3-4.

58 Târîh-i Göynüklü, vr. 263b7-11.

59 Târîh-i Göynüklü, vr. 271a27.

60 Târîh-i Göynüklü, vr. 328a5.

61 Târîh-i Göynüklü, vr. 328a15.

62 Târîh-i Göynüklü, vr.239a20-25.
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d) Eserin Kaynakları

Müellifin Kendi Müşahedeleri

Târîh-i Göynüklü’nün muhtevasının asıl kaynağı bizzat Ahmed b. 

Mahmûd ’un şahsi müşahedeleridir. Müellif, kendi döneminde gerçekle-

şen hadiselerin bizzat içerisinde bulunmuş, bu süreçte gözlemlerini eseri-

ne kaydetmiştir. Bu bağlamda, 18. yüzyılın önemli siyasi hadiselerinden 

olan 1711 Prut , 1715 Mora  ve 1716 Avusturya  seferlerine şahsen katılmış 

biri olarak kaydettiği notları ilk elden birer kaynak niteliğindedir. “Müellif 

Göynüklü Ahmed Efendi” başlıklı bölümde belirttiğimiz üzere, 100 yaşı-

nın üzerinde öldüğü düşünülen müellifin tecrübeleri ve gözlemleri devrin 

hadiselerine farklı bir bakış açısı sunmaktadır.

Ahmed Efendi ’nin yaşanan olaylara tanıklığı onun birinci ağızdan 

“görmüş idim, bulunmuş idik” tarzındaki ifadelerinden açıkça görülmek-

tedir. Meselâ onun kendisine ait “Bu hakîr Sultân Mehemmed vak‘asını 

mufassal görüp ve zorbaların keyfiyyet-i ahvâlini dahi gereği gibi görmüş 

idim. Ve Sultân Mustafâ vak‘asını dahi görmüş idim.”63 ifadeleri Sultan IV. 

Mehmed ’i tahttan indiren isyanın (27 Şevvâl 1098/5 Eylül 1687) ve tarihe 

Edirne  Vakası (1115/1703) olarak geçen, II. Mustafa’nın halliyle netice-

lenen hadiselerin bizzat şahidi olduğunu doğrudan ortaya koymaktadır. 

Yine “ve ba‘zı musâhabet arasında hânedân sâhibi olan fazîletlü Ahmed 

Efendimizden bu hakîr Babadağı’nın ahvâlin su’âl eyledikde...”64 şeklinde-

ki ifadelerinden de onun bizzat hadiselerin içerisinde bulunanlar aracılığıy-

la yaşananları takip etmeye çalıştığı anlaşılmaktadır.

Müellif eserinde yer verdiği olaylarda kendisini ön plana çıkaran ya da 

kendisine vurgu yapan ifadelerden kaçınmıştır. Bununla beraber o ken-

di vazifelerini dile getirmiş, vazifesinin tanıdığı imkânla, devlet adamla-

rı arasındaki yazışmaları ve konuşmaları sıklıkla eserine kaydetmiştir. Bu 

cümleden olarak yazarın tuttuğu notlar arasında yabancı devlet elçilerinin 

verdiği bilgiler de mevcuttur. Çoğunlukla siyasi içerik taşıyan bu bilgilere 

-Avusturya ’nın 1737’de sulha aykırı davranışlarda bulunması hasebiyle-

63 Târîh-i Göynüklü, vr. 324a3-4.

64 Târîh-i Göynüklü, vr. 233a18-19.
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orduya davet edilen İngiliz  ve Hollanda elçilerinin görüşlerini yansıtan ka-

yıtlar örnek olarak verilebilir.65

Ahmed b. Mahmûd ’un uzun yıllar yaşadığı göz önünde bulundurula-

cak olursa, onun bakış açısından Osmanlı  ordusunun durumu, seferlerde 

geçilen coğrafyaların özellikleri ve sosyal hayata dair görüşleri çok daha 

önem kazanmaktadır. Nitekim seferlerde görevli olması hasebiyle, onun 

uzun yıllar önce gittiği coğrafyaları yeniden görme imkânı bulması ve dü-

şüncelerini mukayeseli bir biçimde vermesi bölgesel değişimlerin izini sür-

mekte günümüz araştırmacılarına malzeme sunmaktadır.

Resmî Vesikalar

Hatt-ı Hümâyûnlar: Eserde müellifin müşahedelerinden sonra, 

merkezden gönderilen hatt-ı hümâyûn suretlerinin başvurulan kaynak-

lar arasında yer aldığı görülmektedir. Bilindiği üzere hatt-ı hümâyûnlar 

bizzat padişah tarafından kaleme alınan fermanlardır. Bu fermanlar-

la muhatap olanlardan emredilen hususların yerine getirilmesi istenir. 

Târîh-i Göynüklü’de yer alan hatt-ı hümâyûnların sadrazamlardan yabancı 

ülkelerin krallarına, Kırım Hânı’ndan idarî yöneticilere kadar farklı ma-

kamlara gönderildiği göze çarpmaktadır.

Aynı şekilde Ahmed b. Mahmûd ’un notları arasında yer alan hatt-ı 

hümâyûnların çok farklı konularda sâdır olduğu da görülmektedir. Öne çı-

kan konular arasında siyasî ve idarî meseleler, devlet adamlarının yapması 

gerekenler, ordunun durumu, tayin, azil, katl, ulufe dağıtımları çoğunlukta-

dır. Örnek olmak üzere veziriazam ve serdar-ı ekrem olan Baltacı Mehmed 

Paşa ’ya hitaben “Serdâr-ı Ekrem Vezîr-i A‘zamım Mehemmed Paşa sensin ki, 

hatt-ı hümâyûnum vusûlinde asâkir-i mansûremi ve Sancağ-ı Resûlullâh’ı 

bir ân tevakkuf itmeyüp huzûr-ı hümâyûnuma selâmet ile getüresin inşâ’al-

lâhu Te‘âlâ.”66 şeklinde yazılan hatt-ı hümâyûn verilebilir. Buna göre Sultan 

65 “...İngiliz  ve Felemenk  balyozları cevâblarında “Çünki Devlet-i Aliyye ’nin öteden berü hayr-hâhlarından 

olmak üzre olup ve Devlet-i Aliyye’nin sâyesinde geçinüp zevk [u] safâlar iderüz. İmdi, bilin ve âgâh olun 

ki, Nemçe  Çasarı nakz-ı ahd itdi ve dostluğı fedâ idüp ve düşmenliğe yüz tutup Moskovlu ile yek-dil ve 

yek-cihet olup ve Nemçe ilçisi [nâm] veled-i zinâ Devlet-i Aliyye’ye bir iş yapar ki sonra çok peşîmân 

olursuz. Ve bâ-husûs cenâbınızın yanında nedîm-i musâhib ittihâz itdiğiz Bağdâdlı Hekîm ve Kürkcibaşı 

Manol, bunlara dahi kapılmayup basîret üzre olup gāfil olmayasız.”” Târîh-i Göynüklü, vr. 337a7-13.

66 Târîh-i Göynüklü, vr. 232b7-8.
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III. Ahmed,  Veziriazam’dan Osmanlı  askerlerini ve Sancağ-ı Şerîf ’i zaman 

kaybetmeksizin sağ salim merkeze getirmesini talep etmektedir.

Bundan başka, yine örnek olarak İsveç  Kralı Karl ’ın durumu ile alâkalı  

Bender  muhafızı İsmâil Paşa ’ya ve Tatar Hânı ’na yollanan fermanlar zikre-

dilebilir. Rus Çarı Petro ’dan kaçan Karl ’ın Osmanlı  hâkimiyetinde bulunan 

Bender’e sığınması ve sağ salim memleketine gönderilmesi hususu merkezi 

uzun süre meşgul etmiştir. Bender muhafızı İsmâil Paşa, İsveç Kralı Karl ’ın 

durumuna yönelik merkeze gönderdiği arzda “İsveç Kıralı iklîm-i âharın 

kıralı iken Moskov Çasarı  ile ceng ve muhârebe iderek toprağımıza dâ-

hil düşüp hâlâ yanımızdadur. Ne yüzden fermân-ı âlîleri buyurılur ise ana 

göre hareket idelim.”67 diyerek yapılması gerekene dair emir beklediğini 

bildiriyor, merkezden gelen hatt-ı hümâyûnda “İsveç Kıralı’na mükem-

mel ta‘yînât ve misâfirimiz olduğı hasebiyle gāyetle ikrâm idüp ikrâmda 

dahi kusûr itmeyesin.”68 deniliyordu. Yine bu konuyla ilgili Tatar Hânı’na 

gönderilen emirde yer alan “Hâlâ İsveç Kıralı kendü misâfirimiz olup bâ-

husûs iklîm-i âharın kıralı olmağla, karındâşım Hân, İsveç Kıralı’na varup 

ikrâm idesin, muhâlefet itmeyesin.”69 ifadeleriyle krala iyi davranılması ve 

muhalefet edilmemesi yönünde tenbihlerde bulunuluyordu. Ancak müel-

lifin kayıtlarına göre, Osmanlı yöneticilerinin iyimser ve sabırlı tutumuna 

rağmen Karl ’ın aksi hareketlerde bulunması onun Bender’den çıkarılması 

yönünde adımlar atılmasına sebep olmuştu.

Tayin ve azillerle ilgili olan hatt-ı hümâyûnlara örnek olarak ise Dâ-

rüssaâde Ağası Süleyman Ağa  ile hazinedar ağanın görevlerinden alınması 

hakkında gönderilen ferman gösterilebilir. Aynı fermandan Dârüssaâde 

ağalığına Anber Mehmed Ağa’nın ve hazinedarlık ağalığına da Toygun 

Mustafa Ağa ’nın tayin edildiği anlaşılmaktadır. Bununla birlikte bu fer-

manda, sabık Dârüssaâde ağasına hitaben yazılan “İstanbul ’da oturasın, 

hatt-ı hümâyûnuma muntazır olup bir yire hareket itmeyesin.”70 ifadesin-

den azledilen Süleyman Ağa’nın İstanbul’da kalmasının emredildiği görül-

mektedir. Bu türden örnekleri çoğaltmak mümkündür.

67 Târîh-i Göynüklü, vr. 237a9-10.

68 Târîh-i Göynüklü, vr. 237a11-12.

69 Târîh-i Göynüklü, vr. 237a28-30.

70 Târîh-i Göynüklü, vr. 237b22-23.
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Sefer Evrakları: Müellifin bizzat katıldığı Prut , Mora  gibi seferler es-

nasında orduda yetkili olan çeşitli görevlilerden bilgi topladığı görülmekte-

dir. Bu sefer evrakları genellikle Osmanlı  ordusu ile İstanbul  arasındaki ile-

tişimi sağlayan ve önemli bilgiler ihtiva eden mektup, kaime ve takrirlerdir. 

Müellif bu kaynaklardan bahsederken evrakın geldiği yeri ve teslim alan 

muhataplarını eserinde zikretmiş, bazen evrakın tamamını kaydederken 

bazen de özetle belgenin içeriği hakkında bilgi vermiştir. Başka bir ifadeyle 

Ahmed Efendi , eserinde sefer evraklarından bahsederken “mektûb budur 

ki, mektûbun tercümesidür, mazmûn-ı mektûbların müsveddesidür, kā’i-

me budur ki, takrîri bu mahalle tahrîr olundı” diyerek edindiği bilgilerin 

kaynağına ve vasfına işaret etmiştir. Denilebilir ki, Ahmed Efendi sefer 

sırasında ya da askerî bir harekette, seferin gidişatı, ordunun zahîre tedariki 

ve görevlilerin birbirleriyle haberleşmeleri hususunda önemli bilgiler su-

nan sefer evraklarından oldukça faydalanmıştır. Bu hususa, 25 Rebîülevvel 

1123’te (13 Mayıs 1711) Bender  muhafızı Kara Mehmed Paşa ’nın Sadra-

zam Baltacı Mehmed Paşa ’ya gönderdiği mektup örnek gösterilebilir. Sad-

razam’a ulaşan mektupta Rus askerlerinin çok fazla olduğu dile getirilmiş, 

buna binaen ordunun bir gün erken hareket etmesi konusunda tavsiyede 

bulunulmuştur.71 Ahmed Efendi, ordunun Kozlıca  mevkiine geldiği sıra-

larda Kara Mehmed Paşa’dan yeni bir mektup geldiğini, bu yeni mektupta 

Rus askerlerinin Aksu  Nehri üzerine bir köprü kurmaya çalıştıklarını, acele 

edilmesinin gerekliliğini bildirmektedir. Gidişattan anlaşıldığına göre Sad-

razam ve Osmanlı birlikleri bu yeni mektuptan sonra istişarede bulunmuş 

ve acele edilmesi yönünde karara varmışlardır.72

Sefer evrakı niteliğindeki mektuplara bir örnek daha vermek gerekir-

se, Temeşvar  Kalesi’nin kuşatma altında olduğu günlerde, 29 Ramazan 

1123’te (10 Kasım 1711) bu kaleden gelen iki neferin reisülküttaba tak-

dim ettikleri kaime gösterilebilir. Gerek kaledeki Osmanlı  askerlerinin du-

rumu gerekse lojistik faaliyetlere dair içerdiği bilgiler itibarıyla bu kaime 

dikkat çekicidir. Ahmed b. Mahmûd , gelen kaimenin içeriğini şöyle aktar-

maktadır:

71 Târîh-i Göynüklü, vr. 215b.

72 Târîh-i Göynüklü, vr. 216a.
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“Temeşvar  Kal‘ası’na Nemçe  taburu gelüp mâh-ı Ramazân-ı şerîfin ikin-
ci çehârşenbih güni muhâsara idüp kal‘a-i mezbûrdan âdem çıkartmayup 
günden güne askeri ve imdâdı gelüp rûz u şeb üzerimize hücûm ve âteşle-
rin saçup ve bir [i]ki kaç def‘a kal‘a-i mezbûreyi alırım ümmîdiyle şol ka-
dar hücûm eylemişdür ki, bir şeylere kıyâs olunmaz. Velâkin bi-hamdillâhi 
Te‘âlâ dîn-i Muhammedî âlî olup kâfir-i bed-fi‘âli kıra kova meterislerine 
idhâl olunmuşdur. Velâkin kâfirin piyâdesi Varadin  muhâsarasında otuz 
bin mikdârı kırılup [ve] bu def‘a dahi vâfir yayası kırılup ve atlusın piyâde 
idüp meterislerine böyle koyup gice ve gündüz böyle ceng idüp yüz elli 
bin kadar kefere olur imiş ve üç senedür tedârik üzre olup bütün millet 
kendüye imdâd virmişdür. Lillâhi’l-hamd şimdiye dek bellü başlarımızdan 
bir kimesnenin burnı kanadığı yokdur. Zahîremiz ve cebhânemiz çokdur. 
Velâkin hemân bize asker gönderesiz ve imdâd idesiz ve kal‘a-i mezbûre ge-
len imdâdınız Nehr-i Beke Suyı’nın cânibinden Peçkerek kasabası semtin-
den gelsün ki, ol semtler boşdur. Ve kal‘a-i mezbûreden ol gelecek semtleri 
gice ve gündüz gözediriz, hemân ne kadar asker imdâd tedârik idüp gön-
derebilürseniz inşâ’allâhu’r-Rahmân kal‘a-i mezbûra idhâl olunur. Lillâhi 
ve’r-Resûlihî ahvâl-i perîşânımıza merhamet buyurup bir sâ‘at mukaddem 
irsâline himmet buyurasız.”73

Ahmed Efendi  vesikaları bazen mealen, bazen de doğrudan bunların 

suretini vererek kaydetmiştir. Meselâ 1144’te (1731) Bağdat  valisi olan ve 

Isfahân taraflarına serasker tayin edilen Ahmed Paşa’nın Şâh Tahmâsb ’a 

karşı kazandığı zaferin müjde mektubu aynıyla esere aktarılmıştır.74

Râvilerden Nakledilenler

Eserde müellifin kendi müşahedelerinin ve resmî vesikaların sağladığı bil-

giler haricinde birçok yerde râvilerden nakledilenleri kullandığını görmekte-

yiz. Ahmed b. Mahmûd , genelde kaydettiği rivayetleri, nakledenlerin kimliği 

ile birlikte vermiştir. Müellif “menkūldür, el-uhdetü ale’r-râvî” gibi ifadelerle 

olayların kendisine bu şekilde nakledildiğini, ancak kendisinin bu konuda 

bir yorumda bulunamadığını açıkça belirtmektedir. Bununla birlikte, güve-

nilir bulduğu bilgilerin kaynağı için “sika” ifadesini kullanmıştır. Bu durum 

metinde “sikadan olmak üzre mesmû‘umuz olduğı, sikadan ma‘lûmdur” ya 

da “sahîh olmak üzre şöyle mesmû‘umuz oldı ki” şeklinde yer almaktadır.

Rical ve Halktan Rivayetler: Müellifin kaynakları arasında önemli yer 

tutan râviler içerisinde devlet adamları çoğunluktadır. İsveç  Kralı Demir-

73 Târîh-i Göynüklü, vr. 281b13-23.

74 Târîh-i Göynüklü, vr. 327b.



Târîh-i Göynüklü 33

baş Karl  ile Tatar Hânı Devlet Girây  arasındaki anlaşmazlıkla alâkalı olarak 

Kral’ın vezirinin hazinedarından Ahmed Efendi ’ye nakledilen hadise buna 

örnek verilebilir. Rivayete göre İsveç Kralı kurulan bir gölgeliğin altında 

“yüzinden zehirler akar ve burnından düşen bin pâre olur” vaziyette yani 

oldukça öfkeli biçimde oturmaktadır. Buna karşılık Kırım  Hânı da diğer 

bir köşeye oturmuştur. Veziriazam Baltacı Mehmed Paşa  ise ikisinin ara-

sında bir vaziyette yer almıştır. Henüz 21 yaşlarında olduğu belirtilen Kral, 

Veziriazam’a karşı oldukça soğuktur. Veziriazam Kırım Hânı’na döndü-

ğünde Devlet Girây tebessümle karşılık vermiştir. Müellif bundan sonra-

sını aktarırken bu üç devlet adamı arasında görüşmeler yapıldığını, ancak 

neler konuşulduğuna dair bilgiye sahip olmadığını “hulâsası ma‘lûm olma-

yup” sözleriyle dile getirmiştir.75

Yukarıdaki örnekte olduğu gibi, Ahmed b. Mahmûd ’un eserinde kim-

den nakledildiği yani kaynağı belli olan rivayetler çoğunluktadır. Bununla 

beraber kaynağına vurgu yapılmadan kaydedilen bilgiler de bulunmakta-

dır. Osmanlı  ordusunun 4 Cemâziyelevvel 1127’de (8 Mayıs 1715) Si-

roz ’da konakladığı sıralarda aktarılanlar bu hususa misal verilebilir. Müellif 

Siroz şehrini kendi müşahedelerine dayanarak tasvir ettikten sonra şehrin 

yaylak olan kısmına dair bilgiyi “Bundan mâ-‘adâ yaylası dahi olup yaylakı 

gāyet hevâdâr ve latîf mahaldür dirler. Şehre dört sâ‘atlik yerdür, anda dahi 

başka evleri ve çârşû ve beş cum‘a kılınup câmi‘leri var, bayağı bir şehr-i 

azîm olur imiş.”76 demek suretiyle kimden duyduğunu belirtmeden riva-

yeten aktarmıştır. 

18. yüzyılda İstanbul ’da meydana gelen yangınlar, dönemin ekonomik 

ve sosyal hayatını etkileyen önemli hadiselerdir. Müellif 27 Cemâziyelevvel 

1163 (4 Mayıs 1750) tarihinde çıkan büyük yangına ilişkin gözlemleri-

ni aktardıktan sonra ortaya atılan iddiaları ve halkın yorumlarını “...ba‘zı 

kimselerden şöyle mesmû‘umuz oldu ki...” diyerek kaydetmiştir. Ancak 

neticede yangının çıkışı hakkında “...esnâfın tama‘ını da...” hesaba kata-

rak kesin birşey söylemenin mümkün olmadığının ve işin gerçek yüzünün 

Allâh’ın bilgisi dahilinde olduğunun altını çizmiştir.77 Buna benzer bir şe-

75 Târîh-i Göynüklü, vr. 227a3-11.

76 Târîh-i Göynüklü, vr. 249a24-26.

77 Târîh-i Göynüklü, vr. 360b24-32-361a1-6.



34 GİRİŞ

kilde Ahmed Efendi  işittiklerinden hareketle, 28 Şubat 1756’da Samatya 

İskelesi yakınlarında çıkan başka bir yangından daha söz etmektedir. Duy-

duklarından yola çıkarak müellif, yangının çıkış sebebi ve verdiği zararı

“...ihrâkın sebebi bu olmuş ki, bir kefere arak-ı tandır ider iken tandır 

olunan arak âteşe dökülmek ile âteşe dökülen arak meydân bulup ocak 

tutuşup keferenin hânesi şiddet-i rûzgâra musâdefe bulunmağın hânesi 

bütün ihrâk olundukda hâne sâhibi kefere kendüsin kurtılur ümmîdi ile 

yola atup mürd olmuşdur. Sekiz sâ‘at ihrâk olup iki binden mütecâviz hâne 

ihrâk bi’n-nâr, belki dahi ziyâde olmak ihtimâli vardur diyü öylece mes-

mû‘umuz olmuşdur.”78 sözleriyle kaydetmiştir.

Casuslar ve Diller: Osmanlı  Devleti  döneminde istihbarat bilgileri genel-

likle casuslar ve diller aracılığıyla elde edilirdi. Savaşlarda esir düşen ve kendi-

lerinden orduları ve memleketleri hakkında bilgi elde edilen diller, çoğunluk-

la düşman topraklarına giren akıncılar ve bunlarla beraber olan martoloslar,79 

nadiren de timarlı sipahiler tarafından yakalanırdı. Osmanlı Devleti önem 

verdiği seferler için bu casusların vereceği bilgilere daima ihtiyaç duyardı.80

Ahmed b. Mahmûd  eserini kaleme alırken pek çok yerde casusların, 

diğer bir deyimle dillerin verdiği bilgileri kaydetmiştir. Örneklendirmek 

gerekirse Prut  Seferi esnasında ele giren diller ve verdikleri bilgiler şöyle 

kaydedilmiştir: “Ez-în-cânib, dil ve kelle gelmeğe dahi ziyâde zuhûr idüp 

ve Sadr-ı A‘zam hazretleri dahi bahşîşlerin ma‘a-ziyâde virmekde iken gelen 

dillerin söyledüp şöyle cevâb eylediler ki: “Moskov Çarı olan kıralımız hâlâ 

taburdadur ve murâdı karârı firâra tebdîl eylemekdür.”81

Veziriazam’ın bu ifadeleri dikkate aldığı ve hemen akabinde bu doğ-

rultuda yeni tedbirlere başvurduğu görülmektedir.82 Ancak ele geçirilen 

dillerden bilgi elde etmenin mümkün olmadığı örnekler de vardır. Prut  

Seferi’nde esir düşen bir papazın konuşturulma çabalarının sonuçsuz 

kalması gibi. Sadrazamın adamlarından olan Hasan Ağa’nın dil alınması 

78 Târîh-i Göynüklü, vr. 369b2-5.

79 Osmanlı askerî teşkilatında çeşitli hizmetler gören özel bir sınıftır.

80 Osmanlı ’da dil alma ve casusluk faaliyetleri için bkz. Abdülkadir Özcan, “Casus” (Türk devletlerinde), 

TDVİA, C. VII, Ankara 1993, 166-169.

81 Târîh-i Göynüklü, vr. 219b.

82 Târîh-i Göynüklü, vr. 305b14-21.
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yönündeki teşviki ve bunun üzerine ortaya çıkan gelişmeler müellifin 

eserine şöyle yansımıştır:

“...Vezîr-i A‘zam hazretlerinin huzûr-ı sa‘âdetlerine ve dilleri ile hâk-i pây-ı 
sa‘âdetlerine yüz sürüp gelen gāzîlere bütün hil‘atler ilbâs olunup bahşîşler 
dahi ihsân olundı. Ve gelen dil yaralı olmağla bir söz alamayup ol gün 
Muhzır Ağa habsine kaldurdılar. Ve hem gelen dil papaz idi, alınması Boğ-
dan Beği’nin tahtgâh olan Yaş mahalle karîb bir kilîsâdan alınmış, on bir 
Cemâziye’l-evvel, sene 1123. İrtesi gün dili söyletmek murâd olundukda 
tercümân getürdiler, gelen dilden bir haber alına. Bu kâfire bu kadar ik-
dâm eylediler, kat‘â ağzından bir haber alamadılar. Ve Sadr-ı A‘zam gadaba 
gelüp tekrâr habse götürdiler.”83

Metin Tesisinde Takip Edilen Usul

Çalışmamızda “Târîh-i Göynüklü” olarak adlandırdığımız ve Prut  Se-

feri’ne ait kısmı hariç tutulacak olursa muhtemelen tek nüsha olan eserin 

Berlin  Staatsbibliothek’te (Berlin Millî Kütüphanesi) yer alan nüshası ele 

alınmıştır.  Metin günümüz harflerine uyarlanırken ifadelerin orijinalliği-

nin korunmasına gayret gösterilmiş, bununla beraber basit transkripsiyon 

usulü uygulanmıştır. 

Basit transkripsiyon usülü gereğince tamlamalar (-), ع’lar (‘), ء’ler (’) 

ve uzun sesli harfler (^) işaretleri ile belirtilmiştir. Varak numaraları kö-

şeli parantez içerisinde bold olarak verilmiş, çeviriyazı sırasında rastlanan 

herhangi bir sözcük ya da harf eksikliği ile tarafımızca yapılan ekleme-

ler ve düzeltmeler [ ] içerisinde gösterilmiştir. Bizzat müellif tarafından 

boş bırakılan özel isimler [...] içerisinde verilmiştir. Eserde geçen hatt-ı 

hümâyûn ile mektup suretleri ve diyalog ifadeleri tırnak içerisinde belir-

tilirken konuyla alâkalı izahlar dipnotta gösterilmiştir. Metinde bazen va-

rak değişmelerinde sayfanın son kelimesi olan reddâdenin sonraki sayfada 

tekrarlandığı görülmektedir. Tekrara düşmemek amacıyla, sonraki varağın 

başında yer alan bu kelimeler metne dâhil edilmemiştir.

Gerek müellif tarafından konulan ve gerekse uygun olan yerlere tarafı-

mızca eklenen başlıklar ayrı birer paragraf hâlinde ve koyu renk ile yazıl-

mış; ayet ve hadis gibi ibareler metin içerisinde Arabî harflerle ve orijinal 

suretleriyle imlâ edilmiş, dipnotta bu ibarelerin tercümeleri gösterilmiştir. 

83 Târîh-i Göynüklü, vr. 217a7-12.
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Ayrıca metnin kendisinde herhangi bir paragraf başı bulunmadığı halde 

çeviriyazı esnasında birçok yerde paragraf başı uygulamasına gidilmiştir. 

Metni anlaşılır kılmak için yer yer (.) ve (,) gibi noktalama işaretlerine 

başvurulmuştur. Eserde yer alan sözcüklerin imlâsına genel olarak sadık 

kalınmış, ancak -gelüb, idüb, virüb- gibi Türkçe sözcüklerin sonundaki ge-

rundium (zarf-fiil) eklerinin son harfi olan “b” harfleri “p”ye dönüştürül-

müştür. Eserde derkenârda yer alan ve metinle ilişkili olduğu düşünülen 

ibareler metne dahil edilip dipnotlarda gösterilmiştir. 

Târîh-i Göynüklü’de latinizeyi güçleştiren en önemli husus, imlâ ko-

nusunda bir birliğin olmamasıdır. Bu durum özel adların yazımında 

da karşımıza çıkmaktadır. Bu cümleden olarak Muhammed - Mehem-

med yazımı söz konusu edilebilir. Osmanlı Türkçesinde “ ــ ّ ” şeklin-

de imlâ edilen isim, tarafımızdan “Mehemmed” şeklinde okunmuştur. 

Bazen bu isim yazma metinde şeddesiz ve harekesiz olarak da verilmiş, 

ancak imlâ birliğini sağlamak maksadıyla bunların tamamı tarafımızdan 

“Mehemmed” şeklinde yazılmıştır. Bununla birlikte özellikle metnin 

harekeli yazıldığı bazı yerlerde bu ismin “ ــ َّ َ ُ  (Muhammed)” şeklinde 

imlâ edildiği de görülmektedir. Ancak metinde aynı şahsın isminin bazı 

yerlerde Muhammed, bazı yerlerde Mehemmed şeklinde harekelenmiş 

olması yazımda birliği bozduğu gibi şahısların birbiriyle karıştırılması 

ihtimalini de doğurmaktadır. Örneğin 28 Ağustos 1711’de kapıcılar ket-

hudâsı olan şahıs aynı varakta önce Muhammed84 olarak kaydedilirken 

daha sonra Mehemmed85 şeklinde gösterilmiştir. Bundan başka 8 Eylül 

1711’de defterdâr olan şahsın adı aynı şekilde önce Muhammed86 ola-

rak imlâ edilmişken ileride Mehemmed87 şeklinde yazılmıştır. Biz her ne 

kadar çalışmamızda özellikle “Muhammed” isminin XVIII. asırda kul-

lanımda olduğunu gözler önüne sermek ve Osmanlı’da bu ismin daima 

“Mehemmed” veya “Mehmed” şeklinde değiştirilerek kullanıldığı yö-

nündeki -çoğu kez kasıtlı olarak tekrarlanan- yanlış bilgiye cevap vermek 

maksadıyla harekeli olarak “ ــ َّ َ ُ ” yazılmış olan yerlerde “Muhammed” 

84 Târîh-i Göynüklü, vr. 225a11.

85 Târîh-i Göynüklü, vr. 225a28.

86 Târîh-i Göynüklü, vr. 225b2.

87 Târîh-i Göynüklü, vr. 261a4.
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imlâsını tercih etme niyetinde ve temayülünde olsak da, muhtemel bir 

karışıklığın önüne geçmek için metnin bütününde -Muhammed olarak 

kaydedilenler de dahil- “Mehemmed” yazımını tercih ettik.

Bu durum dışında, bazı kelimelerin yanlış yazımı söz konusuyken 

bazı yerlerde harekelerin sehven konulmadığı dikkat çekmektedir. Bu 

durum metnin imlâsında istikrarın önüne geçmiştir. Meselâ “ض” ile 

bitirilmesi gereken “ض ــ ” (karz) ifadesi metinde 88“ص ــ ” şeklinde yer 

almaktadır. Yine “ش” ile imlâ edilmesi lazım gelen “ ــ ” (meş‘ale) ke-

limesinde noktalama eksik yapılmış ve sözcük “ ــ ” şeklinde yazıl-

mıştır. İmlâ hatalarına ise “ض” ile başlaması gereken “ــאن א  (zâbitân)” 

sözcüğünün “ظ” ile 89“אن א ” şeklinde kaydedilmesi örnek gösterilebilir. 

Bazı kelimelerin sonunda bulunması gereken “ى” ünlüsü “ه” harfi ile be-

lirtilmiştir; “90( ــ ا ) toprağlı, 91( ــ -Rûmili” gibi sözcüklerin so (روم ا

nunun “ه” harfiyle bitirilmesi gibi. Bununla beraber, “  vekîl-i) وכ   

mutlak)” gibi Farsça tamlamalarda “vekîl” kelimesinden sonra gereksiz 

yere “ى” harfinin kullanıldığını görmekteyiz. Keza “ى” harfinin eksik 

kullanımı da söz konusudur. Örneğin bazı kelimelerde ismin “i” hâli 

yalnızca “ء” ile belirtilmiştir. Söz konusu durumda olan kelimeler metin 

içerisinde düzeltilerek gösterilmiştir; “(ِء ــ  ,kimesnei)92 kimesneyi - כ

ِء) ــ  - karyei)93 karyeyi ve (ِء ــ  - merhûmei)94 merhûmeyi” kelime-

lerinde olduğu gibi. Eserde fazlaca bulunan bu türden yazım hataları ve 

imlâ eksiklikleri çeviriyazı sırasında düzeltilerek olması gerektiği gibi ve-

rilmiştir. Bunun yanında kelime sonlarındaki “-dır/-dir” kuvvetlendirme 

eki, imlâ hususunda bütünlüğü sağlamak amacıyla metnin tamamında o 

devrin yaygın kullanımı esas alınarak “-dur/-dür” olarak gösterilmiştir. 

Mümkün olduğunca latinizasyonda imlâda bütünlük sağlanmaya çalı-

şılmıştır.

88 Târîh-i Göynüklü, vr. 280a5.

89 Târîh-i Göynüklü, vr. 280b32. 

90 Târîh-i Göynüklü, vr. 250a9.

91 Târîh-i Göynüklü, vr. 253b13.

92 Târîh-i Göynüklü, vr. 279a12.

93 Târîh-i Göynüklü, vr. 217b1.

94 Târîh-i Göynüklü, vr. 368a4.
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Son olarak metinde koparılmış ve yanlış ciltlenmiş varaklar mevcut 

olup bu durum metnin bütünlüğünü bozmaktadır. Koparılmış yerler, Şev-

ket Rado ’nun Hazine-i Bîrun Kâtibi Ahmed bin Mahmûd Efendi’nin Tut-
tuğu Prut  Seferine Ait Defterden Koparılan Sahifelerde Neler Vardı? başlıklı 

çalışmasının yardımıyla tamamlanmış, ayrıca bu durum metin içerisinde 

dipnotlarda gösterilmiştir. Ciltleme sırasında yanlış sıralanmış olan varak-

lar ise çeviriyazıda konu akışına uygun olacak şekilde tarafımızdan tertip 

edilerek metne yerleştirilmiş ve bunların yerlerine dikkat çekilmiştir.
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[215b] Bin yüz yigirmi üç senesinin mâh-ı Muharremü’l-harâm’ın 

gurresinde vâki‘ olan sefer-i hümâyûn-ı95 sa‘âdet-makrûnı beyân ider

Mâh-ı Muharrem’in on dokuzıncı pazarirtesi güni Vezîr-i A‘zam Ser-

dâr-ı Ekrem Mehemmed Paşa  hazretlerinin kethudâsı olan Osmân Ağa  

tuğlar ile ma‘an otâğ-ı hümâyûnı Dâvûdpaşa Sahrâsı ’na azîm alay ile çık-

mışdur, fî 19 M, sene [1]123.

Mâh-ı Muharrem’in yigirmi birinci güni, çehârşenbih güni ordu ve alay 

çıkmışdur. Vaktâki ol günde gāyetle şedîd sovuk olmağla kar yağmışdur, fî 

21 M.

Mâh-ı mezbûrun pençşenbih güni yigirmi ikisinde Dergâh-ı Âlî Yeni-

çeri Ağası Yûsuf Ağa  azîm alay ile çıkmışdur, fî 22 M.

Mâh-ı mezbûrun yigirmi dördünci cum‘airtesi güni Cebecibaşı Mus-

tafâ Ağa  neferâtıyla azîm alay ile çıkmışdur, fî 24 M.

Mâh-ı mezbûrun yigirmi beşinci güni pazardur, topcıyân-ı Dergâh-ı 

Âlî ve top arabacılar çıkup azîm alay göstermişdür, fî 25 M.

Mâh-ı mezbûrun yigirmi altıncı pazarirtesi güni Vezîr-i A‘zam [ve] 

Hazret-i Serdâr-ı Ekrem Mehemmed Paşa  Sancağ-ı Resûlullâh’ı teslîm 

alup, bütün ulemâ vü sulehâ ve vüzerâ-yı izâm ile azîm alay ile şehr-i İstan-

bul ’dan çıkup otâğ-ı hümâyûna dâhil olup Rabbü’l-Âlemîn asâkir-i İslâm’ı 

mansûr [u] muzaffer idüp a‘dâ-i bî-dîni makhûr idüp Ümmet-i Muham-

med ’i sıhhat ü selâmet ile vatanlarına dâhil [ve] ehl ü ıyâline kavuşdura. 

Âmîn, bi-hurmeti Seyyidi’l-Mürselîn,96 fî 26 M.

Yigirmi altıncı gün Sahrâ-yı Dâvûdpaşa ’da meks olunup mâh-ı Safe-

rü’l-hayr’ın yigirmi yedinci pençşenbih güni Küçükçekmece  menziline 

revâne olundı, sâ‘at 2,5.

Menzil-i Büyükçekmece , sâ‘at 3,5.

Menzil-i Silivri , sâ‘at 6. Defterdâr Efendi gerüye kalmağla hazînenin 

kalkması içün karye-i mezbûreden geldi.

95 Metinde ن و א  
96 “Peygamberlerin Efendisi hürmetine duamızı kabul eyle Allâh’ım!”
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Menzil-i Kınıklı , sâ‘at 4. Sâdır olan fermân-ı âlî mûcebince me’mûren 

Çirmen  Beği geldi, dâhil olup tuğlar ile revâne oldı.

Menzil-i Çorlı , sâ‘at 4.

Menzil-i Karışdıran , sâ‘at 6.

Menzil-i Burgaz , sâ‘at 4.

Menzil-i Baba-yı Atîk , sâ‘at 5.

Menzil-i Hafsa , sâ‘at 6.

Menzil-i Edirne , sâ‘at 5. Mâh-ı Rebî‘u’l-evvel’in gurresi güni ki cum‘a-

irtesi idi, azîm alay ile dâhil olundı, fî gurre-i Ra, sene 1123.

Bender  Muhâfızı Kara Mehemmed  Paşa  hazretlerinin mektûbı geldi, 

Sadr-ı A‘zam hazretlerine: “Moskov  keferesinin gāyetle tuğyânı vardur, bir 

gün mukaddemce hareketiniz münâsibdür.” diyü, fî 25 Ra, sene 1123. 

Mâh-ı Rebî‘u’l-âhir’in yedinci güni sa‘âdetlü Yeniçeri Ağası Yûsuf Ağa  

neferâtıyla alay gösterüp, vaktâki Vezîr-i A‘zam hazretleri alayını seyr idüp 

çukya kaplu ferâce semmûr kürk ilbâs olunmuşdur. Ve hayvânât dahi çayı-

rın tamâm almayup yigirmi sekiz gün mikdârı çayırlanmışlardur. Ve Edir-

ne Sahrâsı ’nda otuz altı gün meks olunup otuz yedinci pazar güni tuğlar 

Akpınar  menziline gitdi, fî 7 R, sene 1123. 

Menzil-i Akpınar , sâ‘at 4. Menzil-i Edirne ’den dört sâ‘at olup, yolı gā-

yetle düz ve müferric olmağla, lâkin su husûsında zahmetlüdür. Bir büyük 

çeşmesi vardur, bütün asâkir-i İslâm ol çeşmeden sulanur.

Menzil-i Büyükderbend , sâ‘at 3,5. Akpınar ’dan karye-i mezbûre üç bu-

çuk sâ‘atdür. Yolı sarp olmayup lâkin yolının etrâfları çalılıkdur. Su husû-

sında zahmetlücedür. Derbend -i mezkûr büyük köydür, kefere köyidür. 
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[216a] Menzil-i Çekmece-i Sağîr , Silivri  Kapusı’ndan iki buçuk sâ‘at-

dür, sâ‘at 2,5.

Menzil-i Çekmece-i Kebîr , Küçükçekmece ’den Büyükçekmece ’ye üç 

buçuk sâ‘atdür, sâ‘at 3,5.

Çekmece’den Kumburgos ’a iki sâ‘atdür, sâ‘at 2.

Kumburgos ’dan Bogados ’a bir buçuk sâ‘atdür, sâ‘at 1,5.

Menzil-i Silivri , Bogados ’dan Silivri’ye iki buçuk sâ‘atdür, sâ‘at 2,5.

Menzil-i Kınıklı , Silivri ’den Kınıklı dört buçuk sâ‘atdür, sâ‘at 4,5.

Menzil-i Çorlı , Kınıklı ’dan Çorlı’ya dört sâ‘atdür, sâ‘at 4.

Menzil-i Karışdıran , Çorlı ’dan Karışdıran altı sâ‘atdür, sâ‘at 6.

Menzil-i Burgos , Çorlı ’dan Burgos’a dört sâ‘atdür, sâ‘at 4.

Menzil-i Baba-yı Atîk , Burgos ’tan Babaeskisi  dört sâ‘atdür, sâ‘at 4.

[Menzil-i] Kuleli , iki buçuk sâ‘atdür, sâ‘at 2,5.

Menzil-i Hafsa , Kuleli ’den Hafsa üç buçuk sâ‘atdür, sâ‘at 3,5.

Menzil-i Edirne , Hafsa ’dan Edirne beş sâ‘atdür, sâ‘at 5.

Menzil-i Paşaköyi , sâ‘at 4. Büyükderbend ’den Paşaköyi dört sâ‘atdür. 

Yolı dereli ve tepelidür. Yolın etrâfları ormanlıkdur ve gāyetle güli çokdur. 

Lâkin sâdedür, râyihalıdur ve bülbüli dahi çokdur. 

Menzil-i Bahşeli , sâ‘at 6,5. Paşaköyi ’nden Bahşeli Köyi tamâm altı bu-

çuk sâ‘atdür. Ve ba‘zı yirleri sarpçadur, lâkin güli bülbüli çokdur.

Menzil-i Karye-i Karînâbâd , sâ‘at 4,5. Bahşeli ’den Karînâbâd köyi 

tamâm dört buçuk sâ‘atdür. Mezbûr, bir dağ dibinde vâki‘ olmuşdur. Kü-

çük köydür, yolı gāyetle düzdür ve müferrihdür. Ekseriyyâ hân-zâdeler kar-

ye-i mezbûr[e]de sâkinlerdür.

Menzil-i Aydost , sâ‘at 4. Karînâbâd ’dan Aydos[t]’a dört sâ‘atdür ve yolı 

dahi düzdür.

Menzil-i Nâdirderbendi , sâ‘at 2,5. Aydost ’dan Nâdirderbendi iki buçuk 

sâ‘atdür. Yolının ba‘zı yirleri inişlice, lâkin eyüdür ve etrâfları ormanlıkdur.
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Menzil-i Subaşı , nâm-ı dîger Kırkgeçid , sâ‘at 3. Nâdirderbendi ’nden 

Subaşı ki, Cenge Balkanı  dimekle ma‘rûfdur ve yolı ol kadar sarpdur ki 

varmıyan bilmez. Ba‘zı yirleri vardur ki ağaçlıkdan hevânın yüzi görünmez. 

Lâkin tenhâ olunduğı sûretde iki menzil bir olunur.

Menzil-i Köprüköyi, sâ‘at 3,5. Cenge Balkanı ’ndan Köprüköyi üç bu-

çuk sâ‘atdür. Mezbûr balkan bunda tamâm olur. Kamıcı  Suyı dahi yanın-

dan akar, geçid virmez büyük sudur.

Menzil-i Prevadi , sâ‘at 3,5. Köprüköyi ’nden Prevadi üç buçuk sâ‘at-

dür. Belki bir mikdâr dahi ziyâdece olmak gerekdür. Yolı gāyetle düzdür 

ve büyük şehrdür. Çifte hammâmı vardur, selâtîn câmi‘leri vardur, çârşûsı 

azîmdür. Şehrin etrâfı yüksek kesme kayalardur ve bir mikdâr kal‘ası dahi 

vardur. Etrâfları bâğlık bahcelikdür ve halkı dahi hüsn-ile mu‘âmele edici-

dür, lâkin hevâsı ağırdur.

Menzil-i Kozlıca , sâ‘at 4. Prevadi ’den Kozlıca dört sâ‘atdür, yolı düz-

dür ve bir büyük câmi‘si vardur. Bu mahalde Bender  Muhâfızı97 Vezîr-i 

mükerrem Kara Mehemmed  Paşa ’dan mektûb geldi ki: “Moskov  keferesi 

semtimize rağbet itmeyüp Aksu  üzerine köprü kurup, aceleten gelesiz.” 

didikde vaktâki yemlikde idi, müşâvere olundukda oturaklar ref‘ olunup 

doğrı gitmelerin münâsib görüp ve İsakcı  menziline dâhil olan asker-i İs-

lâm dahi Nehr-i Tuna ’yı geçüp Kartal  menziline dâhil olması içün fermân-ı 

âlî s[â]dır olup gönderildi.

Menzil-i Evşenli , sâ‘at 4. Kozlıca ’dan Evşenli dört sâ‘atdür. Yolı gāyetle 

sarpdur, su husûsında kuyuya muhtâcdur.

Menzil-i Hacıoğlupâzârı , sâ‘at 3. Evşenli ’den karye-i mezbûra üç sâ‘at-

den eksikdür, gāyetle düzdür yolı. Yolının etrâfları kısa meşelikdür, taburö-

nisi dahi dirler.

Menzil-i Mûsâbeğ  Karyesi, sâ‘at 5. Hacıoğlupâzârı ’ndan Mûsâbeğ kar-

yesi beş sâ‘atdür. Dobruca ’nın evvelidür, kat‘a odun olmadığından odun 

yirine kezek yakarlar ve kat‘a kefere yokdur, bütün İslâm köyleridür.

Menzil-i Kurnalıderesi , sâ‘at 4,5. [216b] Mûsâbeğ  karyesinden Kurnalı-

97 Metinde  א
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deresi dört buçuk sâ‘atdür. Tavuk çullaması ve hoşmeleri meşhûrdur. Odu-

nı yokdur. Def‘a[ten] Bender  Muhâfızı Vezîr-i mükerrem Kara Mehemmed 

 Paşa  hazretlerinin arzı ki, “Moskov  Çarı Aksu ’yı geçdi, aceleten gelesiz.” diyü.

Menzil-i Tekfûrgöli, nâm-ı dîger Karasu , sâ‘at 6,5. Kurnalıderesi ’nden 

Tekfûrgöli altı buçuk sâ‘atdür. Lâkin göl-i mezbûrı geçdikden sonra or-

du-yı hümâyûn düz bir ovaya98 konmuşdur. Gölün ucında bir mikdâr ba-

taklık yir vardur, sarpçadur.

Menzil-i Uzun‘alîçayırı , sâ‘at 5,5. Tekfûrgöli ’nden Uzun‘alîçayırı beş 

buçuk sâ‘atdür. Yolda giderken bir göl görinür, ismine Ester Göli  dirler. 

Dergâh-ı Âlî yeniçeri ağalarına virilür. 

[Menzil-i] Müftîyaylası , kışlası dahi dirler, sâ‘at 6. Uzun‘alîçayırı ’ndan 

Müftîkışlası  altı sâ‘atdür ve yolı düzdür. Yoldan giderken Karadeniz  göri-

nür. Bir kal‘a görinür. Kal‘a-yı mezbûrun karşusında bir kal‘a dahi var[dur].

Küçük kal‘alardur, şenliklidür. 

Menzil-i Babadağı , sâ‘at 4. Kışla-yı mezbûrede[n] Babadağı dört bu-

çuk sâ‘at yirdür. Ordu-yı hümâyûn şehri geçdikden sonra bir yüksek yir-

dür ki ağaçlıklardur, konuldı. Kal‘ası yokdur, bir dere içine vâki‘ olmuş-

dur. Şehr-i mezbûrda büyük sarâylar ve selâtîn câmi‘ler ve mescidler ve 

çifteli hammâmı dahi vardur. İki mu‘azzam dağ dibindedür. Her evde 

bâğ bakça vardur. İki dağın kavuşduğı mahalde bir büyük su akar, şehre 

dökülür. Ol mahalde köşk vaz‘ olunmuş, ol mahalle Akçaağaç dirler, gā-

yetle müferrih köşkdür.

Menzil-i Hacıkeykışlası , sâ‘at 4,5. Babadağı ’ndan Hacıkeykışlası dört 

buçuk sâ‘atdür, yolı düzdür ve güzeldür.

Menzil-i İsakcı , Hacıkeykışlası ’ndan İsakcı dört sâ‘atdür. Şehre yakın 

bir mikdâr yiri sarpçadur ve yolının etrâfı kısa meşelikdür. Nehr-i Tuna  

kal‘anın dibinden akar. İki aded kullesi vardur, harâb olmuş idi. Vezîr-i 

A‘zam keşf itdirüp ta‘mîr olunmuşdur. İrili ufaklı on yedi topı ve bir aded 

hâvan topı vardur. İki câmi‘si vardur, birinde cum‘a kılınur ve birinde kı-

lınmaz. Ve şehrin içinde sâkin olanlardan keferesi ziyâdedür. Çifte ham-

98 Metinde اوכא
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mâmı dahi vardur. Ehl-i İslâm evinden kefere evi çokdur. Kal‘anın havâlesi 

gāyetle çokdur.

Ve İsakcı  menziline mâh-ı Rebî‘u’l-âhir’in yigirmi dokuzuncı pazarirtesi 

güni azîm alay ile dâhil olunmuşdur. Hattâ ki yemeklikden İsakcı’ya va-

rıncaya dek99 kat kat alaylar bağlanup asâkir-i İslâm bu minvâl üzre tertîb 

olunup Vezîr-i A‘zam tarafına selâm virerek dâhil olunmuşdur, fî 29 R, 

sene 1123.

Ol gün İsakcı  menziline konuldukdan sonra alayda mevcûd bulunan 

vüzerâ-yı izâmlar, mîr-i mîrânlar Vezîr-i A‘zam hazretlerinin otağında alay 

gösterenlerdür ki, zikr olunur: 

Dergâh-ı Âlî Yeniçeri Ağası Yûsuf Ağa  ve neferâtı ile. Vaktâki ol gün 

yeniçeri gül-bâng çekdikleri yok iken ol bî-edeblik idüp gül-bâng çekerek 

alay gösterdiler. Ber-vech-i tahmîn neferât elli bin.

Ba‘dehû Edirne  bostâncıbaşılığından çıkma def‘aten rütbe-i vezâret 

ile ber-murâd olan, sene-i mezbûr içinde Bosna  eyâletine mutasarrıf olan 

Vezîr-i mükerrem100 Alî Paşa  hazretleri alay gösterüp, serâsere kaplu sırt 

semmûr kürk ilbâs olunmuşdur. Ve kendülerinin ordusı dahi ol gün Tuna  

Köprüsi’n geçüp Kartal  nâm mahalle kondılar. Mukaddemâ mîrî tarafın-

dan sipâriş buyurılan dört bin neferât-ı sekbân alay gösterüp, seksen aded 

bayrak idi. Ve ba‘dehû vüzerâ-yı izâmdan Urûm  eyâletine mutasarrıf olan 

Yörük Hasan Paşa  hazretleri Serdâr-ı Ekrem [ve] Vezîr-i A‘zam Mehemmed 

Paşa  hazretleri kendülerine vâfir it‘âb idüp kapusı mükemmel olmamağla 

sonra afv buyurdılar ve ba‘dehû serâsere kaplu sırt semmûr kürk ilbâs olun-

dı. Ve ardı sıra Karamân  eyâletine mutasarrıf olan Vezîr-i mükerrem Sirke 

Osmân Paşa  hazretleri geçdi, sekiz bayrak levendât askeri ve bir bayrak 

Tatar  askeri ve bir bayrak delü gönüllü neferâtı ve askeri Hasan Paşa ’nın 

askerinden ziyâdece idi, serâsere kaplu sırt semmûr kürk ilbâs olundı. Ve 

ba‘dehû ikişer tuğlu paşalar ve beğler alâ-merâtibihim alay gösterdiler. 

Herkesin [217a] menâsıblarının tahammüllerine göre asker ile geçdiler. 

99 Metinde دق 
100 Metinde ــ ــ ا  .şeklindedir. Bu yanlış, eserin pek çok yerinde tekrar etmektedir (Vezîr-i A‘zam) وز

Metnin geri kalan kısmında da aynı şekilde bu tabir “Vezîr-i mükerrem” şeklinde değiştirilerek göste-

rilmiştir. 
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Mâh-ı Cemâziye’l-evvel, yevm-i pazar, sene bin yüz yigirmi üç.

İsakcı  meksinde Sadr-ı A‘zam hazretleri kendülerinin etbâ‘ından beşlü 

ağasın ve ma‘an kulağuzbaşı Mesan Hasan Ağa  dimekle ma‘rûf, bunlara 

şöyle emr ider ki, “Kendünüze münâsib ve yarar ve bahâdır ve ceng-âver 

kullarımdan biraz âdem al. Moskov Çasarı ’nın tabur-ı menhûsından ve 

kendü yanından bir dil alup huzûruma getüresiz ve size ma‘an ziyâdesiyle 

ikrâm iderim.” diyü tefe’’ül idüp gönderdiler. Ve mezbûrâna vâfir harclık 

dahi ihsân olundı ve revâne oldılar.

Ve ba‘dehû mezbûrlar İsakcı  Köprüsi’n geçdikden sonra tüfeng şenni-

ği101 ile asâkir-i İslâm’a alay göstererek cebe, cevşen satarak doğrı Vezîr-i 

A‘zam hazretlerinin huzûr-ı sa‘âdetlerine102 ve dilleri ile hâk-i pây-ı sa‘âdet-

lerine yüz sürüp gelen gāzîlere bütün hil‘atler ilbâs olunup bahşîşler dahi 

ihsân olundı. Ve gelen dil yaralı olmağla bir söz alamayup ol gün Muhzır 

Ağa  habsine kaldırdılar. Ve hem gelen dil papaz idi, alınması Boğdan  Be-

ği’nin tahtgâh[ı] olan Yaş  [nâm] mahalle karîb bir kilîsâdan alınmış. On 

bir Cemâziye’l-evvel, sene 1123. 

İrtesi gün dili söyletmek murâd olundukda tercümân getürdiler, gelen 

dilden bir haber alına. Bu kâfire bu kadar ikdâm eylediler, kat‘â ağzından 

bir haber alamadılar. Ve Sadr-ı A‘zam gadaba gelüp tekrâr habse götür-

düler. Mâh-ı Cemâziye’l-ûlâ’nın on birinci güni İskerlet-oğlı ’nın büyük 

oğlını tercümân iken getürdiler, hil‘at geydirüp Yaş ’a beğ eylediler. “Var, 

seni re‘âyâ ve boyarla[r]103 beğliğe kabûl iderler mi itmezler mi.” diyü beş 

on nefer kimesne ile götürdüler. Sebeb budur ki: Boğdan  Beği olan Kan-

temir-oğlı  kâfir Moskov  Çarı’na tebe‘iyyet idüp beğlik hâlî kalmağın bu 

sebebden götürüldi. Tekrâr mahbûsda olan papazı çağırup tercümân söy-

letmeğe niyyet eyledikde kâfirin ibtidâ-i kelâmı bu oldı ki, “Evvelâ geldi-

ğim zamân yaralıydım ve hem aç susuz idim. Elhamdülillâh karnım tok 

ve yaram dahi evvelki gibi ız[dı]râb virmez. Ancak devletlü efendiden bir 

recâm vardur, eger nedür diyü su’âl buyurursanız benim bir kaşık murdâr 

kanıma girmen, âzâd iderseniz bildiğim ne kadar şey var ise takrîr idem ve 

101 Metinde ّכ
102 “huzûr-ı sa‘âdetlerine”: Derkenârdadır.

103 Tuna bölgesinde, Transilvanya’da ve Rusya’da soyluluk sanıdır.
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eger katl iderseniz fermân sizindür.” didikde Sadr-ı A‘zam hazretleri, “Seni 

öldürmem ve âzâd eyledim, hemân söyle.” didikde bu def‘a papaz-ı men-

hûs lisâna gelüp şöyle takrîr ider ki, “İmdi ma‘lûm-ı devletiniz olsun ki, 

Boğdan Beği olan Kantemir-oğlı isyân ideli iki seneye karîbdür. Evvelki az-

linden sonra kendüye tekrâr beğliklik mukarrer ve ibkā olundukdan sonra 

Yaş’a gelüp dâhil oldukdan sonra Moskov Kıralı’na el104 altından hedâyâlar 

ve pîşkeşler ve ahdnâmeler ki, “Ben dahi Lât [u] Uzzâ  hakkıçün sizde-

nim.” didikde Kıral dahi sözine i‘timâd idüp azîm asker gönderüp tekrâr 

vâfir zahîre gönderüp askerin dahi Boğdan memleketinde kışladdı. Tamâm 

murâdı üzre kavl ü karâr yek-dil oldukdan sonra kendü dahi bu sene hare-

ket eyledi. Ve hattâ ki ben onda iken baş vezîri Kıral’ın Şeremet-oğlı  imiş, 

geldi. Azîm alay ile yanına dâhil oldı ve Kıral tarafından Kantemir-oğlı’na 

şapka geydirüp azîm iltifât eyledi. Ve ba‘dehû Kıral’ın vezîri Şeremet-oğlı 

şöyle cevâb eyledi ki, “Kıralım bana tenbîh eyledi, tekrâr yine Boğdan beğ-

liğini Kantemir-oğlı’na viresin.” didikde yir öpüp şapka geydirdi, Boğdan 

Beği eyledi. Ve Şeremet-oğlı tekrâr Kantemir-oğlı’na şöyle tenbîh eyledi 

ki, “Sen askerin ile var ilerü, bir münâsib yirden hendek çevir ve meteris 

yap ve hem bir tarafdan asker yaz, beher nefere yigirmi beşer gurûş bahşîş 

ve birer boy tüfengi, atlusına kırk beş gurûş ve birer meç.105 Bu minvâl 

üzre Kıralım bana böyle tenbîh eyledi. Ve hem Yaş’a nizâm vir, ben dahi 

varurum didi. İmdi âkılâne hareket idüp her vechile basîret üzre olasın ve 

müşkilin olan ahvâllerini i‘lâm idesin. Ol dahi askerin alup [217b] Çuçara  

nâm karyeyi geçüp dört sâ‘at ilerüden bir mahall-i münâsib yirden kavî 

hendekler ve meterisler alup metîn [ü] müstahkem idüp sedd olasın, ben 

de sana asker gönderirim kıralımız gelinceye dek.” diyüp gönderdi. Ve Şe-

remet-oğlı Yaş’da kaldı. Ve Kıral dahi Sorika  Kal‘ası’nın öninden köprü ya-

pup Turla  Suyı’nı geçmek üzredür. Mesfûr Kantemir-oğlı Şeremet-oğlı’nın 

öninde şöyle da‘vâ eyledi ki, “Ey vezîr, şöyle bilüp ma‘lûm-ı devletiniz ol-

sun ki, Lât [u] Uzzâ  hakkıçün emriniz üzre varayım, mahall-i mezbûre-

den bildiğim kadar meterisler alup sedd olayım ve ba‘dehû düşmen gerek 

gelsün ve gerek gelmesün hâlâ yanımda mevcûd bulunan yigirmi beş bin 

104 Metinde ا
105 Ateşli silahların icadından evvel kullanılan harp âletlerinden birisidir. Keskin olmayan ve tâlim için de 

kullanılan bir silah olup uzun ve ince bir kılıç türüdür.
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mikdârı ceng-âver güzîde askerim var. Atlu ve yaya Türk  askeri ile şöyle 

ceng edeyim ki, ne size ve ne Kıralıma hâcet kalsun.” diyüp bu minvâl 

üzre atup dutdı. Ve Şeremet-oğlı dahi tekrâr iltifât idüp şapka geydirüp 

gönderdi. Kantemir-oğlı Çuçara nâm karyeyi geçüp dört sâ‘at ilerüden 

meterisler alup hendekler kesüp oturdı. Ve ba‘dehû bu Kantemir-oğlı bu 

zu‘ma düşdi ki, yanına beş on güzîde asker alup İsakcı  Köprüsi’n yıka ve 

ba‘dehû asâkir-i İslâm Nehr-i Tuna ’yı geçemeyüp İsakcı’da kalup Ümmet-i 

Muhammed ’e azîm zahmet virüp perîşân olmasına kâfir-i bî-dîn sebeb ola. 

Murâdı bu olup ba‘dehû Kantemir-oğlı Nehr-i Tuna’nın üzerine köprü ku-

rulduğı mahallin karşu yakasında bir köy vardur. Kartal  nâm karye dirler 

bir küçük köydür, Müslümân ile kefere karışıkdur, köprüye yarım sâ‘atden 

eksükcedür. Kâfir-i bî-dîn o köye gelür, görse ki Osmânlı  askeri gelmiş, 

köprüyi geçmiş, mezbûr köyin kurbına çadırların kurmuşlar otururlar, 

hemân ol sâ‘at kâfirin aklı başından gidüp cân-ı habîsi cehennem-râ olacak 

mahalde yanındaki olanlar kendüye gayret virüp aklı başına gelür. Ba‘dehû 

ol aralıkda köylü re‘âyâsı olmak üzre bir dil alup dönüp girüye âh vâh âh 

vâh iderek geldi, dâhil oldı ve tekrâr meterislere askerin yirleşdirüp Yaş ’a 

varup bu keyfiyyet-i ahvâli Şeremet-oğlı ’na takrîr idüp asâkir-i İslâm’ın ge-

lüp İsakcı ’ya dâhil olduğı haberin bildirüp ve getürdiği dili dahi teslîm ve 

dili-i merkūmı Şeremet-oğlı söyledüp, söyletdikden sonra katl idüp şehîd 

olmuşdur. Yine Kantemir-oğlı ’na tekrâr tenbîh ve te’kîd idüp yanındaki 

askerden dahi asker virüp aldığı meterise gönderdi. Gelüp dâhil olduk-

dan sonra Kantemir-oğlı bana tenbîh eyledi ki: “Var kilîsâdan asker yaz, 

göreyim seni.” didi. Ben dahi kilîsâya gelüp yaya askeri yazdım. Kilîsânın 

etrâflarında köyler var, anlara dahi gitmek üzre iken sizin askerinize rast 

geldik, ceng eyledik, mukāvemet idemeyüp üç kişiyi esîr eylediler, ikisi 

yaralarının ız[dı]râblarından öldü ve ben ölmedim. İşde benim bildiğim 

budur.” diyüp sükût eyledi.

Vezîr-i A‘zam hazretleri dönüp papas-ı menhûsa su’âl buyurdılar ki: “Ey 

papas, bilür müsün ki Moskov  Kıralı ne kadar askere mâlikdür ve hâlâ 

yanında ne mikdâr askeri mevcûddur.” didikde papaz şöyle cevâb ider ki: 

“Şeremet-oğlı Yaş’a gelüp dâhil oldukda ol vakit nedîmlerinden su’âl idüp 

haber aldım ki, kıralımız kendü memleketinden çıkdığı zamân doksan bin 
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tüfeng-endâz yaya askeri ve altmış bin mikdârı atlu askeri ile çıkdı. Ve ken-

düsine mütâba‘at idenler dahi Orta Macar  Kıralı olan Remedanic Yessova  

dirler, Remedanicko ’nun oğlıdur, on sekiz bin cengci askeri ile gelüp dâhil 

olmuş. Bu Kıral hâlâ Şeremet-oğlı’na geldi ve hâlâ yanındadur. Ve Sirke 

Kazağı  dahi yigirmi üç bin tüfeng-endâz yaya askeri ile Kıral’ın yanına 

gelüp dâhil olmuş. Bu minvâl üzre haberim vardı, gayrı bilmem.” didikde 

Vezîr-i mükerrem Serdâr-ı Ekrem hazretleri papas-ı zimmîyi öldürmeyüp 

İsakcı Kal‘ası’na gönderüp kal‘a-bend itdirdiler. Ve ba‘dehû bu takrîr olan 

sözleri tenbîh buyurup taşra çıkmasun diyü: “Bu cins lakırdı taşra çık-

mak de’b değildür, hemân serdâr olan kimsenin. Anun ma‘lûmı olsun da 

asâkir-i İslâm’ın haberi olmasun. Zîrâ düşmen düşmenin ahvâlin bilmez. 

Görmez misin ki şâhînin gözleri bağlu olup hasmının üzerine vardıkda 

üsküfün106 gözlerinden alurlar ve hasmın gösterürler, ol sâ‘at varur alur. 

Kendüsinden on kat dahi ziyâde büyüklükde olursa da alur.” 

[218a] Ve Tatar  Hân-ı âlî-şân hazretleri mâh-ı Cemâziye’l-evvel’in on 

birinci pazar güni teşrîf buyurup, hatta Vezîr-i A‘zam hazretleri bütün 

ocaklı ile ve za‘îm ü zu‘amâ ile karşu istikbâl idüp azîm ikrâm ve iltifât ey-

lemişlerdür. Vaktâki ol gün Vezîr-i A‘zam hazretlerinin tuğı Nehr-i Tuna’yı 

geçüp karye-i Kartal ’a dâhil olmuş idi, İsakcı ’da on dört gün oturak olunup 

güni ki bütün asâkir-i İslâm köprüyi geçüp Kartal nâm karye kurbında ko-

nuldı. Tuna  Köprüsi’n geçmezden mukaddemce meşâyihden Katırlı Şeyh  

dimekle ma‘rûf Sancağ-ı Resûlullâh’ın öninde el kaldırup du‘â eyledi ki 

birşeylere benzemezler. Asâkir-i İslâm şol kadar feryâd u figān eyleyüp göz-

yaşları dökmüşdür ki, birşeylere benzemez. “Yâ Rabbî, biz za‘îf kullarına 

i‘ânet idüp sâlimîn ü gānimîn mansûren ve muzafferen ehl ü ıyâlimize, 

evlâd [u] ensâbımıza sıhhat ü âfiyet birle irgürivirüp dâhil-i vatan itdir Yâ 

Rabbî!” diyü feryâd u figān iderek ve dergâh-ı İzzet’e el kaldırup du‘â idüp 

herkes ahbâbları ile helâllaşup bu minvâl üzre herkes yirlü yirine kondı. 

Ve ol gün öyle bir gündi ki, ol günde mevcûd bulunmıyan gazâ lezzetin 

bilmez. Zîrâ Moskov  kâfirin hareketi ne şekildür ve ne kadar kâfir tâbi‘ ol-

muşdur, ma‘lûm idi. Ve Ümmet-i Muhammed  bütün mahzûn ve gamgîn 

olup dirlerdi ki: “Yâ Rabbî, bu kâfir gāyetle mağrûr olmuşdur, biz ise za‘îf-

106 Osmanlı döneminde yüksek rütbeli yeniçeri subaylarının giydikleri, yarısı arkaya sarkan uzun sarık 

türüdür.
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ce kuluz. Kuşca cânımız senin uğrına fedâ eyledik. Bizi vatanlarımıza, ehl ü 

ıyâlimize, akrabâ-yı ta‘allukātımıza ve ahbâblarımıza mansûren ve muzaffe-

ren gönderüp kâfir-i bî-dîni makhûr eyle [yâ] Allâh!” diyüp feryâd iderlerdi. 

Elhamdülillâhi Te‘âlâ asâkir-i İslâm gāyetle çok olup lâkin çok olduğından 

zabt u rabt eylemek hukkâma güç oldı diyü ukalâ fikr iderdi ki: “Yâ Rab-

bî, bizi mahzûn eyleme, zîrâ egerçi asker çoklığı ziyândur ve hem orduyı 

kahtlık ider.” Âkıl olan buraları fikr iderdi. Egerçi asâkir-i İslâm mansûr u 

muzaffer olmayup a‘dâ gālib olur ise şehr-i İstanbul ’dan bile hayr olmadığın 

bütün İslâm askeri ve ıyâlleri bilürdi. Bu sebebden asâkir-i İslâm gāyetle 

mahzûn olup herkes kuşca cânından nâ-ümmîd olmuş idi. Ve umûm zahî-

resi dahi yigirmişer günlük alınmış idi ve bütün ağırlıklar İsakcı ’da kalmış 

idi. Ve hattâ ol gün mâh-ı Cemâziye’l-evvel’in on ikinci pazarirtesi güni, 

sene 1123, gün-i mezbûrda elhamdülillâhi Te‘âlâ gāyetle asâkir güzel geçüp 

zahmet çekmediler. Zîrâ gelen asâkir-i İslâm peşîn geçmiş idi. 

Mâh-ı Cemâziye’l-evvel’in on dördünci salı güni şevketlü azametlü 

Pâdişâh-ı âlem-penâh hazretlerinin Mîrâhûr-ı Evvel Alî Ağa  geldi. Hatt-ı 

hümâyûn-ı şevket-makrûn ve ma‘an mücevher kılıç ve serâsere kaplu 

sırt semmûr kürk Sadr-ı A‘zam hazretlerine geldi. Ve ba‘dehû107 otâğ-ı 

hümâyûnda azîm galebe108 dîvân, bütün erbâb-ı devlet cem‘ oldukda, ge-

len hatt-ı hümâyûna istikbâl idüp yirlerine oturdukda re’îsü’l-küttâb olan 

Ebûbekir Efendi  hatt-ı hümâyûnı eline alup kırâ’at eyledi. Hatt-ı hümâyû-

nun cevâbı bu ki: “Serdâr-ı Ekremim vezîrim Mehemmed Paşa ’sın ki, sana 

kendü kılıçlarımdan mücevher bir aded kılıç gönderdim ve serâsere kaplu 

sırt semmûr kürk ve mücevher sorkuç. İnşâ’allâhu’r-Rahmân hîn-i vusû-

linde hil‘at-i fâhireyi giyüp ve kılıcı kuşanup ve sorkucı başına dakınup 

eyyâm-ı devletime du‘â idesin. Ve sâ’ir vüzerâlarıma dahi benden selâm 

idesin ve bütün asâkir-i mansûruma benden selâm idesin. Gönül birliği 

ile düşmenden ahz-ı intikām alup ölenleri şehîd, sağ kalan kullarımın her 

birisin alâ-merâtibihim mesrûr iderim. Hemân göreyim seni, âkılâne hare-

ket idüp basîret üzre olasın.” Bu hatt-ı hümâyûn kırâ’at olunur iken herkes 

ağlaşup feryâd u figān itmeden bir eyüce zabt olunmamışdur, bu kadarca 

iktifâ olundı. 

107 “ve ba‘dehû” ibaresi sehven iki kez imlâ edilmiştir.

108 Metinde 
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Mâh-ı Cemâziye’l-evvel’in on beşinci çehârşenbih güni Vezîr-i A‘zam 

hazretleri ahşamdan herkese haber gönderüp: “Hâzır [u] âmâde olsunlar, 

Tatar  Hân hazretlerini düşmen uğrına göndersem gerekdür.” ve yemeğin 

dahi ısmarlayup ve Hân-ı âlî-şân hazretlerinin yanınca ma‘an mukaddemâ 

yazılan on beş bayrak sipâh serdengeçdisi ve on beş bayrak silâhdâr serden-

geçdisi ve ikişer tuğlu paşalardan Dâvûd Paşa ve Sadr-ı A‘zam hazretlerinin 

bir mikdâr delü ve gönüllü neferâtı Hân-ı âlî-şân hazretlerinin civân-bahtı 

Mehemmed Girây  Gāzî Sultân, Bucak  Tatarı,  Novay  Tatarı  zikr olunanlar 

ma‘an Hân hazretlerine ta‘yîn olunup hil‘atler ilbâs olunup Sadr-ı A‘zam’a 

vedâ‘ eylediler. Gitmelerinden murâd bu idi ki, kâfir-i menhûsun taburına 

şeb-hûn idüp helâk idüp Vezîr-i A‘zam hazretlerine iş kalmıya. “Bismillâh” 

diyüp gitdiler. 

[218b] Mâh-ı Cemâziye’l-ûlâ’nın on altıncı pençşenbih gicesi Hazret-i 

Vezîr-i A‘zam’ın otâğ-ı hümâyûnında azîm şennikler olunup in‘âm u ihsân-

lar virilüp vâfir hil‘atler ilbâs olundı. Ve ordu-yı hümâyûnda dahi asâkir-i 

İslâm mesrûr u memnûn olup Allâhu Azîmü’ş-şân’a hamd ü senâ eylediler. 

Megerki Hazret-i Vezîr-i mükerrem Serdâr-ı Ekrem hazretlerinin delü ve 

gönüllü levendâtı mukaddemâ gidüp kâfirin taburından dil ve kelle alalar. 

Çuçara  nâm karyeden ilerüce Kantemir-oğlı  zimmî tabur almış idi, giden 

gāzîler varurlar, Mehemmed Girây Gāzî Sultân hazretlerine mukārin olur-

lar ve bir mikdâr dahi serdengeçdi askeri ve bir mikdâr Tatar askeri ber-

vech-i tahmîn dört bin mikdârı ceng-âver-i güzîde asker cem‘ olup tabur-ı 

menhûsun kurbında dereler vardur ki, elli bin asker alur her bir dere, böyle 

bir derenin içine girürler ve saklanurlar. Velâkin ol gün beklerler, kâfirin 

taburından kat‘â bir dil alamayup ahşam olup ol derede mahzûn yaturlar. 

İrtesi gün dahi beklerler, yine bir kâfir çıkmaz. Ahşamdan sonra müşâvere 

idüp Mehemmed Girây Gāzî Sultân hazretleri dir ki yanında olan gāzîlere; 

“Gayrı buna ilâc budur ki, ben bu kâfirin taburına bütün askerim ile şeb-

hûn idüp helâk iderim kâfirleri, ne dirsiniz?” didikde mevcûd bulunan 

gāzîlerden gönüllü ağası Mesan Hasan Ağa , “Ey Şehzâdem, iki gündür sabr 

eyledik, hele bu gice dahi sabr idelüm, 109
ج  ــ ا ــאح  ــ  ّ  ?değil midür ا

İnşâ’allâhu’r-Rahmân beklediğimiz hevâ olmayup mesrûr oluruz.” didikde 

109 “Sabır, başarının anahtarıdır.”
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sağdan ve soldan “Ma‘kūldür.” didikde ol gice dahi sabr iderler. Ammâ 

şâfi‘î vaktinden evvelce ince karağul gelüp şöyle haber virüp feryâd ider ki, 

“Bir büyük karaltı peydâ oldı üsti tarafınızdan, gālibâ kâfir olmak ihtimâli-

dür, gāfil olmayup âleste [vü] müheyyâ olasız. İnşâ’allâhu’r-Rahmân fursat 

bizimdür.” didikde gāzîler dahi hamd ü senâ idüp görseler ki vâki‘de gelen 

düşmendür, hemân ol sâ‘at mezbûr derenin aşağı tarafından bütün gāzîler 

yüriyüp ardını alup şâfi‘î vaktinde hemân dalkılıç olup bir uğurdan “Allâh 

Allâh!” diyüp kâfirin üzerine yürürler. Ol gün [ö]yleye dek ol kadar ceng 

iderler ki, bir vechile kâfirler tâkat getüremeyüp tabur-ı menhûsa kaçarlar. 

Gāzîler dahi tabura yürüyiş idüp taburda dahi ol kadar ceng iderler ki, 

vasf olunmaz. Mehemmed Girây Sultân el-Gāzî gücile alıkorlar. Ol gün 

Mesan Hasan Ağa ’nın kardaşı hemân tabur yüriyişinde yedi kâfire dek kı-

lıç yetişdirüp sekizincide şehîd oldı. Kardaşı Hasan Ağa gördi ki kardaşı 

şehîd oldu, feryâd iderek kılıcın kâfirlere urarak kardaşının meyyitin kâ-

firde bırakmayup atının önine alup çıkardı. Ve ba‘dehû asâkir-i İslâm çe-

kilüp ibtidâ ceng eyledikleri mahalle gelüp Mehemmed Girây Gāzî Sultân 

dahi ma‘an şühedâların ve yaralı olanları teftîş ve tefahhus idüp Osmânlı  

askerinden şühedâmız on yedi kişi ve yaralı otuzdan ziyâdece ve Tatar as-

kerinden yüz otuzdan ziyâdece şühedâ ve yaralı dört yüzden ziyâdece ve 

kâfir askerinden kırılan kâfir dört bine karîb ve yaralısı ne mikdâr olduğın 

Allâh bilür. Megerki Kantemir-oğlı bu pusuya girer, asâkir-i İslâm’ı haber 

alup zu‘m-ı fâsidince gice basmak da‘vâsı ile güzîde askerinden yedi sekiz 

bin mikdârı asker ile gelüp bassa gerekdi. Elhamdülillâhi Te‘âlâ kâfir-i bî-

dîn öyle münhezim olmuşdur ki, bütün kefereye korku düşüp, her biri 

havfından ne tedbîr ideceklerin bilemeyüp ol minvâl üzre mütehayyir kal-

mışlardur. İbtidâ tefe’’ül bu olmuşdur. 110 ﴾۠ ــ ّ۪ ِ َر ــ ْ َ  ْ ــ ِ ا  َ ــ ٰ ﴿ 

Kartal  menzilinde on gün oturak olmuşdur. Vaktâki Mîrâhûr-ı Evvel 

Alî Ağa  geldikde Yeniçeri Ağası Yûsuf Ağa ’ya vezâret getürmek ile Yûsuf 

Ağa’ya otâğ-ı hümâyûnda yine vezâret ile yeniçeri ağalığı ihsân olunup 

serâsere kaplu sırt semmûr kürk ilbâs olundı. Vezâret virilmesine bâ‘is bu 

idi ki, Dergâh-ı Âlî yeniçerisi kānûn-ı kadîm üzre kırk bin olacakdur. Bu 

110 “Bu Rabbimin bir ihsanıdır.” Neml, 27/40. Metinde sehven ــ ّ ــ ر ــ  ا  ــ  şeklinde imlâ edilmiş-

tir.
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Moskov  Seferi’nden gayrı bir yire ol sene sefer olmamak ile bütün yaya 

askeri cem‘ olunup hemân altmış bin beher yevm etmek alurlardı. Ber-

vech-i tahmîn seksen bin mikdârı olmak gerekdi. Bu sebebden vezâret vi-

rildi, yayanın zabtı içün. Mâh-ı Cemâziye’l-evvel’in yigirmi üçünci penç-

şenbih güni Kartal menzilinden kalkup Gölbaşı ’na, konuldı, nâm-ı dîger 

Kaydalar , sâ‘at 4.

Menzil-i Hendek , sâ‘at 4,5. Sultânkışlası  dahi dirler. Hadîce Sultân ’ın 

köyidür. İlerü varan asker bütün köyi âteşe virmişlerdür, Sadr-ı A‘zam var-

dıkda def‘ itmişdür. Bu sebebden âteşe virmişler ki, kefere köyi olmak ile 

bütün re‘âyâ firâr eylemişler. Firâr eylediklerinden ötüri âteşe virmişler.

Karaağaç , sâ‘at 1,5. Menzil-i Gümüşsahrâsı , sâ‘at 4, nâm-ı dîger Hen-

dek . Prut  Suyı’nın başıdur.

Menzil-i Prut  kenârı, sâ‘at 2,5. Nâm-ı dîger Kekeçağzı  dahi dirler. 

[219a] Kekeçağzı’na dâhil oldukdan sonra Prut Suyı’nın öte yakası gāyetle 

sazlık olup ot dahi çok olmak ile suyın üzerine otluk içün köprü yapıl-

mışdur. Ve hem Tuna  donanması vaz‘ olan köprüye dek gelürdi ve sâ’ir 

zahîre gemileri dahi gelmek içün. Ve bir lutfı dahi ol sene çekirge gāyetle 

çok olup ot olmayup şâyed ırağa giderler. Otlukçılardan kâfir esîr idüp dil 

almamak içün ve hem ordu içinde nâs beyninde ve bâ-husûs Tatar  Hân-ı 

âlî-şân hazretlerinin sıhhati üzre i‘lâm eylediği, “Büyük taburdan on iki 

bin kâfir katanası ayrılup bütün ordu-yı hümâyûna şeb-hûn idüp basmak 

üzredür, gözinizi açup gāfil olmayasız.” haberi dahi şâyi‘ idi. Bu sebebden 

her vechile köprü münâsib oldı. Velâkin köprünün öte tarafına111 bir [i]ki 

bin mikdârı karağulcı atlu askeri gönderüp gice ve gündüz otlukcıları hıfz 

[u] hırâset iderlerdi. Pazarirtesi güni dâhil olunup salı güni oturak olundı. 

Ol gün mukaddemâ ve ol gün dalkılıç yazılan piyâde askeri ki, altı bin 

Dergâh-ı Âlî yeniçeri neferâtı, iki bin Dergâh-ı Âlî cebecisi alay gösterüp 

Vezîr-i A‘zam hazretlerinin öninden geçüp serdengeçdi ağalarına hil‘atler 

ilbâs olunmuşdur.

Gün-i mezbûrda Tatar  Hân hazretlerinden iki dil gelüp dili getüren 

Tatarlara ihsân hil‘atler ilbâs olundı, fî 27 Ca, sene 1123. Gün-i mezbûrda 

111 “tarafına”: Derkenârdadır.
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Câvim Emîrzâ  kendüsi bir vâfir Tatar askeri ile gelüp Vezîr-i A‘zam haz-

retlerine buluşup ve iki aded dil getürdi ve eylediği yüz aklıkların takrîr 

idüp Hazret-i Vezîr-i mükerrem kendüye tahsîn [ü] âferîn idüp vâfir in‘âm 

u ihsân ve çukya kaplu sırt semmûr kürk kendüsine geydirüp neferâtları-

na hil‘atler ilbâs eylediler. Takrîri budur ki: “Moskov  Kıralı hâlâ Aksu ’yun 

üzerine köprü kurup geçdi ve Turla  Suyı’nın üzerine dahi köprü kurup 

geçdi. Bu aralıkda askerim ile kendümi zahîre arabası girüde olmağla zahî-

re arabasına kendümi urdum ve ceng idüp ol kadar ceng eyledim ki tâ 

Sorika  Kal‘ası’nın önine gelinceye dek hüsn-i himmetiniz ve hayr du‘ânız 

berekâtıyla binden ziyâde kelle alup ve yaralısı dahi vâfir olmuşdur, zahî-

re arabası dahi üç yüz arabadan ziyâdece olmak gerekdür elhamdülillâh. 

Lâkin Kıral şimdi Yaş ’a dâhil oldı ve hâlâ Yaş’dadur, ona göre tedârik gö-

resiz.” Ve dilleri dahi tercümân getürüp söyletdiler, gelen diller dahi bu 

minvâl üzre söyledi. Dilleri habse kaldırdılar. Câvim Emîrzâ’yı dahi iltifât 

ile tekrâr düşmen tarafına gönderdiler.

Mâh-ı Cemâziye’l-evvel’in yigirmi sekizinci güni Mısrlı askeri henûz 

gelüp ordu-yı [hümâyûna] dâhil olup azîm alay ile Sadr-ı A‘zam hazretleri-

nin huzûr-ı sa‘âdetlerinden geçüp kānûnları üzre hil‘atler ilbâs olundı. Üç 

gün Kekeçağzı ’nda oturak olunup dördünci güni ki yevm-i pençşenbihdür 

ve hem Cemâziye’l-âhir’in gurresidür, tertîb üzre bütün kalkıldı. Çarhacı 

Sivas  eyâletine mutasarrıf olan Çerkes Mehemmed Paşa  vezîr-i mükerrem 

ve ma‘an Diyârbekir  eyâletine mutasarrıf olan Maktûl-zâde Vezîr-i müker-

rem Alî Paşa  ve ikişer tuğlu paşalar dahi kendülerine ta‘yîn112 olunmağın 

ber-vech-i tahmîn on sekiz bin yigirmi bin ve asâkir-i İslâm’ın etrâfı bütün 

arabadan tabur bu minvâl üzre tertîb olunup mâh-ı Cemâziye’l-âhir’in gur-

resinden kalkup menzil-i karye-i Hântepesi  dört sâ‘atdür. Karye-i mezbûra 

dâhil olduğumuz sâ‘at gönüllü ağası bir dil getürdi. İn‘âm u ihsân idüp 

hil‘atler ilbâs olundı ve şöyle cevâb eyledi ki: “Devletlü efendim, Çuçara  

kurbında olan tabur kalkup girüye gitmek üzre, belki karârı firâra tebdîl 

eylemek ihtimâli dahi vardur. Ancak Tatar  askeri etrâfın ihâta eylemişdür, 

lâkin kâfirin topı çok olmak ile içine girilmez, ma‘lûm-ı devletiniz olsun.” 

Ve hem ol gün tekrâr Tatar Hân  hazretlerinden haber geldi ki: “On iki 

112 “ta‘yîn”: Derkenârdadır.
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bin kâfir katanası beş on pâre şâhî ile Çar-ı Moskov ’dan ayrılup ne tarafa 

gitdüği ma‘lûm olmamak ile gāfil olmayup basîret üzre olasız.”

Menzil-i karye-i Bagol . Dört sâ‘atdür. Mâh-ı Cemâziye’l-âhir’in üçünci 

cum‘airtesi güni öyleden evvel dâhil olundı. Prut  Suyı karye-i mezbûrun 

önindedür. Asâkir-i İslâm henûz dahi yirleşmeyüp ve ba‘zıları dahi kahve 

içerken suyun karşu yakası yüksek sazlıkdur, sazlığın arka tarafı düz ovadur, 

ovanın öte tarafı yüksek dağlardur. Lâkin dağlarda ağaç nâmında eser yokdur. 

[219b] Ez-în-cânib, bu kerre ordu-yı hümâyûn yirinden ba‘zı kimesne-

ler suyun karşu yakasına nazar eyledikde görürler ki bir [i]ki üç bin mikdârı 

kâfir atlusı zuhûr idüp asâkir-i İslâm birbirlerine gösterüp haber eyledikde 

bu hakîr dahi ol vakitde rûznâmçe-i hümâyûn fazîletlü ve cûd-ı mükerrem 

Abdülkerîm Efendi ’nin çadırında bulunup muhâsebet idüp cilve-i zevkde 

iken bizim dahi ma‘lûmumuz oldukda büyük dûrbînleri getürüp nazar ey-

ledikde vâkı‘a kâfir katanası bir yanından gelmede. Bu kerre sazlığın öte ta-

rafı düz ova idi. Bu kâfirler geldiler, çadırların kurmağa başladılar. Asâkir-i 

İslâm’ın çadır kurdukları mahal ki yükseğe vâki‘ olmuş idi, bu sebebden 

bütün asâkir-i İslâm seyr [ü] temâşâ iderdi. Ammâ aralıkda su var, suyun 

karşu yakası yüksek sazlık ki farazâ minâre büyüklüğinde. Sazlığın öte tara-

fı ovadur, yoksa böyle olmasa idi gāzî yiğitler sudan geçüp düşmen ile ceng 

iderlerdi. Ammâ sazlık olduğından havf iderlerdi ki şâyed sazlık batak olup 

ceng olunması mümkün değildür. Bütün halk böyle bilürlerdi.

Ammâ Hazret-i Vezîr-i mükerrem Serdâr-ı Ekrem Mehemmed Paşa  

hazretlerine dahi bu keyfiyyet-i ahvâli i‘lâm idüp bildirdikde, hemân ol 

sâ‘at ata binüp yanınca bölük ağalarından sarı bayrak ağası olan Maktûl 

Kara Mustafâ Paşa -zâde’yi alup ve ocak bayrağı dahi ma‘an Vezîr-i mü-

kerrem gelüp Prut  Suyı’nın cem‘ olduğı bir mahaldür ki karşu yakasında 

söğüt ağaçları vardur bir mikdâr. Çarhacı olan Vezîr-i mükerrem Çerkes 

Mehemmed Paşa  ol mahalle sâyebânın kurmuş idi, Vezîr-i A‘zam Mehem-

med Paşa’nın sâyebânına indi. Ol sâ‘at bütün vüzerâları ve ikişer tuğluları 

ve birer tuğlu beğleri ve alay beğlerin ve ocakluları ve gediklüyân ağaların 

ve müsinn ihtiyârları ve Tatar  Hân-ı âlî-şân hazretlerini ve Mehemmed 

Girây  Gāzî Sultân’ı ve emîrzâları her ne kadar iş erleri var ise cem‘ idüp 

müşâvere-i kübrâ olunmak üzre kavl-i karârda iken gāzî yiğitlerden birisi 
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kılıcı ağzına alup suyı yüzüp karşu yakasına geçüp sazlık içinden varur, bir 

kâfirin cân-ı habîsin cehennem-râ idüp kellesin meydâna getürüp: “Dev-

letlü efendim, işte düşmenlerin böyle olsun.” diyü kellenin kanı akarak 

huzûr-ı sa‘âdetlerine bırakup yir öpdi. Bütün asâkir-i İslâm bunu görüp 

tahsîn [ü] âferîn idüp, “Ah ne zamân biz de böyle ideriz.” diyü zevklendiler. 

Kelle getüren gāzî yiğide Vezîr-i mükerrem bir hil‘at geydirdi ve beş yüz 

gurûş kendüye ihsân eyledi. 

Serhad113 beklemiş, mesaff-ı cengde bulunmuş, kal‘a muhâsarasında 

mevcûd bulunmuş müsinn ihtiyârlar ol mahalde şöyle cevâb eylediler ki, 

“Elhamdülillâhi Te‘âlâ bir cengde her kangı tarafdan kelle alınur ise, kelle 

gelen asâkire gāyet ile mansûr u muzaffer olur ve eger dil gelse ol kadar 

makbûl olmaz. Bu def‘a kelle geldi, biliniz ve âgâh olunuz ki bu fâl ibtidâ-i 

fâldür, kâfir münhezim olup asâkir-i İslâm mansûr olur.” denildi, söylen-

di. Tamâm gelen geldi, cem‘ olundı. Bu kerre Vezîr-i A‘zam baş kaldırup 

şöyle cevâp eylediler ki, “Evvelâ biz bu semte niye geldik, söyleyin.” didik-

de Vezîr-i mükerrem Çarhacı Mehemmed Paşa  Vezîr-i mükerrem Yeniçeri 

Ağası Yûsuf Paşa  şöyle cevâb buyurdılar ki: “Kâfiri bulup, bulduğumuz 

yirde ceng eylemeğe geldik.” Tekrâr yine Vezîr-i A‘zam cevâb ider ki: “Ne 

dirsiz?” Cümlesi birden: “Belî, böyledür.” Tekrâr yine cevâb buyururlar ki, 

“İmdi bu mahalle köprüler kurulup karşu yakaya geçmek münâsib midür, 

yohsa değil midür?” didikde, Tatar  Hân hazretleri cümlesi sükût eyledik-

den sonra Hân hazretleri şöyle cevâb eylediler ki: “Bu suyun burası köprü 

mahalli değildür, dahi yukarudan münâsibdür, sizler a‘lemsiz.” didikde, 

tekrâr Vezîr-i A‘zam hazretleri, “Ne dirsiniz?” didikde cem‘ olanları bü-

tün sükût [alup] bir çeyrek mikdârı sükût eylediler. Yine su’âl eyledikle-

rinde Bosna ’nın beşlü ağası bir ihtiyâr âdemdür, hemân yir öpüp şöyle 

cevâb ider ki: “Eğer efendim izin virir iseniz bir söz söyleyem.” “Söyle.” 

diyü izin virdikde, “Vüzerâ efendilerimizin dahi izinleri olur ise ve mîr-i 

mîrân efendilerimiz ve ocak ağaları efendilerimiz dahi cümlesinin izinleri 

olur ise söyleyem.” didikde bir yirden cümlesi kendüye “İzindür, söyle.” 

didiklerinde mezbûr beşlü ağası bu kerre şöyle cevâb114 ider ki, “Devletlü 

113 Metinde אة
114 Varaklar yanlış ciltlendiğinden burada konu sapması mevcuttur. Bütünlüğün sağlanması için bu keli-

meden itibaren konunun devamını ihtiva eden [305a] ve [306b] yüzleri buraya alınmıştır.
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efendim, serhadd-i mansûrenin kā‘ide-i küllîsi budur ki, düşmen-i bî-dîn 

zuhûr idüp guzât-ı muvahhidînin üzerine gelüp zuhûr eyledikde ve ol va-

kitde meşveret iktizâ eyledikde kā‘ide budur ki, eger düşmen az ve çok her 

ne mikdâr olursa olsun hemân göründüği sâ‘at düşmen-i bî-dînin üzerine 

havf itmeyüp varılup cenge âgāz olunup her tarafından ceng ü cidâl ve 

harb u kıtâl olunur ise bi-hamdillâhi Te‘âlâ ol gelen düşmen münhezim 

olup guzât-ı muvahhidîn mansûr u muzaffer olur. Ve illâ te’hîr idüp acabâ 

gelen düşmen az mıdur ve çok mudur ve keyfiyyet-i ahvâllerin tecessüs 

itdirmek sevdâsında olunur ise inhizâma bâ‘is olur. Hemân-der-ceng evvel 

ayağımızın tozıyla görinen düşmenin üzerine varılması münâsibdür, be-

nim bildüğüm budur.” diyüp sükût eyledi. 

Serdâr-ı Ekrem Vezîr-i muhterem hazretleri dahi meşveretde mevcûd 

bulunan Hân-ı âlî-şân, vüzerâ-yı izâmlar ve mîr-i mîrâna ve ağayân-ı ocağa 

ve cümleye bakup, “Bu söze ne dirsiz, münâsib midür ve dahi münâsibi ne-

dür?” didikde cümlesi, “Sizler a‘lemsiz.” diyü cevâb eylediklerinde, “Eğer 

benim bildüğüm budur ki, mezbûr beşlü ağasının takrîri üzre münâsib gö-

rülüp hemân işbu mahalden Nehr-i Prut  üzerine tonbazlar üzerine cisrler 

vaz‘ olunup düşmen üzerine gitmemiz münâsibdür.” didikde Tatar  Hân-ı 

âlî-şân Devlet Girây  Sultân iki diz üzerine gelüp şöyle takrîr-i kelâm eyledi 

ki: “Ey Vezîr-i mükerrem paşa oğlum! Şimdi fermân buyurılan mahalden 

köprülere mübâşeret olunup asker-i mansûre Nehr-i Prut’ı geçer iken bir 

mikdârı geçüp bir mikdârı dahi geçmemiş bulunup ol vakitde kâfir-i bî-dî-

nin büyük tabur-ı menhûsesinden on iki bin katanası ifrâz olunmuş ve ne 

cânibe gitdüği dahi henûz ma‘lûmımız olmayup işbu geçid mahallinde 

baskın ider ise iş gayrı olup hâl yaman olması emr-i mukarrerdür. Zîrâ bu 

kâfir bir allâk kâfirdür. Zîrâ uğrımıza böyle beş altı bin kâfir gelüp tabur ol-

mak üzre kendüni göstere, bu kerre bundan hîle çıkar. Hele dahi mülâhaza 

buyurun ve sonra asâkir-i mansûrenin inhizâmına bâ‘is olursuz.” Ve Nehr-i 

Prut kenârında sâyebân kurulduğı mahalden karşu gelen tabur-ı menhûse 

ber-vech-i tahmîn bir buçuk sâ‘at ancak var idi ve Nehr-i Prut’un karşu 

yakası sazlık ve bataklık, sazlığın dahi öte tarafı çemen ve sahrâ ve sahrânın 

ensesi yüce çıblak dağlardur.
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Ez-în-cânib, zikr olunduğı üzre kâfirdür, taburun yerleşdirüp ve çadır-

ların tekmîlinden sonra taburında bir mikdâr serhoş olup katana nâmıyla 

ayrılup zikr olunan sazlık içinden zuhûr idüp ve gelüp Serdâr-ı Ekrem’in 

olduğı mahal ki çarhacı ta‘yîn olunup Vezîr-i mükerrem Çerkes Mehem-

med Paşa  ki yigirmi beş binden mütecâviz güzîde asâkir-i mansûre ile 

mevcûd ve hâzır u âmâde olup kâfir-i la‘în gelüp berü yakaya tüfengler 

boşaldup bir haylî zu‘mınca atup tutar iken hemân hemân çarhacı kolında 

mevcûd bulunan kırk elli pâre toplara yek fitîlden âteşler idüp her bir la‘îni 

kimini mürd ve kimin mecrûh ve her birisin perim perim idüp ters yüzine 

girü tabur-ı menhûsesine avdet itdi. Allâhu Azîmü’ş-şân’ın hikmetinden 

su’âl olunmaz, gerçi düşmen karîben karşumuza gelüp bu makūle nâ-sezâ 

hareketler eyledi, ammâ ma‘nen asâkir-i İslâm’a kulağuz oldı. 

Evvelâ zikr olunan sazlık batak mıdur, değil midür, kimse bilmeyüp 

herkes vehm üzre fikrde idi. Çünki böyle zuhûr eyledi, herkes ni‘met-i 

gayr-ı müterakkibe bilüp hamd ü senâ eyleyüp yeni başdan keyfler

germâ-ger[m] oldı. Bi-lutf-i Hudâ bu sene-i mübârekede sazlığın çamurı 

ve suyı çekilüp kurudan kurıyakalmış. Bu kerre Vezîr-i A‘zam baş kaldırup 

Yeniçeri Ağası Yûsuf Paşa  hazretlerine şöyle fermân buyurdılar ki, “Biz bu 

aralığa neye geldik, bi-hamdillâhi Te‘âlâ düşmen-i bî-dînden ahz-ı intikām115 

alınup mansûr u muzaffer olmak üzre geldik, ölenimiz şehîd, ölmeyenimiz 

gāzî olur. İmdi, ma‘lûmunuz olsun ki benim seferim yokdur ve düşmen 

ahvâlin dahi hîle ve hud‘asın bilmem, velâkin sizden recâ iderim ki, bileni-

niz sırrı ketm itmeyüp takrîr eylesün, sözün dutup iktizâ iden fermân-ı âlî 

dirîğ olunmayup virilüp gönül birliğiyle düşmen üzerine hücûm iderim. 

İnşâ’allâhu’r-Rahmân mansûr u muzaffer oluruz, mütevekkilen-alallâh.116” 

diyüp Defterdâr-ı Evvel Dâmâd Mehemmed Efendi ’ye hitâben fermân 

buyurılup: “Bu gün ahşama dek Nehr-i Prut  üzerine üç cisrler vaz‘ olu-

nup asâkir-i mansûre ubûr ide.” Ol dahi sa‘y u ihtimâm [idüp] tonbazlar 

üzerine üç aded köprü mühimmâtı tedârik idüp gice oldukda şâfi‘îden ev-

velce üç köprü itmâm ve hâzır u âmâde olundı. Ve mukaddemce dört yüz 

nefer piyâde levendâtı Nehr-i Prut’un karşu yakasına geçüp vaz‘ olunacak 

cisrleri muhâfaza içün meterisler aldılar. Velâkin köprüler vaz‘ olunur iken 

115 Metinde  אم .Bu hata metnin bütününde tarafımızdan tashih edilerek gösterilmiştir .ا و ا

116 “Allâh’a sığınarak, O’na tevekkül ederek.”
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sâ‘at yedide iken bir “Allâh Allâh!” sadâsı nehr-i mezbûrun karşu yakasın-

da zuhûr idüp berü tarafa sirâyet idüp gül-bâng-ı Muhammedî çekilüp 

asâkir-i İslâm içinde bir gulgule-i azîme zuhûr eylemişdür. Ve ale’s-seher 

köprüler tamâm olup mâh-ı Cemâziye’l-âhir’in dördünci pazar gicesi idi, 

sabâh bakdılar ki kefere-i bî-dîn taburun bırağup karârı firâra tebdîl idüp 

mâ-melekin117 dahi bırağup ikinci tabur-ı menhûsa gitmiş. Min-indillâh 

guzât-ı muvahhidîn bu alâmeti gördüklerinde guzât-ı Müslimîn sabra me-

câlleri kalmayup ibtidâ Tatar  Sâlih Paşa ’ya fermân-ı âlî, köprüden geçüp dil 

ve kelle gelmeğe başladıkda dahi ziyâde cenge meyl ü rağbet olunup herkes 

sabra mecâlleri kalmaduğından gönüllü askere izn olunup ve Sâlih Paşa  

mîr-i mîrân hazretlerine hitâben fermân-ı âlî sâdır oldı ki giden asâkir-i 

mansûreye başbuğ olmak üzre.

Ez-[î]n-cânib, dil ve kelle gelmeğe dahi ziyâde zuhûr idüp ve Sadr-ı 

A‘zam hazretleri dahi bahşîşlerin ma‘a-ziyâde virmekde iken gelen dille-

rin söyledüp şöyle cevâb eylediler ki: “Moskov  Çarı olan kıralımız hâlâ 

taburdadur ve murâdı karârı firâra tebdîl eylemekdür.” Ahvâl ma‘lûm-ı 

devlet-i Sadr-ı Âlî oldukda hemân pazar güni dahi asâkir-i İslâm’a gāyetle 

istek bulunup hemân müceddeden sipâh ve silâhdârân serdengeçdileri ve 

gönüllü isteyen gāzî yiğitler bir kimesne mâni‘ olmamak üzre gürûh gürûh 

sür‘atle düşmen-i bî-dîni ârzû idüp gitmede ve Sivas  eyâletine mutasarrıf 

Çerkes Mehemmed Paşa  çarhacı ve bilesince ta‘yîn Diyârbekir  Vâlîsi Mak-

tûl Kara Mustafâ Paşa -zâde  Alî Paşa  ve on iki ikişer tuğlu mîr-i mîrânlar 

kapusı halkıyla ve eyâletleri askeri ile ber-vech-i tahmîn seksen binden mü-

tecâviz güzîde asâkir-i mansûre velâkin piyâde askerin vaz‘ olunan köprü-

den bir ferd geçmemek üzre mü’ekked fermân-ı âlî sâdır olmuşdur. A‘nî, 

ordu-yı hümâyûn boş kalmamak üzre ve düşmen-i bî-dînin hilâfı zuhûr 

iderse118 Kıral-ı menhûseyi alıkoyup ve önin dahi zabt eylediği haberi gel-

di, bi-hamdillâhi Te‘âlâ. Gelen dillerin takrîri böyledür ki: “Sizler bu araya 

geldiğiniz vakitde kıralımız önünüze gelen tabura beş altı bin asker ile Boğ-

dan  Beği olan Kantemir-oğlı’nı başbuğ idüp ilerü gönderdi idi. Ve ikinci 

taburun seksen bin mikdârı cengci asker ile Şeremet-oğlı ’nı başbuğ itmiş 

117 “Nesi varsa, varı yoğu, olanı biteni” manasında kullanılan bir ifadedir.

118 “A‘nî, ordu-yı hümâyûn boş kalmamak üzre ve düşmen-i bî-dînin hilâfı zuhûr iderse”: Derkenârdadır.
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idi. Ve yüz yigirmi binden mütecâviz piyâde soltat119 ile kıralımız yanında 

alıkomuş idi. Ve kıralımız yanına bu zikr olunan başları alup ve gelüp sizin 

ordunuz mukābilinde ayna tutup seyr [ü] temâşâ eyledi.” Ve Kantemir-oğ-

lı ’na cevâb eyledi ki, “Senin söyledüğün sözler hilâf çıkdı ve her-bâr dir idi 

ki, Osmânlı  askeri bir şey değildür ve ekseri minu ( ــ ) çakaldur, cengcisi 

azdur. Şimdi ise askerin nihâyeti olmayup hesâba gelmez.” didikde yine 

cevâb ider ki, “Bir şey değildür, bunların cümlesi firâr ider.” dir,120 [220a] 

lâf u güzâf iderdi.” Yine Sadr-ı A‘zam hazretleri didi ki: “Şimdi Kıral’ın 

askeri cümle bir yirde midür yohsa dahi var mıdur gelecek?” Dil-i mesfûr 

tekrâr şöyle cevâb ider ki: “Kıralımız Yaş ’a geldikden sonra on iki bin atlu 

askeri taburından ayurup ve on iki şâhî top virüp gönderdi. Bilmeziz ne-

reye gönderdi. Ve hem Samurkaş  dirler, kralımızın bir ser-askeri vardur, 

yigirmi beş bin ceng-âver atlu askerisi vardur, ol dahi gelmedi, gelmek üz-

redür.” 

Vezîr-i A‘zam hazretleri [dili] getüren gāzî yiğide hil‘at geydirüp, bahşî-

şin dahi virüp, söyleyen dilin kellesin urup cân-ı habîsin cehennem-râ it-

diler. Bu kerre ol mahalde kelle ve dil getüren gāzî yiğidler kanlara gark ol-

muşlar. Mevcûd bulunan asâkir-i İslâm görüp şöyle feryâd iderlerdi ki, “Yâ 

Rabbim, bize dahi böyle gazâ itmek müyesser eyle ve bu gazâdan mahrûm 

itmeyüp mâl-i ganâ’imini nasîb eyle.” diyü feryâd idüp her birin gözlerin-

den yaş akardı. Ammâ ol gün sağdan ve soldan şöyle cevâb iderlerdi ki ve 

kâfirin önin kapadan Çarhacı Mehemmed Paşa ’dan ve Kırım  Hân-ı âlî-şâ-

nından feryâdcılar gelürdü ki: “Amân amân, bize piyâde askerin yetişdiresiz 

ve hem su ve hem zahîre! Eger yetişmez ise kâfir-i bî-dîn önümüzden kaçar, 

zabt idemeziz, sonra dağa girür, dağ ise hem ormanlık ve hem bataklıkdur, 

hâl yaman olur, son peşîmanlık akça itmez.” Hele ordu-yı hümâyûndan 

biraz sâka121 Hasasbaşı’ya fermân olunup biraz dahi sirem122 arabaları ile 

peksimet gönderildi. Şöyle fermân olundı ki: “Hâlâ Hân-ı âlî-şân hazret-

119 Avrupalı özel bir piyade askeri türüdür.

120 “Gice ile çekilen gül-bâng hikmeti bu oldı ki, Nehr-i Prut  karşu yakasında bizim ile düşmenin ince 

karağulları bir mahalle gelüp tecessüs ider sevdâsında iken [...] içinde bizim ince karağulcanın o yuka-

rısında [...] tüfenginin falyası âteş alup tüfengi boşaldıkda ordû-yı hümâyûnda tüfengler varasıya gice 

ile atılup havf ârız olup karârı firâra [...] tebdîl eylemiş, bi-hamdillahi Te‘âlâ”: Derkenârdadır. 

121 Metinde   
122 Söz konusu devirde ulaşımda kullanılan vasıtalardan biridir.
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leri ve Çarhacı Mehemmed Paşa karındaşım ve sâ’ir vüzerâ kardaşlarım. 

Göreyim sizi, ne yaparsanız yapasız, gayret sizindür, kâfiri koyuvirmeyüp 

alıkodığınız minvâl üzre alıkodırasız. İnşâ’allâhu’r-Rahmân yarınki gün biz 

dahi Sancağ-ı Resûlullâh ile bütün asâkir-i mansûre ile imdâdınıza yetişü-

rüz, elem üzre olmayasız.” 

Ba‘dehû ahşama piyâde askeri kanlı pilâvları yiyüp helâlleşüp ve dellâl-

lar dahi çağırup, “Bütün ağırlıklarınız girüye kalsun. Ale’s-sabâh inşâ’al-

lâhu Te‘âlâ geçeriz.” denildikde herkes helâlleşüp ahbâbları ile vedâ‘ idüp 

acabâ gözlere uyhu mı girür, dîn kardaşları birbirlerine böyle dirler idi ki, 

“Ey birâder, biribirimizin meyyitin kâfirde bırakmayalım ve sağ kalanla-

rımız ehl ü ıyâllerin selâm ve mahdûmlarımızın dahi dîdelerin bûs ide-

siz.” diyü her birilerinin gözlerinden yaş akup yine: “Ah Rabbim, sabâh 

ne zamân olur?” Hele giceden bütün asâkir-i İslâm âleste [vü] müheyyâ 

olduğından şâfi‘î vaktinde Vezîr-i mükerrem Yûsuf Paşa  ağa-i yeniçeriyân-ı 

Dergâh-ı Âlî bütün neferâtıyla köprülerden geçüp ve hattâ pazar güni şev-

ketlü Hünkârımızın silâhşôr ağalarından Merdân Alî Ağa  şehîd olup, Bos-

nevî Mehemmed Ağa  cenâzesin getürüp, köprü başında namâzın kılup ol 

mahalde defn itdiler. Ve Sadr-ı A‘zam hazretlerinin telhîsçisi olan Ağyâr 

Mustafâ Ağa  şehîd olduğı haberin virdiler.

Ez-în-cânib sene 1123, mâh-ı Cemâziye’l-âhir’in beşinci pazarirte-

si güni sâdır olan fermân-ı âlî mûcebince bütün ağırlıklar girüye kalup 

Sancağ-ı Şerîf ile du‘â vü senâ olunup bütün asâkir-i İslâm köprülerden 

geçdiler. Ammâ sazlığın öte tarafı düz ovadur, ovanın orta yirinden Nehr-i 

Prut  geçer, bir mikdâr sık ağaçlıklar var, aynı ile İstanbul  kurbında Fener-

bakçası  mânendi. Ol mahalde gördük ki bir âlî ceng kuruldı, kelle ve diller 

gelmeğe başladı. 

[220b] Megerki mâ-i Prut  Suyı ile yedi sekiz pâre gemi ile kâfir-i 

menhûsa zahîre getürürler imiş, piyâde askerinin du‘âları müstecâb olup 

uğurlarına geldi. Ol vakitde atlu mukābelecisi olan es-Seyyid Sabrî Efendi  

hazretleri ol askere hemân başbuğ olup kendüsi etbâ‘ı ile yüriyüp fî’l-hâlin 

içinde sekiz yüz mikdârı kefere avlanup seyfullâh ile katl olundılar. Çünki 

kâfirin evvelki taburının yurt yirine gelüp nazar olundukda altun yaldızlu 
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hintovlar123 ve sadefli gûnâ-gûn peştahtalar124 ve zahîre arabaları kat en-

der-kat olup asâkir-i İslâm bunların birisine rağbet itmeyüp, ancak Tatar  

askeri her biri birer ikişer araba zabt idüp evlerine götürürlerdi. Zîrâ Tatar 

askerinin köyleri yakın olduğı ecilden kâfir-i bî-dînin mâlın yağma ider-

lerdi. Ancak bizim asâkir-i İslâm tarafından bir ferd bir şeye yapışmazlardı. 

Hikmet budur ki, kâfir-i menhûsun taburına ârzû idüp zî-kıymeti bütün 

yanındadur diyü ilerüsin isterlerdi. Mâ-vaka‘a böyle idi. Vezîr-i A‘zam 

hazretleri ol kâfirin yurt yirin geçüp dört buçuk sâ‘at mikdârı gidildikden 

sonra fermân idüp: “Bu mahalle otâğ-ı hümâyûn konılsun, yaya askerimiz 

şâyed sıkılur ve hevânın gāyet ıssı olup dört yüz yedi pâre top gelüp bu 

kadar cebhâne âlâtı gelüp yetişmez, mandalar ısıcağa dayanmaz.” diyüp 

Çirmen  Beği’ne fermân idüp “Tuğları bu mahalle dik.” didiklerinde ol 

sâ‘at ordu-yı hümâyûn ol ovaya konuldı. Ve kendüleri dahi ol ovanın çıp-

lak sırt dağı var idi, ol dağ üzerinde gider iken meksin idüp öyle namâzın 

kılmağa şürû‘ eylediler. 

Ammâ dağdan bütün ova görinür idi. Kâfirin askeri ile bizim asâkir-i 

İslâm ceng iderlerdi ki, kıyâmet alâmetlerinden bir alâmet idi. Kâfir-i bî-

dîn ne kadar âteş-bâzlığı var ise sarf idüp, guzât-ı Müslimîn dahi âteşin 

uğrına varup aslâ saymayup kimin esîr ve kimin şemşîr ile cân-ı habîslerin 

cehennem-râ idüp kellelerin alup Vezîr-i A‘zam hazretlerine getürüp hil‘at-

ler ilbâs olunup bahşîşler ihsân olunurdı. Ba‘dehû ol mahalle girceksin yurt 

yiri olmak üzre konuldı ammâ Kekovası  dirler idi. Bir ferd istemez idi, zîrâ 

ilerüsi kûtâ-kût cengde idi. 

Hâlenki pazar güni ikindiden sonra herkes karınların doyurup bu ma-

halle gelinceye dek ac susuz ve hem gāyetle hevânın ısıcak olduğı mahal 

ola. Lâkin Allâhu Azîmü’ş-şân kullarına sabırlıklar virüp, “Kat‘â bir şey 

istemezüz, âh vâh ne zamân Rabbimizin sıyânetine vâsıl olup lutfına müs-

tağrak oluruz?” diyü herkes tazarru‘ u niyâzda iken ve Sadr-ı A‘zam haz-

retleri dahi öyle namâzın edâ iderken ceng iden gāzîlerden ve başbuğ olan 

Çarhacı Mehemmed Paşa ’dan ve Tatar  Hân-ı âlî-şân hazretlerinden âdem 

âdem üzerine, feryâd feryâd üzerine, “Amân amân yetişesiz! eger bugün 

123 Uzun seyahatlerde kullanılan dört tekerlekli, koçu türünden süslü bir gezme arabasıdır.

124 Üzerinde para sayılan, kenarlı, üstü düz tahta, akçe tahtası.
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yetişmez iseniz kâfir bizi söker, yolı alur. Yaş  yakındur, Yaş’a dâhil [olursa] 

sonra hâl müşkil olur, hem zahîrelenür ve hem sulanur dinç olur, sarpa 

çeker, sonra ele girmesi müşkil olur. Ceng olunması dahi yaman, asâkir-i 

İslâm’ın inhizâmına bâ‘is olur. Gayret idüp yetişesiz, zîrâ kâfir var kuvveti 

bâzûya getürüp âteş-bâzlık ile asâkir-i İslâm’ı haşlıyorur.” diyü haber haber 

üzerine geldikde Vezîr-i A‘zam, “Belî dürüsti budur, zîrâ ilerüde piyâde as-

kerimiz yokdur ve cebhânemiz dahi yokdur, hemân çarhacı kolunda on iki 

pâre topumuz vardur, ne dirsiz?” didikde mevcûd bulunan müsinn ihtiyâr-

lar sağdan ve soldan, “Sizler a‘lemsiz, fursatı fevt eylemek olmaz ammâ 

haylî mesâfe-i ba‘îdedür, yaya askerimiz şâyed sıkılur. Hele Vezîr-i müker-

rem Yûsuf Paşa  hazretlerine keyfiyyet-i ahvâli arz u i‘lâm idin, müşâvere it-

sünler.” didiklerinde ol sâ‘at fermân oldukda Yeniçeri Ağası müşâvere idüp 

şöyle cevâb virürler, “Hemân bu sâ‘at gideriz, kâfir-i bî-dîn ile mukābil 

olup Rüstemâne ceng ideriz. İnşâ’allâhu’r-Rahmân mansûr [u] muzaffer 

olup mâl-i ganâ’imin Tanrı bize [221a] ihsân ider.” diyü cümle birden bu 

sözi söylediler. Ve bu haber Vezîr-i mükerrem Mehemmed Paşa’ya geldi, 

ol sâ‘at fermân gönderüp, “Pâdişâhımızın etmeği her birinize helâl olsun, 

imdi benim de murâdım budur. Hemân bu sâ‘at durmayup düşmen üze-

rine gidüp varup meterislenesiz, biz dahi İnşâ’allâh ayak ayak ardınızca 

varuruz.” diyü haber varduğı sâ‘at yurt yirinde bu kerre Vezîr-i müker-

rem Yûsuf Paşa hazretleri bütün neferâtıyla kalkup ol ovaya papadya çiçeği 

gibi dökilüp düşmen üzerine gitdiler. Vezîr-i A‘zam dahi yanında bulunan 

mevcûd asâkir-i İslâm ile kalkup artlarınca ayak ayak vardılar. 

Ammâ yolda giderken Tatar  askeri kâfir-i menhûsun bırakdıkları ağır-

lıkların ve eşyâların alup götürürlerdi ve su’âl olunurdı ki: “Ey konak, bu 

sene-i mübârekede ganâ’im ile nicesiz?” Öyle cevâb iderlerdi ki, “Elham-

dülillâhi Te‘âlâ bu sene-i mübârekede kâfirden aldığımız mâl-i ganâ’im bir 

senede almamışızdur, ihtiyârlarımızdan işitmedik. Elhamdülillâhi Te‘âlâ 

Pâdişâhımızı hatâlardan hıfz idüp a‘dâsının üzerine gālib ide.” diyü du‘â 

iderlerdi. 

Ammâ Sancağ-ı Resûl[ullâh] kâfir üzerine yaklaşdıkça ve ilerüde dahi 

ceng ziyâde oldukça ol vakitde bir mikdâr rûzgâr çıkdı ki küffâr üzerine 

ve küffâr dahi toz ve duman içinde kaldı. Ve asâkir-i İslâm bu lutf u ihsânı 
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görüp Tanrı’ya hamd ü senâ eylediler. Ammâ anı gördük ki, Yûsuf Paşa  

hazretlerinden haber geldi ki: “Yaya askeri kâfirin taburını gördüklerinde 

meterisler almayup açıkdan yürüyiş eylediler. Siz dahi yetişesiz. İnşâ’allâh 

kâfiri bütün kırılur.” Ol sâ‘at Sadr-ı A‘zam fermân idüp sâ‘atlara bakılup, 

ahşama üç buçuk sâ‘at kalmış. “Eğer yeniçeri sıkılup düşmen dahi karârı 

firâra tebdîl eylemez ise elbette meteris alsınlar.” diyü fermân fermân üze-

rine gönderürlerdi. Ammâ piyâde askeri meterislenmeyüp meteris almağa 

tenezzül eylemeyüp yek nefesden seyfullâh ile kâfirleri kırup kâfirin topına 

ve tüfengine ve meçine rağbet itmeyüp karşu varurlardı. 

Ol vakitde Bender  tarafından haber geldi ki İsveç  Kıralı’nın yanında 

mevcûd bulunan dört bin İsveçli ve on bin serdengeçdi askeri ve on iki bin 

Potkallı Kazağı  ve dört bin Barabaş Kazağı  hâlâ gelüp Nehr-i Prut ’un yanı-

na dâhil olup Kıral dahi gelmek üzredür. Tasvîr olan mahalle cümlesi fer-

mân olunup fermân-bende olmuşlardur. Zîrâ ol mahal ki bunların olduğı 

yirden geçid virür idi, bu sebebden oraya fermân olundı. Ammâ kâfirdür, 

bildi ki Osmânlı  askerinin piyâdesi gelüp cenge girüşdüğini gördükde ol 

kadar âteşler saçdı ki kıyâmet alâmetlerinden bir alâmet olunup çünki ye-

niçeri açıkdan yüriyiş eylediklerinde serdengeçdi ağalarından Mehemmed 

Ağa  kendüsi şehîd ve bütün neferâtı bayrağı ile söğündi ve dîger Serden-

geçdi Ağası Mehemmed Ağa kırk birincide kendüsi şehîd, bütün neferâtı 

şehîd oldı. Ve yigirmi birincide Serdengeçdi Ağası Mehemmed Ağa şehîd, 

bütün neferâtıyla. 

Ammâ bu vakitde Çarhacı Vezîr-i mükerrem Çerkes Mehemmed Pa-

şa ’dan ve Tatar  Hân-ı âlî-şândan haber geldi ki: “Elhamdülillâhi Te‘âlâ 

kâfirin önin bütün zabt eyledik, gayrı kımıldamağa mecâli kalmadı. 

Lâkin bize bir mikdâr cebhâne gönderesiz, zîrâ cebhânemiz kalmadı.” 

Ve ahşam yaklaşup Adana  Beğlerbeğisi Menturâfet ( ْ ــ َ ْرآ ُ ْ َ ) Kürd  Bay-

ram-zâde Mehemmed Paşa  eyâletiyle ol vakitde henûz yetişüp kâfire öyle 

bir koyuluş koyulmuşdur ki merdâne yiğit olup Rüstemâne ceng iden 

gāzîleri böylece kitâblara tahrîr iderler. Sadr-ı A‘zam hazretleri kendüye 

azîm du‘â eylemişdür. 

Ahşamdur oldı, karanluk basdı, kâfir ise neye uğraduğın bilmeyüp gā-

yetle kâfir-i bî-dîn garûr olup garûrun ise hasmı Allâhu Azîmü’ş-şân’dur. 
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Üç tabur-ı menhûs bir yire cem‘ olup dört etrâfın kuşadup, aslâ bir tarafa 

bir neferi çıkmağa mecâli kalmadı. Ve böyle oldı ki, Nehr-i Prut yanın-

da iken bir içim suya hasret eyledi Allâh. Çünki ahşamdur oldı, kâfir ile 

guzât-ı Müslimîn karışık olup ammâ kâfir-i bî-dîn biribiri ardınca topların 

ve tüfenglerin ve hâvan kunparasın ve el kunparasın ve yağlı paçavralar ve 

yemleme idüp bu minvâl üzre durmayup ceng iderdi. Zîrâ bildi ki her ta-

rafı bağlanup kurtuluş yok, “Hemân ceng eylemeden özge yokdur.” diyüp 

var kuvveti bâzûya getürüp âteşlerin saçardı. Ammâ çünki piyâde askeri 

hem ac ve hem [susuz ve hem] sekiz sâ‘atlik yol yürüye ve geldikleri sâ‘at 

açıkda yüriyiş idüp ceng ideler. Düşmenin ise âteş-bâzlığı böyle, bunlardur, 

tâkat getüremeyüp girüye ayak ayak çekilüp şehîd olan oldı, yaralı olan 

oldı, sağ kurtılan girüye çekilüp Sultân Osmân  el-Gāzî hendeği var idi, ol 

mahalde ki bi-aynin tasvîr olan mahal başdan başa derin hendek kesüp kal-

mış idi. “Fursatdur” diyüp ol hendeğe ac ve susuz doldılar. Ammâ kâfirin 

bütün âteşleri üzerlerinden geçerdi. Kâfir ise zann iderdi ki atdıklarımız 

şeyler düşmene urur. Elhamdülillâhi Te‘âlâ Ümmet-i Muhammed ’e zarar 

isâbet itmez oldı. [221b] Çünki kemâl mertebe piyâde askerinin düşmen 

ile mukābil ve cenge hâzır [u] âmâde olalı üç gün olup ammâ üçünci gün 

ki, “Kâfire mukābil olayız da şimdi bir yire meteris alsınlar, bire açıkdan 

yüriyiş itmesünler. Bu husûsda bizler itâ‘at-i fermân itmezüz.” diyüp Yûsuf 

Paşa  hazretleri zabt idemeyüp mâh-ı Cemâziye’l-âhir’in beşinci pazarirtesi 

güni sâ‘at sekiz buçukda iken piyâde askeri açıkdan yürüyiş idüp ol kadar 

ceng olunmuşdur ki bir şeylere kıyâs olunmaz. Hemân kılıç kılıca, yaka 

yakaya gelinüp kellelere ve dillere kat‘â rağbet olunmayup hemân bütün 

tabur-ı menhûsı söğündürmeğe takayyüd olundı. Lâkin ahşam olup ka-

ranluk basdıkda zikr olınan hendeğe yirleşdiler. 

Lâkin ahşamdan sonra gelen dillerin birisin söyletdiler. Dil-i mesfûr 

şöyle cevâb ider ki, “Kıralımız ahşamdan sonra Prut Suyı’nın geçid viren 

mahalle köprüler yapup kimi köprüden ve kimi sudan geçse gerek idi. 

Bakdılar ki ol mahalli de İsveç Kıralı zabt eylemiş, hemân yanında olan 

vüzerâların çağırup, “Eyvâh eyvâh, şimdi bizim bütün memleketimizi İs-

veç Kıralı’na değdi, İsveç Kıralı mı zabt idecekdür?” diyü feryâd u figān 

eylemede.” Ammâ her ân lisânlarımızdan çıkardı ki “Allâh Allâh” diyüp 
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kâfirlere gāzîler kılıç urup taburına gül-bâng-ı Muhammed[î] ile umûmen 

hamle urduklarında Sancağ-ı Şerîf dib[inde] alay olduğı ecilden ilerüdeki 

ceng iden gāzîlere takviyyet gelsün içün ve küffâr askerine dahi dehşet el 

virüp kımıldamağa mecâli kalmasun diyüp “Allâh Allâh!” dirlerdi ve Feth-i 

Şerîf sûresin kırâ’at olup derûnı[n]ca du‘â iderlerdi. 

Ammâ hevânın ısıcaklığı kemâl mertebe ziyâde olup köprü başından 

ceng olan mahalle gelinceye dek sekiz sâ‘at olduğı ecilden cebhâne yetişme-

yüp ve toplar dahi gelmeyüp ancak çarhacı kolunda bulunan on iki aded 

toplar atılur, atılan toplar dahi kâfir-i menhûsun taburına gâh irer ve gâh 

irmezdi. Ve Sancağ-ı Şerîf ’in olduğı mahalle kâfirden gelen topların güllesi 

yetişmez idi. 125

Bu minvâl üzre ahşamdur oldı. Piyâde askeri cümle Hudâ virdi, hende-

ğe girüp yirleşdi. Ve kâfir-i makhûrenin âteşi ise durulmayup bire bire hay 

atmada, ammâ Vezîr-i mükerrem gediklü ağalarına tenbîh ile ısmarlayup, 

“Cebhâne sür‘atle yetişsün!” diyü âdem âdem üzerine, mübâşir mübâşir 

üzerine gönderilüp hele yatsudan evvelce üç araba cebhâne âlâtı ki kazma 

ve kürek gelüp ol sâ‘at ağa kolına gönderildi. Hele gayrı biribiri ardın-

ca cebhâne âlâtı yetişüp toplar dahi Yaşo mahalli[ne] yedi pâre top gelüp 

ağa koluna gönderilüp zirâ Ağa-i Yeniçeriyân-ı Dergâh-ı Âlî kâfirin tabur-ı 

menhûsının ortasında olup gönderilen yedi pâre topı doldırup âteş eyle-

diklerinde kâfir-i menhûsun bağrına bağrına ururlardı. 

Hele nısfü’l-leyle gelinceye dek iki yüz elli pâre toplar meterislere yirle-

şüp atılmağa başladıkda kâfir-i menhûsun topları dahi ibtâl olup atılmağa 

kudret kalmayup cümleten barut yakardı. Şâfi‘î vaktinden evvelce yek-pâre 

dört yüz pâre toplar meterislere yirleşüp bütün atılup kâfir-i menhûsun 

taburını darmadağın olunurdu. Lâkin balyemez topları var idi yedi pâre, 

her birisin kırkar çift mandalar çekerdi, ol toplar gelmedi, kusûr bütün 

gelüp dâhil oldı.

Bu kerre kâfir-i makhûr bu cengleri guzât-ı Müslimîn’den görüp aklı 

kesdi ki bir vechile kurtılış yok, hemân şâfi‘î vakti olduğı sâ‘at var kuv-

veti bâzûya getürüp âteş-bâzlıkların icrâ iderek taburundan çıkup guzât-ı

125 “topların güllesi yetişmez idi”: Derkenârdadır.
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Müslimîn üzerlerine hamle eylediklerinde asâkir-i İslâm ise karınların do-

yurup ve sulanup ve cümle meterisler dahi kemâl mertebe müstahkem ol-

muş idi. Piyâde askeri şol kadar ceng iderlerdi ki, tulû‘-ı fecrden tulû‘-ı 

şemse varıncaya dek yedi kerre asâkir-i mansûreye hamle eylediler. Ammâ 

elhamdülillâh asâkir-i İslâm’a birşey idemeyüp kâfir-i bî-[dîn] her hamle 

eyledikçe kâfirleri ters yüzlerine dönderüp meterislerine sokarlardı. 

Ve nısfü’l-leylde Vezîr-i mükerrem hazretleri Yeniçeri Ağası Yûsuf Paşa 

hazretlerine haber gönderdiler ki, “Göreyim ne şekil ceng itdiri[ri]z ve ol-

duğı mahalde müstahkem olup basîret üzre olsun.” didiklerinde Vezîr-i 

mükerrem Yûsuf Paşa hazretlerinden böylece haber göndermişler ki:

“Var[ayım] Devletlü Veliyyü’n-ni‘amım efendimin mübârek ayakları 

türâblarına yüz süreyim, bizi hayr du‘âdan unutmasınlar ve âhiret hakkın 

helâl eylesünler. Şimden sonra biz sağ kalmazız ve bu düşmenden dahi yüz 

çevirmeziz ve İnşâ’allâhu’r-Rahmân kâfiri dahi bozarız. Hemân yirlerinde 

metîn [ü] müstahkem olup münâfık sözlerine i‘timâd buyurmasunlar, zîrâ 

münâfıklar pek çokdur.” diyü haber gönderüp, Vezîr-i A‘zam dahi kendü-

lerine azîm du‘â itmişdür. 

Ammâ işde gündüz olup güneş tulû‘ idinceye dek alaylar bağlanup ceng-

ler kurılup kâfir-i bî-dîn ise hemân cânların kurtunmakdan nâ-ümmîd, gayrı 

topları işlemez ve tüfengleri dahi atılmayup hemân gāzî yiğitler ile meç ile 

ceng iderlerdi. Piyâde askeri doksan bine kârib olup ilerüde [222a] Rüstem-

ler gibi ceng iderlerdi. Bâ-husûs Vezîr-i mükerrem Yûsuf Paşa hazretleri ile 

Koca Topcıbaşı [...]126 Ağa meterisdaş olup ellerinde yalıncak kılıç ile piyâde 

askerine dirler idi ki, “Âferîn, Pâdişâhımızın etmeği her birinize helâl olsun. 

Koman göreyim sizi, cennet bizim içündür, kâfir-i makhûrun mâl-i emlâki 

bizimdür, fursat dahi bizimdür.” diyüp hem böyle söyleyüp ve hem kâfirlere 

kılıç urup cân-ı habîslerin cehennem-râ iderler, itdirirlerdi. Ve sâ’ir zâbitânlar 

dahi bu kuvveti ve bu merdâneliği görüp, anlar dahi her biri kahramanlar 

gibi ceng idüp, neferâtları dahi her biri dil ve kelle getürmek gûyâ beynlerin-

de bir ayb gibi şey olup, i‘tibâr itmez oldılar. Atlu askeri ise durmayup taraf 

taraf ceng eylemede, dört yüz aded toplar dahi ta‘yîn olunan meterislerden 

126 İsim yeri boş bırakılmıştır. Bundan sonra boş bırakılan isimler burada olduğu gibi […] şeklinde gös-

terilecektir.
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tiz tiz doldırup atılmada ammâ asâkir-i İslâm tarafından atılan toplar kâfir-i 

makhûrun taburına urur ve kümesin dağıdup, hızın def‘ idemeyüp öte tara-

fına geçüp suyun dibinde olan yara düşerdi.

Ve yarın üstinde tasvîr olunan mahal ki İsveçli, Potkallı ve Barabaş 

Kazakları ve serdengeçdi askeri olurdı. Bi-hamdihi’l-Meliki’l-Müte‘âl

Vâhidü’l-Kahhâr olan Zü’l-Celâl hazretleri ol gün dahi bir mikdâr rûz-

gâr virüp bütün topların ve tüfenglerin ve tozı dumanların küffâr üzerine 

getürür idi. Bütün asâkir-i İslâm ise meydân-ı muhabbetde ne şekil kılıç 

urdukları şemsin ziyâsıyla âşikâre olup gül-bâng-ı Muhammedî çekilürdi.

Bu minvâl üzre mâh-ı Cemâziye’l-âhir’in altıncı salı güni dahi şâfi‘î vak-

tinden evvelce kâfir ile kût-â-kût cenge durışıldı minvâl-i meşrûh üzre. 

Ammâ kâfir-i la‘înler guzât-ı Müslimîn’den bu ceng-âverliği görüp [fehm 

itdiler ki] bir vechile kurtulış yok, hemân Çar-ı makhûrun başına cem‘ 

olup şöyle cevâb iderler ki: “Kendün avretini aldın, kuyu içine girdin, ya‘ni 

kurtılsan mı gerekdür? Bu Osmânlı askeri bizi bütün tükedir, hemân tabu-

rumuzun içine girmeseler bütün bizi topa yedirürler. Eger bunun mu‘âce-

lesin görmeyüp gāfil olursan seni diri tutup serdârına teslîm ideriz, kuşca 

cânlarımızı âzâd itdiririz.” Hemân bu sâ‘at avreti dahi şöyle cevâb ider ki: 

“Evvelâ benim pederim Nemçe  Kıralı idi, pederim öldi ise kardaşım hâlâ 

Nemçe Kıralı’dur, Âl-i Osmân  ile barışıkdur, dostına dost, düşmenine düş-

mendür. İmdi hâlâ benim dahi karnımda evlâdım var. Bunlar doğrı söy-

lerler, tahkîk eger bunun tedârikin görmez iseniz şimdi hintovıma binüp 

kendümün üç bin peder-mânde olan soltatlarımı alup boynuma makrame 

bağlayup “Emân!” diyüp, anlar dahi emân diyene kılıç çekmezler ve hem 

beni sağ ve sâlim pederim memleketine gönderürler.” didikde, bunlar dahi 

tekrâr Kıral başına cem‘ olup, “Bilesiz ki hikâyâ zamânı geçdi, şimdi Os-

mânlı gayrı yüriyiş ider.” didiklerinde Kıral-ı makhûr vüzerâsın, keşîşlerin 

ve ruhbânların başına cem‘ idüp, “İmdi hemân ahvâl gördiniz ki iş işden 

geçdi, hemân bilürsiz ki doksan bin yaya askerimiz var idi, şimdi ise bir 

vâfiri ishâl marazına mübtelâ olup kırıldı. Bir vâfiri açlıkdan kırıldı ve hâlâ 

yiyecek etmek yok ve içecek suyı dahi Allâh bize gadap idüp virmedi ve 

Osmânlı askeri bir tarafdan kırar ve bir tarafdan bu kadar topları atıldukca 

boşa gitmeyüp bu kadar bin bâygîrlerimizi ve âdemlerimizi helâk idüp hâlâ 
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helâk itmede. Bu ahvâl böyle, buna çâre nedür ve ne münâsib görürsiz?” 

didikde şöyle gadab ile Kantemir-oğlı ’na dir ki, “Ey la‘în, sen uğratdın 

bizi dertlere, giriftâr eyledin. Bu sâ‘at karacalarından bağlan, dursun!” di-

yüp habse kaldırdı. Ammâ bu tedbîri eylediler ki: “Osmânlı bir merhamet 

sâhibidür. Hemân buna ilâc, tenbîh idelüm ki meterislerimüzde olan ne 

kadar yayamuz kaldı ise tüfenglerin başın aşağı tutsunlar ve bayrakların 

başın aşağı tutsunlar, her meterislerin öninde yigirmişer otuzar dahi ziyâ-

de âdemlerimiz de çıksunlar, boyunlarına makrameler bağlayup “Emân 

emân emân!” diyü feryâd itsünler. Kat‘â bir tüfeng atılmasun ve hem emân 

didiğümize ilçiler gönderelim. Belki bizi âzâd iderler.” Ruhbânlar dahi, 

“Güzel, münâsibdür. Zîrâ anlarun kitâblarında emân diyene kılıç çekmez-

ler.” didiklerinde vech-i meşrûh beynlerinde tenbîh ve te’kîdler idüp, her 

meterislerinin önlerinde yüz yüz ellişer kefere ellerin arkalarına çevirüp bo-

yunlarında makrameler feryâd u figān eyledüklerinde, evvel-emrde Vezîr-i 

mükerrem Yûsuf Paşa hazretlerine gelüp tercümân getürmeyüp koğdılar.

Ceng ise kût-â-kût olmada. Hele tekrâr yine gelüp ayaklarına yüzlerin 

sürüp feryâd u figān eylediklerinde kendülerine [222b] gelüp bu kâfirlerin 

meterislerinin önlerinde çarh-ı feleklerinin dibinde tüfenglerin bırağup, 

şapkaların koltuklarına alup, ellerin ardlarına çeküp, boyunlarında mak-

rameler oldukların gözleri görüp, zîrâ Yûsuf Paşa hazretleri kâfirin tabur-ı 

makhûrının ortasının karşusında idi ve yakınlığı dahi gāyetle yakın olup, 

söz söyleseler işidilür idi. 

Çünki ahvâl böyle olduğından kendülerine merhamet gelüp Vezîr-i 

A‘zam Serdâr-ı Ekrem hazretlerine bu keyfiyyet-i ahvâl i‘lâm ve kefereleri 

dahi yanınca âdemler ta‘yîn [idüp] göndermede. Ammâ Vezîr-i A‘zam 

hazretleri Sancağ-ı Resûlullâh’ın dibinde müşâvere olunup, “Şimden 

sonra elhamdülillâhi Te‘âlâ piyâde askerimiz yolı ile meterislenüp müs-

tahkem olup, atlu askerimiz dahi tamâm olup herkes birer mikdâr ta‘âm-

landılar ve hayvânâtları dahi sulanup birer mikdâr otlandı. Karındaşım 

Yûsuf Paşa hazretlerinden deminden haber geldi ki, “Piyâde askerinin 

zabtı güc oldu, kâfirin topları bütün ibtâl ve tüfengleri ibtâl ve hem me-

terislerimiz kâfirin meterislerine gāyetle yakın olduğı hasebiyle piyâde 

askerimiz gayrı artuk yüriyiş ister tabur-ı makhûra, fermânınız olsun.” 
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diyü haber geldi idi. İmdi münâsibi şimden sonra yüriyiş vaktidür. Tez-

kireci efendiler fermânlar yaz[alar] ki her kola göndereyiz, her tarafdan 

birden kâfirin tabur-ı makhûrına yürüyiş itsünler.” diyüp tezkireciler ol 

sâ‘at ellerine kâğıdlar alup yazmağa başlayup, yazılan buyuruldılara pen-

çe sahh çekmeğe başladı. 

İbtidâ Tatar Hân -ı âlî-şân hazretlerine ki: “İnşâ’allâhu’r-Rahmân gö-

zedesiz ki piyâde askeri gül-bâng çeküp yüriyiş olduğı, siz dahi basîret 

üzre olup hemân kâfirleri koyuvirmeyüp, bir eyüce ceng idesiz. İnşâ’allâ-

hu’r-Rahmân benüm hayr du‘âm ve şevketlü efendimizin hayr du‘âsı sizin 

ile biledür.” Ve Çarhacı Mehemmed Paşa’ya, dahi Vezîr-i mükerrem Ağa-i 

Yeniçeriyân [Yûsuf Paşa’ya] sâdır olan fermân-ı âlî böyledür ki: “Hâlâ ye-

niçeri ağası olan karındaş-ı ekremim, seni bütün piyâde askeri ile evvel 

Allâh’a [emânet] eyledim. Elem üzre olmayasız, benim hayr du‘âm ve şev-

ketlü efendimizin hayr du‘âları sizin ile biledür. Hemân fermânım vusûlin-

de meterisden bütün kuvveti bâzû idüp kâfir-i makhûrun taburına yüriyiş 

idüp itdirdesiz. Ve her tarafa dahi bu minvâl üzre bir yirden yüriyiş olma-

sın fermânım olmuşdur.” 

Gerek cebecibaşı olan Mustafâ Ağa ’ya ve gerek Topcıbaşı [...] Ağa’ya ve 

sâ’ir başbuğ olan mahallerde vüzerâlara ve sâ’ire bu minvâl üzre fermânlar 

yazılup, henûz tamâm olmadan Yûsuf Paşa  hazretlerinden gelen kâfirler 

gelüp dâhil-i huzûr-ı Hazret-i [Sadr-ı Âlî önlerine] geldiler ki şapkaları kol-

tuklarında, boyunlarında makrameler ile bağlu, Sancağ-ı Şerîf ’in yanında 

olan asâkir-i İslâm bu keyfiyyeti ağlaşarak görüp hamd ü senâ eylediler. Ol 

sâ‘at Vezîr-i mükerrem Serdâr-ı Ekrem tercümânlar getürdüp gelen kâfirle-

ri söyletmeğe başladılar. Öyle cevâb virdiler ki, “Evvelâ biz ilçiyiz, kıralımız 

gönderdi, “Emân emân!” diler. Ve bu nâmeyi gönderdi.” diyüp yir öpüp 

nâmeyi önlerine koydı. 

İsveç Kıralı’nın tercümânı gāyetle doğrı söyler ve kâfirlerin hîlelerin 

bildüği ecilden nâme-i mesfûr[ı] tercümânın eline virdiler, “Bu nâmenin 

mefhûmın bize bildiresin.” didikde, tercümân dahi huzûr-ı Hazret-i Sadr-ı 

Âlî’de ve guzât-ı Müslimîn huzûrında bakup Kıral-ı makhûrun nâmesin 

cevâbın kırâ’at eyledi. 
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Mefhûm-ı nâme budur ki; “Çar-ı makhûr benim ve siz ki Âl-i Os-

mân’sız, ben Âl-i Osmân’ın dengi değilim, düşmen sözine uyup, kemâl 

mertebe mağrûr olduğum hasebiyle Tanrı bize gadab idüp beni bu kıyâfete 

giriftâr eyledi. Mikdârımı bildim ve kendülerine kemâl mertebe inkıyâd 

eyledim. Emân emân, el-emân el-emân! Ve ba‘de’l-yevm ilâ yevmi’l-kıyâ-

mi’s-sa‘âdeye dek kem nazar ile bile bakmayayım.” diyü yazmış.

Gelen kefereleri alıkoyup şöyle cevâb virdiler ki: “Bu kâfir bir allâk kâ-

firdür, ihtimâldür bir hîlesi olup böyle bize emân sûretin gösterüp de şâ-

yed asâkir-i İslâm dahi meterisleri boş bırağup da ale’l-gafle kâfir-i bî-dîn 

hîlesin ve dâm-ı tezvîrâtın âşikâre ider de bütün asâkir-i İslâm’a inhizâm 

vâki‘ olup nâs beyninde siper-i la‘net olup kıyâmete dek söylenevüz, rûz-ı 

mahşerde dahi çekeceğimizi Allâh’dan gayrı kimse bilmez.”

Sağa ve sola bakup bu cevâbları Vezîr-i ekrem hazretleri buyurdılar, “Ne 

dirsiz, cevâbınız nedür?” didiklerinde, huzûr-ı Sadr-ı Âlî’de mevcûd bu-

lunan guzât-ı Müslimînlerden şöyle cevâb virdiler ki: “Hemîşe devletlü 

efendimiz sultânımız, Hakk Te‘âlâ ömrinizi ve kadr-i rif‘atiniz[i] ziyâde ey-

leyüp cemî‘-i guzât-ı Müslimîn’in anası ve atasısız. Eyü mülâhazalı söz bu-

yurdınız, düşmendür, düşmenliğin komaz.” Her birisi birer şey söyleyüp, 

[223a] “Felân seferde127 mesaff cenginde üzerimize gelen düşmen şu siyâk-

da şöyle hîle eyledi, böyle dâm-ı tezvîrât kurup guzât-ı Müslimîn inhizâm 

oldı.” her biri birer şey söyledi. Bu kerre Vezîr-i A‘zam hazretleridür, şöyle 

buyurdılar ki, “İmdi bu gelen ilçilerin Çar-ı makhûrdan getürdüği nâme-

nin cevâbı ma‘lûmumuz oldı. Velâkin bu gelen ilçiyi habs idin ve hem ka-

rınların doyursunlar, görelim sonı neye münderic olur.” diyü fermân idüp 

mesfûrları habse kaldırdılar. Ve ilçi-i mesfûr dahi bir tâze kâfir idi. Bundan 

sonra tekrâr şöyle fermân buyurdılar ki, “Yürüyiş içün yazılan fermânlar 

âleste [vü] müheyyâ dursun, bir mikdâr gönderilmesin. Hele bakalum ne 

yüzden zuhûr ider. Ve hem bu sâ‘at gediklü ağaları gitsün, varsunlar Tatar 

Hân-ı âlî-şân hazretlerine. Ve Çarhacı karındaşım Mehemmed Paşa’[ya] 

fermân itmişimdür ki basîret üzre olsunlar, ne minvâl üzre fermân-ı âlî 

gönderilür ise ol minvâl üzre hareket itsünler.” diyü fermân eylediler. Ve 

tekrâr tezkireci efendilere fermân idüp “yaz” buyurdılar ki, “Karındaşım 

127 “Felân seferde” ibaresi sehven mükerrer yazılmıştır.
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Yûsuf Paşa  hazretlerine ki ve Topcıbaşıya ve Cebecibaşı Ağa’ya hitâben ve 

sâ’ir meterislerdeki olan başbuğlara ki kâfir-i makhûrun tabur-ı menhûsına 

bir ân ve bir sâ‘at durmayup, topları ve tüfengleri sıkça sıkça doldırup âteş 

itsünler ve aralığın soğultmasunlar, fermân-ı âlî-şânım ne yüzden sâdır olur 

ise muntazır olsunlar.” diyüp mahalli mahalline gönderildi.

Ammâ gelen [kâfir] ilçileri çavuşbaşı olan Ahmed Ağa ’nın habsinde idi. 

Önlerine ta‘âm getürüp ve gelen ta‘âmı dahi gördüklerinde ol sâ‘at başla-

rından şapkaların çıkarup yüzlerin yirlere sürerler, ammâ gözleri ta‘âmda. 

On günden ziyâde ta‘âm yimemişler. Hemân ol sâ‘at ta‘âma öyle bir koyu-

luş koyuldılar ki bir şeylere benzemez. Ve bu keyfiyyet-i ahvâli dahi Vezîr-i 

A‘zam hazretlerine nakl eylediler, gāyetle hazz idüp hamd ü senâ eylediler. 

Ammâ cengdür, dahi ziyâde olup, toplar ve tüfengler sıkça sıkça atılup, 

kâfirler dahi bu keyfiyyeti görüp, her kaçan dört yüz pâre top yek fitîlden 

boşanup, kâfirin bütün taburın çalkayup ve akabince doksan bin mikdârı 

tüfeng dahi yek fitîlden boşanup bu minvâl üzre kâfirin üzerine âteşler 

saçarlar idi. Kâfirler ise kat‘â ne top ve ne tüfeng atmağa mecâli kalmayup, 

bütün topların ve tüfenglerin guzât-ı Müslimîn’in meterislerinden atılan 

toplar ve tüfengler kör idüp ibtâl olunmuş idi. Ve bundan kat‘-ı nazar, 

yiyecek zahîreleri olmayup tasvîr olan mahalde bir [i]ki mikdâr söğüt ağaç-

ları vardur, ol ağaçların kabukların soydırup soltatlarına ta‘yîn virir[ler] idi. 

Zahîreleri dahi bu minvâl üzre idi. Bu sebebden kuvvetleri dahi kalmayup, 

hemân içlerinde mürd olanların kimisin kendü meterislerine yığup ve ki-

misin toprak ile örterler idi. Ve kimisi dahi zahîr128 marazı cümlesine ârız 

olup bir tarafdan kırılur idi. 

Elhamdülillâhi Te‘âlâ, 129
 ﴾۠ ــ ّ۪ ِ َر ــ ْ َ  ْ ــ ِ ا  َ ــ ٰ ﴿ olsun diyü guzât-ı Müslimîn 

Allâhu Azîmü’ş-şân’a hamd ü senâ iderlerdi. Ammâ tekrâr tabur-ı menhûs-

dan feryâd dahi feryâd üzerine olup, kâfirin meterislerinin önlerindeki olan 

soltatları her biri boyunlarına makramelerin bağlayup ve şapkaların koltuk-

larına koyup, “Emân, el-emân!” diyü feryâd u figān iderek, tekrâr Kıral-ı 

makhûrın olduğı mahal ki kuyudur, üzerine hücûm idüp şöyle cevâb virdi-

ler ki, “Senin murâdın bizim cümlemizin Âl-i Osmân ’ın taburından atılan 

128 İç sürgünü yani dizanteri hastalığıdır.

129 “Bu Rabbimin bir ihsanıdır.” Neml, 27/40. Metinde sehven ــ ّ ــ ر ــ  ا  ــ  şeklinde imlâ edilmiş-

tir.
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toplarının güllesine ve tüfenglerinin kurşunına fedâ itmekdür murâdın. Biz 

seni şimdi tutup ve götürüp serdârına teslîm ideriz.” didiklerinde Kıral dahi 

tekrâr şöyle cevâb ider ki: “Ya ne yapalum? İlçi ile nâme gönderdik, emân 

recâ eyledik, cevâbı gelmedi.” Yine cevâb virürler ki, “Bir kerre ilçi gönderüp 

de mukayyed olmamak olmaz. Hemân buna çâre, bir kerre dahi gönder, 

tekrâr yine gönder. Recân tutılmaduğı sûretde çık kuyudan, seni ortamıza 

alalım götürelim. Var serdârının ayağına yüzün sür, cümle mâl-i emlâki ve 

cebhâneni [223b] teslîm idüp kuşca cânını âzâd olunup, hem biz dahi âzâd 

olavuz.” didiklerinde bir ilçi dahi düzüp, “Var hemân ne yaparsan yap, bizi 

bundan halâs itdiresin.” diyü tenbîh ve te’kîdle gönderdi. 

Bu kerre tekrâr ilçi-i mesfûr feryâd iderek gelüp, Sadr-ı A‘zam hazretle-

rinin ayağına yüzin sürüp, şapkası koltuğına sokmuş, boynında makramesi 

bağlu feryâd ider ki, “Emân emân! Ve sizin dîninizde öyledür ki emân 

diyene kılıç urmayup top tüfeng dahi atmazsız. Siz ise biz emân didikçe 

âteşinizi ziyâde idüp, cenginizi ziyâde idersiz.” diyü feryâd eylediklerinde, 

Sadr-ı A‘zam hazretleri şöyle fermân buyurdılar ki, “Evvelâ bizim toprağı-

mızda işiniz nedür, hîle ile gelüp memleket sâhibi olmak mıydı murâdı-

nız?” didiklerinde kâfir-i makhûr şöyle cevâb virür, “Evvelâ biz yaramaza 

dûş olduk, sulhâ mugāyir işde bulunduk, Allâh bize bu musîbeti virdi. 

Şimdi biz Âl-i Osmân Pâdişâhının ednâ kulıyız, nice dilerse öyle itsün. 

Tanrı bize lâyıkımızı virdi. Her ne emir buyurursanız emrinize râzı, fermâ-

nınıza mutî‘iz. Hemân kuşca cânlarımızı hâlas olunup, ceng iden kulları-

nıza fermân idin ki bir mikdâr ceng olunmasun. Beynimiz bulunup askeri-

miz dahi kırılmaya. Zîrâ bizim meterislerden sizin meterislere ne top ve ne 

tüfeng atar yokdur. Cümlesi başlarından şapkaların çıkarup, boyunlarına 

makrameler bağlayup bana bakarlar ki ne haber ile gelür. İmdi lutf u ihsân 

buyurup kulınızı böyle derde giriftâr olup cümlesi cânlarından nâ-ümmîd 

olmuşlara mesrûren gönderin.” diyü feryâd iderek söyledi.

Ba‘dehû Hazret-i Vezîr-i A‘zâm [ve] Serdâr-ı Ekrem hazretleri kendü-

lerinin mektûbcısı olan Ömer Efendi ’ye fermân buyurdılar ki, “Var Tatar  

Hân-ı âlî-şân hazretlerine selâm eyle, bu sâ‘at buyursunlar.” diyü gönde-

rildi. Ba‘dehû “Tatar Hân  hazretleri geliyorur.” diyü haber virdiklerinde,
 

bütün Sancağ-ı Şerîf ’in etrâfında mevcûd bulunan ağayânlar kendülerine 
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selâma durup, Vezîr-i A‘zam hazretleri dahi kendülerine istikbâl eyleyüp 

sâyebâna oturdılar. Ammâ Hân hazretlerinin bir mikdâr keyfi olmaduğını 

ol vakitde ukalâ istihrâc eylediler. Zîrâ ekseriyyâ böyle vakitde ve sâ’ir vakit-

lerde re’îsü’l-küttâb efendi kim ise Hân hazretlerine da‘vete ol gidegelmiş 

idi, bu def‘a mektûbcı olan Ömer Efendi da‘vete gidüp, bunun gelmesin 

kendüsine müstahsen görmeyüp, kendüsin tahkîr eylediklerin mülâhaza 

idüp, bu sebebden keyfi olmaduğın ukalâ istihrâc eylediler.

Ammâ çünki bu kâfirden bu sözleri işitdiler ve bu ahvâle muttali‘ oldılar, 

Hân hazretleri ile âşikâre müşâvere eylediler ve gelen ilçinin eline bir kâğız 

virdiler ki: “İşde bizim her ne murâdımız var ise bu kâğız içindedür ve hem 

ağızdan da söyle ki, evvelâ şevketlü Pâdişâhımızın murâd-ı hümâyûnları 

böyledür ki benim memleketimde işi nedür? Şerî‘atimizde emân diyene 

kılıç yokdur ammâ siz bizim toprağımızda bulunduğınız ecilden kılıç var-

dur. Evvelâ ne kadar top ve tüfengleriniz ve ceng âlâtı ne kadar ki vardur, 

cümlesin isteriz. Ve Lehli’nin kabza-i tasarrufında olan memleketleri ve 

karyeleri var ise cümlesinden el çeküp [224a] gerek Kıral’ın ve gerek Kıra-

lınızın ser-askeri bir ferdi Lehli’nin mâlik olduğı memleketinin içine ayak 

basduğına şevketlü ve azametlü Pâdişâhımızın rızâ-yı hümâyûnları yokdur. 

Ve bundan sonra Potkallu  Kazak re‘âyâsı beynlerinde her kimi kıral nasb 

iderler ise itsünler, dahl ü ta‘arruz itmeyüp külliyet ile el çeksün. Ve Bara-

baş Kazağı ’ndan dahi el çeksün, kat‘â gerek kendüsi ve gerek ser-askeri Ba-

rabaşlı’nın toprağına ayak basmamak üzre. Ve beynlerinde her kimi kıral 

nasb iderler ise itsünler. Ve Azak  Kal‘ası’nı hıyânetiniz zâhir olup hîleniz 

zuhûrında merhûm u mağfûr el-Gāzî Sultân Mustafâ  Pâdişâhımız sefer-i 

hümâyûnda iken geldiniz,
 
aldınız. Azak Kal‘ası ’n ne minvâl üzre aldınız ise 

ol minvâl üzre isteriz. Ve Kırım  karşusında Samar dimâğında olan muhdes 

eylediği[ni]z Yenikal‘a ’yı topıyla ve cebhânesi ile isteriz. Top ve cebhânesi 

mîrîye teslîm olunup ve kal‘a-i mezbûr bütün yıkılup yir ile berâber ola. Ve 

Kıral’ın hâlâ yanında her ne kadar top ve tüfeng ve mühimmât cebhânesi 

var ise mîrîye teslîm idesiz. Ve bundan sonra Tatar Hân-ı âlî-şân hazretle-

rinin beher sene mu‘tâd-ı kadîm üzre ve virilegeldüği her ne ise tamâmıyla 

teslîm olunup fî mâ-ba‘d ketm olunmayup noksanıyla Hân hazretlerine 

teslîm olunmakdan gāyetle ihtirâz eylesün. İşde bu minvâl üzre var imdi 
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Kıralına bu virdiğimiz kâğızı teslîm idüp ve ağızdan dahi bu cevâblarımızı 

kendüsine anlat. İşde sana iki sâ‘ate dek izin. Eger iki sâ‘ate dek cevâbımıza 

cevâb gelmeyüp yâhûd fermânımın gayrı muhâlifi zuhûr ider ise kat‘â bir 

dahi sözinize i‘timâd itmeyüp ol sâ‘at meterislerde hâzır [u] âmâde olan 

şevketlü Pâdişâhımızın kullarına yürüyiş itdirdüp cümlenizi kılıçdan ge-

çürmem emr-i mukarrerdür. Ve İsveç  Kıralı dahi gönlü nerede ister ise, ne 

kendüsine ve ne askerine zarar vâki‘ olmayup emniyyet ile kendü memle-

ketine sağ u sâlim gitmek üzre.”

Vech-i meşrûh üzre tercümânlar ilçi-i mesfûrun rû-be-rû durup ve takrîr 

idüp anlatdıkda, nâmeyi alup ve yir öpüp dolıdizgin tabur-ı menhûsına git-

di. Ve kusûr kalan kefereleri Çavuşbaşı Ağa Habsi’nde alıkonılup üzerine 

gediklü ağalarından bir [i]ki ağa ta‘yîn olundı. Ve ba‘dehû Vezîr-i A‘zam haz-

retleri Vezîr-i mükerrem Yûsuf Paşa  ağa-i yeniçeriyân-ı Dergâh-ı Âlî hazretle-

rine ve meterislerde olan başbuğlara ve Koca Topcıbaşı Ağa’ya şöyle fermân-ı 

âlî buyurdılar ki, “Hâlâ tabur-ı menhûsdan ve Çasar-ı Moskov ’dan ilçiler 

gelüp emân dilemiş ve her ne ki isterler ise viririm. Biz dahi nâmelerine göre 

şu siyâkda fermân idüp ilçi-i mesfûra iki sâ‘at mehil virüp, imdi ma‘lûmınız 

olsun ki ilçi-i mesfûr hâlâ tabur-ı menhûsa gitmişdür, hâlâ yirlü yirinizde ev-

velkinden ziyâde müstahkem olup âleste [vü] müheyyâ durasız. Lâkin topla-

ra âteş itmeyesiz. Fermân-ı âlî-şânım ne yüzden zuhûr ider ise ona göre amel 

idesiz.” diyü taraf taraf haberler gönderüp inkıyâd-ı fermân oldılar. 

Ba‘dehû Tatar Hân  Selîm Girây  Sultân hazretleri Vezîr-i A‘zam hazretleri 

ile sâyebânda mahfî kalup bir mikdâr musâhabet idüp emîrâne, hakîmâne, 

âkılâne Hân hazretleri şöyle takrîr-i kelâm eylediler ki: “Ey Paşa oğlum, bu 

husûsda acele buyurman. Her umûrınızı müşâvere idüp Şer‘e tatbîk iderek 

eylen. Ve hem bu umûr büyük umûrdur, üzerinize bütün işi alman, sonra 

zahmet çekersiz. Zîrâ bu kâfir bir allâk kâfirdür. Ben bu kâfirin hîlesin çok 

gördüm ve pederim zamânında dahi çok hîlesi zuhûr görülmüşdür. Hele 

basîret üzre olasız.” [224b] Dahi bu misillü şeyler vâfir söyledi. Bu kerre 

bir sâ‘at mikdârı geçdikden sonra anı gördüler ki: “Bir kefere geliyorur!” 

diyü haber virdiler. Gelen kâfir şapkasın başından çıkarup ve yir öpüp ve 

ol sâ‘at tercümânlar getürdüp şöyle takrîr eyledi ki, “Vezîrimiz selâm ider 

ve sizden recâ ider ki bizim meterisle sizin meterisin önlerine birer çadır 
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kurulsun, tarafeynden mu‘temedün-aleyh âdemleriniz gelsün, beynimizi 

bulsunlar. Sizden de kan dökülmesün, bizden de kan dökülmesün.” diyüp 

bu minvâl üzre söyledikde, ol sâ‘at Vezîr-i A‘zam hazretleri gāyetle tehev-

vürlenüp, iki dizlerinin üzerine gelüp, “Bak dinsiz kâfirin söyledüği sözle-

re! Kıralın dahi halt itmiş, sen dahi!” diyüp, “Yıkıl geldüğin yola!” diyüp ol 

sâ‘at tabur-ı menhûsa gönderdiler. Ve şöyle fermân buyurdılar ki, “Bu sâ‘at 

karındaşım Yûsuf Paşa  hazretlerine ve Topcıbaşı Ağa’ya kâfirin taburına 

bassınlar topı, atsunlar kurşunları.” diyüp gediklü ağaların gönderdikde, 

haber varup mefhûm-ı ma‘lûmları oldukda kol koldan toplar ve tüfengler 

atılup kâfirin tabur-ı menhûsın âteş içinde kalmışdur. 

Ba‘dehû Tâtar Hân-ı âlî-şân hazretleri Sadr-ı A‘zam hazretlerine şöyle 

cevâb buyurdılar ki, “Ya ben size mukaddem ahvâli bildirüp bu kâfirin 

hîlesi ve hud‘ası çokdur, kavl-i sahîhine dahi i‘timâd yokdur. Zîrâ bu âna 

gelinceye dek hezâr u hezâr hîlesi âşikâre olmuşdur.” didi. 

Sağdan ve soldan dahi Hân hazretlerinin sözlerine münâsib söz [sö]ylen-

di. Ve hem gāyetü’l-gāye asâkir-i İslâm’da istek olduğın anlayup ve bütün 

halk kendüden hoşnûd olup ve bu sebebden Vezîr-i A‘zam dahi vukūf tah-

sîl idüp, her vechile düşmenden ahz-ı intikām alup, dîn-i mübîne sadâkat 

üzre hizmet idüp, Pâdişâh-ı rûy-ı zemîn hazretlerinin indinde makbûl-ı 

hümâyûn olup, “A‘dâsı makhûr ola, bi-hamdihi’l-Meliki’l-Müte‘âl.” diyüp 

kemâl mertebe kalbi kuvveti olduğı ecilden tabur-ı menhûsdan gelen il-

çilere ruhsat virmeyüp “Emân!” dimelerine dahi bakmayup girüye gön-

derüp, kendüleri sâyebânda Sancağ-ı Şerîf ’in yanında oturup, Rüstemâ-

ne cevâblar virüp kahramânlar gibi gürlerdi. Ve hem Allâh Subhânehû ve 

Te‘âlâ hazretlerine hamd ü senâ iderdi ki, “Hakk Te‘âlâ bize azîm lutf u 

ihsân eyledi, görmez misiz ki kâfirleri böyle bir yire cem‘ idüp, kat‘â zahî-

releri yokdur, vaktâki Nehr-i Prut  gibi su yanlarında akarken bir içim suya 

hasret oldılar, elhamdülillâhi Te‘âlâ.” diyü şükr-i Yezdân iderdi. Ve mukar-

rebânlar130 dahi şöyle cevâb virürlerdi ki, “Belî efendim, böyledür. Ammâ 

lâkin bizim asâkir-i İslâm sabr idemeyüp dünki gün kâfirin tabur-ı men-

hûsına açıkdan yürüyiş eylediklerinde ibtidâki yürüyişlerinde dokuz aded 

serdengeçdi ağaları şehîd olup, yedi aded şorbacı dahi şehîd oldılar. Her bir 

130 Metinde ْ َ ْ َא ِّ َ ُ
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serdengeçdi ağasının bayrağı altında beşer altışar yüz neferât olup bütün 

söğündiler. Her bir serdengeçdi ağası birer kal‘a[ya] değerdi.” diyüp ism ü 

resmleri ile takrîr-i kelâm iderlerdi. Ve Sadr-ı A‘zam hazretleri dahi: “Be 

hôş, imdi onlar makāmın buldılar, Hakk Te‘âlâ şefâ‘atlerinden mahrûm 

itmeyüp Allâhu Azîmü’ş-şân ol şühedâlarımızın yüzi suyı hürmetine bize 

dahi şühedâlık nasîb idüp düşmenden ahz-ı intikām almak Tanrı Te‘âlâ 

müyesser ide. Âmîn.” Hân hazretleri me’mûr olduğı mahalle gitdi. 

Ez-în-cânib, kâfirlere tekrâr âteşler saçılup asâkir-i mansûrenin hamle-

sine tâkat getüremeyüp ne asıl çadır ve ne şekil mükâleme, her birisi cân-ı 

habîslerin kurtarmak sevdâsına düşüp, tekrâr “Emân emân!” diyüp geldi-

ler. Ol vakitde bir [i]ki kâfir dahi ma‘an geldiler, “Biz kıralımız tarafından 

vekîliz.”131 diyüp feryâd u figān iderek geldiler.

Ammâ ol vakitdi İsveç  Kıralı’nın tercümânı önde bulunup Vezîr-i A‘zam 

hazretleri tercümân-ı mesfûra su’âl buyurdılar ki, “Son gelen kâfire ki bu 

gelen kâfire kim dirler? Moskov  Kıralı’nın nesidür?” didikde tercümân-ı 

mesfûr su’âl eyledikde gelen kâfir şöyle cevap ider ki, “Ben hâlâ kıralımın 

hazînedârıyım.” didikde Vezîr-i A‘zam hazretleri, “Senin sözine i‘timâd yok-

dur. Ve Kıralın didikleri habîsin sözüne dahi i‘timâd yokdur. Hemân sizin 

muhkem haklarınızdan gelmek gerekdür. Zîrâ [hem] emân dirsiniz ve hem 

yukarudan aşağı mu‘âmele idersiniz. Ve hem gâh Kıralınız bunda yokdur 

dirsiniz, zorı gördüğünüz gibi her ne isterseniz virirüz dirsiniz. İmdi, ben 

isterim ki Kıralın bundadur lâkin çünki yok imiş ve askerinizin başbuğı Şe-

remet-oğlı . Ben Şeremetoğlı’nın sözüne i‘timâd itmeyüp cümlenizi kılıçdan 

geçirüp emânınıza dahi merhametim yokdur. Hemân ceng olsun ve yürüyiş 

dahi olsun.” didikde “Emân emân!” diyüp, “Her ne ki isterseniz virelim.” 

didikde İsveç Kıralı’nın tercümânı yir öpüp şöyle merdâne cevâb virdi ki, 

“Devletlü efendim, eger Moskov Kıralı bizim gönderdiğimiz temessükün 

içinde her ne ki yazıldı ise şevketlü Pâdişâhımıza tamâmıyla teslîm ider 

ise kendüsin âzâd idesiz. Lâkin matlab olan şeyler teslîm olununcaya dek 

kavî rehînler alasız. Zîrâ bu akıllı kâfirler ile boş korsanız hem sizi aldar 

131 Metinde eksik varak bulunmaktadır. Bu kelimeden itibaren [225a]’ya kadar olan kısım Şevket Ra-

do ’nun “Hazine-i Bîrun Kâtibi Ahmed bin Mahmud Efendi ’nin Tuttuğu Prut  Seferine Ait Defterden 

Koparılan Sahifelerde Neler Vardı?”, (Belleten, L/198, (Ankara  1987), s. 807-824) makalesinden alın-

mıştır.
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ve hem Pâdişâhımızın yanında hizmetiniz makbûle geçmez. Şâyed sonra 

zahmet çekersiz. Zîrâ bu kâfir bir allâk kâfirdür. Bizim kıralımıza ne kadar 

hîle itmişdür. Kendü kavli hutumuzca (?) ve dînimizce vâfir temessükâtları 

vardur, halâ kıralımızın yanındadur. Hele acele buyurman, Kıralımız ya-

rın gelecekdür, bir müşâvere idin.” didikde Vezîr-i A‘zam hazretleri, “Şimdi 

buna tedbîr nedür? Zîrâ biz bilmeziz. Kıralın yanında makbûl kimlerdür ve 

söz sâhibleri kimlerdür? Eger sen bilürsen bize söyle.” diyü emr-i âlî eyledik-

lerinde tercümân-ı mesfûr dönüp şöyle cevâb eyledi ki, “Devletlü efendim 

sultânım, Moskov Kıralı’na gönderdiğiniz temessükde taleb olunan şeylerin 

tamâmıyla teslîm olunmasına rehînlerdür ki bunlardur; evvelâ Çar-ı Mos-

kov’un hâlâ baş vezîri olan Şeremet-oğlı’nı istersiz. Andan sonra hâlâ yanın-

da on sekiz boyarı vardur, on ikisin istersiz ism ü resmiyle söyleyüp. Ba‘dehû 

bunlar kavî rehînlerdür. Eger bunları ele alup tamâm işler bitdikden sonra 

rehînleri memleketlerine koyuvirirsiz. Eger bu zikr eylediğimiz kâfirler bo-

yunlarına alurlar ise, ne güzel. Eger almazlar ise fursatı fevt eylemek olmaz. 

Sizler a‘lemsiz.” diyü söyleyüp girü çekildi.

Ba‘dehû Vezîr-i A‘zam hazretleri kâfir-i bî-dine tehevvüren şöyle cevâb 

buyurdılar ki, “Var Kıralına söyle. Sen kıralımın vekîliyim diyü söz söyle-

me. Evvelâ Şeremet-oğlı  hâlâ Kıralınızın baş vezîridür, rehînliğe isteriz. Ve 

yanında on sekiz boyarı vardur, on ikisin isteriz, bu sâ‘at gelsünler. Gön-

derdiğim temessüke amel idüp fermânıma inkıyâd iderse şevketlü Pâdişâ-

hımızın rikâb-ı hümâyûnlarına yüz sürüp ve kula dahi recâ idüp kendüsin 

âzâd ideyim. Eger şöyle böyle diyü avk iderseniz mehil virdiğimiz sâ‘at 

geldüği gibi kul yürüyiş idüp sonra bin kerre recâ itseniz olmaz. Durma 

git.” didikde ol sâ‘at tabur-ı menhûsa sür‘atle gidüp Çar-ı Moskov ’a bu 

keyfiyyet-i ahvâli gördüği gibi takrîr-i kelâm eyledikde, hemân cân-ı habîsi 

başına sıçrayup, “Emân ya nice olur?” [dir gibi] sağına ve solına bakdık-

da yanında olan avreti dir ki, “İş işden geçdi. Hâlimiz müşkil oldı. Ben 

şimdi yaya askerim alup serdâra gidüp kendümi bildiririm. Beni Osmânlı  

kıymaz. Gerek kendüme ve gerek tevâbi‘âtıma ve gerek hâlime ve cânıma 

kat‘â zarar gelmeyüp muhâfaza iderek ikrâmen gönderirler.” didikde, sağ-

dan ve soldan söz sâhibleri dahi bu minvâl üzre Çasar-ı makhûra sözler 

söylediklerinde Çasar dahi yanında olan baş vezîri Şeremet-oğlı dimekle 
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meşhûr Şeremet-oğlı’nı ve hâlâ yanında defterdârını hem ilçi idüp ve hem 

her umûra vekîl nasb idüp mesfûrlar dahi on sekiz boyarlardan dahi yed-

lerine senedler alup aceleten tabur-ı menhûsdan çıkup İslâm meterislerine 

yakın geldiklerinde ilerü âdemler gönderüp Hazret-i Vezîr-i ekrem Yûsuf 

Paşa  ağa-i yeniçeriyân-ı Dergâh-ı Âlî’ye ki, “İşte biz geliyoruz, bize ikrâm 

itsünler ve karşu âdemler göndersünler.” didiklerinde Yûsuf Paşa hazretle-

ri gelen kâfirlere gadab ile Rüstemâne şöyle cevâb buyurdılar ki, “Bizim 

gāzî yiğidlerimizden sizin kâfirlerinizin ayağına gider kimse yokdur. Sıkâri 

(?) kâfirler gelürlerse gelsünler. Eger nâz u istiğnâ ile gelmek sevdâsında

ise[ler] şimdicek kula yürüyiş itdiririm.” diyüp kovdılar.

Der-akab kâfir-i menhûs ters yüzine dönüp gidüp bu ahvâli gelen kâ-

firlere takrîr eylediklerinde cân-ı habîsleri başlarına çıkup hemân ol sâ‘at 

sür‘at-ile gelüp Yûsuf Paşa  hazretlerinin rikâbına yüz sürüp ol doksan bin-

den mütecâviz yaya askeri ki kırmuzı fesleriyle kat ender kat tüfenglerine 

dayanup âleste [vü] müheyyâ dururlar, anlara nazar idüp ve toplara dahi 

başdan başa, gözi irdüği yire dek nazar eyledikde akılları başlarından gidüp 

serâsime oldılar. Zîrâ dört yüz yedi pâre top kirpi gibi iskarça yerleşmiş idi.

Guzât-ı Müslimîn bu keyfiyyet-i ahvâllare muttali‘ olup hamd ü senâ-

lar eylediler. Zîrâ bir Âl-i Osmân  Pâdişâhının zamân-ı sa‘âdetlerinde bu 

minvâl üzre top ve cebhâne gitmemişdür ve asâkir-i İslâm dahi cem‘ olma-

mışdur. Zîrâ sene-i mübârekede hemân yalnız Moskov  Seferi [var] idi. Sâ’ir 

seneler gibi dağınık değil idi.

Hâsılı, kâfirlerdür geldiler, Hazret-i Vezîr-i A‘zam Serdâr-ı Ekrem’in 

hâk-i pây-ı sa‘âdetlerine yüz sürüp iskemleler getürüp üzerinde oturdılar. 

Tercümânlar gelüp söyleşildikde ilçi-i mesfûrlar şöyle cevâb iderler ki, “Ey 

zamânenin sâhib-kırânı ve merhamet-kârı devletlü efendim. Kıralımız 

selâm idüp hâk-i pâyınıza yüz sürer. Hâlâ emrinize râzı olup her ne ki fer-

mân buyurursanız kemâl mertebe inkıyâd ider ve ideriz. Şöyle cevâb ider 

ki; evvelâ taburumızdaki olan toplarımızı ve tüfenglerimizi ve cebhânemi-

zi ve âlât-ı harbe müte‘allik her ne ki var ise isteriz diyü emir buyurmuş 

idiniz. Lâkin buna bedel Yenikal‘a ’mızı bütün yıkalım. Türkçe “Yenikal‘a” 
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dirler, Tatar  lisânınca “Kemanke” dirler ve kefere mâbeyinde “Kamanik”132  

dirler, Urkapusı ’na on sekiz sâ‘at yirdür. Ol kal‘ada olan top dört yüz elli-

den ziyâdecedür ve hâvan topları dahi vardur. Ve cebhâne mühimmâtı ve 

âlâtı her ne kadar şey var ise tamâmıyla şevketlü ve merhametlü Pâdişâh-ı 

âlem-penâh hazretlerine hedâyâ olmak üzre teslîm-i hazîne idelim. Tarafı-

nızdan kullarınızı gönderüp zabt eylesünler. Zîrâ memleketimiz ırakdur ve 

düşmenimiz dahi çokdur. Ve illâ bunları dahi alursanız memleketimize va-

rıncaya dek hemân yalınız Tatar tâ’ifesi bize yetişür ve bizden bir âdem kal-

maz. Sağdan ve soldan, önümüzden ve ardımızdan devşirür. Ve illâ bunları 

dahi elbette isteriz dir iseniz fermân sizindür, boynumuz kıldan incedür. 

Cümlesin defter idüp toplarımızı ve tüfenglerimizi ve cebhâne mühimmâtı 

her ne kadar şeylerimiz var ise fiy[ât]ların bilür kullarınız ve mu‘temed 

âdemleriniz gelsün, muhamminler baksunlar, tahmîn itsünler. Ne kadar 

kîse olur ise takdîr olunduğı üzre yine bize virin, ol kadar kîseyi teslîm-i 

hazîne idelim. Ve yine efendilerimizin fermân-bendesiyüz, tek hemân top-

larımızı viresiz.” diyü feryâd idüp ayağına yüzin sürüp âh âh eyledi. [225a] 

[Ol dem meşveret] idüp ve azîm müşâvere olunup, “Çünki ahvâl böyle-

dür, bunun ilâcı evvel gerek idi, son peşîmânlık akça itmez.” idüp bu işe 

çâre hemân Emîrzâ Ağa ’yı yine tekrâr ordu-yı hümâyûna Serdâr-ı Ekrem 

Vezîr-i A‘zam hazretlerine gönderüp mâ-vaka‘a’l-hâli gördüği gibi takrîr-i 

kelâm idüp, “Biz dahi keyfiyyet-i ahvâli i‘lâm ideriz, ne yüzden emr-i âlî 

zuhûr ider ise ana göre amel ideriz.” diyüp bu minvâl üzre Emîrzâ Ağa or-

du-yı hümâyûna gelüp huzûr-ı âlîde takrîr-i kelâm idüp otâğ-ı hümâyûnda 

iktizâ iden müşâvere bu idi.

Ve rehînlerin müşâvereden habse kaldırılup sebeb bu idi. Ve bir işde 

te’ennî ile bitmeyüp müşâvere olunmayup kendü akıllarıyla iş işleyüp en-

câmın mülâhaza olunmayup son peşîmânlık akça itmez diyüp bu kadar 

eyyâm Nehr-i Prut  kenârında oturak olmasının sebeb bu idi. Çünki otâğ-ı 

hümâyûnda hîn-i müşâverede Tatar Hân  hazretleri meclis bozanlık idüp 

Macar ’a dahi sulh günindendür, bu takdîr müşâvereye hulâsa virilmeyüp 

irte güne kaldı.

Ol gün mâh-ı Receb-i şerîfin on dördi cum‘airtesi günine düşdi ve 

132 Kırım topraklarına 12 saat uzaklıkta bulunan Kamenka Kalesi’dir.
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Ağustos’un on sekiziydi. Tekrâr otâğ-ı hümâyûna cem‘ olup Tatar Hân 

hazretleri vüzerâ-yı izâmlar ve mîr-i mîrânlar [ve] ocak ağaları cem‘ olup ve 

Hazret-i Şehriyârî’nin Kapucılar Kethudâsı Mehemmed Ağa ’nın huzûrın-

da ve rehîn-i mesfûrları dahi çağrılup tamâm oldukda Sadr-ı A‘zam hazret-

leri tekrâr Müteferrikabaşı Emîrzâ Ağa’ya hitâb idüp, “İmdi Emîrzâ Ağa, 

gördüğin gibi meclisde hâzırûn bulunanların huzûrında keyfiyyet-i ahvâli 

takrîr-i kelâm eyle.” diyüp fermân buyurduklarında Emîrzâ Ağa dahi dö-

nüp rehîn-i mesfûrlara keyfiyyet-i ahvâli gördüği gibi takrîr eyledi. 

Ol vakitde rehîn-i mesfûrlara dahi, “Eyü, bu söze ne dersin, cevâbın 

nedür?” didiklerinde mesfûrlar dahi şöyle cevâb virdiler ki, “Evvelâ Taygan 

Kal‘ası  muhâfızı olan kumandandan mektûb ve Azak  Kal‘ası’ndaki olan 

mektûb bu kullarına yazmışlar ki, “Devletlü efendilerimizin cümlemüz 

re‘âyâsı kullarıyuz, recâ ideriz ve recâ idesiz ki bize biraz mehil virsünler. Ve 

hem donanmanızı bir mikdâr girüye çekilsün, zîrâ eşyâmızı yağma iderler.” 

Bu makūle özürler dileyüp recâ ve minnet bundan gayrı ne sözüm var ve 

ne muhâlefet işimiz vardur. Ba‘dehû söz söyleşerek iki aya dek Azak Kal‘ası  

Âl-i Osmân ’dan alınduğı minvâl üzre boşanup girüye teslîm ve altı aya 

dek Taygan Kal‘ası boşanup kal‘a-i mezbûr yıkıla.” Bu minvâl üzre ordu-yı 

hümâyûn kādîsı fazîletlü efendi hazretleri keferelerin kabûl [u] ikrârlığı-

nın huccet-i Şer‘iyye olunup ve şâhidler dahi huccet-i Şer‘iyye’ye yazılup 

ba‘dehû du‘â ve senâ olunup meclisdür dağıldı.

Fî 14 Receb sene 1123, pazar güni meks. Gün-i mezbûrda Çavuşbaşı-i 

sâbık Mustafâ Paşa  ve İvaz Paşa  ve her ocakdan birer âdem cem‘ olunup ve 

rehîn-i mesfûrların beynlerinde i‘tibâr eyledükleri bir kefere ve bu tedbîr 

rehîn-i mesfûrlarındur, kal‘aların üzerine gönderildi.

Fî 15 Receb, pazarirtesi meks. Salı gicesi133 bin yüz yigirmi üç senesinde 

lezez134 mevâcibi bağlanup ale’s-sabâh bir kıst mevâcib ihrâc olunmak üzre 

iken icmâller yetişmemek ile meks olunup haftaya kaldı.

Fî 20 Receb, sene 1123. Gün-i mezbûrda bir kıst mevâcib kula otâğ-ı 

hümâyûnda virildi. Lâkin vüzerâların ol vakitde gelmesi de’b-i kānûn ol-

133 “Salı gün” yazılmış, bilahare üzeri çizilerek iptal edilmiştir.

134 Kapıkulu askerine verilen ulufenin Şevvâl, Zilkade, Zilhicce aylarına tekabül eden dördüncü üç aylı-

ğını belirten kısaltmadır.
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mamağla ulûfe güni dahi gelmemişlerdür. Mevcûd kîse bin iki yüz seksen 

üç kîse, Âsitâne ’den gelen altı yüz elli bir kîse, yekûn kîse bin dokuz yüz 

otuz dört kîse akça mevâcibe virildi. Cum‘airtesi gicesi Kapucılar Kethudâ-

sı Mehemmmed Ağa  Âsitâne’ye revâne oldı.

Fî 21 B, sene 1123, pazar güni meks, pazarirtesi meks. Gün-i mezbûrda 

Diyârbekir  eyâletine mutasarrıf olan Maktûl-zâde Vezîr-i mükerrem Alî 

Paşa  hazretleri Serdâr-ı Ekrem Vezîr-i A‘zam’ı ziyâfete da‘vet idüp sâde ne-

fer ile otağına teşrîf buyurmuşlardur. [225b] Sâ’ir vüzerâlar dahi ziyâfete 

da‘vet olunup anlar dahi ma‘an bilece ol gün zevk-i safâda oldılar. 

Salı gün[i] meks, çehârşenbih güni meks. Gün-i mezbûrda Dergâh-ı 

Âlî kapucıbaşılarından Defterdâr Mehemmed Efendi ’nin kaynı Mehem-

med Beğ  İstanbul ’da kalan İsveç  Kıralı’nın ilçisini hatt-ı hümâyûn-ı şev-

ket-makrûn ile me’mûren ordu-yı hümâyûna götürmüşdür. 

Fî 26 Receb, sene 1123, pençşenbih güni meks. Gün-i mezbûrda gelen 

Kapucıbaşı Mehemmed Ağa ’yı ilçi ile ma‘an bâ-fermân-ı âlî ile İsveç  Kıra-

lı’na gönderdiler. Bender ’e revâne olmuşdur. 

Cum‘a gün[i] meks, fî 27 Receb. Târîh-i varaka güni Vezîr-i A‘zam haz-

retlerinin etek çukadârlarından, mukaddemâ gitmiş idi, Kara Mehemmed  

müjde haberiyle ve hem ma‘an İsmâ‘îl Paşa  hazretlerinin mektûbları ile 

geldi. Şöyle müjde haberiyle ki; Yenikal‘a ’yı kefereler teslîm eyleyüp top ve 

cebhânesin bi’t-tamâm alup kabz idüp ba‘dehû azîm şenlikler eylemişler. 

Hattâ ki İsmâ‘îl Paşa hazretlerine Yenikal‘a’nın kumandanı azîm ziyâfet 

idüp ziyâfet eyledikden sonra Vezîr-i mükerrem İsmâ‘îl Paşa hazretlerine 

şöyle recâ ider ki: “Hâlâ teslîm eylediğimizde zehâ’irimiz olmayup mem-

leketimize varıncaya dek bize bir mikdâr zahîre viresiz. Zîrâ şimdi hâlâ 

otuz dirhem etmek bir altuna olup onun da adı var kendü yokdur. Beş 

altı senedür çekirge müstevlî olup bu sebebden kaht oldı.” İsmâ‘îl Paşa 

hazretleri dahi ol gün vâfir arabaya fermân idüp vâfir araba zahîre cem‘ 

idivirüp teslîm-i kumandan ider. Kâfirler dahi zehâ’iri gördüklerinde ziyâ-

desiyle hazz idüp dahi ziyâde İslâm askerine muhabbet ve meveddet ve 

inkıyâd üzre olurlar. Ve bâ-husûs havfları dahi ziyâde olup hemân kal‘a-i 

mezbûrun gerek askerisi ve gerek yirlüsi hemân kal‘anın miftâhları teslîm 
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ve göze görinen şeylerin alup arabalar[a] koyup bu müjde-i azîm haberlerin 

ve miftâhların Sadr-ı A‘zam hazretlerine getürdiler. Gün-i mezbûrda Haz-

ret-i Vezîr-i A‘zam hazretlerinin delübaşıyı neferâtıyla fermân-ı âlî ile Leh  

Kıralı’nın ilçisine ta‘yîn olunup Boğdan  Beği’nin tahtgâhı olan Yaş ’a dek 

me’mûr olundı. Gün-i mezbûrda Silâhşôr-ı Şehriyârî Miskālci Ömer Ağa  

hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn ile otâğ-ı hümâyûna dâhil olup Serdâr-ı 

Ekrem Vezîr-i A‘zam hazretlerine mülâkî oldılar. 

Fî 29 Receb, sene 1123. Gün-i mezbûrda Vezîr-i A‘zam hazretleri Tatar  

Hân hazretlerin otâğ-ı hümâyûna da‘vet idüp mükâleme olunup, hulâsası 

ma‘lûm olmayup iki günden sonra ordusına gitdi. Gün-i mezbûrda do-

nanma-yı hümâyûnun İstanbul ’a avdet eylemesiçün kānûn-ı kadîm üzre 

beher sene ta‘yîn olunan135 kapucı bostâniyân-ı hâssa otâğ-ı hümâyûna 

dâhil oldı. İki günden sonra sene-i sâbık üzre me’mûren fermân-ı âlî ile 

donanma-yı hümâyûnun avdetine revâne olup gitdi. Tekrâr pazarirtesi 

güni meks olunup otâğ-ı hümâyûna Tatar Hân  hazretleri [ve] vüzerâ-yı 

izâmlar da‘vet olunup müşâvere olundı ki İsveç  Kıralı’nın Leh  cumhûrına 

dek gitmesini her vechile münâsib gördüklerinde her ocakdan ikişer ne-

fer kimesne üzerine ta‘yîn olundı. Fermân-ı âlînin mazmûnı böyledür ki: 

“Eğer fermân-ı âlîmize itâ‘at idüp diledüği yirden giderse ne güzel. Eger 

gitmem diyüp inâd ve muhâlefet iderse ol vakitde şöyle cevâb idesiz ki, 

“Cümleniz senün murâdın gitmeyüp avk u te’hîrdür, kış gelmeden gide-

sin. Bizim yoldaşlarımız ve dîn kardaşlarımuz senün içün sahrâ [ve] berr 

ü yâbânda bekleyüp bugün ve yarın kış basar cümlemüz sovukdan helâk 

oluruz. Senün murâdın, cümlemizi helâk ve beytü’l-mâl-i Müslimîn izâ‘at 

idesin.” Bu minvâl üzre sözler söyleyesiz. Eger bunların birisin kabul itme-

yüp hod-bînlik iderse yakasından yapuşup hıntovına dıkub huzûr-ı sa‘âde-

time getüresin.” Revâne oldılar.

Fî gurre-i Şa‘bân, salı güni meks. 

Çehârşenbih gün[i], fî 2 Ş, sene 1123. Târîh-i varaka güni Yenikal‘a ’ya 

ta‘yîn olan Vezîr-i mükerrem İsmâ‘îl Paşa  hazretleri ile bile olan Kalgay 

Sultân  hazretleri tarafından Tatar  Hân hazretlerinin Abdülkerîm Ağa  geldi, 

135 Devamındaki bir kelime mürekkepli olduğundan latinize metnimizde eksiktir. 
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hil‘atler ilbâs [olundı]. [226a]136 Ba‘dehû Vezîr-i A‘zam Serdâr-ı Ekrem 

Mehemmed Paşa  hazretleri şöyle cevâb buyurdılar ki, “Ey kâfir-i bî-dîn! 

Kıralın olacak mel‘ûna asker çeküp ırakdan gelüp bizim memleketimize 

gelinceye dek havf itmeyüp de şimdi Allâhu Azîmü’ş-şân bize nusret ve 

ni‘met-i uzmâ137 idüp de şimdi bu makūle hîle ve hud‘a sözler söylersin. 

Bu makūle sözler cümlesi beyhûdedür.” didiklerinde ilçi-i mesfûrlardur bu 

sözleri işidüp cümlesi kâfirlerin cânları kaydında olup tekrâr feryâd u figān 

iderek şöyle cevâb eylediler ki: “Ey devletlü sultânum. Gerek kıralımuz ve 

gerek cümlemüz şeytân iğvâsına uyduk, Allâh cümlemize gadab eyledi. Ga-

dabını bildik ve eksikliğimiz yolımıza geldi. Evvelâ şimdi hâlâ bir içim suya 

hasret olduk. Bundan sonra Taygan Kal‘ası  ki Azak  Kal‘ası’na sekiz sâ‘at 

yirdür ve iki sâ‘at kadar limanı vardur çevirir ve yedi kullesi vardur su için-

de üçer kat ikişer kat, vâfir topları ve mükemmel cebhânesi vardur. Hâlâ 

Taygan Kal‘ası ’nda altı yüz ile yedi yüze karîb topımız vardur. Ve hâlâ top-

hânemiz ve tersâhânemiz andadur, on beş senedür emek sarf idüp gāyetle 

metîn ve müstahkemdür. Taygan Kal‘ası’nda mevcûd bulunan toplarımızı 

ve cebhânemizi alalım ve kal‘ayı yıkalum, fî mâ-ba‘d ve ne tarafımızdan ve 

ne tarafınızdan i‘tibâr olunup binâ vaz‘ olunsun. Ve Azak Kal‘ası ’n evvel 

nice sizden aldığımız gibi top ve cebhânesi var idi, ol minvâl üzre teslîm 

idelim. Ve Akkirmân  Kal‘ası ’nı otuz iki eyâleti ile teslîm idelim ve Doğan  

kal‘alarını bi’t-tamâm teslîm idelim ve askerimizi dahi çekelim. Ve hudûd 

dahi her nereye dek emriniz olur ise ol minvâl üzre hudûd bağlansun. Ve 

İsveç  Kıralı her nereden giderse safâ-yı hâtır ile gitsün, kendüsine ve askeri 

neferâtına ve bir ferdine zarar gelmemek üzre gelsün geçsün. Ve Tatar Hân  

hazretlerinin beher kıralımız tarafından kendülerine ubûdiyye-i senemizi 

teslîm idelim. Ve şimden girü hizmetinize cân-ile baş-ile edâ idüp emrinize 

râzı ve fermânınıza inkıyâd idüp muntazırız.”

Mâh-ı Cemâziye’l-âhir’in altıncı salı güni öyle ile ikindüye karîb oldı. 

Der-sene 1123. Ol Vezîr-i A‘zam’ın huzûrında ol vakte gelinceye dek kemâl 

mertebe hizmetinde sadâkati ve kemâl mertebe dîn-i mübîne hizmeti geç-

miş İsveç  Kıralı’nın tercümânı karşularından kat‘â ayrılmayup, hazret-i 

Vezîr-i mükerrem Mehemmed Paşa  tercümân-ı mesfûra bakup şöyle emir 

136 Burada konu değişikliği görülmektedir. 

137 Metinde א َ ْ ُ
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buyurur, dir ki: “Su’âl eyle, bu gelen ilçi Kıralın nesidür ve kimdür?” Ter-

cümândur su’âl eyledikde ilçi-i mesfûr şöyle cevâb eyledi ki, “Ben hâlâ 

kıralımın re’îsü’l-memleketiyim ve hem vezâret ile defterdârıyım.” diyü 

cevâb virdi. Ba‘dehû tekrâr Sâhib-i Devlet hazretleri şöyle cevâb buyurdılar 

ki mülâhazasız ve müşâveresiz, “Evvelâ şevketlü ve azametlü Pâdişâhımızın 

hazîneye ihtiyâcı yokdur ve topa dahi ihtiyâcı yokdur. Ancak murâd olı-

nan memleketdür ve İsveç Kıralı emniyyet ile vatan-ı asliyyesine zamân-ı 

sa‘âdetimizde dâhil olmakdur. Ve Kırım  Hân-ı âlî-şânın senede verginizi 

teslîm-i hazîne idesiz. Lâkin tarafınızdan her ne ki sulhda vâki‘ olursa vü-

cûda gelmeğiçün kavî rehînler isterim ve kavî temessükler isterim. Evvelâ 

siz ahde vefâ itmeyüp sulha mugāyir nakz-ı ahd idici keferesiz ve kefereler 

beyninde sizden gayrı bir kefere nakz-ı ahd itmemişdür. Şâyed yine ahde 

vefâ itmeyüp nakz-ı ahd idesiz de şevketlü Hünkârımızın huzûrında hacîl 

ve nâs beyninde rüsvây olavuz muhâldür.” didikde kâfîr-i bî-dîn âh u fer-

yâd idüp vâfir yemîn eyledi. 

Ba‘dehû Vezîr-i A‘zam ilçi-i mesfûra şöyle cevâb buyurdılar ki İsveç  Kıra-

lı’nın tercümânının re’y ü tedbîri ile, “Var imdi rehînler de isterim ve ikincisi 

Şeremet-oğlı  Çar’ın baş vezîri, anı isterim [226b] [ve] üçüncisi budur ki 

hıyâneti zâhir olmuş, hâlâ yanınızda kıralınızın makbûlı olan Boğdan  Beği 

olan Kantemir-oğlı ’nı isterim.” diyü buyurdıklarında tercümân-ı mesfûr il-

çi-i mesfûra bu cevâbları takrîr idüp anladdukda, ilçi-i mesfûr baş yere ko-

yup nâz u niyâz ile şöyle cevâb ider ki, “Devletlü efendim sultânım, huzûr-ı 

sa‘âdetinizde hilâf söz olmaz. Ma‘lûm-ı devletiniz Kantemir-oğlı bizden cüdâ 

düşeli bir [i]ki gündür, ne cânibe gitdüği ma‘lûm ve ma‘lûmımız değildür, 

hâlâ kıralımız dahi kendüsin araddırup ele girürse baş üstine. Ve bundan 

sonra devletlü efendime recâ iderim ki ben kulını istemeyesiz, zîrâ kıralımız 

bensiz olmaz. Ve Şeremet-oğlı dahi hâlâ kıralımızın baş vezîridür, recâ ider, 

gayrısın rehînliğe vireyiz.” didikde Vezîr-i A‘zam hazretleri tekrâr, “Dinle ey 

dînsiz, sözleri uzatma! Lakırdı ve söz vakti değildür. Hemân benim murâ-

dım budur, eger emr eylediğim minvâl üzre kabûl iderseniz ne hoş ve kabûl 

itmeyüp sözüme muhâlefet ve fermânıma inkıyâd itmezseniz bu sâ‘at hâzır 

[u] âmâde olup âleste [vü] müheyyâ olan ve seyfullâh ile murdâr kanınızı 

meydân-ı muhabbete döken gāzî yiğitlere haber idüp fermân iderim, asâkir-i 
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İslâm dahi intizârdan kurtılup cân-ı habîslerinizi cehennem-râ iderler. Eger 

bu ikinizden gayrı keferelerden gayrı virürseniz istemem. Hemân ikinizi is-

terim.” diyüp ayak basup metânet gösterdi. 

İlçi-i mesfûr bu sözleri anlayup gayrı nâ-ümmîd oldukda tekrâr yir 

öpüp şöyle cevâb ider ki, “Devletlü efendim, kulınız da ve kıralımız da ve 

ıyâllerimizi bütün Pâdişâhımıza ihdâ olunup cümlemiz efendimizin kulları 

ve re‘âyâsıyız ve memleketimiz dahi bütün kendülerinindür, nice dilerseniz 

öyle idin. Ancak şimdiki hâlde sizler gālibsiz ve bizler mağlûbuz, lâkin siz 

de Allâh dirsiz ve biz de Allâh diriz. Eger Allâh’ın emrine râzı olup Şerî‘at-ı 

mutahharaya inkıyâd iderseniz, biz “emân” diyüp boynumuza makrame 

dakup ayağınıza yüz sürdüğümüz hasebiyle merhamet idersenüz ne güzel 

ve eger merhamet dahi itmezseniz siz bilürsüz.” diyüp sükût eyledikde Haz-

ret-i Sadr-ı A‘zam’[ın] şöyle cevâb u fermân-ı âlîleri oldı ki, “Var imdi zikr 

eylediğimüz minvâl-i meşrûh üzre ve kendüsinin virdüği şeylerin cevâbın 

getür.” diyüp üç sâ‘at mehil ile ilçi-i mesfûrı tabur-ı makhûra gönderdiler.

Ve ba‘dehû üç sâ‘atden sonra karîben çıkagelüp cevâb ider ki ilçi-i mes-

fûr, “Ben kendümi rehînliğe virdim lâkin Şeremet-oğlı ’nı kıralımız selâm 

idüp hâk-i pâyınıza yüz sürüp recâ ider kalmasıçün. Gayrı yakınlarımdan 

her kimi murâd-ı âlîleri buyurılur ise cân baş üstüne.” didikde Vezîr-i 

A‘zam: “İmdi bu sâ‘at Şeremet-oğlı’nın oğlı gelsün, seninle ma‘an olsun.” 

diyü fermân buyurduklarında ol sâ‘at haber gidüp gelmede. Ba‘dehû 

“Vech-i meşrûh üzre Yenikal‘a  hedm, topı ve cebhânesi şevketlü Pâdişâhı-

mıza hediyye ki taburumuzda hâlâ mevcûd olan topı ve cebhânemize bedel 

ve Azak  Kal‘ası ke’l-evvel Âl-i Osmân ’dan nice alınageldi ise ol minvâl üzre 

girüye teslîm ve Taygan Kal‘ası  hedm, topı ve cebhânesi ne ki var ise ken-

dümüz almak üzre ve Doğan  Kal‘aları teslîm ve Akkirmân  Kal‘ası  teslîm 

ve bu zikr olınan kal‘alara ne kadar palankalar ve köyler ve re‘âyâları teslîm 

olunup ve tâ ki Sultân Mehemmed  el-Gāzî hazretlerinin zamân-ı sa‘âdet-

lerinde olan hudûdun kat‘ı ne minvâl üzre ise ol minvâl üzre kabûl idüp 

siz dahi râzı olun. Ve ahd-nâme bu minvâl üzre olup ve zikr olunan şey-

ler tarafımızdan taraf-ı İslâmiyye’ye [teslîm] oluncaya dek teslîm olunup 

nizâ‘sız ve cedelsiz murâdınız üzre oluncaya dek rehîniz. Ve hem kıralımı-

zun cümle umûrına vekîl-i mutlak olup vüzerâsının ve cumhûrının vekîl-i 
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mutlakı olduğuma hâlâ yedimde kavî senedlerim vardur. Ve kıralımızun 

dahi temessüği bu minvâl üzredür.” diyüp yir öpüp huzûr-ı Hazret-i Sadr-ı 

Âlî’ye bırakdı. Ve ba‘dehû tercümânlara gösterilüp, anlar dahi: “Belî, didiği 

minvâl üzredür.” didikde Şeremet-oğlı’nın oğlı dahi geldi ammâ138 ol gün 

ki mâh-ı Cemâziye’l-âhir’in sekizinci güni ki pençşenbihdür. 

Mukaddemâ Çasar-ı makhûrı taburından on iki bin güzîde katana at-

lusı yigirmi beş şâhî top ile ayrılup ne cânibe gitdüği ma‘lûm olmamağ-

la lâkin ayrıldığı muhakkakdur. Bi-emrillâhi Te‘âlâ ol güne musâdif olub 

İbrâ’îl ’i muhâsara idüp aldıkları haber-i mûhişi gelüp ma‘lûmları oldukda 

gelen âdemi mahbûs idüp söz çıkmamak üzre tenbîh ve te’kîd buyurdılar. 

Evvelden dahi Hazret-i Vezîr-i A‘zam’ın haberleri var idi lâkin bu merte-

be değil idi. On iki bin kâfir askeri İbrâ’îl üzerine vardıklarında Boğdan  

re‘âyâsı ve Eflak  re‘âyâsının imdâd ve i‘âneti ile otuz binden ziyâde olup 

sâ‘at be-sâ‘at izdiyâd ve terakkî olmada. Hele hâsıl-ı kelâm bu mûhiş haber 

saklanup kat‘â çıkmadı. Ve ahvâl böyle olmadan murâd bu idi ki; asâkir-i 

İslâm beyninde ve muhârebe üzerinde işidülüp de ihtilâle bâ‘is olmamak 

içün ve bu minvâl üzre münâsib gördiler.

Ammâ çünki bu kadar sulha sûret bulup temessük gelüp rehînler dahi 

geldikde tiz elden meterislere fermân-ı âlî sâdır oldı ki, “Hâlâ meterislerde 

atılan toplar ve tüfengler ve humbaralar kat‘â atılmayup lâkin yine herkes me-

terislerde yirlü yirinde dursun ve tabur-ı makhûrdan gelen keferelere mâni‘ 

olmayup hemân şöylece toplar dolu ve tüfengleriniz dahi dolu olup hâzır u 

âmâde durasız. Şu siyâkda bize iş zuhûr eyledi. Görelim Allâhu Azîmü’ş-şân 

ne sûret gösterir ise ve ne yüzden zuhûr ider ise i‘lâm olunup fermân-ı âlî-şâ-

nıma ihtizâr üzre olup inkıyâd üzre olasız ve hilâfı zuhûr ider ise sonra katl 

olunursunuz.” diyüp bu minvâl üzre etrâf u eknâfa haberler gönderildi.

Ez-în-cânib, bu kerre Vezîr-i A‘zâm hazretlerinin huzûr-ı âlîlerinde 

hizmet-i sadâkat ile sebkat iden İsveç  Kıralı’nın tercümânına tenbîh bu-

yurdılar ki: “Sakınup tâ ki istenmedikçe gelmeyesin, hemân çadırında 

oturasın.” Çünki rehînlerin ağırlıkları gelüp ân-ı vâhidde Vezîr-i A‘zam 

hazretlerinden gûnâ-gûn lütuflar müşâhedesiyle yüz bulduklarında ve bâ-

138 Eksik varak bulunmaktadır. Bu kelimeden itibaren [227a]’ya kadar olan kısım Şevket Rado ’nun adı 

geçen makalesinden alınmıştır.
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husûs Vezîr-i A‘zam hazretlerinin kethudâsı olan Osmân Ağa  ve Dîvân 

Efendisi Ömer Efendi  nâzenîn, yeni yetişmiş çelebiler bu ilçiyi ân-ı vâhid-

de kendülerine bend itdirüp bunlar dahi ilçi-i mesfûrlara ikram itmekde. 

Bu aralıkda ilçi-i mesfûrlar nâz ü niyâz iderek şöyle cevap ider ki, “Devletlü 

sultânım, sizin askeriniz ile bizim askerimiz iki tabur beyninde alış viriş ey-

lesünler, tenbîh buyurun.” didikde Vezîr-i A‘zam yanında mevcûd bulunan 

müsinn ihtiyârlara ifşâ eyledikde, “Kat‘â rızâ virmen, eger rızâ virirseniz 

asâkir-i İslâm’ın kahtına bâ‘is ve inhizâmına sebeb olur.” didiklerinde bu 

sözler lağv olunup tekrâr tenbîh [olundı] ki, “Zinhâr tabur semtine bir 

ferd varmasun ve tabur-ı makhûrda alışveriş nâmıyla çıkup ta‘ayyüş itmek 

sevdâsında olurlar ise rızâ virmeyesiz, sonra mûcib-i ibret olursuz.” [diyü] 

tenbîh ve te’kîdlü fermânlar gönderildi.

Ammâ ol vakitde atlu mukābelecisi olan es-Seyyid Sebzî Mehemmed 

Efendi  gelüp Vezîr-i A‘zam’la sâyebânda görüşdükde, Vezîr-i A‘zam sulhun 

keyfiyyet-i ahvâlini ifâde eylediklerinde ve temessüki dahi gösterdikde, zîrâ 

azîm cenglerde ve azîm muhâsaralarda ve serhadlerde emeği sebkat idüp 

haylî kâfiri dahi şemşîr ile katl idüp her ahvâle muttali‘ olduğı hasebiy-

le Vezîr-i A‘zam hazretleri bu ahvâli Gāzî Sebzî Efendi hazretlerine açtı. 

Mukābeleci Efendi yeşil gözlüğini burnına takup mülâhaza iderek gözden 

geçirüp tamâm oldukda yir öpüp şöyle cevâb buyurdılar ki, “Hemîşe dev-

letlü efendim, vücûdunuzı Allâh dâ’im idüp tûl-i ömr ile mu‘ammer ola-

sız. Gāyetü’l-gāye güzel olmuş. Ve bir dahi şu mâddeden hazz eyledim ki 

el-Gāzî Sultân Mehemmed  Hân hazretlerinin zamân-ı sa‘adetlerinde vâki‘ 

gazâda sulhun hudûdı kat‘ olunduğı minvâl-i meşrûh üzre murâd idüp 

karîha-i şerîfinizden zuhûr[ından] pek hazz eyledim.” [didi]. 

Du‘âdan sonra Sâhib-i Devlet’e su’âl eylediler ki, “Sultânım, eger bu 

ahvâle ve bu mâddelere Tatar  Hân-ı âlî-şân hazretlerinin re’y ü tedbîrleri 

bile oldı ise hîç bunun fevkinde olmaz.” didikde, hemân der-akab Os-

mân Kethudâ , meger yanında dinler imiş. Mukābeleci Sebzî Efendi’nin 

yakasından yapışup, girüye alup gadab ile şöyle cevâb ider ki, “Dinle ey 

âdem, bu âna gelinceye dek Tatarların i‘âneti ile mi açıldı bu cümle kal‘alar 

ve memâlik-i İslâmiyye?” diyüp bu makūle sözler söyledikde Mukābeleci 

es-Seyyid Sebzî Mehemmed Efendi , “Dinle, imdi siz kendü re’y ü tedbî-
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rinize gurûrlanup başlı başınıza iş işlediniz, bu işin re’y ü tedbîrinde Tatar 

Hân  hazretlerine mürâca‘at itmeyüp âdem yirine komadınız. Bu işin sonı 

fenâ olısardur. Sonra peşîmân olasız ammâ fâ’ide itmiye. Bu misillü işlerin 

bir ikisin gördük, ana binâ’en söyledik.” diyüp dönüp gitdi.

Bu mükâlemeyi bu hakîr görüp ve bu ahvâle muttali‘ olup derûnîce fikr 

iderek Mukābeleci Efendi’nin derûnından geçdiği zamîre varup ol mahal-

de du‘â idüp, “Yâ Rabb, bunu[n] encâmını hayra tebdîl eyle.” didik. 

Ez-in-cânib, çünki ilçiler gördiler ki kendülerine i‘tibâr olunup ân-ı vâ-

hidde 139 ــ ِ ْ َ ــَכ  َ ْ َ  oldılar Ammâ ol vakitde: “Kralımız selâm [ve] du‘âlar 

ider, şöyle cevâb ider ki: “Çünki merhamet idüp bize yol virdiler. Ammâ 

kendülerinin i‘timâd eyledikleri başbuğlarından bize âdemler ta‘yîn, bir vâ-

fir asker dahi ma‘an yanımızca ola. Zîrâ bizim askerimiz açlıkdan sıkılup 

zâ‘if olmuşlardur. Şâyed Tatar  askeri yağma ve askerinizden dahi mâlımı-

zı ve vücûdumuzı muhâfaza iderek Turla  Suyı’nı öte tarafına geçinceye dek 

bizi götürsünler. Ve hem kıralımız Yaş ’a gelmezden mukaddemce on iki bin 

atlu askerimiz zahîre içün ayrılup ne tarafa gitdüği ma‘lûmumuz olmamağla, 

recâ ideriz ki âdemler ta‘yîn idüp askerimize zarar gelmemek üzre kıralımıza 

kavuşdurmak üzre tenbîh ve te’kîdlü fermân buyurasız.” Mezbûrânlar dahi 

itâ‘at-i rehînler idüp Vezîr-i A‘zam hazretlerine söyleyüp vech-i meşrûh üzre 

fermân-ı âlî itdirdiler. Zîrâ müşâvere zuhûrında Çar-ı makhûra hîç ruhsat 

virilmediğinden nâşî hufyeten işler zuhûrında ricâl-i devlet mütehayyirde 

kalup Çar-ı makhûr dahi mülâhaza idüp, “Fırsatı fevt itmek olmaz.” diyüp 

mâh-ı Cemâziye’l-âhir’in dokuzuncı cum‘a güni gitmek murâd eyledi. Çar-ı 

makhûra sâdır olan fermân-ı âlî mûcebince bunlardur ki zikr olınur.

Çarhacı olan Vezîr-i mükerrem Çerkes Mehemmed Paşa  kapu halkı ile 

ve Sivas  eyâleti ma‘an ve Diyârbekir  eyâletine mutasarrıf olan Maktûl-zâ-

de Vezîr-i mükerrem Alî Paşa  kapu halkı ile ve Diyârbekir eyâleti ma‘an 

Aksarây  sancağına mutasarrıf olan İvaz Paşa  ve kıs alâ hâzâ,140 ber-vech-i 

tahmîn kırk beş bin güzîde atlu askeri âleste [vü] müheyyâ durmada. 

Ammâ ol günki sulh u salâh olunup keyfiyyet-i ahvâl böyledür.

139 “Etin etimdir.” manasında muhataba güven telkini için kullanılan Arabî bir deyiş.

140 “Ve buna kıyas et.”
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Mâh-ı Cemâziye’l-âhir’in sekizinci pençşenbih güni, der-sene bin yüz 

yigirmi üç. Bender ’de sâkin olup Pâdişâh-ı âlem-penâh hazretlerinin misâ-

firi olan İsveç  Kıralı giceyi gündüze katup at boynına düşüp Tatar  Hân 

hazretlerinin çadırına gelüp Hân hazretleriyle görüşdükde Hân hazretle-

rine su’âl ider ki, “Hani ya cenginiz nice oldı?” didikde Hân hazretleridür 

şöyle cevâb ider ki: “Ey Kıral-ı İsveç, şimdiki hâlde sulh [u] salâh olunup 

iller emînlik, beyler düzenlik olup yarınki gün Çar-ı makhûr alay ile yola 

girüp şâd u merk ile memleketine revâne olacakdur.”

İsveç  Kıralı Hân hazretlerinden bu kelime-i mûhişi işidicek âh idüp cân 

başına sıçrayup, “Ya bizim keyfiyyet-i ahvâlimiz nice olacakdur?” didikde 

“Sizin ahvâlinizi Sadr-ı A‘zam hazretleri bilür.” diyü cevâb virdi. 

Ba‘dehû Hân hazretleri kendüsinin Yalı Ağası’nı Vezîr-i A‘zam hazretle-

rine gönderdiler ki, “İsveç  Kıralı geldi, yanımızdadur. Fermânları nedür?” 

diyü gelüp Yalı Ağası Sadr-ı Âlî’ye haber virdikde Vezîr-i A‘zam hazretleri 

fermân idüp, “Gelsün, görüşelim.” diyü bir kaç kerre âdemler gönderüp 

ve Hân hazretleri dahi, “Elbette gidin.” didikde “Gitmem.” diyüp ayak 

basdıkda Vezîr-i A‘zam hazretleri mukābeleci olan süvârî Sebzî Mehem-

med Efendi ’yi çağırup şöyle fermân eylediler ki: “Var İsveç Kıralı’nı al da 

[227a] ma‘an getür.” diyüp gönderdiler. 

Ba‘dehû Hân hazretlerine varup İsveç  Kıralı’nı dahi alay ile getürür iken 

Vezîr-i A‘zam hazretlerine dahi gelmesin haber virdiklerinde, “Misâfire ik-

râm itmek lâzımîndendür.” diyü Kıral-ı mesfûr yakın geldikde sâyebândan 

kalkup bir mikdâr karşulayup sâyebâna alay ile indirdiler.

Ammâ ez-în-cânib, Kıral-ı mesfûr sâyebânın bir köşesine şöyle gadab ile 

oturdı ki yüzinde[n] zehirler akar ve burnından düşen bin pâre olur. Tatar  

Hân hazretleri de bir köşeye oturup Vezîr-i A‘zam hazretleri ikisinin arasın-

da oturdı. Ammâ şöyle Kıral-ı mesfûr oturdı ki sağa ve sola nazar itmeyüp 

seng-i mezâr yirine kodı. Kûşe-nişîn olanları İsveç  Kıralı’nın sene-i mezbû-

ra gelinceye dek yaşı yigirmi bir yaşında olup henûz yüzinde kıl eseri zâhir 

olmuş idi, Kıral-ı mesfûrun vezîrinin hazînedârından menkūldür. Ba‘dehû 

Sâhib-i Devlet hazretleri Tatar Hân  hazretlerine bakup, Hân hazretleri de 

hâl dilince nîmce tebessüm idüp Sadr-ı A‘zam hazretleridür sâyebânın ya-
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nında ve huzûr-ı sa‘âdetlerinde duran halka tenbîh idüp kendülerinden 

alarka durdılar. Ve Tatar Hân hazretleri ve Sadr-ı A‘zam hazretleri ve İsveç 

Kıralı sâyebânda üç kişi kalup müşâvere itdiler. Hulâsası ma‘lûm olmayup 

bir mikdâr eğlenüp sonra gitdi.

Ba‘dehû Vezîr-i A‘zam hazretleri Çavuşbaşı-i sâbık Mîr-i Mîrân Mus-

tafâ Paşa ’ya fermân idüp: “Boğdan  memleketi içinde ve İbrâ’îl  üzerine on 

iki bin atlu askeri zahîre içün tabur-ı makhûrdan ayrılup gitmiş idi ve hîn-i 

sulhda kefere-i mesfûrlara zarar gelmemek üzre ve selâmet ile memleketi-

mizden ihrâc olunup kendü tabur-ı makhûra dâhil itmek üzre seni üzer-

lerine ta‘yîn eyledim. Al şu fermânımı ve hem Çar-ı makhûrun memhûrlı 

kâğızlarını, durma git. Bu mâdde içün sana müfevvez eyledim, her nerede 

bulursan bul ve bu kâğızları göster ve askerimizden muhâfaza iderek götür 

çıkar.” diyü fermân eylediler.

Gün-i mezbûrun gicesi sâ‘at ikide iken rehînlerün iltifâtıyla ve Çar-ı 

makhûrun da‘vetiyle ve tama‘-ı hâm sebebiyle kendüye i‘timâd gelüp ta-

bur-ı makhûra revâne olup sâ‘at altı buçukda iken tabur-ı makhûrdan 

çıkup yeniçeri meterislerinden kendüsine yol virmeyüp oradan dönüp 

Bosna ’nın mîrî piyâde levendât askerinin meterislerinin önine gelüp le-

vendât askeri dahi kendüsin meteris kapusından koyuvirmeyüp su’âl eyle-

diklerinde şöyle cevâb ider ki, “Bu arabalar rehînlerün ağırlığıdur, mâni‘ 

olman.” diyüp bu minvâl üzre yedi aded araba ve hintov ile geçdiği ordu-yı 

hümâyûn râyegânıdur. Rehînlerin ise cümle ağırlıkları temessükleşdikden 

sonra geldi, kat‘â murâd idecek şeyleri tabur-ı makhûrda kalmamış idi, bu 

keyfiyyet-i ahvâl cümlenin ma‘lûmı idi. Ve ba‘dehû ale’s-sabâh tertîb olan 

vüzerâlar cem‘ olup Çar-ı makhûr dahi olduğı mahal ki Hoşgeçid  karyesi 

dirlerdi, kalkup ma‘an geldüği yola revâne olup gitdiler. 

Mâh-ı Cemâziye’l-âhir’in dokuzuncı cum‘a günidür, sene bin yüz yigirmi 

üç. Ceng olan mahalde cum‘a güni oturak, cum‘airtesi oturak, pazar güni 

oturak. Gün-i mezbûrun gicesi Vezîr-i A‘zam hazretlerinin kethudâsı Osmân 

Ağa  vezâret rütbesine nâ’il-i merâm olup, “İltifât-ı Şehriyârî’ye mazhar olu-

rum.” diyü müjde-i azîme ile Âsitâne -i Sa‘âdet ’e revâne oldı. Ukalâ-yı devlet 

işin encâmın mülâhaza idüp tefe’’ül eylediler ki, “Osmân Kethudâ’nın git-

mesi bir vechile münâsib değildür ve encâmında kendüsi katl ve bu nusret-i 
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uzmâyı lağv idüp gûnâ-gûn şeyler zuhûr itmek ihtimâli vardur. Zîrâ şimdi 

münâsib olan Âsitâne-i Sa‘âdet’e gitmek ve bu nusret-i uzmânın müjdesin 

virmek şevketlü Hünkârımızın mîrâhûr-ı evvel olan Alî Ağa  bunda mev-

cûd bulunup her ahvâli bilür, göziyle gördi. Mezbûr Alî gitmesi her vechile 

münâsibdür ve her ayıbları setr ider, su’âl ve cevâba kādir olabilürdi.” diyüp 

meclis-be-meclis bu ahvâli müzâkere iderlerdi. [227b] Osmân Kethudâ’nın 

gitdüği târîhdür Âsitâne-i Sa‘âdet’e, fî 11 C, sene 1123.

Pazar güni Çar-ı makhûra ta‘yîn buyurılan Çarhacı Çerkes Mehemmed 

Paşa ’dan arz geldi, mazmûnı budur ki: “Sâdır olan fermân-ı âlî mûcebince 

Çar-ı makhûra ta‘yîn olunup dört etrâfın asâkir-i mansûre ile gideyürü-

rüz. Ammâ velâkin tabur-ı makhûrede kemâl mertebede kaht olup kâfir-i 

menhûslara bi-inâyetillâhi Te‘âlâ açlık bir tarafından kendülerine isâbet ve 

zahîr marazı dahi sirâyet idüp hemân günde tabur-ı makhûrda ellişerden 

yetmişerden ziyâde mürd olup cân-ı habîsleri141 cehennem-râ olmada. El-

hamdülillâhi Te‘âlâ asâkir-i İslâm’ın şecâ‘atin ve her şey firâvân oldukların 

kâfir-i makhûrlar görüp müşâhede itmeleriyle İslâm’a rağbet [ile] her taraf-

dan karârı firâra tebdîl idüp İslâm ile müşerref oldukda Çar-ı makhûr bu 

keyfiyyet-i ahvâle muttali‘ olup bu bendelerine şöyle i‘lâm ider ki, “Hâlâ 

yanımızda piyâde askerimiz kalmadı ve atlarımız dahi kalmayup kimi kı-

rıldı ve kimin boğazlayup yidük. Ve şimdi cümle askerimiz sizin dînini-

ze girdi, dîninize gireni gönderesiz.” diyü i‘lâm idüp ahvâli, “Ma‘lûm[-ı] 

vâkı‘a böyledür.” diyüp i‘lâmı geldi. Ve fermân-ı âlîleri ne yüzden ve ne 

minvâl üzre sâdır olur ise muntazır olup ana göre icrâsıyla mukayyed olu-

ruz.” Gönderilen fermân-ı âlînin cevâbı budur ki, “Karındaş-ı azîzim Me-

hemmed Paşa  hazretleri! Gönderilen arzın mefhûmı ma‘lûmum oldukda 

ma‘lûmun olsun ki Çar-ı makhûrdan ve tabur-ı makhûrenin dökündüsi 

askeri kefereleri tamâm olup mukaddemâ emr-i âlî-şânım sâdır olduğı ma-

halle varıncaya dek ve kefere-i makhûrenin taburından ayrılup yanınıza 

geldikçe ve Çar-ı makhûrdan dahi kâğızları geldikçe amel idüp yolında 

olan işlerine takayyüd ve yolında olmayan işlerini huzûr-ı sa‘âdetime i‘lâm 

idüp ve İslâm askerinün yanına varan kefereleri buldurdup yanınca i‘timâd 

eylediğin âdemler koşup teslîm eyledüklerini Çar-ı makhûrdan ve boyar-

141 Metinde ى ِ َ ْ َ אُن و  َ . Bu hata metnin bütününde tarafımızdan tashih edilerek gösterilmiştir.
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larından kavî senedler alup sulha mugāyir bir işde bulunmayup hilâfından 

be-gāyet ihtirâz üzre olasız.” diyü gönderildi. 

Ba‘dehû Mehemmed Paşa  dahi itâ‘at-i fermân-ı âlî idüp mahall-i mezbûra 

revân oldı. Lâkin Hazret-i Vezîr-i mükerrem Çerkes Mehemmed Paşa  hazret-

leri asâkir-i mansûrenin tabur-ı makhûreden ayrılup mevcûd olan kefereleri 

ve gerek İslâm ile müşerref olanlardan ba‘zılarını buldırup Çar-ı makhûrdan 

gelen defterleri mûcebince Çasar-ı makhûra İvaz Paşa  yediyle getürdüklerin-

de Çasar-ı makhûr dahi ol sâ‘ât sac ile kellelerini urdırup cümlesin katl eyle-

mişdür. Çasar-ı makhûra ta‘yîn olunan Vezîr-i mükerrem Mehemmed Paşa 

hazretlerinün kapu kethudâsı olan Bosnevî Mehemmed Ağa ’dan menkūl-

dür. Ve Çasar-ı makhûrenin tabur-ı makhûresinde mevcûd olan toplarının 

bâygîrleri olmamağla piyâde askerini bâygîr yirine koşdırup ol minvâl üzre 

revâne olmuşdur. Elhamdülillâhi Te‘âlâ asâkir-i mansûre bu ahvâle muttali‘ 

olup hamd ü senâ iderlerdi. Ol gün fî 11 C sene 1123. Mukaddemâ Mustafâ 

Paşa  mîr-i mîrân-ı İbrâ’îl  üzerine zahîre nâmıyla ve cem‘-i zahîre içün Çasar-ı 

makhûreden on iki bin Moskovlı ve Eflaklı142 ve Boğdanlı askeri İbrâ’îl’e 

varup muhâsara idüp iki gün ve iki gice ceng idüp kal‘a-i mezbûrenin içinde 

suyı olmadığından kat‘-ı nazar er oğlan ve avret ve uşak kesîret üzre olup 

kal‘a-i mezbûrenin muhâfızı olan Mîr-i Mîr[ân] Dâvûd Paşa  dahi müdeb-

birsiz câhilâne hareket idüp müsinn ihtiyârların nasîhatleri ile nasîhat-âmîz 

olmayup kendü aklına uyup bu sebeblerden bir vechile tâkat getüremeyüp 

vire bayrağın diküp kâfirler dahi İslâm viresin143 kabûl eylediklerinde kâfir-i 

la‘înler şöyle haber gönderürler ki: “Hâlâ kal‘ada bulunanlarınız üç bölük 

olasız, bir bölüği kocalar ve bir bölüği küçükler ve bir bölüği tâzeler. Ba‘dehû 

kudretiniz her neye yetişebilürseniz alup çıkup üç fırka olup durasız, sâ’ir 

eşyânıza el urmıyasız. Eger bu minvâl üzre [228a] iderseniz ne güzel ve eger 

bu minvâl üzre itmezseniz cümlenizi kılıçdan geçüririz.” Çünki bunlardur 

nâ-ümmîd olduklarında bu minvâl üzre hareket eylediler. Ammâ kâfirlerdür 

gördüler ki hâzır cem‘ olmuş tâzeler, evvelden de murâdı ve hîle-i hud‘ası 

dahi budur, ol sâ‘at kocaları ne kadar var ise uryân idüp yollar ve küçükleri 

dahi ne kadar var ise yollar, kâfir-i la‘înler dahi hemân tâzelerin cümlesin 

142 Metinde اوفال 
143 Muhasara altında bulunan bir kale veya şehrin müdafiler tarafından muhasırlara belli şartlar ve serbest 

geçiş izni mukabilinde terkedilmesidir.
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alup esîr iderler, ahşamdan tâ ki sabâha dek alıkoyarlar. Ba‘dehû ale’s-sabâh 

bir mikdârın dahi uryân idüp salıvirürler ve kendülerine lâzım olacakların 

alıkorlar. Eger İbrâ’îl  üzerine ta‘yîn olan Dâvûd Paşa  mîr-î mîrânın sû-i ted-

bîri olmayup yirlü neferâtının ve müsinn ihtiyârlarının söziyle amel idüp 

hareket ideydi, bir müddet kal‘a-i mezbûr dayanup kefere eline girmeyüp 

Ümmet-i Muhammed  bu derdlere giriftâr olmazdı. Zîrâ yirlüsinin re’y ü 

tedbîri böyledür ki Ulah  Beği’nin şevkiyle ve mesfûr beğin i‘ânet ve imdâdı 

ile Çasar-ı makhûrenin hücûmı ile ve İbrâ’îl’de mevcûd bulunan asâkirin 

bu keyfiyyet-i ahvâli Dâvûd Paşa’ya bildirüp bunun çâresi budur ki, “Bu 

kâfirler elbette bu kal‘aya gelürler. Kal‘a-i mezbûrenin kurbında sazlık olup 

cümle ıyâllerimizi ve mâl ü emlâkimizi üsti açıklar ile geçürüp hemân salt 

piyâde sebük-vâr kalalım. Bundan sonra kırk bin kefere dahi gelür ise ceng 

idüp ne kendümüze ve ne ıyâllerimize bi-emrillâhi Te‘âlâ zarar gelmez. Zîrâ 

eger bunlar kal‘ada ve varoşda bulunurlar ise kâfirler gelüp ceng eylediğimiz-

de ma‘sûmcalar ve hâtunlarımızın feryâd u figānından ve suyın kalîlinden 

ceng idemeyüp bir vechile mukāvemet idemeyüp başımıza hâl çok gelür.” 

didiklerinde bu tedbîri münâsib görüp bu minvâl üzre eylediler. Hemân salt 

kalup âleste [vü] müheyyâ oldılar. Ammâ bir [i]ki günden sonra Dâvûd Paşa 

gördi ki kâfirden eser olmayup bunlara şütûm-ı galîza ile ikdâm idüp tekrâr 

cümle her ne ki ahsen gördüklerin bozdurup feryâd u figānların dinlemeyüp 

herkesi yine yirlü yirine getürdükden sonra ol günün gicesi şâfi‘î vaktinden 

evvel kâfir-i la‘în gelüp başlarına bu hâlleri getürdiler. Mustafâ Paşa ’nın arzın 

getüren çukadârından menkūldür ve mefhûm-ı arz dahi böyledür.

Ammâ ez-în-cânib, Mustafâ Paşa hazretleri fermân-ı âlî mûcebince va-

rup İbrâ’îl  Kal‘ası’nı alan keferelerinin başbuğına haber gönderüp ahvâli 

takrîr eylediklerinde kendülerine inân ve i‘timâd gelmeyüp tekrâr Çasar-ı 

makhûrun kâğızlarını gösterdikde hemân ol sâ‘at cân-ı habîsleri başları-

na sıçrayup, ne yapacakların bilemeyüp hemân aldıkları esîrleri ve mâlları 

bütün bütün bırağup ve kal‘a-i mezbûr dahi ol sâ‘at girüye teslîm idüp, 

Mustafâ Paşa dahi bu keyfiyyet-i ahvâle nazar idüp on iki bin kefere ân-ı 

vâhidde Ulahlı’dan ve Boğdan  eşkıyâsı144 neferâtı zimmîlerinden ve etrâfda 

olan manasdırlardan ber-vech-i tahmîn kırk beş bin cengci kefere cem‘ ol-

144 Metinde ِ א َ
ِ ْ َ



96 METİN

muş. Çünki kefereler bu ahvâli gördiler, asâkir-i İslâm mansûr ve kendüleri 

makhûr olup der-akab kimi karârı firâra145 ve kimi Mustafâ Paşa’nın hâk-i 

pâyına yüz sürüp bir mertebe havfa düşdiler ki, bir vechile vasf olunmaz. 

Elhamdülillâhi Te‘âlâ bu haberi ve müjde-i azîmeyi Vezîr-i A‘zam Serdâr-ı 

Ekrem hazretlerine i‘lâm idüp i‘lâmları mûcebince otâğ-ı hümâyûnda 

âşikâre gün-i mezbûrda kırâ’at olundı.

Fî 11 C sene 1123. Gün-i mezbûrda Boğdan  re‘âyâsı askerî tâ’ifesinden 

ve sonını fikr iden zimmîlerden ba‘zıları dağlarda, beçenelerde mâlları ile ve 

ıyâlleri ile cem‘ olup Ümmet-i Muhammed ’in nusret-i uzmâsı[n]ı gözleri ile 

görüp kendüleri bütün kılıçdan geçeceklerin müşâhede eylediklerinde bo-

yarları gelüp hâk-i pây-ı sa‘âdete yüz sürdüklerinde Hazret-i Vezîr-i ekrem 

suçlarını afv buyurduklarında ve su’âl buyurup, “Acabâ isyân üzre olup âlet-i 

harb ile ceng idecek re‘âyâlardan dahi kaldı mı?” didiklerinde şöyle cevâb 

buyurdılar ki, “Belî efendim, beçenelerde Boğdanlı re‘âyâsından çok kefere-

ler vardur ki İbrâ’îl  cengine gidüp Allâhu Azîmü’ş-şân murâdlarını virmeyüp 

asâkir-i İslâm mansûr ve muzaffer oldukda kal‘a-i mezbûreden fîrâr idüp hâlâ 

beçenelere [228b] varup cem‘ olup hâlâ üzerlerine varan asâkir-i İslâm ceng 

idüp kimini şehîd ve kimini dağda esîr iderler, böyle olmadadur.” didiklerin-

de ol sâ‘at Vezîr-i A‘zam hazretlerinin delüsi neferâtıyla ve gönüllü ağaları ile 

mezbûrânları keferelerin üzerlerine ta‘yîn idüp şöyle fermân-ı âlî buyurdılar 

ki, “Varun kâfirlerin üzerine, itâ‘at-i fermân idüp yine ke’l-evvelki re‘âyâlığı 

kabûl iderlerse incitmeyüp afv eyledik ve eger cenge yüz tutup itâ‘at-i fer-

mânda olmazlarsa huzûr-ı sa‘âdetime bildiresiz.” diyü gönderdiler.

Fî 12 C sene 1123. Târîh-i mezkûrede isyân iden keferelerin üzerleri-

ne ta‘yîn olunan ağalar gelüp huzûr-ı Hazret-i Sadr-ı Âlî’de şöyle takrîr-i 

kelâm eylediler ki, “Sâdır [olan] fermân-ı âlî mûcebince me’mûr olduğı-

mız mahalle varup kendülerine ifâde ve i‘lâm eylediğimizde kat‘â i‘timâd 

itmeyüp orman içinden cenge yüz vâfir tüfeng boşaltdılar. Sizler a‘lemsiz, 

fermân sizindür.” diyü girüye çekildiler. 

Fî 14 C sene 1123. Târîh-i mezbûrenin çehârşenbih güni sâ‘at beş buçuk-

da iken otâğ-ı hümâyûna vüzerâ-yı izâmlar ve bölük ağaları ve ocak ağaları 

145 Metinde اْر َ
ِ اَره  َ َ
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ve gedükli ağaları da‘vet olunup otâğ-ı hümâyûnda cem‘ oldılar. Hazret-i 

Vezîr-i A‘zam şöyle cevâb buyurdılar ki hâzırûn olanlara, “Hâlâ memleketi-

mizde Boğdan  Beği olan Kantemir-oğlı  la‘în isyân idüp Moskov  Çasarı’na 

tâbi‘ olup, bu kâfirin tahrîki ile bütün re‘âyâlarımız isyân idüp, şimdi hâlâ 

tâbi‘ olmayup itâ‘at-i fermân eylemediler, ne cevâb idersiz?” diyü emir bu-

yurduklarında, “Sizler a‘lemsiz.” didiklerinde tekrâr Sadr-ı A‘zam hazretleri 

şöyle cevâb buyurdılar ki; “İmdi, benim murâdım budur ki Boğdan toprağı 

içinden gidüp ve cümlesin getürdüp huzûrumda kazakların146 kılıçdan ge-

çürüp, küçüklerin âzâd idüp çok zamân anılsun.” didiklerinde hâzırda olan 

vüzerâ-yı izâmlardan ve sâ’irleri yir yirden şöyle cevâb eylediler ki, “Eğer 

devletlü efendimiz izin virürse söyleyelüm.” didiklerinde, “İzn-i âmmdur, 

söylen.” diyü emir buyurduklarında, “Devletlü sultânım, zâhirâ re‘âyâdur, 

korkar. Velâkin bu iş devletlü efendimizin işi değildür ve yir götürmez asker 

ile münâsib değildür. Bir kulunuza emir eylesenüz, varup murâdınız üzre 

iderler ve re‘âyâyı dahi tashîh iderler ve muhkem haklarından dahi gelinür. 

Lâkin bu sâ‘at tellâl[l]ar münâdî olunsun, Boğdan  re‘âyâsının gerek büyüği 

ve gerek küçük her kim aldı ise girüye getürsün ve aylak çadırı dibinde teslîm 

olunsun. Sonra kimin elinde ve çadırında bulunur ise muhkem haklarından 

gelinür. Ve beçenelerde147 olan re‘âyâyı incitmen, işitdim işitmedim dime-

yesiz.” diyü. Bu minvâl üzre münâdî eylediler, “Ve eger re‘âyâ bundan sonra 

dahi mütenebbih olmayup, ulü’l-emre inkıyâd itmeyüp cenge mübâşeret 

iderlerse cezâkellâhdur,148 cümlesi katl olunur.” Bu sözi müstahsen görüp 

ba‘dehû dağıldılar, vech-i meşrûh üzre eylediler.

Ammâ ol gün ol kadar aylak çadırında re‘âyâ cem‘ oldı ki vasfa gelmez. 

Vaktâki bâkire kızlar ve avretler cem‘ olunup, bir vâfir çergeler149 ve çadır-

lar kurılup, gelen re‘âyâları cem‘ idüp, keşîşler ve tercümânlar ile zâbit ma‘ri-

fetiyle söyleşdirilüp mahalli mahalline gönderürlerdi. Ve Boğdanlı boyarları 

dahi başka başka olup karye zimmîleri re‘âyâlarını yanlarına cem‘ iderlerdi, 

fî 15 Cemâziye’l-âhir sene 1123. Ve ba‘dehû târîh-i varaka güni Sancağ-ı

146 Kelime burada “taze, genç” manasındadır.

147 “Issız, tenha yerler” manasındadır.

148 “Allâh senin müstahakını versin.” manasında Arabî tabir olup, burada tabirin yanlış kullanıldığı gö-

rülmektedir. Düşmandan bahsedildiği vakit bu tabirin “cezâhumullâh” şeklinde olması icap etmekle 

birlikte böyle bir kullanım da yaygın değildir.

149 “Derme çatma çadır” manasındadır.
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Resûlullâh’ın yanında meşâyih-i izâm cem‘ olup asâkir-i İslâm ile âzîm du‘â 

ve senâ olunup girüye avdet olunup Hoşgeçid  nâm [karyeden] kalkılup 

Nehr-i Prut  kenârına konıldı. Ve konulmadan murâd bu idi kim, Nehr-i 

Prut üzerine dört aded köprü kurulmuş, [tâ ki] bütün ağırlık suyun öte ta-

rafına geçe. Ale’s-sabâh asâkir-i İslâm dahi Sancağ-ı Şerîf ile ma‘an geçeler. 

Ammâ ol semtin ahvâlin bilür kimesneler Sadr-ı A‘zam hazretlerine 

haber virürler ki: “Nehr-i Prut taşmağa başladı, eger ahşama dek bu yurt 

yirinden geçmeyüp eğlenür iseniz bu adayı su bütün basup hemân kuşca 

cânlarınızı kurtarmağa belki kādir150 olamayup bütün helâk olmanız emr-i 

mukarrerdür.” Tatar  Hân hazretlerine ifâde olundukda anlar dahi, “Belî, 

böyledür. Zîrâ bi-emrillâhi Te‘âlâ Temmuz’da ve Ağustos’da Erdel  dağları-

nın karları eriyüp bu mahallerde bu ada bütün deryâ olur.” diyü müzâkere 

iderken köprüye ta‘yîn olanlardan haber geldi ki, “Su üzerinden büyük bü-

yük ağaçlar gelüp köprüyi harâb ider.” diyü cevâb virdiklerinde, Bosna ’nın 

mîrî piyâde levendâtın köprüye ta‘yîni bâ-fermân-ı âlî idüp yaya askeri 

köprülerde durup ellerinde kancalar ile gelen ağaçları tombazlar altına itüp 

köprüyi halâs iderlerdi. Hele sür‘at olunup asâkir-i İslâm Sancağ-ı Şerîf ile 

geçüp bir mikdârı karşu yakada kaldı, kalan da az idi. 

Fî 16 Cemâziye’l-âhir sene 1123. Târîh-i mezbûrede cum‘a güni Bagol  

nâm mahalde konuldı.

Cum‘a güni meks. Cum‘airtesi güni meks olunup vâkı‘â köprünün öte ta-

rafı adayı ol kadar su gelüp basdı ki ol ada bütün deryâ oldı. Asâkir-i mansû-

re bunı görüp hamd ü senâ eylediler. Cum‘airtesi güni otâğ-ı hümâyûna 

vüzerâ-yı izâm ve ocak ağaları bütün da‘vet olunup müşâvere-i azîm olu-

nup İsveç  Kıralı’nın selâmet ile Leh  cumhûrına dek götürmesi için vüzerâ-yı 

izâmlardan Urûm  eyâletine mutasarrıf olan Vezîr-i mükerrem Yörük Hasan 

Paşa  hazretleri kapu halkı ve ma‘an eyâlet-i mezbûre ta‘yîn buyurılup ken-

dülerine serâsere kaplu sırt semmûr kürk ilbâs olunup revâne oldı. Gün-i 

mezbûrda Boğdan  memleketinde dağlardaki beçenelerden Sadr-ı A‘zam haz-

retlerine böyle haber geldi ki, “Re‘âyâlardan hâlâ içlerimizde altı yedi yüz 

mikdârı Moskovlu vardur. Fermânınız nedür? Ve ne yüzden murâd iderseniz 

150 Eksik varak bulunmaktadır. Bu kelimeden itibaren [229a]’ya kadar olan kısım Şevket Rado ’nun aynı 

makalesinden alınmıştır.
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emrinize muntazırız.” diyü haber geldikde mûcebince fermân-ı âlî sâdır oldı 

ki Dergâh-ı Âlî çavuşlarından re‘âyâ habsinde olan Moskovlu keferelerini 

alup tabur-ı makhûra yetişdirmek üzre ta‘yîn eylediler.

Karye-i Bagol ’da cum‘airtesi meks ve pazar güni meks olunup, fî 18 

Cemâziye’l-âhir sene 1123. Târîh-i mezbûre güni Çar-ı makhûra ta‘yîn 

buyurılan Çerkes Mehemmed Paşa ’dan kendülerinin Kapu Kethudâsı Bos-

nevî Mehemmed Ağa  yediyle arzı geldi. Arzın mefhûmı böyledür ki: “Şe-

remet-oğlı  ve Çar-ı makhûr şöyle recâ iderler ki devletlü efendim sultânım 

hazretleri lutf u ihsân idüp bir iki gün bize ruhsat virüp oturak idevüz ki 

köprüden geçevüz. Eger meks olunmaz ise azîm zahmet çekeriz.” Çünki 

gelen haberler böyledür, Vezîr-i A‘zam hazretleri dahi merhameten Çar-ı 

Moskov ’a izin fermânı gönderdi.

Ammâ bu hakîr, ol mahalde gelen âdemîlerini su’âl idüp şöyle 

takrîr-i kelâm eyledim ki, mahrem-i esrâr olduğumuz hasebiyle Çar-ı 

makhûrun ve Şeremet-oğlı ’nın Vezîr-i mükerrem Çerkes Mehemmed 

Paşa ’ya oturak içün ve bir iki gün eğlenmek içün recâ ve minnet idüp 

anlar dahi müsâ‘ade idüp Sadr-ı A‘zam hazretlerine ifâde ve i‘lâm idüp 

işlerinin husûli murâdı üzre fermân-ı âlî izhâr idüp gönderdiler. “Bu 

kâfirlerin hîle ve hud‘ası bunda elbetde vardur. Ne minvâl üzredür?” 

diyü su’âl olundukda şöyle takrîr-i kelâm eylediler ki, “Kâfir-i la‘înlerin 

bu husûsda hîlesi, ey birâder-i azîzim budur ki; oturak eyliyecek mahal 

ki Boğdan  Beği’nin tahtgâhı olan Yaş ’a karîbdür, Moskov  Çasarı vilâ-

yetinden çıkdığı zamân Boğdan memleketi ve Ulah  memleketi ve Kara 

Eflak  memleketi ve Kazaklar memleketi kabza-i tasarrufa girüp mâlik 

olduğum hasebiyle Kostantin  dahi benimdür ve mâlik oldum zannıyla 

ve zu‘m-ı fâsidince her ne kadar ki hazînesi var ise ve ne kadar cebhâne 

mühimmâtı var ise bir iki sene mukaddem tedrîc ile ve kendüsi dahi 

ma‘an Yaş’a getürüp bu kadar eşyâsın ve hazînesin koyup kendüsinin 

tahtgâhı olduğı takdîrce bi-emrillâhi Te‘âlâ başına bu felâketler gelüp 

geldüği yola gitmekle şimdi ol kadar cebhânesin ve hazînesin alup ve 

kemâl mertebe zahîrelenüp murâdı üzre tirenpetesin çalarak revâne ola, 

hîlesi budur. Bunlar ise bu işden gāfillerdür.” diyü söyleşildi. Zîrâ Yaş ’a 

meks olınacak mahal bir buçuk sâ‘atdür ve Çasar-ı makhûr oturak eyle-
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diği mahalde Samurkaş  dirler bir cenerali var idi, henûz yigirmi bin atlu 

ve piyâde askeri ile Çar-ı makhûrun imdâdına yetişmemekle ol mahalle 

gelmiş idi. Ol mahalde tabur-ı makhûrede beynlerinde azîm müşâvere 

olunup bütün taburdaki kefere askeri dört tabur olup ve her tabur baş-

ka başka ayrılup Çar-ı makhûrdan vedâ‘ eyledikleri ve Çar-ı makhûr 

hemân kendü Moskovlusu ile kalduğı ahvâllerin Vezîr-i A‘zam hazretle-

rinin ma‘lûm-ı devletleri oldı, [fî] 19 C 1123. Târîh-i varaka güni zikr 

olınan ahvâllerin ma‘lûm olduğı târîhdür. 

[Fî] 20 C, [sene] 1123. Târîh-i varaka güni rehînler istikbâl idüp megerki 

Şeremet-oğlı’na 151 bir papaz göndermiş. Papaz-ı mesfûr gelüp Şeremet-oğ-

lı’na görüşüp papaz-ı mesfûrı[n] elin öpüp, “Emân, hastayım, beni oku.” 

didikde, papaz dahi âyîn-i dînlerince afarozlamışdur, [fî] 20 C, [sene] 1123.

Çar-ı makhûra ta‘yîn buyurılan vüzerâ-yı izâmlar ve asâkir-i mansûre 

ile târîh-i varakanın salı güni ordu-yı hümâyûna dâhil oldılar, [fî] 24 C. 

Târîh-i varakanın cum‘airtesi güni Dergâh-ı Âlî Cebecibaşı Mustafâ Ağa,  

Dergâh-ı Âli cebeci neferâtıyla karye-i Bagol ’dan kalkup ilerüce revâne ol-

dılar. Târîh-i varaka gicesi şevketlü Pâdişâhımızın silâhşôr ağalarından Kara 

Mehemmed  Ağa  hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn ile ordu-yı hümâyûna 

dâhil [oldı]. Vezîr-i A‘zam hazretlerine mülâkî olup mefhûmı ma‘lûm-ı 

Hazret-i Sadr-ı Âlî olmuşdur, [fî] 25 C, [sene] 1123. Târîh-i mezbûrenin 

pazar güni Bagol nâm karyeden umûmen asâkir-i mansûre ile kalkup kar-

ye-i Tirebere’ye konulmuşdur.

Salı güni meks. Çehârşenbih güni meks. Gün-i mezbûrede tevkî‘î olan 

Kadrî Efendi  Azak  Kal‘ası tahrîrine me’mûr buyurılup ve kendülerine dahi 

mîrîden harclık virilüp menzil bâygîrleri ile revâne olmuşdur, [fî] 27 C.

Âsitâne -i Sa‘âdet ’den Pâdişâh-ı âlem-penâh hazretlerinin silâhşôr ağala-

rından [Kara Mehemmed  Ağa ] hatt-ı hümâyûn-ı sa‘âdet-makrûn ile gel-

di ve salı gicesi mahbûs olan Boğdan  Beği’nin Kapu Kethudâsı Nikola  

zimmînin boynun urup cân-ı habîsi cehennem-râ oldı.

Karye-i mezbûreden avdet olunup karye-i Kekeçağzı ’na konuldı. 

Gün-i mezbûrede Âsitâne -i Sa‘âdet ’den Dergâh-ı Âlî kapucıbaşılarından 

151 İfade yazma metinde sehven, “Şeremet-oğlı oğlına bir papaz göndermiş.” şeklinde imlâ edilmiştir.
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rikâb-ı şehriyârîlikden ber-murâd olan Selîm Ağa  hatt-ı hümâyûn-ı sa‘â-

det-makrûn ile geldi. Cum‘a güni meks. Cum‘airtesi meks, fî gurre-i Re-

ceb [sene] 1123. Pazar güni meks. Pazarirtesi meks. Yurt yirinden kalkılup 

menzil-i Hendek ’e göç olup dâhil olundı. Salı güni meks. Salı gicesi hatt-ı 

hümâyûn ile gelen Silâhşôr-ı Şehriyârî Kara Mehemmed  Ağa  gitmişdür. 

Çehârşenbih güni meks. Gün-i mezbûrda Nemçe  Çasarı’ndan bir aded 

pişkeş hintov Sadr-ı Âlî hazretlerine geldi, [fî] 6 Receb.

Mâh-ı mezbûrun altıncı pençşenbih güni karye-i mezbûrdan avdet 

olunup karye-i Velen ’i geçüp karye-i Arayiş ’i geçmezden evvelce bir dağ 

üzerine konuldı. Mezbûr dağın üsti düz olup Nehr-i Prut  dağın dibinden 

akardı. Ve Tuna  donanması dahi anda olup Kapudân Paşa mîr-i mîrân haz-

retleri, kethudâ-yı Vezîr-i A‘zam-ı sâbık Abdülkerîm Efendi , rûznâmçe-i 

evvel-i hümâyûn olup mezbûr Kapudân Paşa da‘vet idüp bu hakîr dahi 

ma‘an olmağla azîm ziyâfetler olup ve azîm zevkler olunmuşdur.

Gâh çekdiri üzerinde, gâh su kenârında elhamdülillâhi Te‘âlâ karye-i 

Hendek ’den karye-i Arayiş  üç buçuk sâ‘atdür. İsakcı ’da kalan defterlerin ve 

ağırlıkların ordu-yı hümâyûna götürülmesi için emr-i âlî sâdır olup âdem-

ler gönderilmişdür.

[Fî] 9 Receb [sene] 1123 gicesi Kalgay Sultân ’dan öyle haber geldi ki 

elhamdülillâhi Te‘âlâ devletlü efendimizin ve Pâdişâh-ı âlem-penâh hazret-

lerinin hüsn-i himmetleri ve du‘â-i hayrları berekâtıyla azîm yüz aklıklar 

ve fetih ve nusret ve mâl-i ganâ’im ile, sıhhat ve selâmet ile Kırım ’a dâhil 

olduk. Ve hatta Vezîr-i A‘zam hazretlerine dahi gāyetle güzel olmak üzre 

birkaç bâkire kızlar hedâyâ olmak üzre göndermişdür ve Tatar  Hân haz-

retlerine dahi vâfir kul ve câriye göndermişdür. Bunun hikmeti budur ki; 

ihtidâdan düşmen üzerine giderken Sancağ-ı Resûlullâh karye-i Kartal ’da 

otururken ve Çar-ı makhûr dahi Aksu ’yı geçüp ve Nehr-i Turla ’yı dahi 

geçüvirdiği sâ‘at Vezîr-i A‘zam ve Tatar Hân -ı âlî-şân hazretlerinin ilm-i 

haberleri bile olup ol mahalde Kalgay Sultân otuz bin Tatar askeri ile mah-

zûnen asâkir-i [229a] İslâm ile ma‘an cengde bulunmadığından Barabaş 

Kazağı ’nın memleketine doğrı gidüp ve ülkesini dahi geçüp Moskov  mem-

leketine ayak basup uğradıkları köyleri ihrâk bi’n-nâr iderek ve Kazakların 

kellelerini keserek mâllarını yağma ve târ u mâr iderek, tâ ki Karga  Suyı 
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vardur, bir büyük sudur ve yanında bir büyük şehr-i azîmesi olup ıssız olan 

şehri dahi hâzırca şikâr idinüp tâzelerin esîr, mâlların yağma ve evlerin 

ihrâk bi’n-nâr152 idüp avdet iderken bir şehre dahi uğrarlar, onı dahi ihrâk 

bi’n-nâr idüp koca olanların şemşîr ile cân-ı habîslerin cehennem-râ ve tâ-

zelerin esîr ve mâlların yağma iderek gelüp Kırım  memleketine dâhil olur-

lar. Ve ol iki şehrin büyüklüği, birisi Edirne  şehri kadar ve birisi dahi andan 

küçük. Her bir Tatar askeri ikişer üçer esîr alurlar. Gelen arzın mefhûmı ve 

Kalgay Sultân  hazretlerinin âdemîsinin takrîri dahi böyledür.

Hazret-i Sadr-ı A‘zam hazretleri gelen Tatarlara hil‘at-i fâhire ilbâs olu-

nup rütbelerine göre dahi bahşîşler ihsân buyurdılar. Gāyetle asâkir-i İslâm 

dahi bir kat dahi mesrûr olup hamd ü senâ eylediler. Nûreddîn hazretlerin-

den su’âl buyurdıklarında: “Anlar dahi gelmemişdür, anlardan haberimiz 

yokdur.” diyüp cevâb virdiler. Nûreddîn hazretleri bir mikdâr Kardaş Ka-

zağı ve askerîsi ile ve bir mikdâr Potkallu  Kazağı cengcisi ile ve bir mikdâr 

güzîde ceng-âver Barabaş Kazaklusı ile ve biraz güzîde Tatar  askeri ile cem‘ 

olunup Moskov  memleketinin âhar cânibine revâne oldukları ma‘lûmum-

dur, lâkin henûz gelmemişdür. Gāzî Nûreddîn ’in yanında ceng-âver askerî-

si ber-vech-i tahmîn otuz beş bin kadar olmak gerekdür.” Su’âl olundukda 

böyle cevâb virildi. 

Fî 11 Receb, sene 1123. Şehr-i Receb’in on birinci güni çehârşenbihdür. 

Âsitâne -i Sa‘âdet ’den Pâdişâh-ı Rüstem-i âlem-penâh el-Gāzî Sultân Ah-

med  Hân halledellâhu hilâfetehû ilâ-yevmi’d-dîn153 hazretlerinin kapucılar 

kethudâsı Mehemmed Ağa  yediyle Serdâr-ı Ekrem Vezîr-i A‘zam el-Gāzî 

Mehemmed Paşa  hazretlerine ve Tatar  Hân Devlet Girây  Gāzî Sultân haz-

retlerine cevâhir sorkuç ve murassa‘ cevâhir kılıç ve serâsere kaplu sırt sem-

mûr kürkler ve sâ’ir vüzerâlara dahi serâsere kaplu sırt semmûr kürkler ve 

hil‘atler alâ-merâtibihim gönderilüp otâğ-ı hümâyûnda hatt-ı hümâyûn-ı 

şevket-makrûn kırâ’at olunup ba‘de’d-du‘â rûznâmçe-i evvel olan es-Seyyid 

Abdülkerîm Efendi  defteri yed-i şerîflerine alup başdan Vezîr-i A‘zam haz-

retleri sorkucı başına takup, kürki geyüp, sâniyâ Hân hazretlerine ve kıs alâ 
hâzâ alâ-merâtibim hil‘atler ilbâs olunup du‘â ve senâ olundı.

152 Metinde ّאر א ا اق و  ا
153 “Allâh kıyâmet gününe dek onun hilâfetini payidar etsin.”
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Vüzerâ-yı izâmlardur ki [zikr olunur]

Serdâr-ı Ekrem Vezîr-i A‘zam el-Gāzî Mehemmed Paşa , Karamân  eyâle-

tine mutasarrıf olan Vezîr-i mükerrem Sirke Osmân Paşa , Urûm  eyâletine 

mutasarrıf olan Vezîr-i mükerrem Yörük Hasan Paşa , Sivas  eyâletine muta-

sarrıf olan Vezîr-i mükerrem Çerkes Mehemmed Paşa , Diyârbekir  eyâletine 

mutasarrıf olan Maktûl-zâde Vezîr-i mükerrem Alî Paşa , Bosna  eyâletine 

mutasarrıf olan Vezîr-i mükerrem Karayılan-zâde Alî Paşa  ser-bostâniyân-ı 

hâssa-i sâbık der-Edirne , vak‘a-i Hafsa ’da der-vezâret ihsân olunmuşdur. 

Haleb  eyâletine mutasarrıf olan Vezîr-i mükerrem İbrâhîm Paşa  silâhdâr-ı 

Şehriyârî der-sâbık fî zamân-ı el-Gāzî Sultân Ahmed  Hân, Ağa-i Yeniçe-

riyân-ı Dergâh-ı Âlî Vezîr-i mükerrem el-Gāzî Yûsuf Paşa . Temmet. 

İkişer tuğluları beyândur

Anadolu  Beğlerbeğisi el-Hâcî Hasan Paşa  , Kengiri  sancağına mutasarrıf 

olan Hüseyin Paşa , Niğbolı  sancağına mutasarrıf olan Tatar  Sâlih Paşa , Ki-

lis  sancağına mutasarrıf olan İbrâhîm Paşa , Kırşehir  sancağına mutasarrıf 

olan Abdülkādir Paşa , Saruhân  sancağına mutasarrıf olan es-Seyyid Ahmed 

Paşa , Karahisâr -ı Sâhib  sancağına mutasarrıf Ömer Paşa , Kayseriyye  san-

cağına mutasarrıf olan Ebûbekir Paşa , Ankara  sancağına mutasarrıf olan 

es-Seyyid Şa‘bân Paşa , Aksarây  sancağına mutasarrıf olan İvaz Paşa , Teke  

sancağına mutasarrıf olan Mehemmed Paşa , Adana  Beğlerbeğisi el-Hâcî 

Kürd -zâde Mehemmed Paşa , Tırhala  sancağına mutasarrıf olan el-Hâcî 

Mustafâ Paşa , Karahisâr-ı Şarkî  sancağına mutasarrıf olan Ebûbekir Paşa, 

Selânik  sancağına mutasarrıf olan Hasan Paşa, Yanya  sancağına mutasarrıf 

olan Mehemmed Paşa, Yenişehr [229b] sancağına mutasarrıf olan Mustafâ 

Paşa , Ohri  sancağına mutasarrıf olan Hüseyin Paşa , Sultânöni  sancağına 

mutasarrıf olan Fazlı Paşa , İç-ili sancağına mutasarrıf olan Abdülğafûr 

Paşa , Dukakin  sancağına mutasarrıf olan Mehemmed Paşa , Üsküb  sanca-

ğına mutasarrıf olan Mehemmed Paşa, Hudâvendigâr  sancağına mutasarrıf 

olan Dervîş Paşa , Avlonya  sancağına mutasarrıf olan Alî Paşa , Hersek  san-

cağına mutasarrıf olan Durmuş Paşa , Mar‘aş  Beğlerbeğisi el-Hâcî Alî Paşa , 

terakkî serdengeçdiler üzerine başbuğ olan el-Gāzî Cîn Alî Paşa , Bozan  

mutasarrıfı Kāsım Paşa .
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Ma‘zûl olan ikişer tuğlu paşalar

Topal Osmân  Paşa , Eyyûb  Paşa , İskaryeli Alî Paşa , İshâk Paşa , Dâvûd 

Paşa , Arslan Paşa , Mehemmed Paşa , Hân çerâğı Alî Paşa .

Der-beyân-ı mîr-livâ, bir tuğlu beğlerdür

Akşehir  sancağı beği Kurd Mehemmed Paşa , İskenderiyye  sancağı Tâhir 

Beğ , Bozok  sancağı Süleymân Beğ , Birezdin  sancağı Ahmed Beğ , İlbasan  

sancağı mutasarrıfı Zeynel Beğ , hâne-i hâssadan ber-murâd, Alacahisâr  san-

cağı Mehemmed Beğ , Vize  sancağı Hüseyin Beğ , İzdin  sancağına mutasarrıf 

İdrîs Beğ , Amasiyye  sancağına mutasarrıfı Serçeşme Beğ , Çirmen ’e muta-

sarrıf olan İbrâhîm Beğ , hâne-i hâssadan ber-murâd, konakçı tuğlar üzerine 

me’mûrdur.

Der-beyân-ı ma‘zûlîn mîr-livâ

Mahmûd Beğ , Acem Paşa -zâde Mehemmed Beğ , İbrâhîm Beğ , cebelü-

yân-ı Urûmili  Ömer Ağa , cebelüyân-ı Anadolı  Yûsuf Beğ .

[Der-beyân-ı] eyâlet-i Anadolı 

Tîmâr defterdârı, tîmâr defter kethudâsı, tîmâr çavuşlar kethudâsı, Kü-

tahya  alaybeğisi, Hudâvendigâr  alaybeğisi, Bolı  alaybeğisi, Karesi  alaybeği-

si, Kastamonı  alaybeğisi, Menteşe  alaybeğisi, Saruhân  alaybeğisi, Karahisâr  

alaybeğisi, Hamîd  alaybeğisi, Ankara  alaybeğisi, Kengiri  alaybeğisi, Aydın  

alaybeğisi, Teke  alaybeğisi, Sultânöni  alaybeğisi.

Der-beyân-ı eyâlet-i Karamân 

Tîmâr defterdârı, tîmâr defter kethudâsı, tîmâr çavuşlar kethudâsı, Si-

vas  alaybeğisi, Amasiyye  alaybeğisi, Canik  alaybeğisi, Divrik  alaybeğisi, 

Arapkîr  alaybeğisi, Bozok  alaybeğisi, Çorum  alaybeğisi. 

Der-beyân-ı eyâlet-i Mar‘aş 

Tîmâr defterdârı, tîmâr defter kethudâsı, tîmâr çavuşlar kethudâsı, 

Mar‘aş alaybeğisi, nâhiye-i Zamanik  alaybeğisi, Malatya  alaybeğisi, Ger-

ger  nâhiyesi alaybeğisi, Kars -ı Mar‘aş  alaybeğisi, Antâb  alaybeğisi, Hısn-ı 

Mansûr  alaybeğisi.
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Der-beyân-ı eyâlet-i Haleb 

Tîmâr defterdârı, tîmâr defter kethudâsı, tîmâr çavuşlar kethudâsı, Ha-

leb alaybeğisi.

Der-beyân-ı eyâlet-i Adana 

Tîmâr defterdârı, tîmâr [defter] kethudâsı, tîmâr çavuşlar kethudâsı, 

Adana alaybeğisi, Sivas  alaybeğisi, Tarsus  alaybeğisi, İç-il  alaybeğisi, Alâ’iy-

ye  alaybeğisi.

Der-beyân-ı eyâlet-i Diyârbekir 

Tîmâr defterdârı, tîmâr defter kethudâsı, tîmâr çavuşlar kethudâsı, 

Âmid  alaybeğisi, Siverek  alaybeğisi, nâhiye-i Birecik  alaybeğisi, zu‘amâ-i 

Hasküf , zu‘amâ-i Harîret , zu‘amâ-i Ergani,154  zu‘amâ-i Birecik, zu‘amâ-i 

Çavushak , zu‘amâ-i Taht .

Der-beyân-ı eyâlet-i Bosna 

Tîmâr defterdârı, tîmâr defter kethudâsı, tîmâr çavuşlar kethudâsı, Bos-

na alaybeğisi, Hersek  alaybeğisi, İzvornik 155 alaybeğisi.

Gün-i mezbûrda umûm hil‘atleri fermân-ı âlî mûcebince dört yüz on 

yedi. Hil‘atler ecnâslarıyla ilbâs olundı. Tatar Hân ’dan gayrı Kırımlı askeri-

ne ol gün hil‘atler ilbâs olunmamışdur. Bender  Muhâfızı Vezîr-i mükerrem 

Kara Mehemmed Paşa  hazretlerine dahi serâsere kaplu sırt semmûr kürk 

gönderilüp Bender ’deki olan ağalara ve zâbitânlara dahi hil‘atler gönderil-

di. Şu‘arâdan bir kimesne türki yapup mahall-i mezbûra münâsib olduğın-

dan bu mahalle kayd olundı:

Türki

Sa‘âdetlü Hünkârım fermân eyledi

Giderüz bu sene sefer üstine

Mehemmed Paşa[mız]  gör ki neyledi

Gāzîler yürüdi küffâr üstine

154 Metinde ِ ِ ِاْر
155 Metinde ْ ِ ُدْر ْ  ِا
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Gāzîler seherden köprüden geçdi

Nûş idüp ecelin şerbetin içdi

Cennetde hûrîler hulleler biçdi

Virdiler şehîdler ser ser üstine

‘Asr vaktinde [biz] varduk tabura

Nice şehîdleri koyduk kabire

Ahşam namâzında oldı gulgule

Eyledik Moskov ’ı târ u mâr üstine

Çünki sabâha dek eyledik cengi

Düşünüben Moskov  eyledi fendi

Yeniçeri156 ağası yüridi gitdi 

Yıkdı gāzîleri gar gar üstine157

Zevâl vakti geldi eyledi emân

Tatar  Hân askeri kurdılar kemân

Dîn-i İslâm askeri yüridi hemân 

Kıldılar küffârı zâr zâr üstüne

Bize lutf u ihsân eyledi Hudâ

Küffâr emân didi olundı nidâ

Mehemmed Paşa  vezîrin hizmetin edâ

İtdi küffâr ile ahd ü emânı

Virdi Moskov  bize Azak  illerin

Lutf-i Hak oldı açdık İsveç  yolların

Dir Mustafâ’m takınalum turna tellerin

Müstahak olmuşuz er er üstüne

Yedi bin mikdârı dahi turna telinden çelenkler şevketlü Hünkârımız 

gāzîler içün yapdırup gönderüp ocaklara tevzî‘ ve taksîm olunmuşdur. 

Rum  eyâletine mutasarrıf olan Vezîr-i mükerrem Yörük Hasan Paşa  haz-

156 Eksik varak bulunmaktadır. Bu kelimeden itibaren [230a]’ya kadar olan kısım Şevket Rado’nun adı 

geçen makalesinden alınmıştır.

157 [229b] yüzünün en altında “Yedirdik pilavı lenger üstine” ibaresi bulunmaktadır.
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retlerini eyâletiyle ma‘an ve hem tevcîhât bile olmak üzre İsveç  Kıralı’na 

ta‘yîn buyurılup memleketine gitmek üzre aceleten gönderildi ve kendüle-

rine serâsere kaplu sırt semmûr kürk ilbâs olundı.

Mâh-ı Receb-i şerîfin on ikinci cum‘a güni otâğ-ı hümâyûna Tatar 

Hân -ı âlî-şân, vüzerâ-yı izâmlar ve ocak ağaları ve zâbitânlar ve müsinn 

ihtiyârlar da‘vet olunup müşâvere iktizâ eylemekle, zîrâ bâ‘is-i sebeb budur 

ki; mâh-ı Cemâziye’l-âhir’in sekizinci cum‘a güni Müteferrikabaşı Emîrzâ 

Ağa ’yı ka‘laların teslîmi ve miftâhlarını getürmek içün ve yanınca ma‘an 

Çar-ı makhûr tarafından dahi yakınlarından bir kefere dahi bâ-ferman-ı 

âlî me’mûr idüp gönderildi idi. Vezîr-i mükerrem İsmâ‘îl Paşa ’ya dahi fer-

mân-ı âlî sâdır olup kal‘aların üzerine me’mûr olundılar idi. Gün-i mez-

bûrda ve târîh-i kitâbda geldi, fî 12 Receb sene 1123.

Ba‘dehû otâğ-ı hümâyûnda cem‘ olup müşâvere olundı. Ol gün müşâ-

vere tekmîl olmayup netîce virilmediğinden irtesi cum‘airtesi güne kalup 

ol gün oldukda yine otâğ-ı hümâyûna cem‘ olunup ve Çar-ı makhûrun 

ve sulhda her ne ki lisâna gelüp huccet-i Şer‘iyye ve bâ-temessük ile vâki‘ 

oldı, taraf-ı devlete ehl-i İslâm tamâmıyla teslîm olunmasına yarar rehîn-

ler virdikleri kefereleri dahi çağırdup Vezîr-i A‘zam hazretleri cümlenin 

muvâcehesinde kâfir-i makhûrlara şöyle cevâb buyurdılar ki, “Ey kâfir-i 

bî-dîn! Kal‘aların teslîmi içün tarafımızdan ve tarafınızdan mu‘temedün-

aleyh âdemler gönderildi idi. Şimdi gönderdiğimiz âdemler girüye gelüp 

şöyle takrîr-i kelâm iderler ki “Bir zamân ve bir müddet eğlenüp sonra 

teslîm ideriz.” dimişler. Bunun aslı nedür? Ve murâdınız dahi nedür? Hîle 

ve hud‘anızı âşikâre ider misiz? Yohsa tiz elden kafaları teslîm ider misiz? 

Ve illâ muhkem haklarınızdan gelinür, sizler içün dahi kurtulmak emr-i 

muhâldür.” didiklerinde Moskov  Çarı’nın rehînleri şöyle cevâb ve takrîr-i 

kelâm eylediler ki, “Devletlü efendim, şimdi bizde olan Azak  Kal‘ası’nda ve 

Taygan Kal‘ası ’nda vâfir toplarımız ve cebhânemiz ve zehâ’irimiz vardur. Ve 

bâ-husûs ki on beş senedür ma‘mûr olmadasız. Kamanitse ’[yi feth] eyledi-

niz. Bâ-husûs ol kal‘a ise böyle bizim kal‘alar gibi ma‘mûr değildi. Eger lutf 

idüp bu kullarınıza dahi altı ay mehil viresiz ve hâlâ kal‘alar içindeki [halk] 

ve zâbitlerimiz dahi böyle recâ iderler. Ve hîn-i sulhda siz bilmez miydiniz 

ki bunun keyfiyyeti böyle olacakdur? Şimdi bana böyle itâblı sözler söy-
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lersiz.” didikde, ol sâ‘at iki dizinin üzerine gelüp Vezîr-i mükerrem Yûsuf 

Paşa  ağa-i yeniçeriyân-ı Dergâh-ı Âlî şöyle takrîr-i kelâm buyurdılar ki, 

“Ey kâfir-i la‘în! Evvelâ meterisler öninde ayağıma yüzün ve gözün sürüp 

feryâd ü figān ve “Emân, el-emân, her ne isterseniz virelim ve kıralımın 

dahi umûrına vekîl-i mutlakım ve murahhasım, emân!” dir idin. Ol zamân 

hîç mehil falan yoğidi, hemân cân kaydına düşdünüz idi. Evvelâ ey kâ-

fir-i bî-dîn! Şevketlü Pâdişâhımızın kulları on beş senedür sefer görmeyüp 

henûz dimâğlarına dâd çalınup düşmenden intikām almayup intizâr üzre 

kalmışlardur. Evvelâ öyle mi zann idersin ki muhârebede ve muhâsarada 

ve mukāteleden hîle ve hud‘a ile kurtuldunuz da selâmete çıktınız da halâs 

olasız, emr-i muhâldür. Evvelâ Pâdişâhımızın sefer-i hümâyûnları vâki‘ 

oldukça yazı da birdür, güzi de birdür, kışı dahi birdür. Lâkin ey kâfir-i 

bî-dîn, bilmiş ve âgâh olasın ki seni nîme nîme ve parça parça idüp cân-ı 

habîslerinizi cehennem-râ ideriz.” diyüp bu minvâl üzre sözler ve cevâblar 

virdiler.

Ba‘dehû Tatar  Hân-ı âlî-şân hazretleri şöyle cevap buyurdılar ki, “Ben 

size ol vakitde söylemedim mi ki bu Moskov  Kıralı ve bütün kefereleri 

ahde vefâ itmez bir allâk kâfirdür. Cümle kefereler beyninde mezmûm ve 

hîleleri âşikâre çok vâki‘ olup bir allâk kâfirdür diyü feryâd eyledim. Sizler 

merhamet idüp sözleri dinlemeyüp kat‘â cevâb virmediniz.” diyüp usûl ile 

meclisden kalkdı gitdi. Çünki meclis böyle vâki‘ oldukda kış kış olup da-

ğıldı. Ve andan sonra rehîn-i mestûrların altındaki olan iskemlelerin alup 

tehevvüren ve mağdûben kaldırılup gice ve gündüz mesfûrları beklemek 

üzre dört etrâfın muhâsara eylediler, fî 14 Receb, sene 1123.

Ve ba‘dehû Moskov  Çarı’nın Azak  Kal‘ası’ndaki olan kumandanına Ki-

yov  Kal‘ası’na dâhil oldukdan sonra gönderdiği mektûbun tercümesidür 

Emîrzâ Ağa  yediyle gelen, hulâsası budur ki: “Azak Kal‘ası  muhâfazasına 

me‘mûr olan kumandanım, şöyle ma‘lûmun olsun ki Nehr-i Prut  kenârın-

da Boğdan  memleketinde Hoşgeçid  nâm karyede Âl-i Osmân  Pâdişâhının 

vekîl-i mutlakı olan baş vezîri Mehemmed Paşa  ile mukābil olup ve askeri-

mizin kaht[ı] kemâl mertebe olup ve hastalık dahi kemâl mertebe çok olup 

askerimize za‘f gelüp bu sebebden askerimiz pâyidâr olmayup bize gālib 

olmağ-ile ve hîn-i muhârebede mâbeynimizde sulh vâki‘ olup Kamanik  
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Kal‘ası yıkılup topı ve cebhânesi taburumda olan top ve cebhânemize bedel-i 

hediyye olmak üzre virilüp ve Azak Kal‘ası’nı dahi ke’l-evvel Âl-i Osmân’dan 

ne minvâl üzre aldık ise ol minvâl üzre kendülerine teslîm idesin. Ve Taygan 

Kal‘ası ’nın top ve cebhânemizi kendü ülkemizde ve kal‘a-i mezbûrı bütün yı-

kılup ve tâ ki Sultân Mehemmed  zamânında olan sulhumuzun hudûdına dek 

sulh olunup bu minvâl üzre teslîm idesin ve itdiresin. Nakz-ı ahde mugāyir bir 

işde bulunmayup basîret üzre olup bir ân ve bir sâ‘at tevakkuf eylemeyesin. Ve 

ba‘del-yevm Âl-i Osmân Pâdişâhına ve eli altında olan hukkâmına dahi kem 

nazar ile bakmayup ilâ yevmi’l-kıyâmi’s-sa‘âde göreyim seni, âkılâne hareket 

idesin.” Ba‘dehû bu mektûbı kumandan anladıkda Müteferrikabaşı Emîrzâ 

Ağa ’ya şöyle cevâb ider ki, “Al, kıralımın mektûbını hem götür ve hem şöyle 

cevâb idesiz ki Serdâr-ı Ekrem Vezîr Mehemmed Paşa ’ya, “Kıralımın fermâ-

nına itâ‘at iderim. Lâkin biz sizden Azak  Kal‘ası’nı aldığımız zamân altmış 

beş pâre top ve bir aded hâvan humbarası ile dört dîvâr aldık. Hâlâ şimdi ise 

altı yüz mikdârı topumuz vardur ve bu kadar humbaramız vardur ve mühim-

mât-ı seferiyye ve mühimmât-ı cebhânemiz vardur. Ve müceddeden bu kadar 

tabyalar ve hendekler ve şaranpolar çevirüp on beş senedür ma’mûr [u] âbâ-

dân olup ve bu kadar eşyâmız dahi vardur. Şimdi bu sâ‘at teslîm olunmak ne 

mümkindür. Evvelâ memleketimiz dahi ırakdur, birkaç bin arabaya muh-

tâcdur. Siz bu ahvâli anlamadınız mı ki Osmânlı  yedinden ne minvâl üzre 

alındı ise ol minvâl üzre girüye teslîm idesin? Böyle olduğı sûretde bu kadar 

izdiyâd şeyler vardur kimini götürecek ve kal‘anın dahi izdiyâdın yıkup harâb 

idecek. Evvelâ Taygan Kal‘ası ki vardur, bu kadar kal‘alarımızın ve palankala-

rımızın kilîdi olup ve cengci askerimizin zehâ’ir ve mühimmât-ı seferiyyemiz 

kal‘a-i mezbûrdadur ve hâlâ tersânemiz ve tophânemiz anda dökülüp anda 

yapılur. Bu makūle olan bir ânda ve bir günde nice olur? Bir vechile ne teslîm 

olınması mümkindür ve ne yıkılması mümkindür. Sizden recâ iderim ki 

bu kadar eşyâmızı ve bu kadar cebhânemizi içerüden çıkarup yedi sekiz bin 

mikdârı araba dahi tedârik idüp bir sene mikdârı izine muhtâcız.”” didikde 

merkūm Müteferrikabaşı Emîrzâ Ağa Kapudân Paşa Azak üzerine ser-asker 

olan Vezîr-i mükerrem Alî Paşa  hazretlerinin huzûrlarında keyfiyyet-i ahvâli 

takrîr-i kelâm idüp anlar dahi beynlerinde cem‘ olup müşâvere idüp ve azîm 

müşâvere olunup [230a] [kürkler] ilbâs olup üç yüz elli gurûş dahi bahşîş 

ihsân olundı. 
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Gelen ağanın takrîr-i kelâmı böyle idi ki; Yenikal‘a ’daki mevcûd olup 

hîn-i teslîmde kal‘a-i mezbûrdan taşra çıkan kefereler üç binden ziyâde 

olup eşyâların tamâmıyla taşra çıkarup ba‘dehû, “Gelün, kal‘ayı teslîm 

alun.” diyü haber geldikde İsmâ‘îl Paşa  hazretleri ve Kalgay Sultân  hazret-

leri ile ma‘an kal‘a-i mezbûra varılup ve içine girilüp Hakk Te‘âlâ’ya hamd 

ü senâ idüp şükürler eyledik.

Evvel-emrden hemân çimden olan kal‘anın civârların taraf taraf yık-

mağa başladıkda Tatar  askeri tâ’ifesi kal‘anın taraf taraf sür‘atle yıkıldığın 

gördüklerinde der-akab ağlayu ağlayu başların secdeye koyup hamd ü senâ 

iderlerdi, “Elhamdülillâhi Te‘âlâ, bu gözümüzdeki çıbanı Yâ Rabbi def‘ 

idivirdün gözümüz bakarken ve bir kimseye zarar itmeden cengsiz ve ci-

dâlsiz. Hakk Te‘âlâ Pâdişâh-ı İslâm’ın ömr-i devletini yevmen fe-yevmen 

ziyâde idüp, serîr-i saltanatında tûl-i ömr ile ber-karâr idüp hemîşe a‘dâsın 

makhûr ide Allâhu Azîmü’ş-şân!” diyüp feryâd u figān iderler. Bunların 

feryâd u fîgānı anunçü[n]dür ki; Urkapusı ’na on sekiz sâ‘atdür, Yenikal‘a  

muhdes olup vaz‘-ı binâ olaldan berü Tatar  askerinin ve bütün Kırımlı 

tâ’ifesinin hâb u râhatı gidüp re‘âyâlarının dahi zâd u zahîrelerine kıllet ve 

süreklerine dahi azîm rahnedâr olurlardı mesfûrlardan. Çünki ahvâl böyle, 

Hazret-i Serdâr-ı Ekrem Vezîr-i A‘zam Mehemmed Paşa  azîm hazz idüp 

ordu-yı hümâyûnda dahi asâkir-i mansûre münfa‘il olmuşken azîm sürûr 

hâsıl idüp her birimüz yeniden ihyâ olduk. Tatar Hân  hazretlerinin hilâ-

fı zuhûr itmek ile kendüye müte’ellim el virüp düşmenliği zuhûr itmek 

ile iltifâtdan dûr, seng-i mezâr yirine kodılar. Ve mukaddemâ dahi hîle 

ve hud‘ası zuhûr idüp lâkin Vezîr-i A‘zam izhâr itmezdi, dâ’imâ iltifât ve 

kerem ve ihsân iderdi. Ammâ asâkir-i İslâm’ın inhizâmına sebeb olmak 

isterdi velâkin Vezîr-i A‘zam Hân hazretlerinin hilâfını işleyüp umûrın ve 

asâkir-i mansûreyi Allâhu Azîmü’ş-şân’a emânet eylemiş idi derûnca. 

Pençşenbih güni mâh-ı Şa‘bân-ı şerîfin üçünci günidür, fî 3 Ş, sene 

[1]123. Yenikal‘a ’nın teslîmine ve yıkılmasına me’mûr olan Düstûr-ı mü-

kerrem Vezîr-i mükerrem İsmâ‘îl Paşa  hazretlerinin silâhdârı mektûbları ile 

geldi. Cevâb böyledür ki: “Elhamdülillâhi Te‘âlâ Yenikal‘a’yı kefere yedin-

den kabza-i tasarrufumuza aldık ve yetmiş üç aded topı çıkdı ve mükellef 

cebhânesi ve kumbarasın aldık. Kefere nâmında bir Moskov  kalmadı. Ve 
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sâdır olan fermân-ı âlîleri mûcebince kal‘a-i mezbûr hedm ve tophânesi, 

mühimmât-ı seferiyyesi her ne ki vardur, arabalar tutup ve yükletdirüp Özi  

Kal‘ası’na göndermedeyiz. Ve kal‘a-i mezbûrun dahi bütün yir ile berâber 

olması az kalmışdur, elhamdülillâhi Te‘âlâ. Fe-lillâhi’l-hamd,158 Hakk 

Te‘âlâ, efendilerimizin vücûd-ı hümâyûnların hatâlardan hıfz idüp sâye-i 

sa‘âdetlerin kulları üzerinden dûr eylemiye.” Silâhdâr-ı merkūma hil‘at ve 

bahşîş ihsân olundı.

Cum‘a güni meks, fî 4 Ş. Gün-i mezbûrda ordu-yı hümâyûnda ne ka-

dar ki kovcı arabaları ve sirem arabaları vardur, ale’s-seviyye bâ-fermân-ı âlî 

ber-mûcib-i mübâşir ta‘yîn buyurılup ale’l-esâmî defter olunup kalanlık el 

virmedi, bir ferd kovcı arabasını ve bâygîrlerini kurtarmağa halâs olmadı. 

Ancak vezîr kethudâsı-i sâbık Abdülkerîm Efendi  rûznâmçe-i hümâyûn 

hâcesi olup alîlü’l-mizâc olmağla arabası kaldı. Arabaların cem‘ eyledikle-

rin hikmeti bu idi ki; cem‘ olan arabaları İsveç  Kıralı’na gönderile, kimi-

sine ağırlığın yüklede ve kimisine zahîre yüklene, tiz elden tedârik [olına], 

İsveç’[e]159 dahi kalka gide.

Cum‘a güni meks. Gün-i mezbûrda mukaddemâ hatt-ı hümâyûn-ı şev-

ket-makrûn ile gelen Mîrâhûr-ı Evvel Alî Ağa  gün-i mezbûra gelinceye 

dek eğlenüp Âsitâne -i Sa‘âdet ’e revâne oldı. Ve mezbûr Mîrâhûr-ı Evvel 

Alî Ağa’yı mansûbdan160 ref‘, tabur-ı makhûrun müjdesiyle giden Osmân 

Kethudâ’ya virildi, derd-mend bîçâre Alî Ağa mahzûnen gitdi. 

[230b] Fî 6 Ş, sene 1123. Âsitâne -i Sa‘âdet ’den Pâdişâh-ı âlem-penâh 

hazretlerinin Dergâh-ı Âlî kapucıbaşılarından mukaddemâ ordu-yı 

hümâyûna gelüp fermân-ı âlî ile me’mûren İsveç  Kıralı’nı Bender ’den kal-

dırmasına ta‘yîn olunmuş idi. Merkūm Mehemmed Beğ  Bender’e varup 

vüzerâ-yı izâmlar ile ve ocaklular ile İsveç Kıralı’na mülâkî olup muvâ-

cehe-i hatt-ı hümâyûnı kendüye teslîm idüp İsveç Kıralı dahi şapkasını 

başından çıkarup hatt-ı hümâyûna ikrâm ve gözlerinden yaş ceyrân idüp 

hatt-ı hümâyûn kırâ’at olundukda, “Sem‘an ve tâ‘aten giderüm lâkin bir 

gün mehil viresiz. Kendü aklıma danışup etbâ‘ımla müşâvere ideyim. İr-

158 “Hamd Allâh’a mahsustur.”

159 Metinde ج ا
160 Bu kelime yazma metnin tamamında “mansıb” kelimesinin karşılığı olarak kullanılmıştır.



112 METİN

tesi gün gelin cevâbınızı alun.” didikde bunlar dahi, “Pek ma‘kūl.” diyüp 

meclis dağılup irteye kaldı. 

Ba‘dehû irtesi gün vardıkda tercümânın yediyle bir defter, deftere 

dahi nazar eylediklerinde şöyle tahrîr eylemiş ki, “İki yüz elli kîse ocaklu 

ağalarına ve neferâtlarına deynim vardur, üç yüz kîse dahi bunda kendü-

me müte‘allik masârifim vardur. Şevketlü Hünkârımızdan bin kîse dahi 

harclık nâmında isterim.” diyü tahrîr olunmuş. Hemân Kapucıbaşı Me-

hemmed Beğ  ol sâ‘at şöyle cevâb ider ki, “Dinle imdi ey Kıral, sen deli 

misin, yohsa bunak mısın? Evvelâ sen Devlet-i Âl-i Osmân ’ın toprağına 

ayak basalu iki seneden mütecâviz olup, ol günden bu güne gelinceye 

dek sana mîrîden günde yetmişer, yüz ellişer gurûş, nafaka bahâ ta‘yîn 

olundı. Bundan sonra bu kadar kîseler karz aldın ve bu kadar kîseler 

dahi ihsân, donanmış atlar ve kürkler hedâyâ şevketlü Hünkârımız ihsân 

eyledi. Kat kat tekrâr sekiz yüz elli kîse karz almak üzre istedin. Hünkâ-

rımız dahi dirîğ itmeyüp virdi ve temessüki yine sana gönderüp hibe 

eyledi ve bir def‘a dahi iki yüz elli kîse. Bunlardan mâ-‘adâ sana otuz kırk 

bin ceng-âver atlu askeri ta‘yîn eyleyüp bilesince gitmek üzre müheyyâ 

ola ve bunların cümlesini zâd u zehâ’irin dahi mîrî çekecekdür ve her 

birlerine bahşîşler virecekdür. Şevketlü Hünkârımız bu kadar şeyin izâ‘a-

tı ve masârifine sebebsiz size olan ikrâm ferd ü vâhide olmamışdur.” diyü 

takrîr-i kelâm idüp, nasîhat-âmîz olmadığından merkūm Mehemmed 

Beğ  ordu-yı hümâyûna gelüp Hazret-i serdâr Vezîr-i A‘zam’a vech-i meş-

rûh üzre mâcerâyı ve keyfiyyet-i ahvâli takrîr eyledikde, Vezîr-i A‘zam 

hazretleri Kapucıbaşı Mehemmed Beğ’e tahsîn-i âferîn idüp, “Ber-hu-

dâr ol, yolıyla cevâb virmişsin. Ancak Kıral-ı mesfûrın sonraki müşâve-

resinin sözini kabul eyledin. Ma-vaka‘a’l-hâl böyledür.” diyüp yüz kîse 

nukūd Kıral-ı mesfûra harclık, iki yüz elli kîse deynini dâyinlere edâ 

idüp eger gider ise bu minvâl üzre Mehemmed Beğ’i tekrâr Bender ’e, 

İsveç  Kıralı’na gönderdi ve hattâ ulûfe virilüp hazînede akça kesîr gel-

mek ile yüz kîsenin tekmîlini ba‘zı kimesnelerden otuz kîse mikdârı karz 

aldılar.

Pazar güni meks. Pazarirtesi meks. Salı güni meks. Gün-i mezbûrda 

“Yenikal‘a ’nın yir ile berâber olup tamâmıyla edâsı müyesser olup mu‘attal 
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kalmışdur.” diyü haberin el-Hâcî Mustafâ Paşa ’nın silâhdârı gelüp takrîr 

eyledi. Gün-i mezbûrda Çar-ı Moskov ’un baş vezîri Şeremet-oğlı ’ndan 

mektûb geldi. Ve mektûb ile bir defter ma‘an çıkup mazmûn-ı mektûb 

böyledür ki: “Hâlâ Âl-i Osmân  Pâdişâhının baş vezîri Serdâr-ı Ekrem 

Vezîr-i A‘zam efendim sultânım hazretlerinin rikâb-ı şerîflerine yüz sür-

dükden sonra, Hakk Te‘âlâ vücûd-ı şerîfinizi hatâlardan hıfz idüp hemîşe 

devlet ile müstedâm-ı ömr ile ber-karâr olup sâye-i merhametlerin âmme-i 

nâs üzerinden dûr itmeyesiz. Benim efendim sultânım, giderken Tatar  eş-

kıyâsı askerimizden bir vâfirin yağma idüp hakāret itmekle, gönderilen 

deftere manzûr-ı şerîfiniz oldukda, eger dostumuz iseniz defter mûcebince 

tamâmıyla isteriz, tedârik itdürüp gönderesiz. Felân mahalde zâyi‘ olmuş-

dur.” [231a] Ol sâ‘at fermân-ı âlî sâdır olup, Hân kapu kethudâsı olan hâlâ 

defter emîni Davul İsmâ‘îl Efendi ’yi çağırup, Tatar Hân  hazretlerine gön-

derüp azîm tenbîh ve te’kîd olunmuşdur ki defter mûcebince buldurdup, 

bulunan kefereler Şeremet-oğlı ’na teslîm ve teslîm eylediğini “Şeremet-oğ-

lı’ndan mektûb isterim.” diyü fermân buyurdılar.

Ve çehârşenbih güni meks, fî 10 Şa‘bân, sene 1123. Nehr-i Prut  kenâ-

rında karye-i Velen  nâm mahalde otuz yedi gün oturak olunup, otuz se-

kizinci güni göç ile “Allâh Allâh!” iderek demüri koparup, mâh-ı Şa‘bân-ı 

şerîfin on ikinci cum‘a güni karye-i Tomarova ’ya dâhil olunmuşdur. Kalk-

dığımız yurt yirinden Tomarova üç buçuk sâ‘atdür. Tomarova’nın ken-

düsine konulmayup bütün ordu-yı hümâyûn bir sâ‘at mikdârı Alarkaç ’a 

konuldı, beş altı yüz mikdârı evli köydür, fî 12 Şa‘bân, sene 1123. Büyük 

Tezkireci İbrâhîm Efendi  Vezîr-i A‘zam hazretlerinin kethudâsı Osmân 

Ağa  Âsitâne’ye müjde ile gidüp, mîrâhûr-ı evvel-i Şehriyârlığa istihdâm 

olunup, bu sebebden mezbûr İbrâhîm Efendi  vekîl idi. Târîh-i mezbûrda 

Sadr-ı A‘zam hazretlerinin asıl kethudâlığına ferâceye kaplu sırt semmûr 

kürk ilbâs olundı. 

Cum‘airtesi meks. Gün-i mezbûrda Boğdan  memleketine mukaddemâ 

me’mûr olan Vezîr-i A‘zam hazretlerinin delübaşısı gitmiş idi, geldi ve 

ma‘an Boğdan Beği’nin vekâletliğini iden kefereyi kayd u bend ile getürdi. 

Hulasâ budur ki; Çar-ı makhûr tabur-ı makhûrından ayrılup, kendüsinin 

tahtgâhı olan Yaş ’a vardıkda hufyeten yüz araba zahîre virüp vâfir kîse cem‘ 
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idüp tama‘-ı hâm sebebiyle hıyâneti zâhir olup ve ba‘zı fenâ işleri dahi 

zuhûr ve nümâyân oldukda ana binâ’en habs olundı.

Fî 14 Şa‘bân, sene 1123. Pazarirtesi meks. Gün-i mezbûrda mukad-

demâ fermân-ı âlî ile me’mûr olan gediklü müteferrika ağalarından Mısr-

lı-oğlı Mehemmed Paşa ’nın kethudâsı geldi ve Yenikal‘a ’nın metânetin ve 

istihkâmın şöyle takrîr ider ki, kal‘a-i mezbûrun vasfı böyledür ki; dört 

bölükden üç bölüğün su tarafına virüp, bir bölüği karada olup, anı dahi 

çimenden yapmış ve şol kadar sarpdur ki, bir şeylere benzemez. Fe-lillâ-
hi’l-hamd yıkılup hâk ile yeksân olmuşdur ve hattâ yıkılması gāyet ile ace-

leten olduğından cümle kal‘anın içinde olan esvâb ve meta‘ların taşraya 

yığdırup gözleri bakarken hedm olunmuşdur. Samar dimâğında olan kal‘a-

ya, nâm-ı dîger Kamanik , Samarit  Suyı öninden akmak ile sarp kal‘adur, 

yıkılan kal‘adan ötesi yüz kırk dört sâ‘at yir olup, aslâ şenlik olmayup, Hey-

hât Sahrâsı  dimekle menşûrdur. Ve Tatar  askeri azîm hamd ü senâ idüp ve 

bu nîmet-i uzmânın şükrini bilürlerdi.

Sadr-ı A‘zam hazretleri gün-i mezbûrda İsmâ‘îl Paşa  hazretlerine kürk ve 

hil‘atler muhabbeten ve hem işin tekmîlinden hazz idüp ana binâ’en gönder-

diler. Gün-i mezbûrda İsveç  Kıralı’nın yakınlarından âdemîleri geldi ve Tatar  

Hân hazretleri dahi otâğ-ı hümâyûna gelüp ordu-yı hümâyûnda silâhdârân 

dâ’iresinin üsti tarafına başkaca sâyebân ve dâ’ire Hân hazretleri içün kurı-

lup, anlar dahi etbâ‘ıyla mahall-i mezbûra teşrîf buyurdılar. Gün-i mezbûrda 

vüzerâ-yı izâmlar dahi otâğ-ı hümâyûna gelüp, hufyeten müşâvere olunup, 

mefhûmı ma‘lûm olmayup, mîr-i mîrânlar dahi gelmemişdür.

Salı güni meks, fî 16 Şa‘bân, sene 1123. Mâh-ı Şa‘bân-ı şerîfin on altın-

cı çehârşenbih güni Tomarova  nâm karyeden tuğlar gidüp karye-i Kartal ’a 

revâne oldı. Pençşenbih güni otâğ-ı hümâyûn ile asâkir-i mansûre Kar-

tal nâm karyeye dâhil olundı. Karye-i Kartal, sâ‘at 5. Lâkin Tomarova’dan 

ordu-yı hümâyûn bir sâ‘at ırak konılup avdet olundukda Tomarova’nın 

nihâyetine gelinceye dek bir sâ‘at bir çeyrekdür. Köy-i mezbûrdan köprü 

kurılan yir iki buçuk sâ‘at yirdür, köprü-i mezbûrdan tekrâr köprüye bir 

çeyrekdür. İkinci köprüden karye-i Kartal bir buçuk sâ‘atdür, mecmû‘ısı 

beş sâ‘atdür. Lâkin evvelki köprüden Kartal’a varıncaya dek kıyı sıra göl 

suyı ile gidilür.
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[231b] Fî 18 Şa‘bân, sene 1123. Mâh-ı Şa‘bân-ı şerîfin on dokuzuncı 

cum‘a güni İsakcı ’ya umûmen asâkir-i İslâm dâhil olundı. Hattâ Tuna  Su-

yı’nın üzerindeki köprüyi Vezîr-i A‘zam geçerken Tuna donanması anda 

mevcûd bulunmak ile azîm şenlikler idüp ve hattâ ordu-yı hümâyûnda 

mevcûd bulunan toplar dahi anda olup, anlar dahi kendü gülleleri ile atı-

lup bir vâfir şenlik olunmuşdur. Cümle asâkir-i İslâm ol kadar hazz idüp 

vatan-ı asliyyeleri kat kat hâtıra hutûr idüp, nâ-ümid olan ahvâlde mes-

rûren ve mansûren olup hamd ve Yezdân’a şükr iderdik. Zîrâ ahvâl böyle 

ma‘lûmdur ki; Çar-ı Moskov  bizim kabza-i tasarrufumuzda olan re‘âyâ-

lar birlik olup, bütün re‘âyâ Çar-ı makhûra mütâba‘at üzre olup, hemân 

bir işârete muntazırlardı. Elhamdülillâhi Te‘âlâ düşmen inhizâm oldukda, 

re‘âyâlar dahi makhûr oldılar.

Fî 20 Şa‘bân sene 1123. Cum‘airtesi meks. Pazar güni meks. Pazar 

güni ikindiden sonra Dergâh-ı Âlî çavuş ağaları vüzerâ-yı izâmlara ve ocak 

ağalarına gidüp şöyle tenbîh eylediler ki, inşâ’allâhu Te‘âlâ Vezîr-i A‘zam 

hazretlerinin fermân-ı âlîsi böyledür ki: “Yarınki gün otâğ-ı hümâyûna 

teşrîf buyursunlar, sâ‘at üçde iken müşâverem vardur.” Gün-i mezbûrda 

sâdır olan fermân-ı âlîleri mûcebince şâfi‘î vaktinde cem‘ olunup ol va-

kitde Azak  Kal‘ası’nın me’mûr olan ser-askere teslîm olunup ve Taygan 

Kal‘ası ’nın dahi içindeki olan cümle kefereler mâl-i erzâkın cümle çıkarup, 

beş sâ‘at kal‘adan alarkaca taşıyup, kal‘a-i mezbûrun her tarafları yıkılmağa 

başlandığı müjde haberin Tatar  Hân hazretlerinin dîvân efendisi Hasan 

Efendi , Hân hazretlerinin kapu kethudâsı İsmâ‘îl Efendi ’ye gelüp ve ma‘an 

Vezîr-i A‘zam hazretlerine getürüp mektûblar kırâ’at olunup mefhûm 

ma‘lûm-ı devletleri oldukda hil‘atler ilbâs buyurılup, merkūm Hasan Efen-

di’ye bir kat mükemmel esvâb sırt semmûr kürki ile beş yüz gurûş ihsân 

olunup, asâkir-i İslâm bir kat ve kat kat mesrûr oldılar. Ve müşâvereye 

dahi rehînleri bile da‘vet olundı. Meclis tamâm oldukdan sonra hâzırûn 

olanlara Serdâr-ı Ekrem Vezîr-i A‘zam el-Gāzî Mehemmed Paşa  hazretleri 

şöyle cevâb buyurdılar ki, “Dinle imdi vüzerâ kardaşlarımız ve ocak ağaları! 

Evvelâ İsveç  Kıralı’nın ahvâli içün sizi cem‘ idüp bu ahvâl neye müncerr 

olup, bu kâfir kendü memleketine gitmeyüp, bir hîlekâr ve bir allâk-ı cihân 

kâfirin elinden halâsı nice mümkindür? Hakkında bu kadar ihsânlar ve 
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bu kadar tedbîrler görüp ve kendüsinin tedbîrine dahi muhâlefet itmeyüp 

tabî‘atınca vardık, olmayup bu çıban kaldı. Elhamdülillâhi Te‘âlâ bu sene-i 

mübârekede Hakk Te‘âlâ me’mûlümüzden ziyâde virdi.” diyüp âh idüp 

göğüs çekdi. Su’âle cevâb virdiler ki: “Devletlü efendim sultânım, sizler 

a‘lemsiz.” Ve ba‘dehû tercümânlara şöyle cevâb buyurdılar ki: “İsveç  Kı-

ralı şöyle cevap ideyürür ki, “Ben gitmem, zîrâ beni bunlar elbette yolum 

bekleyüp yok idüp helâk iderler, anladım, bildim.” dir. Cevâbın nedür? Bu 

özri bahâne ideyürür.” Rehîn-i mesfûrlar yir öpüp şöyle cevâb virdiler ki, 

“Devletlü sultânım, evvelâ bizim kıralımızın sulhı sulhdur. Öyle sulhdur 

ki ilâ yevmi’l-kıyâmi’s-sa‘âdeye değin emrinize mutî‘, fermânınıza inkıyâd 

üzreyiz. Hakk Te‘âlâ cümlenizi dâ’im eyliye. Evvelâ sulhda her ne ki lisâna 

gelüp edâsına zâmîn olduk ise cümlesini edâ eyledik, kusûr kalmadı ve 

kaldı ki İsveç Kıralı’nın vilâyetine gitmesi. İsveç Kıralı’nın kendü memle-

ketine gitmesi yolları açıkdur ve bizden havf itmesin ve kıralımızdan dahi 

havf üzre olmayup, mâdemki sizin tarafınızdadur, sizin dostunuza dost, 

düşmeninize düşmeniz.” diyüp sükût eylediler. 

Ve ba‘dehû Vezîr-i A‘zam şöyle cevâb buyurdılar ki: “Hîn-i sulhda dâ-

hil olup İsveç  Kıralı emniyet ile gidüp bir ferdine zarar gelmemek üzre 

takayyüd ve ihtimâm üzre olundı ve cümleniz dahi böyle olduğın bilür-

siz.” [232a] Cümlesi dahi: “Belî efendim, böyledür ve böyle biliriz.” Tekrâr 

Vezîr-i A‘zam hazretleri şöyle cevâb buyurdılar ki, “Evvelâ; İsveç Kıralı 

kemâl mertebe havfa düşüp, bir vechile Moskov  içinden gitmesini kendü-

si münâsib görmeyüp, ibtidâ Bender ’den kalkup Ulah ’dan Leh  toprağına 

gide, Leh’e varıncaya dek zâd u zahîresini mükemmel görevüz. Sâniyen; 

Lehli dahi kendü ülkesinden çıkıncaya dek zâd u zehâ’iri virüp, hîçbir şeye 

zarûret çekmeyüp, refâhiyyet üzre gide, tâ ki Saksı  memleketine varıncaya 

dek, ba‘dehû kendü memleketine vara. Biz dahi buna râzı olup bu minvâl 

üzre tedârikler görüp, kavî rehînler aldık. Yine tekrâr bu sözinden dahi 

rücû‘ idüp, “Yok benim bir gayrı murâdım dahi vardur.” “Ya murâdın ne-

dür?” didikde şöyle cevâb göndermiş ki: “Evvelâ elli bin güzîde ceng-[âver] 

atlu Osmânlı  askeri isterim ve bundan sonra altmış pâre top ve mükemmel 

cebhânesiyle otuz bin mikdârı Tatar  askeri dahi isterim ve bu cümle aske-

rin başları bana tâbi‘ olup, ben her ne ki söylersem sözümi tutup emrime 
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mutî‘ olsunlar.” dir. “Bu makūle iş sulha mugāyir bir işdür ve hem bir 

vechile mümkinâtdan değildür. Evvelâ bu kadar asker ne yir ve ne içer? 

Vardukları yiri harâb [u] yebâb idüp, henûz gavgā büyüse gerekdür. Düş-

men dahi çoğalup, giden askerimizden dil çıkmasa gerekdür. Bu olmaz.” 

diyü kendüsine cevâb virdik. Bu sözümüzden darılup dâm-ı tezvîrâtın hîle 

ve hud‘a ile devletimizi mashara ideyürür!” Bu makūle sözler buyurdılar.

Ba‘dehû dönüp rehîn-i mesfûrlar dahi şöyle takrîr-i kelâm eylediler ki, 

“Devletlü sultânım, eger İsveç  Kıralı kendü geldüği yoldan giderse mâlen 

ve bedelen kefîl olurum ve kıralımızın dahi vekîl-i mutlakıyım ve cümle-

nin dahi her ahvâle murahhasım. Lâkin kendü hudûdumuz ve toprağımız 

içinden gider olduğı sûretdedür, âhar kıralın ülkesinden giderse zâmîn ol-

mam ve olmazlar.” diyüp sükût eyledi.

Ba‘dehû Vezîr-i mükerrem Yûsuf Paşa  ağa-i yeniçeriyân-ı Dergâh-ı Âlî 

iki dizinin üzerine gelüp şöyle cevâb buyurdılar ki, “Evvelâ biz bu âna ge-

linceye dek İsveç  Kıralı’nı kendü memleketine gitdi biliriz. İmdi, bu kadar 

zahmet ve mîrî izâ‘at olunup ve bu kâfirin hîle ve hud‘ası nümâyân oldı, 

fî mâ-ba‘d ve Şer‘-i Mutahhara’ya mürâca‘at idelim, Allâhu Te‘âlâ ne emir 

itmişdür?” diyüp sükût eyledi. Ba‘dehû ordu-yı hümâyûn kādîsı efendi 

hazretleri kitâba bakup, “Mesâ’il böyledür ki; bir kâfir gelüp misâfir olsa, 

bir sene tamâmına değin kendüsine ikrâm oluna. Eger memleketine git-

meyüp İslâm toprağında kaldığı sûretde kendüsine İslâm arz oluna. Eger 

kabûl itmez ise harâc teklîf oluna.” diyüp cevâb virdiklerinde, ol sâ‘at Me-

hemmed Beğ  yediyle İsveç Kıralı’nın ilçisi Bender ’den geldi idi. Otâğ-ı 

hümâyûna da‘vet olunup geldikde Vezîr-i A‘zam tehevvüren gadab ile İsveç 

ilçisine şöyle cevâb buyurdılar ki, “Kıralın didikleri dînsize söyle cümlesi-

nin muvâcehesinde, işde kendüsine tekrâr beş yüz kîse akça ve bin kadar 

müslümân askerinden kendüsine ta‘yîn ve bir [o kadar] sultânın161 kendü 

Tatar  askeri ile, ol dahi iki bin mikdârı olur. Bu minvâl [üzre] var git Ben-

der ’e, kıralın habîse söyle Leh  cumhûrından gitsün. Eger bir dahi muhâ-

lefet iderse kendüsine bir yir gösterüp anda oturup sâ’ir re‘âyâlar gibi ola. 

Eger dîn-i İslâm ile müşerref olursa her vechile kendüsine enfa‘dur. Durma 

git, cevâbına muntazırım.” diyüp yolladılar. 

161 “sultân” kelimesi sehven mükerrer yazılmıştır.
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Tekrâr meclisde rehînler şöyle cevâb eylediler ki: “Devletlü sultânım, 

İsveç  Kıralı sulh güninden bu âna gelinceye dek vâfir mektûbları tutulup, 

etrâf u eknâfdaki162 olan kırallara “Âl-i Osmân  Moskov  ile sulh olmadı, 

sulhları sulh-ı kâzibedür.”, dahi bu misillü çok sözleri vardur.” Yir yirden: 

“Belî efendim, bu rehînlerin sözü yirinde olmak gerekdür, zîrâ bu kâfirin 

kaydı görülmez ise ortalıkdan muhtelil müşevveş sözler [232b] eksik ol-

maz.”

Vüzerâ-yı izâmların her biri gûnâ-gûn sözler söyleyüp ba‘dehû Vezîr-i 

mükerrem Yûsuf Paşa  ağa-i yeniçeriyân-ı Dergâh-ı Âlî şöyle cevâb [virdi 

ki], “Bu kâfirin kırallığı elinden çıkup bir tarîk-i hîle ve hud‘a ile Leh  cum-

hûrına kıral olmak ister. İmdi, sâdır olan [fermân-ı] âlîye inkıyâd iderse 

ne güzel, eger itmezse ellerine ip, boğazına zincîr dakup getürüp İsakcı  

manastırında ata kon, dursun, meclis dağılsun, cenâb-ı sa‘âdetiniz râhata 

varsun.” diyüp meclis dağıldı.

Fî 22 Şa‘bân, sene 1123. Pazarirtesi meks olunup gün-i mezbûrda Âsitâ-

ne -i Sa‘âdet ’den suffa  bekçisi bostâniyân-ı hâssa aceleten hatt-ı hümâyûn-ı 

şevket-makrûn ile gelüp mülâkî-i Hazret-i Sadr-ı Âlî oldı. Mazmûn-ı hatt-ı 

hümâyûn böyledür ki: “Serdâr-ı Ekrem Vezîr-i A‘zamım Mehemmed Paşa  

sensin ki, hatt-ı hümâyûnum vusûlinde asâkir-i mansûremi ve Sancağ-ı 

Resûlullâh’ı bir ân tevakkuf itmeyüp huzûr-ı hümâyûnuma selâmet ile ge-

türesin inşâ’allâhu Te‘âlâ.”

Gün-i mezbûrda İsveç  Kıralı’nın ilçisi Çavuşbaşı Habsi’nde idi. İlçi-i 

mesfûr çavuşbaşı ağaya takrîr-i cevâb ider ki, “Sultânım, evvelâ beni bu 

habsden halâs idesiz. Bender ’e varayım, kıralım ile görüşüp söyleşelim ve 

kıralımın dahi göynün yapup vilâyetimize gidelim. Umarım sözümde hilâf 

çıkmayup ve sözüme dahi i‘timâd buyurasız. Ne kadar ben bunda habs 

olsam ol kadar gün işimiz mün‘akis olup işimizin husûli müyesser olma-

yup düşmenlerimiz dahi hazz ider. Bu böyledür, siz a‘lemsiz.” didikde ve 

“Hem bir pâdişâh memleketimde durmasın gitsün ve hem Şer‘-i Şerîfiniz 

el virmezmiş, pek ma‘kūl, biz dahi râzıyuz, her vechile emrinize râzıyuz. 

Emr sizindür, zôr ile güzellik olmaz.” diyüp feryâd u figān eyledi. Bu kerre 

162 Metinde ه ِכ َ ْ ا َ ْ اِف اَ َ ْ اَ
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Çavuşbaşı şöyle cevâb virdi ki: “Hele te’hîr eyle bakalım, Sadr-ı A‘zam haz-

retlerine söyleyelim, sizin ahvâliniz görilür.”

Salı gün[i] meks. Çehârşenbih güni meks, fî 24 Şa‘bân, sene 1123. 

Gün-i mezbûrda topcılar ve top arabacılar ocaklarına izin virilüp İsakcı  

menzilinden kalkup yola revâne oldılar. Ve Mısr  Beği’ne ve Mısrlı askerine 

ve Sivas  eyâletine mutasarrıf olan Düstûr-ı mükerrem Çerkes Mehemmed 

Paşa ’ya ve cebeciyân-ı Dergâh-ı Âlî ocağına ve Diyârbekir  eyâletine mu-

tasarrıf olan Düstûr-ı mükerrem Maktûl Kara Mustafâ Paşa -zâde Alî Pa-

şa ’ya ve Bosna  eyâletine mutasarrıf olan Düstûr-ı mükerrem Karayılan-zâ-

de ser-bostâniyân-ı Edirne  der-sâbık Alî Paşa fî zamân-ı Sultân Mustafâ  

vak‘a-i Hafsa ’da nâ’il-i merâm, Karamân  eyâletine mutasarrıf olan Düstûr-ı 

mükerrem Sirke Osmân Paşa  silâhdâr-ı şehriyârlıkdan ber-murâd, fî 

evâ’il-i Sultân Mustafâ Haleb  eyâletine mutasarrıf olan Düstûr-ı müker-

rem İbrâhîm Paşa  silâhdâr-ı Şehriyârî fî zamân-ı el-Gāzî Sultân Ahmed  

Hân târîh-i kitâbda bu kadar ocaklara izin ve vüzerâ-yı izâmlara dahi izin 

olunup mansûblarına revâne oldılar. Ve hattâ Düstûr-ı mükerrem Vezîr-i 

mükerrem el-Gāzî Yûsuf Paşa  yeniçeriyân-ı Dergâh-ı Âlî’nin dahi tuğı bile 

gitdi.

Bu kadar asâkir-i İslâm hamd ü senâ iderek yola revâne oldılar. Zîrâ 

samanın beher vukıyyesi dörder akçaya çıkup, arpanın dahi beher yemi 

dörder paraya çıkmışdı ve kıs alâ hâzâ. İrtesi gün mâh-ı Şa‘bân-ı şerîfin yi-

girmi beşinci pençşenbih güni Yûsuf Paşa  ağa-i yeniçeriyân-ı Dergâh-ı Âlî 

İsakcı  menzilinden kalkup Babadağı  menziline fermân-ı âlî olundı. Mâh-ı 

Şa‘bân-ı şerîfin yigirmi altıncı cum‘a güni Sancağ-ı Resûlullâh ile Vezîr-i 

A‘zam el-Gāzî Mehemmed Paşa  hazretleri umûmen asâkir-i mansûre ile 

İsakcı menzilinden kalkup Hacıkeykışlası ’na revâne olundı. Cum‘airtesi 

Babadağı  menziline dâhil olundı.

Pazar güni meks olundı. Gün-i mezbûrda Bender  tarafına mukaddemâ 

giden Selâm Ağası Mehemmed Ağa  Hazret-i Vezîr-i A‘zam’ın [huzûrına] 

[233a] geldi. Merkūm Selâm Ağası Mehemmed Ağa İsveç  Kıralı’ndan şöy-

le takrîr-i kelâm ider ki: “Emriniz ile İsveç Kıralı’na varup vilâyetine gitme-

si içün ol kadar takayyüd ve ihtimâm olundı ki bir vechile takrîr idemem. 

Sonraki cevâbı budur ki: “Memleketime gitmem ve bana sizin askeriniz ge-
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rekmez, eger isterseniz virdiğiniz ta‘yînâtımı dahi kat‘ idiniz, nereden gel-

din ise oraya git. Ulü’l-emre dahi itâ‘at itmem, her nice dilerseniz böylece 

idesiz.” diyüp beni koğdı. Ve bundan sonra ne kadar kim yanında mevcûd 

askeri var ise defter idüp on bin kadar atlu ve piyâde askeri vardur, belki 

dahi ziyâde olmak gerekdür. İsveçli askeri dört bin mikdârı olmak gerek-

dür. Tâbi‘ olanlar Potkallu Kazağı  ve Barabaşlı Kazağı ve Lehli ve Macarlı, 

bunlardur. Defteri mûcebince kendüsi ta‘yînât vireyürür ve bir ferd yanına 

varmayup ve kendü yanına komamakla tenbîh ve te’kîd eylemişdür.”

Vezîr-i A‘zam hazretleri merkūm Selâm Ağası Kızıllu Mehemmed 

Ağa ’nın sözini dinleyüp tamâm oldukdan sonra ve Tatar  Hân-ı Dev-

let Girây  Sultân’ı da‘vet idüp otâğ-ı hümâyûnda müşâvere ile eğlendiler. 

Ammâ hakîr-i pür-kusûrı rûznâmçe-i hümâyûn fazîletlü es-Seyyid Abdül-

kerîm Efendi  hazretleri da‘vet idüp da‘vete icâbet lâzım gelmeğin vardıkda 

şöyle cevâb buyurdılar ki, “Babadağı  müftîsi sâbık Ahmed Efendi  bizi sa‘â-

det-hânesine da‘vet idüp şöyle buyurmuşlar: “Ale’s-seher inşâ’allâhu’r-Rah-

mân kendü zât-ı tabî‘atınıza münâsib ahbâblarımızdan murâdınız kadar 

ahbâb vekîlimiz olup ma‘acan teşrîf buyurmanızı recâ ideriz.” dimiş.”

Bu kerre bu hakîr ve Anadolı  Muhâsebecisi Dervîş Mehemmed Efen-

di  ve Bursa  Hâcesi İbrâhîm Efendi  ma‘an refâkat olunup, hânelerine va-

rılup, bâğçe içine girdiğimiz sâ‘at gamlar def‘ olunup tabî‘atler küşâde, 

gûnâ-gûn havuzlar ve envâ‘[-ı] şükûfeler ve müferrih ta‘âmlar ve eşrübeler 

ve sükkerî bir [i]ki kaç gûnâ baklavalar. Ol gün bir zevk u safâ bezm-i 

sohbet olunmuşdur ki kalem ile tahrîr olunmaz, elhamdülillâhi Te‘âlâ. 
163

 ﴾۠ ــ ّ۪ ِ َر ــ ْ َ  ْ ــ ِ ا  َ ــ ٰ ﴿ Ve ba‘zı musâhabet arasında hânedân sâhibi olan fazî-

letlü Ahmed efendimizden bu hakîr Babadağı ’nın ahvâlin su’âl eyledikde 

şöyle cevâb buyurdılar ki, “Babadağı on sekiz mahalledür, yedi sekiz ma-

hallesi on beşerli, yigirmişerli evdür, kusûr mahallesi yüz ellişer yüz sekse-

nerli evdür. Ammâ öyle evler vardur ki bâğlı ve bakçalı büyük sarâylar dahi 

vardur. Ber-vech-i tahmîn bin sekiz yüz mikdârı ev olmak gerekdür ve on 

iki câmi‘ vardur ve ba‘zısında cum‘a kılınup ve ba‘zısında cum‘a kılınmaz. 

Hey benim oğlım, kaçanki İbrâ’îl  kefere aldığın işitdikde kal‘anın içindeki 

163 “Bu Rabbimin bir ihsanıdır.” Neml, 27/40. Metinde sehven ــ ّ ــ ر ــ  ا  ــ  şeklinde imlâ edilmiş-

tir.
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olan İslâm’ı esîr eylemiş, asâkir-i İslâm’dan ise kat‘â bir haber alamayup 

hemân hayretde kaldık, zann eyledik ki bütün asâkir-i İslâm’ı kefereler dil 

kese kırup cân çıkmamışdur.” diyü fikr idüp, gözlerimizin yaşı ceyrân idüp 

durmaz akardı. Herkes başlarının tedârikini görüp arabalar hâzır [u] âmâ-

de idüp âleste [vü] müheyyâ idik. Bi-hamdihi’l-Meliki’l-Müte‘âl nusret-i 

uzmâyı işitdikde yeniden cismimiz ihyâ oldı. Hakk’a hamd ü senâ idüp 

ahşam mahalli çadırlarımıza gelindi. Her vuslatın bir firâkı, her zevkin bir 

hasretliği olması emr-i mukarrerdür. İbret almaz mısın ki bu kadar eyyâm 

ol nâzenîn vücûdını zevk u safâ-i işret bezm-i sohbetler idüp nefsin matlabı 

olan ârzûyı harâm ve helâl peydâ idüp virür, bi-emrillâhi Te‘âlâ ecel-câmın 

nûş idüp toprak olacaksın. İmdi, kıssadan hisse alup mümkin mertebe 

tehî-dest bulunmayasın, duracağın mekânı fikr eyle, vesselâm.”

Pazarirtesi güni Babadağı ’ndan kalkup Müftîkışlası ’na gelindi, [233b] 

fî 29 Şa‘bân, sene 1123. Yevm-i selh ve hem yevmü’ş-şekk164 ve salı, fî 30 

Şa‘bân. Dâhil-i karye-i Uzun‘alîçayırı . Karye-i mezbûrda Samar dimâğın-

daki olan Yenikal‘a ’nın öyle haberi geldi ki kal‘ayı mezbûr bütün yir ile 

berâber olup bir ferd kalmamışdur.

Dâhil-i karye-i Tekfûrgöli,  nâm-ı dîger Karasu . Yevm-i çehârşenbih 

güni mâh-ı Ramazânü’l-mu‘azzam, sene bin yüz yigirmi üç. 

Dâhil-i karye-i Kurnalıderesi , yevm-i pençşenbih. Gün-i mezbûr-

da Âsitâne -i Sa‘âdet ’den Dergâh-ı Âlî kapucıbaşılarından Enderûn -ı 

Hümâyûn ’dan ber-murad Îsâ Ağa  hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn ile gel-

di ve üç bin akça mahlûl dahi getürüp defterlerden mahalleleri çalındı ve 

hazîne-mânde oldı. 

Cum‘a güni dâhil-i karye-i Mûsâbeğ . 

Cum‘airtesi dâhil-i karye-i Hacıoğlupâzârı , fî 4 Ramazân, sene 1123. 

Hacıoğlupâzârı’nda pazar güni oturak olundı. Gice sâ‘at sekizde iken azîm 

zelzele olmuşdur. Pazarirtesi güni dahi oturak olundı.

Fî 6 Ramazân sene 1123. Salı güni göç olunup Evşenli  menziline va-

rıldı. Karye-i mezbûrda yemeklik olunup Evşenli menzilini geçüp karye-i 

164 Hilâlin görülmemesinden dolayı Şa‘bân ayının son günü mü yoksa Ramazân’ın ilk günü mü olduğu 

hususunda tereddüt edilen gündür.
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Prevadi ’ye dâhil olundı. Pençşenbih güni Köprüköyi ’ne dâhil olundı, fî 9 

Ramazân, sene 1123. Cum‘a güni Sadr-ı A‘zam hazretleri otâğ-ı hümâyûn 

ile su başında kalup, gāyet ile müferrih yirdür, Cenge Balkanı ’nın yarısı-

dur. Ve asâkir-i mansûrenin çoğı Nâdirderbendi ’ne sürüp anda yatdılar, 

tamâm Köprüköyi ’nden Nâdirderbendi’ne yedi buçuk sâ‘at yir. Ol gün 

gāyetle yağmur yağup çamurdan azîm zahmet çekilmişdür. 

Fî karye-i dâhil-i karye-i Nâdirderbendi . 

Dâhil-i karye-i Aydost , pazarirtesi meks. 

Karye-i dâhil-i Karînâbâd , yevm-i salı, fî 14 Ramazân, sene 1123. 

Karye-i dâhil-i Bahşeli , yevm-i çehârşenbih. 

Dâhil-i karye-i Paşaköyi , yevm-i pençşenbih. 

Dâhil-i karye-i Büyükderbend , yevm-i cum‘a, fî 17 Ramazân, sene 

1123. 

Dâhil-i karye-i Akpınar , nâm-ı dîger Çölmekçiler  Köyi, yevm-i cum‘a-

irtesi, fî 18 Ramazân, sene 1123. 

Mâh-ı Ramazân-ı şerîfin on dokuzuncı pazar güni Hazret-i Vezîr-i 

A‘zam Edirne ’ye dâhil oldı. Ol gün bütün Edirne şehrinin halkı istikbâle 

çıkup sâd-hezârân du‘â iderlerdi. Otâğ-ı hümâyûn yine eski yurt yirine 

kuruldı, fî 19 Ramazân, sene 1123. Dâhil olunduğı günün ahşamısı Azak  

muhâfızı kendüye tevcîh buyurılan Düstûr-ı mükerrem Vezîr-i müker-

rem Ebû Kavuk Mehemmed Paşa  hazretlerinin çukadârı geldi bâ-mektûb. 

Mazmûn-ı mektûb budur ki: “Elhamdülillâhi Te‘âlâ Azak Kal‘ası ’nın va-

roşını teslîm alup, hâlâ askerinden taraf taraf yerleşmek üzrelerdür.” Gelen 

çukadârına hil‘at ilbâs buyurılup vafîr akça ihsân olunmuşdur ve Tophâ-

ne -i Âmire çavuşlarından ve cebeciyân-ı Dergâh-ı Âlî çavuşlarından mu-

kaddemâ gönderilmiş idi. Gelen çukadâr ile ma‘an bile gelüp anlara dahi 

hil‘atler ilbâs olundı ve tekrâr ma‘an akablarınca gelenler bunlardur [ki] 

zikr olunur: Düstûr-ı mükerrem Abdurrahmân  Paşa  hazretlerinin çukadârı 

ve Düstûr-ı mükerrem İsmâ‘îl Paşa ’nın çukadârı, İvaz Paşa ’nın kethudâsı 

ve Azak  Kal‘ası’nın kumandanının âdemleri mektûblar ile gelüp cümlesine 

hil‘atler ilbâs buyurılup bahşîşler virildi. Mefhûm-ı cevâb budur ki: “El-

hamdülillâhi Te‘âlâ Azak Kal‘ası’nın varoşını tamâm kabza-i tasarrufumuza 

girüp, asâkir-i mansûreye teslîm olunup, asâkir-i İslâm yirleşüp, iç kal‘ası 
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dahi bir [i]ki güne dek boşalup, inşâ’allâhu Te‘âlâ karîben kabza-i tasarru-

fumuza girdikde hâk-i pây-ı sa‘âdete arz u i‘lâm olunur.” Bu âna gelinceye 

dek eğlenmelerinin hikmeti budur ki; on beş seneden mütecâviz yirleşüp 

zâd u zehâ’irleri ve sefer mühimmâtları hadden bîrûn olup ve hem kış ol-

mak ile tiz elden boşanmayup, meksin hikmeti budur. Ne ân ki muhalefet 

iderler. Hemân cümle kefereler cümlemize ikrâm iderler, ma-vaka‘a’l-hâl 

böyledür. [234a] Mâh-ı Ramazân-ı şerîfin yigirmi dördünci cum‘airtesi 

güni otâğ-ı hümâyûnda iki kıst mevâcib ihrâc olunup kula virildi.

Fî 24 Ramazân sene 1123. Pazar güni meks. Pazarirtesi meks. Salı güni 

meks. Çehârşenbih güni meks. Pençşenbih güni meks. Gün-i mezbûrda 

kuşluk vaktinde karye-i Hafsa ’da ayı görüp şehâdet eylediklerinde Edir-

ne  Monlâsı fazîletlü efendi hazretleri sicillâta kayd itdirdüp, ber-mûcib-i 

huccet-i Şer‘iyye’yi Sadr-ı A‘zam hazretlerine gönderdiklerinde fazîletlü 

ordu-yı hümâyûn kādîsı Abdullâh Efendi  be-huzûr-ı Hazret-i Sadr-ı Âlî’ye 

da‘vet olunup, muktezâ-yı Şer‘-i Şerîf ’e mürâca‘at ve istifsâr buyurduk-

larında, kādî efendi şöyle cevâb buyurdılar ki, “Sadr-ı A‘zam hazretleri-

ne cemm-i gafîre muhtâcdur. Bu şehâdet iden kimesnelerin şehâdetliğini 

huzûr-ı sa‘âdetinizde dinleyüp icrâ-yı Şer‘ oluna.” didiklerinde, ol sâ‘at fer-

mân-ı âlî sâdır olunup şâhid-i mezbûrları huzûr-ı sa‘âdete ihzâr olunup 

su’âl olundukda su’âle göre cevâb virmeyüp, şehâdetleri makbûl olmayup 

ol gün iyd olunmadı. Lâkin Edirne Monlâsı Efendi, “Bu gün iyddür.” di-

mesi [ile] Edirneli oruçların bozup sefer-i hümâyûndan gelenler bozma-

mışdur. Mâh-ı Şevvâl-i mükerrem cum‘adan zabt idüp ol gün İyd-i Şerîf 

olundı.

Cum‘airtesi meks. Pazar güni meks. Pazarirtesi güni meks. Salı güni 

meks. Çehârşenbih güni meks. Pençşenbih güni meks. Gün-i mezbûr-

da Âsitâne -i Sa‘âdet ’den Pâdişâh-ı rûy-ı zemîn hallede hilâfetehû ilâ yev-
mi’d-dîn hazretlerinin kapucılar kethudâsı ordu-yı hümâyûna gelmesin 

haber virdiklerinde, Vezîr-i A‘zam hazretleri kethudâsı İbrâhîm Kethudâ’ya 

karşu azîm alay ile gönderüp otâğ-ı hümâyûna alay ile getürdiler.

Fî 7 Şevvâl, sene 1123. Kısteyn mevâcibi ihrâc olundukda mu‘tâd olan 

devlet-i Şehriyârî’den serâsere kaplu sırt semmûr kürk ve cevâhirle muras-

sa‘ altun hançer getürüp, kapucılar kethudâsı kürki geydirüp ve hançeri 
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beline takup du‘â ve senâ olundı. Ve ba‘dehû Vezîr-i A‘zam hazretleri dahi 

merkūm Kapucılar Kethudâsı Mehemmed Ağa ’ya ferâceye kaplu sırt sem-

mûr kürk ve bütün tevâbi‘âtına hil‘âtler ilbâs olundı.

Fî 8 Şevvâl, sene 1123. Mâh-ı Şevvâl-i mükerremin sekizinci cum‘a 

güni dördünci sâ‘atde Kapucılar Kethudâsı Mehemmed Ağa  yediyle el-

Gāzî Mehemmed Paşa  hazretlerinden mühri alup Düstûr-ı mükerrem 

Vezîr-i mükerrem Yûsuf Paşa  ağa-i yeniçeriyân-ı Dergâh-ı [Âlî] hazretleri-

ne virildi. Lâkin mühr kendülerine virilmeyüp, “Sancağ-ı Resûlullâh’ı alup 

rikâb-ı hümâyûnuma gelesin vekâlet ile.” [dinildi.]

Yûsuf Paşa  hazretleri otâğ-ı hümâyûna teşrîf buyurduklarında Defter-

dâr Dâmâd Mehemmed Efendi  çağırılup cümle eşyâsın zabt olunup ve 

müfredât üzre defter olunup, defteri dahi Mehemmed Ağa ’[ya] teslîm 

olunup beyne’s-salâteyn vaktinde merkūm Mehemmed Ağa Âsitâne -i Sa‘â-

det ’e revâne oldı.

Rehîn-i mesfûrlar gelüp otâğ-ı hümâyûnda Yûsuf Paşa  hazretlerine 

dest-bûs eylediler ve bu hakîr ahvâl-i âlemi seyr ü temâşâ iderken, rehîn-i 

mesfûrlar otâğ-ı hümâyûndan çıkup giderken nazar eyledikde her birinin 

gözlerinden yaş ceyrân iderdi, kemâl mertebe acıyup merhamet iderlerdi. 

Vezîr-i sâbık Mehemmed Paşa ’yı Bostâncılar odasına mahbûs olundı. Kıs-

sadan hisse; dünyâ dahi bir zıll-i hayâldür, âkıl isen gāfil mebâş.

Bu senenin mahalline nazar idüp kırâ’at iden ahbâblardan recâ ide-

rim ki kusûrumuzı afv ve nâ-tamâm olanları itmâm ve üç İhlâs-ı Şerîf ile 

bir Fâtiha ile rûhumuza hibe ideni Allâhu Azîmü’ş-şân rûz-ı kıyâmetde 

cemâl-i bâ-kemâlinden mahrûm itmeyüp müşerref ola. Âmîn, bi-hurmeti 
Seyyidi’l-Mürselîn. 
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[234b]165 

165 Güzergâhların bütün halde görünmesi için [234b] ve [235a]’da yer alan çizimlerin yeri birbiriyle 

değiştirilmiştir.



126 METİN

[235a]
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[236a]166 Bin yüz yigirmi dört senesinin mâh-ı Şevvâlü’l-mükerrem’in 

gurresinden hareket-i hümâyûn-ı Edirne  ve sefer-i hümâyûn 

vekāyi‘ini bildirür

Vezîr-i A‘zam Yûsuf Paşa  hazretleri târîh-i varakaya gelinceye dek sefer-i 

hümâyûn olmamasını murâd idüp, def‘ idüp, bir vechile münâsib görme-

mek ile Pâdişâh-ı âlem-penâh hazretlerinin sözlerine muhâlif ve işlerine 

mugāyir işde bulunup kendü kavli Hotin ’e i‘tibâr eylediği takdîrce mühr 

kendülerinden alınup et-tevki‘î olan Süleymân Paşa  hazretlerine bin yüz 

yigirmi dört senesinin mâh-ı Şevvâl-i şerîfin on ikinci cum‘airtesi güni al-

tıncı sâ‘atde mühr virilüp serâsere kaplu sırt semmûr kürk ilbâs olunup 

sadâret-i uzmâya nâ’ilü’l-merâm olundı, fî 12 L, sene 1124. 

Vezîr-i A‘zam-ı sâbıkı Boğazhisârı ’na kal‘a-bend olmak üzre gönderdi-

ler. Hazret-i Sadr-ı A‘zam hazretlerinin huzûr-ı sa‘âdetlerinde azîm müşâ-

vere olunup, du‘â ve senâ olunup, Moskov  Çasarı’nın rehînelerin Yedikul-

le ’ye kaldırup, her ne ki eşyâsı var ise Defterdâr Efendi gidüp defter idüp 

zabt olunmuşdur, emânet olmak üzre târîh-i varakada, fî 12 L sene 1124.

Mâh-ı Şevvâl’in on dördünci gicesi hâlâ arpa emîni olan es-Seyyid Sebzî 

Mehemmed Efendi ’ye fermân-ı şerîf geldi ki, sâdır olan fermân-ı âlî mûce-

bince bin yüz yigirmi dört senesinin mâh-ı Zi’l-ka‘de gurresinde hareket-i 

hümâyûn muhakkak olmak üzre gāfil olmayup ne kadar mühimmât-ı sefer-i 

hümâyûn iktizâ iderse gerek teceddüden ve gerek keremmiyât-ı özür itme-

yüp, iktizâ iden şey’i ifâde ve i‘lâm idüp sâ’ir senelere kıyâs olunmayup mu‘te-

medün-aleyh âdemîlerine sipâriş ve kendün dahi sıkça sıkça üzerlerine nezâret 

idüp: “Cümle işlerin tekmîlini aceleten hâzır [u] âmâde olasın.” diyü Defter-

dâr Dâmâd Mehemmed Efendi  vech-i meşrûh üzre fermân-ı şerîf gönderdi. 

Der-hîn-i ihrâc-ı tûğ-ı hümâyûn,

der-bâb-ı Ağa-yı Bâbü’s-Sa‘âde-i Şehriyârî

Fî 19 L, sene 1124. Mâh-ı Şevvâl’in on dokuzuncı güni Hazîne-i 

Hümâyûn’dan tûğ-ı hümâyûnları Akağalar  Kapusı’nın önine çıkarup, du‘â 

ve senâ olunup, kurbânlar kesilüp [tuğ] dikilmişdür. Hatt-ı hümâyûn-ı 

166 Yazma metnin numaralandırmasında [235b] atlanmış olduğundan latinize metnimizde de mevcut 

değildir.
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şevket-makrûn mûcebince fermân-ı âlî sâdır olup Ağa-i Yeniçeriyân-ı Der-

gâh-ı Âlî neferâtıyla ilerü Edirne ’ye târîh-i varakada ta‘yîn buyurılup gön-

derildi. Yevm-i pençşenbih, fî 2 Za sene 1124.

Mâh-ı Zi’l-ka‘de’nin sekizinci pençşenbih güni Pâdişâh-ı âlem-penâh 

hazretlerinin tûğ-ı hümâyûnı ihrâc olunup Dâvûdpaşa Sahrâsı ’na dikildi, 

fî 8 Za, sene 1124. Mâh-ı mezbûrun onuncı cum‘a güni şevketlü Pâdişâh-ı 

âlem-penâh hazretleri Hazret-i Eyyûb -ı Ensârî ’de cum‘a namâzın edâ idüp 

doğrı Küçükçekmece  menziline revâne olmuşdur. Hakk Subhânehû ve 

Te‘âlâ hazretleri mansûren ve muzafferen sıhhat ve selâmet birle vatanla-

rımıza ehl ü ıyâlimize kavuşdura, âmîn. İstanbul  kā’im-makāmlığı Çelebi 

Mehemmed Paşa ’ya tevcîh buyurılup defterdârlık vekâleti Davul İsmâ‘îl 

Efendi ’ye virildi, fî 10 Za, sene 1124.

Menzil-i Büyükçekmece , sâ‘at 3,5.

Menzil-i Silivri , altı sâ‘at, bir gün oturak olunup irtesi gün Kınıklı  men-

ziline gidildi, sâ‘at dörtdür.

Menzil-i Çorlı , dört sâ‘at.

Menzil-i Karışdıran , altı sâ‘at.

Menzil-i Burgos , dört sâ‘at.

Menzil-i Babaeskisi , bir sâ‘at.

Baba-yı Atîk ’de oturak olundı. Hikmeti budur ki; evvel-i şitâda hevâla-

rın gāyetle latîf ve sünbül-i hevâ olmak ile hareket-i hümâyûn dahi hevânın 

latîfliğile kalkılup keyf-i müttefik ol kadar kış ve sovuk ve yağmur olmuş-

dur ki târîh-i mezbûra gelinceye dek olmadığı kütübden haber ve müsinn 

ihtiyârlar dahi böyle cevâb virdiler. Yol üzerlerinde olan köprülerin çoğını 

götürüp vâfir âdemleri yükleriyle helâk ve nice âdemîler dahi sovukdan 

helâk olup hele hâh-nâ-[hâh] güc belâ ve mihnet ile menzil-i Hafsa ’ya dâ-

hil olunup, Hafsa menzilinde otâğ-ı hümâyûn bütün kalup ve develer ve 

bâygîrler Baba-yı Atîk menzilinden Kuleli  köyün öte tarafına varıncaya 

dek vâfiri çamur içinde kalup, arabalar ve ağırlıklar bî-hesâb [236b] ve 

çok ağırlık ve çok kimesneler Baba-yı Atîk menzilinde kapanup bir [i]ki 

gün gidemediler, mâh-ı Zi’l-ka‘de’nin yigirminci pazarirtesi Edirne  Sahrâ-

sı’na dâhil olunup irtesi salı güni Kubbealtı ’nda kā‘ide-i üslûb üzre Dîvân-ı 
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Hümâyûn olmuşdur, Kânûn-ı Evvel’in on altısı idi.167 Kânûn-ı Evvel’in 

on altıncı salı güni, fî 20 Za, sene 1124, Kânûn-ı Evvel fî 15. Ve üç gün 

mukaddem Dergâh-ı Âlî çavuşbaşısı olan Ahmed Ağa ’yı hatt-ı hümâyûn-ı 

sa‘âdet-makrûn ile Bender ’e gönderilmişdür. Ve kendüye Hazîne-i Âmi-

re’den bin gurûş harclık ve dört zirâ‘ parankon çuka virilmişdür bâ-fer-

mân-ı âlî, fî 28 Za, sene 1124. 

Mîrâhûr-ı evvel olan Mehemmed Ağa  hatt-ı hümâyûn ile Bender ’e 

revâne olmuşdur, fî 16 Z, sene 1124. Târîh-i varakanın cum‘airtesi gicesi 

Bender  tarafına giden Murâd Tatar Hân  hazretlerin her nerede bulursa 

hatt-ı hümâyûn virüp cevâbın ala, fî gurre-i M, sene 1125. 

Târîh-i varakada sadr-ı a‘zam ağalarından İyrizkanlı Yûsuf Ağa  Ben-

der ’den gelüp, Vezîr-i A‘zam hazretlerine buluşup, Hünkârımıza gönde-

rilüp, Alay Köşki ’nde huzûr-ı sa‘âdetlerine götürdüp su’âl eylediklerinde 

kimsenin ma‘lûmı olmadığından kayd olunmadı. Bender tarafından Tatar 

Hân  hazretlerinin âdemisi gelüp aceleten şöyle takrîr-i kelâm ider ki: “Ve 

bâ-arz İsveç  Kıralı’nın bir vechile vilâyetine gitmeyüp, kemâl mertebe il-

tifât-ı Şehriyârî’ye hazm idemeyüp, eşkıyâ-yı bî-dînin fesâhati haddinden 

ziyâde tecâvüzlük idüp, muhârebe ve mukātele olunup, beş aded âdemîmi-

zi şehîd ve biraz dahi İsveçli askeri pârelenmişdür. Bunun ilâcı ne yüzden 

görilür ise tedârikin görüp, bir gün mukaddem def‘ olunup herkes râhatda 

ola.” diyü arz idüp, çünki ahvâl böyle oldukda müşâvere iktizâ itmekle bin 

yüz yigirmi beş senesinin mâh-ı Muharremü’l-harâm’ın beşinci çehârşen-

bih güni Hazret-i Vezîr-i A‘zam Süleymân Paşa ’nın huzûr-ı sa‘âdetlerine 

cem‘ olundı, fî 5 M, sene 1125. 

Fazîletlü Şeyhu’l-İslâm Ebe-zâde Abdullâh Efendi,  Düstûr-ı mükerrem 

Alî Paşa  dâmâd-ı Şehriyârî ve Kā’im-makām-ı rikâb-ı hümâyûn ve Kādî-as-

kerân ve Nakîbü’l-Eşrâf ve Kādî-i Edirne  ve Ağa-i Yeniçeriyân ve bölük 

ağaları ve söz sâhibleri ve müsinn ihtiyârlar cem‘ olup, müşâvere olunup, 

bunun üzerine karâr virdiler ki; evvelâ huzûr-ı hümâyûna da‘vet olunup 

da‘veti kabûl idüp gele veya vilâyetine gide. Eger zikr olunanları kabûl 

itmeyüp bir dahi karşu kor ise kendüyi katl ve etbâ‘ın kılıçdan geçirilüp, 

167 “pazarirtesi Edirne Sahrâsı’na dâhil olunup irtesi salı güni Kubbealtı’nda kā‘ide-i üslûb üzre Dîvân-ı 

Hümâyûn olmuşdur, Kânûn-ı Evvel’in on altısı idi”: Derkenârdadır.
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“Fetvâ-yı şerîf dahi böyledür.” diyüp Şeyhu’l-İslâm Efendi fetvâ-yı şerîfi 

virüp, fetvâ-yı şerîf mûcebince hatt-ı hümâyûn virilüp, yevm-i cum‘air-

tesi ale’s-sabâh Dergâh-ı Âlî kapucıbaşılarından av ağası dimekle ma‘rûf 

Yûsuf Ağa ’yı me’mûr idüp Bender ’e revâne olundı, fî 8 M, sene 1125. Ve 

böyle olundı, ammâ âkıl olan müstahsen görmediler. Zîrâ, “Bütün iş sû-i 

tedbîrdür, hele bakalım bunun sonı neye müncerr ola.” diyüp tefekkürde 

kaldılar. 

Bostânciyân-ı hâssa ocağından kozbekcibaşıya el-Hâcî Mehemmed ’e 

Hazîne-i Âmire’den iki yüz elli gurûş kendüye harclık virilüp Bender  

muhâfızı olan İsmâ‘îl Paşa ’ya hatt-ı hümâyûn ile gönderildi. Mukaddemâ 

müşâvere olunup İsveç  Kıralı’nın katli içün fetvâ-yı şerîf virildi. Sû-i tedbîr 

olunduğı ma‘lûm oldukda def‘içün sür‘atle gönderildi, fî 9 M, sene 1125. 

Tekrâr Dergâh-ı Âlî kapucıbaşı ağalarından Şâtır Mustafâ Ağa ’yı hatt-ı 

hümâyûn-ı sa‘âdet-makrûn ber-mûcib-i fermân-ı âlî ile Bender  cânibine 

gönderildi, târîh-i varakada fî 23 M, sene 1125.

Mâh-ı Muharremü’l-harâm’ın yigirmi dördinci güni Leh  cumhûrından 

gelen ilçiyi Â’işe Hatun Hânı ’ndan mahbûslukdan çıkarup, i‘tibâr idüp, 

Kara Mustafâ Paşa ’nın sarâyını mîrîden döşedüp, sarây-ı mezbûra ilçi-i 

mesfûrı nakl olundı. Mukaddemâ habs olunması dahi sû-i tedbîrle idi. 

Mukaddemâ İsveç  Kıralı’na me’mûr olan Av Ağası Kapucıbaşı Yûsuf Ağa  

geldi, târîh-i varakada fî 26 M, sene 1125. [237a] Merkūm Yûsuf [Ağa] 

me’mûr olduğı işin ahvâlini şöyle takrîr-i kelâm ider ki: “Bender ’e vardım, 

Tatar  Hân hazretlerine ve Bender muhâfızı olan İsmâ‘îl Paşa  hazretleri-

ne hatt-ı hümâyûnı ve fetvâ-yı şerîfi teslîm idüp, umûmen İsveç Kıralı’na 

varılup, keyfiyyet-i ahvâli nakl idüp gösterdiklerinde “Mülâhaza ideyim.” 

didikde, der-akab etrâfın muhâsara olunup, dört etrâfdan mesaff cengi gibi 

yüriyiş olunup, tevâbî‘âtın birazın kat‘ ve birazın esîr ve mâl-i emlâkin yağ-

ma ve kendüsi bir mikdâr âdemîsiyle gücile çıkup, İsmâ‘îl Paşa  hazretleri 

mahbûsen yanında alıkoyup ve hâlâ yanındadur. Bu kadarca kurtulmasına 

müstakilen yeniçeri ağası vekîli olan neferâtıyla sâhib çıkup ol ecilden İs-

mâ‘îl Paşa hazretlerine teslîm olunup kurtulmuşdur.” 
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İsveç  Kıralı’nın başına bu felâketler gelmesine sebeb budur ki

İsveç Kıralı Moskovluyla ceng iderek Bender ’e dâhil düşüp, ol vakitde 

muhâfız olan vâlî Âsitâne -i Sa‘âdet ’e ifâde ve i‘lâm ider ki, “İsveç Kıralı 

iklîm-i âharın kıralı iken Moskov  Çasarı ile ceng ve muhârebe iderek top-

rağımıza dâhil düşüp hâlâ yanımızdadur. Ne yüzden fermân-ı âlîleri bu-

yurılur ise ana göre hareket idelim.” diyü arz u i‘lâm itmeleriyle, Devlet-i 

Şehriyârî’den dahi arz mûcebince, “İsveç Kıralı’na mükemmel ta‘yînât ve 

misâfirimiz olduğı hasebiyle gāyetle ikrâm idüp ikrâmda dahi kusûr itme-

yesin.” diyü hatt-ı hümâyûn sâdır olup gönderildi idi. Ammâ Yûsuf Paşa  

hazretleri bir zarîf, âkıl u dânâ vezîr olup, hem Bender muhâfızı bulunup 

Tatar  Hân hazretleriyle görüşdükde şöyle cevâb ider ki, “İsveç Kıralı’yla 

görüşmeniz her vechile münâsibdür.” didikde “Pek makbûl.” diyüp Dîvân 

Efendisi’n[e] Tatar Hân  fermân ider ki, “Var İsveç Kıralı’na benden selâm 

eyle, gelsün görüşelim.” dir. Ammâ Dîvân Efendisi İsveç Kıralı’na gelüp, 

“Hân hazretleri sizi da‘vet ider, buyursunlar.” didikde Dîvân Efendisi’ne 

dir ki, “Ben gitmem, mizâcım nâ-hoşdur.” diyüp def‘ ider. Sonra bir def‘a 

dahi da‘vet olundukda, “Ben onun ayağına gitmem.” diyü cevâb virdik-

de, Tatar Hân  Devlet Girây  Sultân’ın aklu başından gidüp, “Hoş imdi.” 

diyü gönlinden adâvet ve buğz ider. Ammâ Yûsuf Paşa hazretleri dahi ah-

vâle muttali‘ oldukda, Yûsuf Paşa hazretleri kendüsi bir âlî ziyâfet tertîb 

idüp Hân hazretlerin da‘vet ider. İsveç Kıralı’nı dahi da‘vet idüp ziyâfetde 

ikisin görüşdüre. Ammâ Yûsuf Paşa hazretleri İsveç Kıralı’nı da‘vete ge-

lüp da‘vet eyledikde Kıral-ı mesfûr Yûsuf Paşa hazretlerine dir ki, “Paşa 

hazretleri, sana bir su’âlim var.” dir. Yûsuf Paşa “Su’âlinizi buyurun.” dir. 

“Evvelâ bu Kırım  Hânlarının azl ve nasbı kimin elindedür?” didikde Yûsuf 

Paşa hazretleri şöyle cevâb buyururlar ki, “Tatar hânların azl ve nasbı Mek-

ke  Medîne  Pâdişâhı olan Âl-i Osmân  Pâdişâhının elindedür.” diyü cevâb 

virdikde Kıral-ı mesfûr dönüp şöyle cevâb ider ki, “Ya bir âdemin azl ve 

nasbı bir pâdişâhın elinde ola da öyle olan âdemin ayağına nice gidilür, bu 

husûsda gitmem. Cevherini sarf itme.” diyü kat‘î cevâb virdikde Düstûr-ı 

mükerrem Vezîr-i mükerrem Yûsuf Paşa tebessüm idüp bu mâddeyi Pâ-

dişâh-ı rûy-ı zemîn hallede hilâfetehû ilâ yevmi’d-dîn hazretlerinin huzûr-ı 

hümâyûnlarına i‘lâm eyledikde, hatt-ı hümâyûn Tatar Hân  hazretlerine 
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gönderilüp ve şöyle tenbîh-i hümâyûn buyur[ur]lar ki: “Hâlâ İsveç  Kıralı 

kendü misâfirimiz olup bâ-husûs iklîm-i âharın kıralı olmağla, karında-

şım Hân, İsveç Kıralı’na varup ikrâm idesin, muhâlefet itmeyesin.” Hatt-ı 

hümâyûn vardıkda bi’z-zarûrî kalkup ayağına varup görüşür, fî mâ-ba‘d 

dost olup tâ ki başına bu felâketler getürünce cânı râhat ve ahz-ı intikām 

aldı. Bender  Defterdârı Mehemmed Efendi ’den menkūldür. [237b] Kıs-

sadan hisse; Hakk Subhânehû ve Te‘âlâ hazretleri cümle kulların hıfz ide 

yüze gülici dost olan münâfık şerrinden, âmîn. 

Mukaddemâ giden Bender  cânibine Şâtır Mustafâ Ağa  geldi, fî 27 M, 

sene 1125. 

Târîh-i varakada hâlâ Boğdan  Beği olan İskerlet zimmîden gelen 

mektûbun tercümesidür

“Bender ’de İsveç  Kıralı muhâsarasında ve muhârebesinde cân havfıyla 

halâs olup, toprağımız hudûdına dâhil olup, tebdîl-i câme olup giderken 

Leh  Kıralı’nın oğlı Danislov  tutılup hâlâ elimizde ve kabza-i tasarrufu-

muzda olduğı sâ‘at Bender’den Tatar Hân  Devlet Girây  Sultân hazretleri 

emir gönderüp şöyle cevâb buyurmuşlar ki, “Hâlâ mahbûsındaki olan kı-

ral-zâde’yi gönderdüğüm âdem varduğı sâ‘at elbetde teslîm idesin.” diyü 

ibrâm idüp, bu kulları dahi “Âsitâne -i Sa‘âdet ’e devletlü efendilerimizin 

rikâb-ı hümâyûnlarına ifâde ve i‘lâm eylemedükce başlı başına iş idemem.” 

diyü haber virüp hâk-i pây-ı sa‘âdete i‘lâm eyledim. Ne yüzden emriniz 

olur ise fermân devletlü efendimizindür.” Gelen âdemîsine hil‘at ve bahşîş 

virildikden sonra bu minvâl üzre tekrâr sadr-ı a‘zam ağalarından Hüseyin 

Ağa  nâm kimesneyi Boğdan  Beği’ne ta‘yîn buyurılup ve Valah ’a mahbûs 

olan Kıral-zâde Danislov  kıralına otuz kîselik altun merkūm Hüseyin Ağa 

yediyle ve otuz kîselik altun Eflak  cizyesinden havâle ber-mûcib-i fermân-ı 

âlî Hüseyin Ağa ma‘rifetiyle tahsîl olunup, mecmû‘ı altmış kîselik akça 

Danislov kıralına harclık olmak üzre kendüye teslîm olunup ve ba‘dehû 

Bender’de Tatar Hân  Devlet Girây  Sultân’a teslîm olunup ve mîrîden dahi 

“Ta‘yînâtı mükemmel virile.” diyü hükm-i fermân-ı âlî ile merkūm Hüse-

yin Ağa revâne olmuşdur, fî gurre-i S, sene 1125. 

Bin yüz yigirmi beş senesinin mâh-ı Saferü’l-hayr’ın yedinci güni Ben-
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der ’e gidüp cihâd ve gazâda mevcûd bulunan mîrâhûr-ı evvel olan Me-

hemmed Ağa  ve Ahmed Ağa  ser-çavuşân-ı Dergâh-ı Âlî ma‘an cum‘airtesi 

geldiler, fî 7 S, sene 1125. Ve mukaddemâ İsveç  Kıralı’nın müşâveresinde 

sû-i tedbîr olunduğı ma‘lûm-ı devlet-i hümâyûn oldukda şeyhu’l-İslâm 

olan Ebezâde nefy olunup yirine kādî-asker-i Urûmili -i sâbık müftî olmuş-

dur, yevm-i pazarirtesi, fî 16 S, [sene] 1125. 

Mîrâhûr-ı evvel olan Mehemmed Ağa  hatt-ı hümâyûn ile Bender ’de 

Tatar Hân  Devlet Girây  Sultân’a revâne olmuşdur, yevm-i salı, fî 17 S, 

[sene] 1125. 

Dârü’s-Sa‘âde Ağası Süleymân Ağa  ve Hazînedâr Ağa ikisi ma‘an azl 

olunup ve yirine Baş Musâhib Anber Mehemmed Ağa ’ya Dârü’s-Sa‘âde 

ağalığı tevcîh-i hümâyûn olunup ve Toygun Mustafâ Ağa ’ya dahi hazîne-

dârlık tevcîh-i hümâyûn olunmuşdur. Lâkin ma‘zûl olan [Dârü’s]-sa‘âde 

Ağası’na böyle tenbîh-i hümâyûn olunmuşdur ki: “İstanbul ’da oturasın, 

hatt-ı hümâyûnuma muntazır olup bir yire hareket itmeyesin.” diyü azîm 

tenbîh ve te’kîd olunup sür‘atle revâne olunmuşdur, târîh-i varakada fî 29 

S, sene 1125. 

Ve mukaddemâ Âsitâne -i Sa‘âdet ’e giden Dergâh-ı Âlî kapucıbaşı ağala-

rından av Ağası Yûsuf Ağa  ta‘yîn ve ma‘an Yedikulle ’de mahbûs olan Mos-

kov  Çarı’nın rehînlerini ve mukaddemâ Galata ’da olan Moskov ilçisini ve 

sonra gelen ilçiyi cümlesin cem‘ idüp ve ba‘dehû Edirne ’ye getürülmesiçün 

merkūm Yûsuf Ağa’yı aceleten bin yüz yigirmi beş senesinin mâh-ı Re-

bî‘u’l-evvel’in üçünci çehârşenbih güni gönderildi, fî 3 Ra, [sene] 1125. 

Çavuşbaşı Ahmed Ağa  nefy olundı, fî 6 Ra sene [1]125. 

Bin yüz yigirmi beş senesinin mâh-ı Rebî‘u’l-evvel’in sekizinci salı güni 

beşinci sâ‘atde mîr-i mîrânlık rütbesinde olan Kapudân İbrâhîm Paşa  haz-

retlerine mühr tevcîh idüp gün-i mezbûrda Sarây-ı Hümâyûn’a da‘vet olu-

nup Sadâret-i Kübrâ’ya nâ’ilü’l-merâm olundılar, fî 8 Ra sene 1125. 

Vezîr-i A‘zam-ı sâbık Süleymân Paşa ’ya kapudânlık ihsân-ı hümâyûn ve 

tevcîh buyurılup serâsere kaplu sırt semmûr kürk ilbâs olundı. Ol gün beş 

on nefer âdem ile Âsitâne ’ye revâne oldı, [238a] fî 8 Ra sene 1125. Ro-

dos ’da sâkin olan Kaplan Girây  Sultân’ı rikâb-ı hümâyûna hufyeten da‘vet 
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olunup gelmesi haberin virdiklerinde Vezîr-i A‘zam hazretlerinin kethudâ-

ları ve bölük ağaları ve erbâb-ı dîvân umûmen gidüp alay ile mîrîden döşe-

nen maktûl Şeyhu’l-İslâm Efendi’nin indirdiler, târîh-i varakada fî 14 Ra, 

sene 1125, yevm-i pazar[irtesi]. Özbek  ilçisi Dîvân-ı Hümâyûn’da nâme 

virüp yigirmi iki aded hil‘at ilbâs olunmuşdur, pîşkeşi budur: Altı aded 

bâygîr, üç aded deve ve iki aded bokça tefârîk, fî 15 Ra [sene] 1125.

Kaplan Girây  Sultân’ı Pâdişâh-ı âlem-penâh hazretleri Sarây-ı Âmi-

re’de Kumköşki’ne168 çıkup da‘vet olundukda Kırım  Hânlığı Kaplan Girây 

Sultân’a ihsân olunup vâfir Emîrzâlar[a] dahi hil‘atler ilbâs olunmuşdur, 

yevm-i cum‘airtesi fî 19 Ra, sene 1125.

Mâh-ı Rebî‘u’l-evvel’in yigirmi yedinci güni, cum‘airtesi vüzerâ-yı izâm ve 

Şeyhu’l-İslâm ve Kādî-askerân ve Yeniçeri Ağası ve bölük ağaları bütün ocak-

ları Vezîr-i A‘zam hazretlerinin sarâyına da‘vet olunup tamâm cem‘ olduk-

dan sonra Vezîr-i A‘zam İbrâhîm Paşa  hazretleri koynından hatt-ı hümâyûn-ı 

sa‘âdet-makrûnı çıkarup re’îsü’l-küttâb olan Kerîm Beğ  yedine virüp, öpüp 

başına koyup ba‘dehû kırâ’at eyledikde mefhûm-ı hatt-ı hümâyûn budur ki: 

“İnşâ’allâhu’r-Rahmân mâh-ı Rebî‘u’l-âhir’in gurresinde Edirne  Sahrâsı’n-

da[n] hareket-i hümâyûnum emr-i mukarrer olup, ya‘nîsi kendüm gitmek 

üzre azîmet idüp, Moskov  Çasarı’nın üzerine sefer-i hümâyûnum vâki‘ ol-

muşdur. Mefhûm cümlenizin ma‘lûmlarınız oldukda müşâvere idüp müs-

tahsen olan ne, huzûr-ı hümâyûnuma arz u i‘lâm idesiz.” 

Ve mukaddemâ giden Av Ağası Yûsuf Ağa  cümle Moskovlu mesfûrları 

Âsitâne -i Sa‘âdet ’den getürdi, [fî] 15 Ra, [sene 1125]. Çünki ahvâl böyle 

oldı, meclisde hâzırûnların cümlesi sükût [itdi], Vezîr-i A‘zam hazretleri 

bakup cümleye hitâb ider ki, “Eyi, ne cevâb idersiniz, söylen.” didikde 

cümlesi sükût, yine cevâb yok. Bir def‘a dahi “Cevâbınız nedür?” diyü bu-

yurduklarında Tatar  Hân Kaplan Girây  Sultân hazretleri şöyle cevâb bu-

yurdılar ki, “Şevketlü Pâdişâhımızın sefer-i hümâyûna gitmeleri münâsib 

değildür, hemân mühr gitsün. Münâsib olan budur.” didikde meclisde 

hâzırûn olanlardan dahi nısfı mertebesi böyle cevâb eylediler ki: “Vezîr-i 

A‘zam efendimizin gitmesine dahi rızâ virmeyiz, münâsib değildür. Hemân 

168 Metinde َ ِכ ُכ ْ ُכ
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Düstûr-ı mükerrem olanlardan birisini ser-asker nasb idüp düşmen üze-

rine gönderilür, iş biter.” Nısfı dahi Tatar Hân  hazretlerinin söyledikleri 

sözi söylediler. Her birisi birşey söyleyüp, ol gün ikindiden sonraya dek 

müşâvere netîce virmeyüp, irteye kalup, cümlesi dağılup huzûr-ı hümâyû-

na bu minvâl üzre i‘lâm olundı, fî 27 Ra, sene 1125. Gün-i mezbûrda İs-

veç  Kıralı’nı Dimetoka ’dan kaldırup Timürtaş  Sarâyı ’na nakl itdirdiler. Ve 

yine târîh-i varakanın irtesi pazar güni Vezîr-i A‘zam hazretleri müşâverede 

mevcûd bulunanları da‘vet idüp Timürtaş’da müşâvereye netîce vireler. Ve 

hem İsveç Kıralı’nı dahi da‘vet idüp mesfûr Kıral dahi müşâvereye dâhil 

ola. Çünki Timürtaş Sahrâsı ’na sâyebânlar kurulup, it‘âmlar hâzır olunup, 

İsveç Kıralı’nı dahi da‘vet eylediklerinde mesfûr Kıral kendüsine da‘vete ge-

len âdemi kendüsine buluşdurmayup, “Mizâcım nâ-hoşdur.” diyüp, bu söz 

ile def‘ idüp gelmemişdür. Ammâ müşâvere dahi olunup Sancağ-ı Resû-

lullâh Vezîr-i A‘zam hazretlerine teslîm olunup sefer-i hümâyûna serdâr 

gitmek üzre ittifâk olunup du‘â ve senâ olundukdan sonra Pâdişâh-ı rûy-ı 

zemîn hallede hilâfetehû ilâ yevmi’d-dîn hazretlerine telhîs olunup meclis 

dağılup herkes sefer levâzımâtın görmeğe gitdiler, fî 28 Ra, sene 1125.

Bin yüz yigirmi beş senesinin mâh-ı Rebî‘u’l-âhir’in çehârşenbih güni 

kuşluk vaktinde Vezîr-i A‘zam İbrâhîm Paşa  ve rikâb-ı hümâyûn olan Vezîr-i 

mükerrem Alî Paşa  ve Tatar Hân  Kaplan Girây  Sultân Sarây-ı Hümâyûn’a 

da‘vet olunup [238b] huzûr-ı hümâyûna varılup Vezîr İbrâhîm Paşa’yı 

huzûr-ı hümâyûndan kaldırılup mühr dahi kendüden alınup Hazîne-i 

Şerîf odasının kurbındaki odaya habs olunup târîh-i varakanın çehârşen-

bih güni beşinci sâ‘atde atbaşı berâber Tatar Hân  Kaplan Girây Sultân ile 

Vezîr-i A‘zam Dâmâd-ı Şehriyârî Alî Paşa  hazretleri ile ma‘an Tekye  Ka-

pusı’ndan çıkup kendü sarâylarına inilüp, erbâb-ı dîvân Vezîr-i A‘zam Alî 

Paşa hazretlerine su’âl eylediklerinde cevâb buyurdılar ki, “Ben asıl vezîr 

değilim, vekîlim.” didiklerinde harekât-ı sekenâtları vezîrlik gösterüp lâkin 

halk-ı inkılâbda kaldılar. 

Gün-i mezbûrun ahşamısı sâ‘at bir buçukda iken Vezîr-i A‘zam-ı sâbık 

İbrâhîm Paşa ’yı hâsekîlere teslîm olunup Tunca  kenârında bir yar altın-

da boğazına kemend atılup geçdi: “Bu yüz[de]ndür.” diyüp boğup, yarı 
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üzerine yıkup, rahmetullâhi aleyh.169 Yigirmi iki gün vezâreti vardur. Mâh-ı 

Rebî‘u’l-âhir’in yigirmi birinci güni Özbek  ilçisi Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp 

nâme-i hümâyûn aldıkda yigirmi üç aded nefere hil‘at ilbâs olunmuşdur. 

Temeşvar ’dan170 ma‘zûl İbrâ’îl  muhâfazasına ta‘yîn olınan el-Hâcî Mur-

tazâ Paşa[ -i] mîr-i mîrân[ın] rikâb-ı hümâyûna gelmesi elzem ve umûr-ı 

mühimmeden olmağla İbrâ’îl’den azl olunup Cemâziye’l-evvel’in yedin-

ci çehârşenbih gicesi gelüp ale’s-seher Vezîr-i A‘zam hazretlerinin rikâb-ı 

sa‘âdetlerine yüz sürdükden sonra öğleye dek kendüsi ile müşâvere idüp 

öğleden sonra Vezîr-i A‘zam hazretleri kethudâ beği kendüye ma‘an ta‘yîn 

idüp Tatar  Hân Kaplan Girây  Sultân’a gönderilüp Tatar Hân  hazretlerin-

de ikindiye dek eğlenüp akşama karîb merkūm Mustafâ Paşa ’yı huzûr-ı 

hümâyûna gönderildi, fî 7 Ca, sene 1125.

Urfa ’dan ma‘zûl Kütahya  eyâletine mutasarrıf Ca‘fer Paşa  kardaşı 

Düstûr-ı mükerrem Lenk Yûsuf Paşa  hazretlerini salt aceleten bir [i]ki ne-

fer âdemîsiyle gelüp Vezîr-i A‘zam hazretlerine görüşdükde serâsere kaplu 

sırt semmûr kürk ilbâs olundı, târîh-i varakada fî 8 Ca, [sene] 1125.

Mâh-ı Cemâziye’l-evvel’in on altıncı cum‘airtesi güni sâ‘at üçde iken 

Alay Köşki ’nin öninden Mısrlı askeri yedi ocakdan cem‘ olan huddâmân 

tert[î]bleri üzre üç bin yiğit geçüp hil‘atler ilbâs olundı, fî 16 Ca, [sene 

1125].

Mısrlı’dan sonra Kütahya  Vâlîsi Düstûr-ı mükerrem Vezîr-i mükerrem 

Yûsuf Paşa  hazretleri huzûr-ı hümâyûnda alay gösterdüp otuz iki bayrak 

levendât huddâmı ve altı bayrak deli ve gönüllü ağaları ve serhadli ve beş-

li ve Tatar  askeri ve bir mikdâr dahi ardınca tokmak tüfengli yaya askeri 

mükemmel kapusıyla geçüp makbûl-ı hümâyûn oldukda serâsere kaplu 

sırt semmûr kürk ilbâs olundı. Ve târîh-i varaka güni Kırım  Hânı bunda 

bulunmağla Vezîr-i A‘zam hazretleri ile ma‘an gidüp alay-ı mezbûrı otâğ-ı 

hümâyûnda seyr ü temâşâ eylediklerinde tahsîn ve âferîn ve pesendîde 

olunmuşdur. Vezîr-i mükerrem Yûsuf Paşa hazretlerine serâsere kaplu sırt 

semmûr kürk ilbâs buyurdılar, [fî] 16 Ca, [sene 1125].

169 “Allâh’ın rahmeti onun üzerine olsun.”

170 Metinde اْر َ ْ ِ ِد
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Mısr  vâlîliğinden ma‘zûl Sakız ’da sâkin olan Düstûr-ı mükerrem Vezîr-i 

mükerrem Köse Halîl Paşa  mâh-ı Cemâziye’l-evvel’in on yedinci pazarir-

tesi güni menzil bâygîrleri ile aceleten gelüp Vezîr-i A‘zam hazretlerine 

mülâkî olduklarında serâsere kaplu sırt semmûr kürk ilbâs olundı, fî 17 

Ca, sene 1125.

Mâh-ı mezbûrun yigirmi altıncı pazarirtesi güni Vezîr-i A‘zam hazret-

lerinin huzûr-ı sa‘âdetlerinde umûm müşâveresi iktizâ itmekle Tatar  Hân 

Kaplan Girây  Sultân da‘vet, Vezîr-i mükerrem Yûsuf Paşa , mutasarrıf-ı Kü-

tahya  ve Haleb  Vâlîsi Köse Halîl Paşa,  Defterdâr-ı sâbık Mîr-i Mîrân Sarı 

Mustafâ Paşa , Kapucılar Kethudâsı Osmân Ağa  ve bölük ağaları ve Şa‘îr 

Emîni es-Seyyid Sebzî Mehemmed Efendi , Re’îsü’l-Küttâb Kerîm Efendi  

gün-i mezbûrun beyne’s-salâteyn beyninde cem‘ olunup oda-i mezbûrenin 

kapusını kapayup ahşam ezânı okunur iken meclis dağılup, ba‘dehû Vezîr-i 

A‘zam hazretleri Pâdişâh-ı âlem-penâh hazretlerinin rikâb-ı hümâyûnları-

na yüz sürmeğe revâne ve keyfiyyet-i ahvâli ifâde ide, ol gice sâ‘at beş iken 

çıkmışdur Hünkâr yanından, fî 26 Ca, sene 1125. 

[239a] Vezîr-i mükerrem Yûsuf Paşa  hazretlerine böyle fermân-ı âlî sâ-

dır olmuşdur ki: “Kütahya  eyâletine bakmayup, askerin ile kalkup İsak-

cı  menziline varup, menzil-i mezbûrede meks idesin.” diyü fermân-ı âlî 

mûcebince gurre-i Cemâziye’l-âhir’de revâne olmuşdur, fî gurre-i C, [sene 

1125]. 

Müşâvere-i azîm der-bâb-ı Hazret-i Sadr-ı Âlî, fî 2 C sene 1125

Mâh-ı Cemâziye’l-âhir’in altıncı pençşenbih güni alay ısmarlanup tertîb 

üzre geçenler bunlardur: İbtidâ Cebecibaşı Ağa Âsitâne ’de kalup, vekîl-i 

Cebeciler Kethudâsı Ahmed Kethudâ,  anun ardı sıra Top Arabacıbaşısı, 

andan sonra Topcıbaşı, andan sonra Kul Kethudâsı, andan sonra Yeniçeri 

Ağası, andan sonra Sadr-ı A‘zam hazretlerinin delüli ve gönüllü ağaları, 

andan sonra Ser-çeşme Ağası levendâtı ile ma‘an, andan sonra Dîvân-ı Âlî 

çavuş ağaları, andan sonra gediklü zu‘amâ çavuş ağaları, andan sonra ge-

diklü müteferrika ağaları, anun ardınca Dergâh-ı Âlî kapucıbaşı ağaları, 

anun ardınca Nakîbü’l-Eşrâf, andan sonra Düstûr-ı mükerrem Vezîr-i mü-

kerrem Köse Halîl Paşa  ve ardınca kırmuzı bayrak ağası ve sarı bayrak ağası 
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yan yana ve huddâmân-ı sipâhiyân ve silâhdârân ve anun ardınca hâcegân-ı 

dîvân ve anun ardınca Defterdâr-ı sâbık Dâmâd Mehemmed [Efendi ve] 

Re’îsü’l-Küttâb Abdülkerîm Beğ  ile ma‘an Defterdâr Sarı Bosnevî Mustafâ 

Efendi  gün-i mezbûrenin gicesi kendüsini inkisâr sancısı tutup cüz’î kalmış 

ki âhirete yollana. Lâkin dahi sâ‘at gelmemiş, bu özürden ötüri Dâmâd 

Mehemmed Efendi  vekâletlik ile alaya binmişdür. 

Alma mazlûmun âhını seher-gâh

Kim komamışdur ana perde Allâh

Ândan sonra Vezîr-i A‘zam Hazret-i Sadr-ı Âlî ve Tatar Hân -ı âlî-şân 

ma‘an lâkin ol vakitde Vezîr-i A‘zam hazretleri Hân hazretlerinin sağ tara-

fında yürümüşdür. Ol minvâl [üzre] huzûr-ı hümâyûndan geçüp Gülbaba  

nâm mahallinde varılup yemeklik dahi anda olmak ile it‘âma buyurmuş-

lardur, fî 6 C, sene 1125.

Mâh-ı mezbûrun on birinci güni Moskov  Çarı’nın rehînlerinin hazîne-

dârı rehîn-i mesfûrların memhûrlı kâğızları ile sür‘atle Moskov Çasarı ’na 

gitdüği târîhdür, fî 11 C, sene 1125.

 Mâh-ı mezbûrun on birinci güni salı güni Diyârbekir  eyâletine mu-

tasarrıf olan Maktûl Kara Mustafâ Paşa -zâde Düstûr-ı mükerrem Alî Paşa  

ağırlığın girüde bırağup sür‘atle bir [i]ki nefer âdemîsi ile gelüp Vezîr-i 

A‘zam hazretlerine mülâkî olduklarında serâsere kaplu sırt semmûr kürk 

ilbâs olunmuşdur, fî 11 C, [sene 1125].

Mâh-ı mezbûrun on ikinci güni İç-il  eyâletine mutasarrıf olan Sirke 

Osmân Paşa  gelüp Vezîr-i A‘zam hazretlerine mülâkî olduklarında serâse-

re kaplu sırt semmûr kürk ilbâs olunmuşdur. Gün-i mezbûrede ve târîh-i 

varakada Haleb  eyâletine mutasarrıf olup sene-i mübârekede ser-askerlik 

dahi tevcîh buyurulmuş idi. Mukaddem[â] ba‘zı mugzib sözler huzûr-ı âlî-

de Köse Halîl Paşa ’dan sâdır olmağla ol sâ‘at ser-askerlik kendülerinden ref‘ 

olunup Belgrad  muhâfızlığı kendülerine tevcîh ve huzûr-ı Hazret-i Sadr-ı 

Âlî’den ref‘ olunup, “Bilâ-te’hîr eğlenmeyüp gide, eger gitmeyüp te’hîr ider 

ise kendüyi katl ve mâl ü emlâki mîrîye kabz olunur.” diyü fermân-ı âlî 

sâdır olup mûcebince amel idüp gitmişdür. Selâmetü’l-insân fî hıfzi’l-lisân, 

fî 12 C, [sene 1125]. Ve ser-askerlik dahi Sofya  eyâletine mutasarrıf olup 
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Bender ’de muhâfız olan Düstûr-ı mükerrem Vezîr-i mükerrem Abdî Paşa  

hazretlerini me’mûr olunup ve tevcîh buyurulmağla evvelki tertîb gayrı el 

virmemek ile re’îs vekâletliğini hâlâ şa‘îr emîni olan es-Seyyid Sebzî Me-

hemmed Efendi ’ye re’îs vekâletliğine hil‘at-i hâssu’l-hâss ilbâs buyurılup 

bu sene-i mübârekede ve sefer-i hümâyûnda ne kadar umûr-ı mühimme 

iş zuhûr iderse sana tefvîz olunup hufyeten sipâriş olunmuşdur. Ve Sadr-ı 

A‘zam hazretleri [tarafından] dahi kendülerine mîrîden bin iki yüz gurûş 

ve bir katar deve ve bir katar katır ve on aded bâygîr virilmişdür. Hünkâ-

rımızın dahi ma‘lûm-ı [239b] hümâyûnları oldukda Vezîr-i A‘zam hazret-

lerine böyle cevâb buyurmuşlardur ki: “Sebzî Efendi’yi re’îs vekîl idüp ol 

semtin hîle ve hud‘asın bilür ve sıhhati üzre ifâde ider ve inşâ’allâhu Te‘âlâ 

işlerin husûli müyesser olur. Hemîşe devletimizin emekdârlarına ikrâm 

olunup iktizâ iden işlere istihdâm olunsun, Fî 13 C, sene 1125.”

Dergâh-ı [Âlî] Çavuşbaşı Ağa’dan gelen tezkirenin sûretidür,

Sebzî Efendi’ye

“İzzetlü re’îs vekîli efendi, İnşâ’allâhu’r-Rahmân yarınki gün cum‘airtesi 

günidür, sâ‘at birde iken mükemmel takımınız ile ve âdemleriniz ile ve ya-

nınızca ta‘yîn olan kâtibleriniz ile Üç Şerefeli171 Câmi‘-i şerîfin önine varup 

hâzır u âmâde olup habere muntazır olursuz. İzin oldukda ordularınıza 

cümle ile mürûr idersiz. Bâkî ed-du‘â, fî 15 C.”

Gün-i mezbûrda Bursa  Beğlerbeğisi Dervîş Paşa  ve Mağnisa  Beğler-

beğisi Yanbeği Mehemmed Paşa  kapu huddâmı ile alay gösterüp huzûr-ı 

hümâyûndan geçüp hil‘atler ilbâs olunmuşdur. Mâh-ı Cemâziye’l-âhir’in 

yigirmi birinci güni sağîr Şehzâde-i cihân-baht merhûm olup bütün vüzerâ 

[ve] vükelâ cem‘ olup namâzın kılup Dâru’l-Hadîs’e defn eylemişlerdür, fî 

21 C, [sene 1125].

Mâh-ı mezbûrun yigirmi üçünci güni Hotin  Kal‘ası’na me’mûr ve 

ser-asker olan Vezîr-i mükerrem Abdî Paşa  hazretlerinin yanında mevcûd 

bulunmak üzre Dergâh-ı Âlî topcılarından bin beş yüz nefer kimesneler 

ortalarıyla Vezîr-i A‘zam hazretlerinin huzûr-ı sa‘adetlerinde alay gösterüp 

Sarrâchâne  Köprüsi’nin berü başından Bender  yolına revâne oldılar. Ve 

171 Metinde ِ  َ ِ َ
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yüz elli aded top zikr olunan topcı neferâtı cümlesi değildür. Ve bir mik-

dârı dahi iki bin Dergâh-ı Âlî cebeci huddâmı ve yigirmi oda Dergâh-ı Âlî 

yeniçerisi neferâtından bunların mecmû‘ısı Edirne  yolı üzerinden Burgos  

kazâsından ayrılup Kırkkilîsâ  üzerinden gitmek üzre fermân-ı âlî sâdır ol-

mağla zikr olunan kazâdan ayrılup ser-asker yanına revâne olmuşdurlar, fî 

23 C, sene 1125.

Mâh-ı Cemâziye’l-âhir’in yigirmi beşinci güni Şeyhu’l-İslâm olan 

Atā’ullâh Efendi  nefy olundı. Sebeb-i azli ve nefyi [budur ki]; huzûr-ı 

hümâyûndaki olan musâhabeti ve Sadr-ı A‘zam huzûrında olan mahrem-i 

esrârı kendü meclisinde mahremi olanlara îrâd itmekle ve kendülerine ten-

bîh olunmağla, mütenebbih olmamağla nefy olunup yirine Âsitâne ’den 

gelmek üzre menzil gitdi, fî 25 C, [sene 1125].

Karamân  Konya  eyâletine mutasarrıf olan Düstûr-ı mükerrem Sirke 

Osmân Paşa  huzûr-ı hümâyûnda alay gösterüp serâsere kaplu sırt sem-

mûr kürk ilbâs olunmuşdur. Ve ma‘an Diyârbekir  eyâletine mutasarrıf olan 

Maktûl Kara Mustafâ Paşa -zâde Vezîr-i mükerrem Alî Paşa  huzûr-ı hümâ-

yunda alay gösterüp serâsere kaplu sırt semmûr kürk ilbâs olunmuşdur ve 

sefer-i hümâyûna revâne olmuşlardur, fî 26 C, sene 1125.

Özbek  ilçisi Hazret-i Vezîr-i A‘zam’a buluşup hedâyâsın virüp nâme 

teslîm idüp hil‘atler ilbâs olunmuşdur, fî 6 Receb, sene 1125.

Özbek  memleketi kabîle kabîle olduğından ötüri bir kabîlenin ilçisi 

dahi gelüp hedâyâsın teslîm idüp ve nâme dahi virmişdür, hil‘atler ilbâs 

olunmuşdur, fî 7 Receb, [sene 1125].

Sulhun netîcesi ne minvâl üzre duruk172 tutar diyü mukaddemâ giden 

keferelerden bir haber gelmeyüp sıhhat haberin gelmesi iktizâ itmekle 

tekrâr Dergâh-ı Âlî çavuşlarından bir ağa ve Moskovlıdan bellülerinden 

iki nefer[-i] mesfûr ta‘yîn olunup ve merkūm çavuş ağaya yetmiş beş gurûş 

harc-ı râh mîrîden virilüp Kiyov  Kal‘ası’na dek varup bir haber getüre. 

Mâh-ı mezbûrun on beşinci güni sür‘atle gönderdiler, fî 15 Receb, sene 

1125.

172 “Belirli bir süre olduğu gibi duran, değişmeyen, devinimi olmayan” manasındadır. 
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Bir kıst-ı mevâcib Hazîne-i Âmire’den ihrâc olunup ulûfe güni Kür-

distân ’dan gelen ilçi huzûr-ı hümâyûna gelüp nâmesin virüp on aded hil‘at 

ilbâs olunmuşdur, fî 16 Receb, sene 1125. 

Mukaddemâ giden keferelerden [240a] iki aded mesfûr, ser-asker Abdî 

Paşa  ma‘rifetiyle gelüp ve ahd-i sulhun netîce haberin getürüp ve gelen 

mesfûrların birisi on iki aded boyarlar tarafından nâme ki, “Devletlü efen-

dimizlerin ahidnâmeleri ve murâd olunan sulhun netîcesin istemişler. Her 

ne ki fermân-ı âlîleri buyurılur ise ol minvâl üzre kabûl ideriz ve gönde-

rilen mektûblar makbûlümüzdür. Ve ilçi dahi hâzır itmedeyiz, inşâ’allâ-

hu Te‘âlâ aceleten göndeririz.” diyü nâz u niyâz ve kulluklar itmişler. Ve 

Çasar-ı Moskov ’un baş vezîr[i] Şeremet-oğlı  Kiyov  Kal‘ası’nda on iki bin 

mikdârı cengci asker ile oturup anun dahi hem mektûbı bu minvâl üzre ve 

hem cümlesi şöyle cevâb itmişler, “Hoşgeçid  nâm mahalde Serdâr-ı Ekrem 

Mehemmed Paşa ’nın huzûrında ne minvâl üzre sulh olundı ise ol sulhdan 

dönmeziz. Andan mâ-‘adâ ziyâde teklîf idüp anı kabûl ideriz. Ve üzerimize 

gelürler ise ceng itmeziz. Kıyâmete dek sulhumuz sulhdur, dostlarına dost 

düşmenlerine düşmeniz. Hâlâ kıralımız bunda değildür, deniz tarafındaki 

kal‘ada düşmenimiz ile cengdedür. Kıralımızın vekiliyiz.” diyü haber geldi. 

Gelen mesfûrlara hil‘atler ilbâs olunup bahşîşler virildi ve gelen ağaya asâ-

kir-i mansûreden su’âl olundukda: “Ben anda iken ser-asker olan Vezîr-i 

mükerrem Abdî Paşa hazretleri ve Tatar  Hân Kaplan Girây  Sultân hazret-

leri asâkir-i İslâm ile ma‘an Bender ’den kalkup Hotin  üzerine revâne oldı.” 

Hesâb olundukda mâh-ı Receb-i şerîfin on beşinci pazarirtesi, fî 15 Receb, 

sene 1125.

İki kerre Abdî Paşa  hazretlerine gidüp gelen varup gelen Vezîr-i A‘zam’ın 

Kapucılar Kethudâsı İsmâ‘îl Ağa  mâh-ı Şa‘bân-ı şerîfin beşinci cum‘airtesi 

güni gelüp ve ma‘an Moskovlı’dan iki aded mesfûr dahi getürdi. Mesfûrla-

rı söyledüp ba‘dehû Nemçe 173 Kıralı’nın balyozın hufyeten Vezîr-i A‘zam 

çağırdup bir [i]ki sâ‘at mikdârı mahfî su’âl cevâbdan sonra yirine yollayup 

ba‘dehû şeyhu’l-İslâm olan Mahmûd Efendi  hazretlerin Hazret-i Sadr-ı 

A‘zam huzûr-ı sa‘âdetine da‘vet olunup müşâvere olundı. Gelen mesfûr-

ların takrîri böyledür ki, “Kıralımız ilçi çıkarup Kiyov  Kal‘ası’na şimdiye 

173 Metinde َ ْ َ
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dek gelmek gerekdür. On beş güne dek Edirne  Sahrâsı’na gelüp nâmesin 

teslîm ider.” diyü haber virdiler. Gelen kefereleri Moskov ’un rehîn mesfûr-

lara teslîm eylediler, fî 5 Ş, sene 1125.

Mâh-ı Şa‘bân-ı şerîfin yedinci güni ser-asker olan Vezîr-i mükerrem 

Abdî Paşa  hazretlerinin çukadârlarından Çukadâr Osmân  nâm kimesne 

mektûblar [ile] geldikde mefhûmı ma‘lûm oldukda Vezîr-i A‘zam hazret-

leri müte’ellim oldı. Merkūm Çukadâr Osmân’dan menkūldür ki ser-asker 

olan Paşa efendimiz Hotin  Kal‘ası’na yaklaşup iki konak kalarak oturak ey-

lemişdür. İllet-i sebeb budur ki; Bender  Kıral-zâde[si] olan Danislov  Kıralı, 

Paşa efendimizin yanında olup Leh  Kıralı olmak üzre ve Leh  cumhûrının 

matlablarıyla lâkin Leh memleketi na‘l-ı kırânın iltizâmında ve kabza-i ta-

sarrufında olup çünki Leh Kıral cinslerinden ve Âl-i Osmân  tarafından 

nasb olacağı ma‘lûmı olmağla na‘l-ı kırân mesfûr, ser-asker olan Abdî Paşa  

hazretlerine aceleten ve sür‘atle nâme gönderüp ve nâmesinde şöyle cevâb 

ider ki, “Evvelâ Hüseyin Paşa  sulhında Leh  cumhûrına kıral nasb olmamız 

Nemçe  Kıralı olan efendimiz ihsân idüp ol nasb eyledi. Ve hâlâ taht-gâhım 

İlyov  Kal‘ası’dur ve bu Leh cumhûrını kabza-i tasarrufumdan bırakmam 

ve kıral dahi nasb iderler ise ceng iderim; tâ ki tenim tendedür ve hâlâ 

ceng-âver askerim mevcûddur. Ve üzerime dahi gelmedikçe varmam. Ve 

Hotin semtinde ve asâkir-i İslâm içinde un ve peksimed ve arpa şey-i kalîl 

olup zarûretleri dahi vardur.” diyü merkūm Çukadâr Osmân  böylece haber 

virdi. Abdî Paşa hazretleri dahi keyfiyyet-i ahvâli i‘lâm eyledi, fî 7 Ş, sene 

1125.

Mâh-ı mezbûrun dokuzuncı güni Haleb  eyâleti ve Diyârbekir  eyâleti 

Hazret-i Vezîr-i A‘zam’ın öninden tertîbleri üzre geçüp hil‘atler ilbâs olun-

dı, fî 9 Ş, [sene 1125].

[240b] Mâh-ı Şa‘bân-ı şerîfin on altıncı güni Hazret-i Vezîr-i A‘zam’ın 

huzûr-ı sa‘âdetlerine vükelâ-yı devlet, ocak ağaları cem‘ olunup müşâvere 

iktizâ itmekle gün-i mezbûrda öğleden sonra cem‘ olunup müşâvere olun-

muşdur. Ve gün-i mezbûrda aklâm efendilerden tebdîlât vâki‘ olmuşdur, fî 

16 Ş, sene 1125.

Mâh-ı Şa‘bân-ı şerîfin on yedinci güni Hazret-i Vezîr-i A‘zam hazretle-
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rinin huzûr-ı sa‘âdetlerine Leh  ilçisi gelüp dâmen-i şerîflerin bûs eyledik-

de hil‘atler ilbâs olunmadı. Sebeb budur ki; Süleymân Paşa  hazretlerinin 

zamânında buluşup hil‘atler ilbâs olundı idi, fî 17 Ş, [sene 1125]. 

Mâh-ı mezbûrun yigirminci pazarirtesi güni “Moskov  ilçisi gelivirür.” 

diyü haber virmeleri ile kānûn-ı kadîm üzre ilçi-i mesfûra174 Çavuşbaşı 

Halebli Abdurrahmân  Ağa,  Dîvân-ı Âlî çavuş ağalarıyla ve bölük ağaları ile 

vâfir donanmış atlar hâs-âhûrdan Vâlide Sultân  Çeşmesi ’nde ilçi-i mesfûrı 

karşulayup menzil bâygîrlerinden indirilüp gönderilen atlara süvâr olunup 

mezbûr çeşmeden alay ile Tekye  Kapusı’nın üsti tarafından Murâdiyye  

öninden Muhsin-zâde ’nin sarâyına indirdiler. Gelen ilçi-i mesfûr baş ilçi 

olmayup Çasar-ı Kıralı’n tenbîh ve mu‘tâd-ı kadîmleri üzre mukaddemâ 

defterdârı olan ve rehînlik ile kendüsin teslîm idüp Kıral’ın her umûrına 

murahhas olanı baş ilçi olup ikincisi Şeremet-oğlı  üçüncisi bu def‘a gelen 

ilçi[dür]. Lâkin tâ ki Moskov Kıralı’ndan nâmeyi alup tâ ki Edirne ’ye ge-

linceye dek menzil bâygîrleri ile sür‘atle gelmişdür, fî 20 Ş, sene 1125.

Mâh-ı Şa‘bân-ı şerîfin yigirmi ikinci çehârşenbih güni kānûn üzre Der-

gâh-ı Âlî çavuşbaşı olan Abdurrahmân  Ağa  ilçi-i mesfûrlara gönderilüp 

Moskov  ilçilerini alay ile Vezîr-i A‘zam’a getürdiler ve nâmesin virüp ve 

hedâyâsın dahi teslîm eylediler. Hedâyâsı budur: İki aded semmûr tahta 

kürk ve bir aded semmûr cılkavası175 ve iki aded kākūm kürk ve iki aded 

kırmuzı cılkava kürk ve bir aded nâfe teslîm eyledikde hil‘atler ilbâs olun-

muşdur, fî 22 Ş, sene 1125.

Moskov  ilçisini Dîvân-ı Hümâyûn’a da‘vet olundukda ilçi-i mesfûrları 

alay ile getürüp tertîbleri üzre Kubbealtı ’nda otur[t]dılar. Baş ilçi Çasar-ı 

Moskov’un defterdârı, ikincisi Şeremet-oğlı , üçüncisi sonra gelen ilçi nâ-

mesin virüp hedâyâsın dahi teslîm-i hümâyûn eyledi. Pîşkeşi budur: Dört 

kürklük semmûr, birisi siyâh tilki ve birisi semmûr cilfevesi, ikisi dahi güzî-

de semmûr ve ikisi tahta beyâz boğaz ve dört tahta kākūm ve iki tahta kır-

mızı cilfeve ve bir mikdâr semmûr dânesi ve üç dâne sunkur kuş. Bunların 

cümlesin on iki aded kefereye yükledüp durdılar. Ba‘de’t-ta‘âm tertîbleri 

174 “kānûn-ı kadîm üzre” ibaresi sehven burada tekrar yazılmıştır.

175 Kurdun veya tilkinin ense postundan yapılan kürktür.
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üzre otuz beş aded hil‘atler ilbâs olunup on iki aded hediyye tutan kefere-

lere dahi hil‘at ilbâs olunup ba‘dehû arz odasına iledüp nâmesin virmişdür, 

fî 28 Ş, sene 1125.

Mâh-ı Şa‘bân-ı şerîfin yigirmi dokuzuncı çehârşenbih güni ser-asker 

olan Abdî Paşa  hazretlerinden haber geldi ki: “Elhamdülillâhi Te‘âlâ Hotin  

Kal‘ası’nın tekmîli müyesser olup Der-i Devlet’e arz olundı, fî 29 Ş.”

Dergâh-ı Âlî Çavuşbaşısı Abdurrahmân  Ağa  mâh-ı Şevvâl’in yedinci 

cum‘a gicesi Hotin  semtine revâne oldı. Tatar Hân  hazretlerine kürk ve al-

tun harclık, ser-askere kürk ve sâ’ir vüzerâların mansûbların tebdîlât olun-

masıçün hatt-ı hümâyûn bu işler ile revâne oldı, fî 29 L, sene 1125.

Mâh-ı Şevvâlü’l-mükerrem’in on dördünci pençşenbih güni Vezîr-i 

A‘zam hazretlerinin sarâyına ve huzûr-ı sa‘âdetlerine cem‘ olunup Şey-

hu’l-İslâm ve Kādî-askerân ve bölük ağaları, bütün ocak ağaları ve selâtîn 

Câmi‘-i Şerîf ’in meşâyih-i izâm efendiler ve hâcegân-ı Dîvân-ı Âlî tamâm 

oldukdan sonra Vezîr-i A‘zam hazretleri şöyle cevâb buyurdılar ki, “Elham-

dülillâhi Te‘âlâ düşmenimiz olan Moskov ’dan ahz-ı intikām alınup ve sulh 

[u] salâ[h] dahi murâd üzre olundı. İsveç  Kıralı dahi gönli ne zamân isterse 

ol zamân gitsün, her işlere faysal virildi. Âsitâne ’ye gidüp kusûr kalan iş-

lerimizin tekmîl ve ilçilerin [241a] Âsitâne’ye gitmesi münâsib midür, ne 

dirsiniz?” didikde bir gürûhdan şöyle cevâb virdiler ki, “Çünki cümle işlere 

faysal virildikden sonra bunda oturulması bir vechile münâsib değildür. 

Sizler a‘lemsiz.” didiklerinde ol sâ‘at du‘âlar dergâh-ı makbûl olup Âsitâ-

ne ’ye gidilmesiçün du‘â ve senâ olundı, fî 14 L, sene 1125.

Mâh-ı Şevvâl’in on dokuzuncı salı güni Moskov  ilçisi Kubbealtı ’na ge-

lüp Dîvân-ı Hümâyûn’dan nâme-i hümâyûnı baş ilçisine teslîm olunup 

sonraki ilçiyi Çasar-ı Kıral’a nâme-i hümâyûn ile gönderilüp baş ilçi ile 

Şeremet-oğlı  Âsitâne ’ye gitmek üzre tenbîh olundı, fî 19 L, sene 1125.

Mâh-ı mezbûrun yigirmi birinci güni mîr-i mîrân olan Koca Hasan 

Paşa ’ya Urûmili  pâyeliği virilüp çuka ferâceye kaplu sırt semmûr kürk ilbâs 

olundı. Devletlü Vâlide Sultân  hazretlerine ta‘yîn olundı. Mansûbı Teke-

li ’ğe hil‘at ilbâs olundı, fî 21 L, [sene 1125].
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Mâh-ı mezbûrun yigirmi ikinci güni Vezîr-i A‘zam kethudâsı sa‘âdetlü 

İbrâhîm Ağa  ve bölük ağaları otâğ-ı hümâyûn yirine bakmağa gitdiler, fî 

22 L [sene 1125].

Mâh-ı Şevvâl’in yigirmi üçünci cum‘airtesi güni otâğ-ı hümâyûna tûğ-ı 

hümâyûnları alay ile götürüp Sulak Çeşmesi ’ne revâne olundı, fî 23 L 

[sene 1125].

Mâh-ı Şevvâl’in yigirmi dördünci güni nişâncı olan İbrâhîm Ağa ’yı ve 

hazîne muhâsebecisi olan Kadrî Efendi ’ye azil ve Tersâne-i Âmire emîni 

olan Defterdâr-ı sâbık Mehemmed Efendi ’ye hil‘at-i hâssu’l-hâss ilbâs olu-

nup hudûd kat‘ına me’mûr olundılar, fî 24 L, [sene 1125].

Mâh-ı mezbûrun yigirmi sekizinci güni Moskov  beğ-zâdesi nâme-i 

hümâyûn alup revâne oldı. Gün-i mezbûrda tekrâr Çavuşbaşı Abdurrah-

mân  Ağa  geldi, fî 28 L, sene 1125.

Bin yüz yigirmi beş senesinin mâh-ı Zi’l-ka‘de’nin beşinci pençşenbih 

güni Pâdişâh-ı âlem-penâh hazretleri mükemmel alay ile Edirne ’den sa‘â-

detle Sulak Çeşmesi ’ne revâne oldılar. Menzil be-menzil Âsitâne ’ye ârzû 

iderek Burgos  nâm kazada bir gün oturak, yine sa‘âdetle kalkup avdetde 

Yapağça 176 menzilinde bir gün Dâvûdpaşa Sahrâsı ’nda oturak.

Mâh-ı Zi’l-ka‘de’nin on dokuzuncı pençşenbih güni Dâvûdpaşa Sah-

râsı ’ndan mükemmel alay ile Sarây-ı Hümâyûn’a dâhil olunup azîm du‘â 

ve senâ olunup kürkler ve hil‘atler ilbâs olundı, fî 5 Za, sene 1125. Dâhil-i 

İstanbul , fî 19 Za, sene 1125. 

Moskov  Çasarı’nın Âsitâne ’de Yedikulle ’de mahbûs olan rehîn keferele-

ri bin yüz yigirmi beş senesinin mâh-ı Rebî‘u’l-evvel’inin on beşinci güni 

Âsitâne’den getürdüp mesfûrlar ile mükâleme olundukda mesfûrlara gâh 

ruhsat ve gâh gadap ve gâh mahbûs. Rehîn-i mesfûrlar tazallümleri ziyâde 

olup ve mukaddemâki olan sulha rağbet idüp [durdılar].

Mâh-ı Cemâziye’l-âhir’in gurresine gelinceye dek kâfirler gayrı her hî-

lelerin sarf idüp kalmamak ile bir vâv içün sulhı bozayazdılar. Vâv da öyle 

176 Metinde ْ َ אَْכ אَ
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vâv ki, Leh  cumhûrının içinden Moskov  Kıralı çıksun. İşte bu vâv ki,177  

Moskovlı dahi eger iskân idüp kaldılar ise anlar dahi durmayup vilâyetimi-

ze gitsünler. Âkıbetü’l-emr on iki mâddenin üzerine sulh olunup ve huc-

cet-i Şer‘iyye olacağı Pâdişâh-ı rûy-ı zemîn hallede hilâfetehû ilâ yevmi’d-dîn 

hazretlerine i‘lâm olundukda, hatt-ı hümâyûn-ı şevket-mâkrûn sâdır oldı 

ki; “Vezîr-i A‘zamım Alî Paşa ’nın yanına Şeyhu’l-İslâmım ve Kādî-askerân-

larım ve meşâyih-i izâmlarım ve ocak ağalarım cem‘ olup müşâvere olunup 

hudûdın kat‘ı nereden nereye dekdür? Ve ne minvâl üzre tahrîr olundı ise 

cümlesinin muvâcehesinde kırâ’at olunsun. Cümlenin ma‘lûmı olup eger 

kusûr var ise müşâvere idüp tekmîlin ne minvâl üzre münâsib ise huzûr-ı 

hümâyûnuma i‘lâm oluna.” diyü sene-i mezbûrun mâh-ı Cemâziye’l-

âhir’in gurresinde cem‘ olunup, cem‘iyyet tamâm oldukdan sonra rehîn-i 

mesfûrlar[ın] ibtidâ cevâbları bu oldı ki, “Ahidnâmemizi tecdîd idesiz.” 

didikde cevâb bâ-cevâblar bu oldı ki, “Bizim dahi murâdımız budur dev-

letlü efendim. Şimdi sefer-i hümâyûn[dur]. [241b] Memleketimiz harâb, 

re‘âyâmız dağılup perîşan olup ve nâ-hak yire bu kadar kan dökilür, bun-

lar olmamak içün sulha rağbet idüp tâlib ve râgıb olmuşuzdur. Ve hem 

sizin de re‘âyânız dağılup nâfile yire kan dökilür.” didikde Vezîr-i A‘zam: 

“Eğerçi bizim dahi murâdımız budur, ammâ lâkin askerimiz hâzır u âmâde 

ve cebhânemiz dahi firâvândur ve hazînemiz dahi çokdur elhamdülillâhi 

Te‘âlâ, hîçbir şey’e zarûretimiz yokdur. Çünki böyle tazallüm idüp sulha 

dâ’ir rağbet idersiz [ve] bizim matlabımızı virüp sözünüzde sâbit-kadem 

olursanız ne güzel. Eger olmaz iseniz seferimiz olması emr-i mukarrerdür.” 

Rehîn-i mesfûrlar, “Matlab olanları buyurun.” didikde ve “Ahidnâmemize 

tahrîr olunsun.” [diyü cevâb eyledikde] Vezîr-i A‘zam hazretleri: “Evvelâ 

Leh toprağından el çeküp ne kıralınız ve ne askeri bir dürlü bahâne ile 

topraklarına girmeyesiz. Ve Leh  Kıralı’nın mutasarrıf hudûd başıdur, Ko-

maranya  Kal‘ası’dur. Kal‘a-i mezbûrun öte tarafı hudûd başı olan on iki 

sâ‘at Komaran Suyı’ndan alarka Özi  Suyı’ndan Ulutan  Suyı’ndan Addile  

Suyı’nın başıdur, Azak ’dadur. Mukaddemâ Prut  kenârında Hoşgeçid  nâm 

karyede vezîrim Mehemmed Paşa ’nın ahidnâmesi makbûl-ı hümâyûnum 

oldukda, tekrâr tecdîd ki Azak Kal‘ası  otuz iki Kirmânî ile bizde re‘âyâsı ile 

177 Müstensih “vâv”a dikkat çekmek için daire içerisinde bir (و) harfi imlâ etmiştir..
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ma‘mûren evvelâ ve Taygan Kal‘ası  ve Samardı  [Ir]mağı’nda olan Yenikal‘a  

hedm ve İsveç  Kıralı her ne tarafdan ister ise refâhiyyet üzre [ve] emniyyet 

üzre geçüp kendüye ve askerine bir ferdine zarar gelmemek üzre ve asâkir-i 

mansûrem Kıral-ı mezbûrı dâhil-i vatan idüp hîn-i avdetde birisine zarar 

gelmemek üzre Barabaş Kazağı ’ndan el çeküp, bir vechile dahl u ta‘arruz 

eylememek üzre ve Potkallu  Kazağı’ndan el çeküp bir dürlü bahâne ile ül-

kelerine ayak basmamak üzre, Kalmuk  ve Novay  Tatarlarından fî mâ-ba‘d 

el çekesin. İslâm serhadlerinin âdemlerine zarar gelmeyüp ta‘addîden men‘ 

ve hayvânâtların dahi bir takrîb ve hîleden men‘ olunup zarar gelmemek 

üzre İslâm serhadlerinde bir da‘va ve nizâ‘ zuhûr idüp beynlerinde fasl ide-

medikleri ahvâllerin Âsitâne -i Sa‘âdet ’ime arz u i‘lâm olunup tarafeynin 

icrâ-yı hak oluna. Fî mâ-ba‘d Kırım  Hânları ve Kalgay Girây  ve emîr-zâ-

delersiz ve Novaylu ve Bucaklu, fî mâ-ba‘d Moskovlı’ya rencîde itmeyüp 

mutasarrıf olduğınız memleketinizi hırs [u] hırâsetine mukayyed olup za-

rardan men‘ ve ahidnâmeye mugāyir işde bulunmayalar.” 

Bu minvâl üzre oldukda rehîn-i mesfûrlar dahi münâsib görüp ve 

yir öpüp vüzerâ-yı izâm ve Şeyhu’l-İslâm Efendi ve Kādî-askerân ve bü-

tün ocaklı ve müsinn ihtiyârlar cümlesi vech-i meşrûh üzre beğenilüp ve 

ba‘dehû Vezîr-i A‘zam ve Tatar  Hân-ı âlî-şân, vüzerâ-yı izâmlar kalkup Pâ-

dişâh-ı rûy-ı zemîn hallede hilâfetehû [ilâ] yevmi’d-dîn hâk-i pây-ı sa‘âdetle-

rine umûmen varılup, ba‘dehû her biri huzûr-ı hümâyûnda râddesine göre 

oturdukdan sonra tahrîr olunduğı minvâl üzre huzûr-ı hümâyûnda kırâ’at 

ve takrîr-i kelâm olundukdan sonra Pâdişâhımız bir mikdâr tefekkür idüp, 

ba‘dehû şöyle cevâb buyurdılar ki, “Vezîrim Halîl Paşa , sen ne dirsin?” 

didikde yir öpüp du‘âdan sonra, “Gāyetle münâsib olmuş. Zîrâ ol semte fa-

razâ kal‘amız yokdur, olsa da ne işimize yarar? Zararı dahi emr-i mukarrer-

dür.” didikde Dergâh-ı Âlî yeniçerisi Ebûbekir Ağa  ol sâ‘at şöyle cevâb ider 

ki, “Bunun ile üçünci def‘adur bu kâfir nakz-ı ahd ider, sulha mugāyir işde 

bulunur. Egerçi bir dahi ahidnâmeye mugāyir bir iş zuhûr iderse fî mâ-ba‘d 

bize dahi bir vechile i‘timâd gelmeyüp ceng olunması emr-i mukarrerdür. 

Ve bütün kullarının dahi sözleri böyledür.” didikde Ağa-i sipâhiyân, Ağa-i 

silâhdârân bütün ocaklardan bu cevâbı virdiler.
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Ba‘dehû [242a] Pâdişâh-ı âlem-penâh Tatar  Hân Kaplan Girây  Sultân’a 

bakup şöyle cevâb-ı hümâyûn buyurdılar ki, “Kırım  Hânların senede olan 

sevkiniz bunun içine dâhil değildür. Sonra bir da‘vadan ve nizâ‘dan hâlî 

olmayasız.” didiklerinde, Tatar Hân  hazretleri şöyle cevâb buyurdılar ki, 

“Belî efendim, evvelden alınur imiş, lâkin Sultân Mehemmed  el-Gāzî rah-
metullâhi aleyh efendimizin zamân-ı sa‘âdetlerinde bin doksan sekiz târî-

hinden berü ref‘ olunmuş, bu âna gelinceye dek alınmamışdur. Kulunız 

onlar ile uzlaşırız, beynimizde birşey değildür.” diyü cevâb eyledikde, Pâ-

dişâhımız tekrâr cümleye lisânen, “Buna râzı mısız?” didikde, cümlesi “Râ-

zıyız ve kullarınız dahi râzılardur.” dinildikde du‘â ve senâ olunup yigirmi 

beş seneye dek ahidnâme olunup huccet-i Şer‘iyye olunup herkes dağıldı. 

Bin yüz yigirmi beş senesinin mâh-ı Cemâziye’l-âhir’in üçünci pazarirtesi 

günidür, fî 3 C, sene 1125.

Bin yüz yigirmi altı senesinin Receb-i şerîfde İsveç  Kıralı’nın Leh  mem-

leketinden toğru kendü memleketine gitmesiçün tedârikin görülüp menâ-

zillere zehâ’ir cem‘ olup mevkūfâtın baş halîfesi ta‘yînât üzerine me’mûr, 

Yûsuf Paşa  kethudâsı sâbık Mustafâ Ağa  Dergâh-ı Âlî kapucıbaşılarından 

olup Kıral-ı mesfûra ma‘an ta‘yîn buyurılup, tâ ki Leh  toprağına varup 

ol mahalden Kıral-ı mesfûrdan nâme alup huzûr-ı hümâyûna avdet idüp 

gele. Merkūm Mustafâ Ağa  revâne olup bin yüz yigirmi altı senesinin 

mâh-ı Zi’l-ka‘de’nin yigirmi altıncı erba‘â güni İsveç Kıralı’nın Leh sını-

rından kendü memleketine revâne olduğı mübâşir ta‘yîn olunan merkūm 

Kapucıbaşı Mustafâ Ağa’dan menkūldür. Mesfûrun nâmesi ile gelüp Sadr-ı 

A‘zam Dâmâd Alî Paşa  hazretlerine buluşup hil‘at ilbâs olunmuşdur. 

[243b] Hazret-i Vezîr-i mükerrem Dâmâd-ı Şehriyârî Alî Paşa haz-

retleri Mora  fethinden sonra sene-i âtiyeye Körfös  cânibine azîmet emr-i 

mukarrer olup velâkin “Âsân yol kangısıdur ve zehâ’ir cem‘ olması ve 

mühimmât [ve] cebhâne âsânlığı ne minvâl üzre olur?” diyü ağalarından 

Beğ-zâde Beği Yenişehr ’den Körfös havâlîlerine gönderüp, “Yollarının 

tathîri ve sâ‘atleri ile var, gör, anla ve bil de ana göre hâzır u âmâde ola-

lım.” diyü gönderüp ve merkūm geldikde hânemize da‘vet idüp takrîri 

bu mahalle tahrîr olundı.
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Menzil-i Yenişehr : Yenişehr’den Tırhala  12 sâ‘at.

Menzil-i Tırhala : Tırhala menzilinden Yanya ’ya yigirmi iki sâ‘at.

Menzil-i Yanya : Yanya menzilinden Delvine  yigirmi bir sâ‘atdür.

Menzil-i Delvine .

Menzil-i Körfös  İskelesi: Delvine  menzilinden Körfös İskelesi bir buçuk 

sâ‘atdür.

Yekûn sâ‘at: 56,5.178

Yenişehr ’den Körfös  İskelesi’ne varınca yolları tathîr olundukda Mora  

Cezîresi’nin tathîr olunan yollarından eyü olur imiş. Ancak dört sâ‘at mik-

dârı sarplığı var imiş, fakat179 ol dahi eyü olur imiş. 

[244a] Sipâh ve silâhdâr ve bölük-i erba‘a ocakları taraflarından 

yazılacak mektûbların müsveddesidür

“Anadolı ’nın sağ kol nihâyeti Haleb ’e varınca vâki‘ olan kādîlara ve ket-

hudâ yirleri ve a‘yân-ı vilâyetin iş erlerine mektûb ki; Memâlik-i İslâmiy-

ye’ye kurb-ı civârı olan Mora  Cezîresi selâtîn-i izâm enârallâhu180 Te‘âlâ 
berâhînehumun zamân-ı nusret-iktirânlarında ceste ceste feth ve teshîr olu-

nup üç yüz seneden berü Devlet-i Aliyye ’nin mülk-i mevrûsı iken bin dok-

san dört senesinde Devlet-i Aliyye’nin askeri muhâribîn-i sâ’ire ile cihâda 

iştigālleri esnâsında Venedik  keferesi cibilletlerinde mezkûr olan adâveti 

i‘lân ve nakz-ı ahd ve peymân idüp ale’l-gafle Mora Cezîresi’ne taraf taraf 

hücûm ve ihtilâs ve ahâlîsinden ba‘zıların şehîd ve ba‘zıların giriftâr-ı züll-i 

isâr ve bu kadar me‘âbid ve mesâcidi makarr-ı asnâm eyledikden sonra 

Devlet-i Aliyye ile sâ’ir milel-i Nasârâ beyninde musâlaha vukū‘ında hîle 

ile kendülerin sulha idhâl itmiş-iken musâlahanın şürûtına kat‘â ri‘âyet it-

meyüp hilâf-ı mevâsîk-i sulh u salâha nice hukūkı ibtâl ve bî-hadd nüfûs-ı 

Müslimîn itlâf ve mu‘âhede-i hümâyûnîyi kat‘â mürâ‘ât itmeyüp menâkıs-ı 

ahd ve emân hezâr harekât-ı şenî‘ası ve Devlet-i Aliyye ’nin şugl-i âhar ile 

iştigāli vaktinde Memâlik-i mahrûsetü’l-mesâlike  istîlâya  fursat-bîn  ol-

masının  edillesi  emr-i  meczûm  olmağla 181
  ﴾ ﴿ mazmûn-ı 

münîfi üzre umûmen ulemâ ve sulehâ ve sâ’ir hayr-hâhân-ı Devlet-i Aliyye 

178 Yekûn yanlış hesaplanarak 54,5 olarak imlâ edilmiş olup tarafımızca düzeltilerek gösterilmiştir.

179 Metinde . Bu hata metnin bütününde tarafımızdan tashih edilerek gösterilmiştir.

180 Metinde  א و ا
181 “Ve işler konusunda onlarla müşavere et.” Âl-i İmrân, 3/159.
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ve müşâvere ricâlinden olanlar ile istişâre olundukda, “Mevâdd-ı kesîre ile 

nakz-ı ahdi Şer‘an sâbit ve zâhir ve nehb-i emvâl ve katl-i Müslimîn ile hıyâ-

netleri mütevâtir olan Venedik keferesinin üzerine sefer lâzım olmuşdur.” 

diyü ale’l-ittifâk cevâb-ı bâ-savâb virdiklerinden mâ-‘adâ; el-ulemâ’i’l-müte-

bahhirîn, efdali’l-fudalâ’i’l-müteverri‘în bi’l-fi‘il şeyhul-İslâm olan Mahmûd 

edâmallâhu Te‘âlâ fezâ’ilehû182dan istiftâ olundukda, “Pâdişâh-ı İslâm hallede 
hilâfetehû ilâ yevmi’l-kıyâm hazretleriyle ehl-i harbden183 Venedik  keferesinin 

cumhûrları beynlerinde sulh mün‘akid oldukdan sonra cumhûr-ı mezbûrın-

dan yedlerinde mu‘teber ve ma‘mûlün-bih petunta’î (ِء ــ َ ْ ُ َ ) kâğıdları olan 

deryâ kapudânları sefîneleriyle Dâr-ı İslâm’a geldiklerinde Müslimîn tüccârı 

sulh-ı mezbûra binâ’en ve petuntalarına i‘timâden emti‘alarını sefînelerine 

tahmîl ve kendüler dahi rükûb idüp ma‘an gidilir iken esnâ-yı tarîkde mez-

bûrlar ol Müslimlere hıyânet ve mâlların kahren alup, ba‘dehû ba‘zıların katl 

ve ba‘zıların bi’l-ittifâk esr ve istirkâk eyleseler mesfûrlar nakz-ı ahd itmiş 

olurlar. Ehl-i İslâm e‘azzehumullâhu Te‘âlâ bi-nasrihî [ilâ] yevmi’l-kıyâm184 

mezbûrların üzerlerine sefer itmek vâcib ve lâzım olur.” diyü ve dahi bu-

nun emsâli fetâvâ[-yı] münîfe-i adîde virilmekle ber-muktezâ-yı fetâvâ-yı 

şerîfe i‘zâz-ı dîn-i mübîn ve ihyâ-yı Sünnet-i Seyyidü’l-Mürselîn içün Ve-

nedik keferesinden bi-avni’l-Meliki’l-Allâm ahz-ı intikām ile Mora Cezîre-

si’nin eyâdî-i dalâlet-mebâdîlerinden nez‘ ve tahlîsi içün ziyâde asker tedâriki 

ehemm-i mehâmm-ı dîn-i Devlet-i Aliyye ’den olmağla cihâd-ı hümâyûna 

me’mûr olan sipâh ve silâhdâr ve bölük-i erba‘a neferâtından bir ferd vü-

zerâ ve mîr-i mîrân ve ümerâ kapularında ve alaybeği ve zu‘amâ ve erbâb-ı 

tîmâr ve sâ’irlerinin yanlarında hizmetkâr yâhud levendât olmayup ve girü 

kalmamak üzre cümlesi evlerinden kalkup, kethudâ yirleri bayrakların açup, 

önlerine düşüp, inşâ’allâhu Te‘âlâ nevrûz-ı fîrûzda Edirne  Sahrâsı’nda or-

du-yı hümâyûna mülhak ve sâye-i livâ-i Hazret-i Resûlullâh’da mevcûd bu-

lunmalarıçün fermân-ı hümâyûn sâdır olup ve husû[s]-ı mezbûr içün sipâh 

ve silâhdâr ve bölük-i erba‘a ocaklarının emekdâr ve müstakîm çavuşlarından 

mefâhiru’l-emâsil ve’l-akrân [244b] [...] Çavuş zîde kadruhum185 sürici ta‘yîn 

ve irsâl olunmalarıyla, imdi inşâ’allâhu Te‘âlâ mûmâ-ileyhim her kangınızın 

182 “Yüce Allâh onun erdemlerini devam ettirsin.”

183 Metinde ن
184 “Yüce Allâh onu Kıyâmet’e dek yardımıyla aziz kılsın.”

185 “Kadrleri, değerleri artsın.”
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taht-ı kazâsına varup dâhil olur ise fermân-ı hümâyûnun mazmûn-ı münîfi 

mecma‘-ı nâs olan mahallerde münâdîlere nidâ ve cümleye i‘lân ve işâ‘at ve 

guzât-ı İslâm’ı hab[î]r ve âgâh ve cihâda tahrîs idüp ve içlerinden bir ferd 

vüzerâ ve mîr-i mîrân kapularında ve alaybeği ve zu‘amâ ve erbâb-ı tîmâr ve 

sâ’ir tavâ’if-i askeri yanlarında hizmetkâr veyâhûd levendât olmayup ve girü 

kalmayup cümlesi kethudâ yirlerinin bayrakları altında müctemi‘an doğrı 

ocaklarına gelmek üzre her birine muhkem tenbîh ve te’kîd ve ziyâde ta-

kayyüd ve ihtimâm eyliyesiz. Bu vakit sâ’ir evkāta ve bu gazâ sâ’ir gazavâta 

kıyâs olunmayup tevkîr-i ihtâl ve teksîr-i adde vü atâd186 itmekle bir takrîb 

ile nefs-i vâhidin girü kalmasına ruhsat virmiyesiz. Ve siz ki kethudâ yirleri-

siz, sebîl-i dîn-i mübînde dâmen-i gayreti der-miyân idüp bi’l-cümle sipâh 

ve silâhdâr ve bölük-i erba‘a neferâtını mükemmel ve müsellah olmak üzre 

bayraklarının altına cem‘ ve önlerine düşüp esnâ-yı tarîkde meks ü ârâm 

itmeyüp ve re‘â[yâ] ve berâyâ ve sâ’irden hilâf-ı Şer‘-i Şerîf bir ferde zulm ve 

ta‘addî olunmamak üzre gelüp nevrûz-ı fîrûzda Edirne Sahrâsı ’nda ordu-yı 

hümâyûna mülhak ve sâye-i livâ-i Hazret-i Resûlullâh’da mevcûd ve edâ-yı 

hizmet eyliyesiz. Ve siz ki sürici ta‘yîn olunan çavuşlarsız; ocağın emekdârla-

rından olduğunuz ecilden bu emr-i mühimmin tekmîli sizin uhdenize havâ-

le olunmağla bu husûsda ziyâde gayret ve hamiyyet ve gereği gibi intibâh ve 

basîret ile hareket ve ihrâcına me’mûr olduğunuz tavâ’if-i mezbûreden bir 

ferdi evlerinde ve yirlerinde ve vüzerâ ve mîr-i mîrân ve ümerâ kapularında 

ve sâ’ir tavâ’if-i askeri yanlarında alıkomayup me’mûr oldukları üzre nevrûz-ı 

fîrûzda Edirne  Sahrâsı’nda ordu-yı hümâyûnda mevcûd bulunmak üzre 

cümlesini tesyîr iderek sağ kolun nihâyetine vardıkdan sonra avdet ve ne-

ferât-ı merkūmeden birden ve ikiden girü kalmış var ise anları dahi önünüze 

katup, cümlesini sürüp getürüp, fermân-ı hümâyûnun mazmûn-ı münîfini 

icrâya ziyâde takayyüd ve ihtimâm eyliyesiz. Şöyle ki; tavâ’if-i merkūmeden 

emr-i şerîfe muhâlif hareket ve vakt ü zamânıyla kethudâ yirlerinin bayrak-

larıyla gelüp sâye-i livâ-i Hazret-i Resûlullâh’da mevcûd bulunmıyanların 

esâmîleri ref‘ ile iktifâ olunmayup muhkem haklarından gelineceği emr-i 

mukarrer idüğini dahi cümleye ifhâm idüp, hilâfından be-gāyet ihtirâz ve 

ictinâb eyliyesiz.” diyü, [fî] evâ’il-i Z, sene 1126.

186 Metinde אد ت و  ّ
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Bir sûreti Anadolı ’nın orta kol nihâyeti Diyârbekir ’e varınca vâki‘ olan 

kādîlara ve kethudâ yirleri ve a‘yân-ı vilâyetle iş erlerine.

Bir sûreti Anadolı ’nın sol kolı nihâyeti Erzurum ’a varınca vâki‘ olan 

kādîlara ve kethudâ yirleri ve a‘yân-ı vilâyetin iş erlerine.

Bir sûreti Rûmili ’nin sağ kolı nihâyeti Belgrad ’a varınca vâki‘ olan kā-

dîlara.

Bir sûreti Rûmili ’nin sol kolı nihâyeti Yenişehr ’e varınca vâki‘ olan kā-

dîlara. 

[245a] Hazret-i Vezîr-i A‘zam Dâmâd-ı Şehriyârî hazretlerinin sarâyın-

da erbâb-ı dîvân ve ulemâ ve sulehâ ve meşâyih-i izâm cem‘ olup müşâvere 

olundukda Venedik  keferesinin nakz-ı ahd idüp on dört mâdde hâzırûn 

olanların muvâcehesinde kırâ’at olundukda, cümlenin ma‘lûmları olduk-

da, Şer‘-i Mutahhara’ya ve fetvâ-yı münîfe mürâca‘ât olundukda her bir 

mâddeye dahi fetvâ-yı şerîf el virüp Venedik keferesinin üzerine sefer-i 

hümâyûn ve Mora  Cezîresi’nde olan kılâ‘ları bütün feth ve teshîri münâ-

sib görülmüşdür. Ve bâ-husûs müşâvereden mukaddemce Karadağ  üzerine 

ser-asker olan Vezîr-i A‘zam-ı sâbık Nu‘mân Paşa  hazretleri me’mûr olan 

mahallerin âsî ve isyân iden kefereleri darb-ı şemşîr ile katl ve mâlların ve 

guzât-ı İslâm’a yağma ve nasîb olup memleketleri târ u mâr ve kılıçdan 

kurtılan firâr idüp ardlarınca guzât-ı İslâm koğup, tâ ki deryâ kenârına 

sürüp getürdüklerinde Venedik keferesinin bir vâfir hâzır u âmâde olan 

kayıklara binüp Venedik cânibine firâr itmekle ve bu ahvâli dahi Nu‘mân 

Paşa hazretleri dahi arz u i‘lâm itmekle bu dahi kırâ’at olunmuşdur. Ve 

ba‘dehû meclisde hâzır olan Venedik balyozına ol sâ‘at fermân-ı âlî sâdır 

olup, “Yigirmi güne dek sana mehil, şehr-i İstanbul ’da ve yalılarda ne ka-

dar Venedikli keferesi var ise cem‘ idüp ferd-i vâhid kalmamak üzre tenbîh 

ve eger yigirmi günden sonra memleketlerimizde bir Venedikli ele girüp 

isbât-ı vücûd olundukda kendüsi katl ve mâlları yağma olunur.” diyüp 

huzûr-ı sa‘âdetlerinden gadab ile mesfûr balyozı kaldırdılar. Ve ba‘dehû 

mevcûd bulunan meşâyih-i izâmların her biri başkaca başkaca du‘â idüp 

dağıldılar. Günlerden mâh-ı Zi’l-hicce’nin gurresi ve Teşrîn-i Sânî’nin yi-

girmi yedisinde vâki‘ olmuşdur, der-sene 1126.
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Ve ba‘dehû mâh-ı Zi’l-hicce’nin dördünci salı güni umûmen cem‘ olup 

Pâdişâh-ı âlem-penâh hazretlerinin huzûr-ı hümâyûnına varılup Suffa  

Köşki’nde cem‘ olup bir kat dahi huzûr-ı hümâyûnda vech-i meşrûh üzre 

kırâ’at ve tekrâr ma‘lûm-ı hümâyûnları olup du‘â ve senâ olunup vech-i 

Şer‘î üzre herkes yirlü yirine dağılup sefer tedârikin görmeğe ve düşmen-

den dahi ahz-ı intikām almağa hâzır [u] âmâde oldılar.

Sene bin yüz yigirmi [yedi] Muharremü’l-harâm’ın beşinci cum‘a güni 

ve erba‘înin yigirminci cum‘a güni sâ‘at dörtde iken Sarây-ı Cedîd-i Âmi-

re’ye vüzerâ-yı izâm ve Şeyhu’l-İslâm ve Kādî-askerân ve meşâyih-i izâm ve 

Ağa-i Yeniçeriyân ve Cebeciyân ve Ağa-i Topcıyân ve erbâb-ı dîvân bi-ec-

ma‘ihim cem‘ olunup azîm du‘â ve senâ olunup tûğ-ı hümâyûnı Akağalar  

Kapusı ki evsat kapudur, ihrâc olunmuşdur, fî 5 M, sene 1127.

Mukaddemâ beşer akça ile atîk sipâhîlerden ve silâhdârândan biner ne-

fer serdengeçdi yazılup Mora  Cezîresi’ne ilerü gitmek üzre ta‘yîn buyurılup 

tamâm oldukda alay gösterüp târîh-i mezbûrda revâne oldılar, fî 14 M, 

yevm-i pazar, sene 1127.

Alay-ı sipâh mâh-ı mezbûrun neferân: 1000, terakkî-i silâhdârân ve ser-

dengeçdiyân neferân: 1000. Fî 15 M, sene 1127, erba‘înin fî 29.

Mâh-ı mezbûrun fî 27 S ve mâh-ı Şubât’ın yigirmi birinci güni Hazret-i 

Sadr-ı A‘zam Dâmâd-ı Şehriyârî Veliyyü’n-ni‘am efendimiz ocak ağaları ile 

Dâvûdpaşa Sahrâsı ’na sa‘âdetle teşrîf buyurup otâğ-ı hümâyûn yirine nazar 

itmeğe gitdiler.

İhrâc-ı tûğ-ı hümâyûn der-nüzûl-i Sahrâ-yı Dâvûdpaşa,  fî gurre-i Re-

bî‘u’l-evvel sene 1127 ve mâh-ı Şubat fî 24, yevm-i pençşenbih. Hazret-i 

Vezîr-i A‘zam efendimizin kethudâsı İbrâhîm Ağa  kapu halkı ile Sarây-ı 

Hümâyûn’a alay ile teşrîf buyurup târîh-i varakada tûğ-ı hümâyûnı alup 

Dâvûdpaşa Sahrâsı ’na nüzûl eylediler. Hakk Subhânehû ve Te‘âlâ hazretleri 

a‘dâ-yı bî-dîni makhûr idüp asâkir-i İslâm’ı mansûr ve muzaffer ide. Âmîn, 
bi-hurmeti Seyyidi’l-Mürselîn.
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Ve mâh-ı mezbûrun üçünci cum‘airtesi güni ve Berdü’l-acûz’un187 ib-

tidâsı güni azîm kar yağup ve sovuk olup târîh-i mezbûrede ordu-yı 

hümâyûn ihrâc olup alay olmuşdur, fî 3 Ra, sene 1127. 

[245b] İhrâc-ı mevâcib der-huzûr-ı hümâyûn, fî 4 Ra sene 1127.

Alay-ı yeniçeriyân-ı Dergâh-ı Âlî der-nüzûl-i Sahrâ-yı Dâvûdpaşa,  fi’t-

târîh yevm-i pazarirtesi, fî 5 Ra, Berdü’l-acûz fî 3, sene 1127.

Ve mâ[h]-ı mezbûrun altıncı salı güni ve mâh-ı Mart’ın ibtidâsı salı 

güni Cebecibaşı es-Seyyid Sebzî Mehemmed Ağa  alay ile cebhâneden çı-

kup Dâvûdpaşa Sahrâsı ’na nüzûl eylemişlerdür, fi’t-târîh-i mezbûr fî 6 Ra, 

sene [1127].

Ve mâh-ı Rebî‘u’l-evvel’in sekizinci pençşenbih güni ve Berdü’l-acûz’un 

yedinci güni Pâdişâh-ı rûy-ı zemîn hallede hilâfetehû ilâ yevmi’d-dîn hazret-

leri sa‘âdetle, vakārıyla Sarây-ı Hümâyûn’dan azîm alay ile çıkup Dâvûd-

paşa Sahrâsı ’na nüzûl eylediler. Ve’l-hamdülillâhi Te‘âlâ şevketlü Pâdişâhı-

mızın taht-ı hümâyûnları âlî olup yevm-i mezbûrede gāyetle hevâ açıklık 

olup Ağustos günlerinden bir gün oldı. Ve Sarây-ı Hümâyûn’dan çıkarken 

Sancağ-ı Resûlullâh sağında ve solunda olan münâdîler nidâ iderlerdi ki:

“Allâhu Azîmü’ş-şân düşmeni makhûr eyleyüp ve Pâdişâhımızı mesrûr 

eyleyüp asâkir-i İslâm’ı mansûr eyliye!” Muntazır olan İslâm askeri ve 

harâc-güzâr olan kefereler dahi “Âmîn!” didiklerinde gözlerinden yaş akup, 

yâ Rabbi, düşmeni makhûr idüp guzât-ı İslâm’ı mansûr ve muzaffer eyle. 

Âmîn, yâ Rabbe’l-Âlemîn, fî 8 Ra, sene 1127.

İhrâc-ı donanma-yı hümâyûn Tersâne-i Âmire, fî 14 Ra, sene 1127

Târîh-i mezbûrede ve çehârşenbih güni ve mâh-ı Âzer’in dokuzuncı 

güni şevketlü ve azametlü Pâdişâhımız ve Hazret-i Vezîr-i A‘zam Veliy-

yü’n-ni‘am efendimiz Dâvûdpaşa Sahrâsı ’nda sa‘âdetle teşrîf buyurup Yalı  

Köşki’nde muntazır olduklarında sâ‘at beş buçukda iken Kapudân Süley-

mân Paşa  mîr-i mîrân hazretleri şeca‘atle ve donanma-yı hümâyûn tertîb-i 

alay ile huzûr-ı hümâyûna geldiklerinde çukya kaplu sırt semmûr kürk 

187 “Kocakarı Soğukları” olarak da bilinen bu tabir kış aylarının son günlerini belirtmekte olup milâdî 

takvime göre 11-17 Mart tarihleri arasını ifade etmektedir.
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ilbâs buyurılup ve sâ’ire dahi alâ-merâtibihim hil‘atler ilbâs buyurılup du‘â 

ve senâ olunup ba‘dehû azîm şenlikler olmuşdur.

Mâh-ı Rebî‘u’l-evvel’in yigirmi birinci güni Hazret-i Vezîr-i A‘zam 

efendimizin otâğ-ı âlîlerine bölük ağaları da‘vet olunup ve tenbîh buyurı-

lup ve bâ-fermân-ı âlî böyledür ki; şevketlü Pâdişâhımız Mora  Cezîresi’ne 

gitmeleri münâsib olmayup Despot  üzerine gitmekle bu günki gün beş yüz 

nefer âdem sipâhîden ve beş yüz nefer silâhdârdan ayrılup başka başka def-

ter idüp, defter mûcebince otâğ-ı hümâyûnda ta‘yîn olunup ve ağa vekîlleri 

ta‘yîn olunmuşdur. Bir eyüce hizmet-i lâzımelerin edâ ideler ve basîret üzre 

olalar. Ba‘dehû ağayân-ı mezbûre çadırlarına gelüp vech-i meşrûh üzre fer-

mân-bend oldılar, fî 21 Ra, sene 1127.

Rebî‘u’l-evvel’in onuncı cum‘airtesi güni Yeniçeri Ağası Dâvûdpaşa 

Sahrâsı ’ndan Edirne ’ye revâne oldı. Yevm-i cum‘airtesi, fi’t-târîh-i mezbûr, 

fî 10 Ra, sene 1127.

Mâh-ı Rebî‘u’l-evvel’in on birinci pazar güni Cebecibaşı Sebzî Mehem-

med Ağa  Edirne  Sahrâsı’na revâne oldı, fî 11 Ra, sene [1127].

Şevketlü Pâdişâhımızın tuğı Küçükçekmece  menziline ve Hazret-i 

Vezîr-i A‘zam efendimizin tuğı Büyükçekmece ’ye mâh-ı Rebî‘u’l-evvel’in 

yigirmi altıncı pazar güni gitmişdür. Ve yevm-i mezbûrede ale’s-sabâh bü-

tün alay ısmarlanup otâğ-ı hümâyûnda şevketlü Pâdişâhımızdan Sancağ-ı 

Şerîf ’i öyleden evvelce teslîm alınup du‘â ve senâ olunmuşdur, fi’t-târîh-i 

mezbûr, fî 26 Ra, sene [1127]. İrtesi gün mâh-ı mezbûrun yigirmi yedinci 

pazarirtesi güni sa‘âdetle Dâvûdpaşa Sahrâsı ’ndan hareket-i hümâyûn olu-

nup Pâdişâh-ı âlem-penâh hazretleri Küçükçekmece menzilinde nüzûl ve 

Hazret-i Vezîr-i A‘zam efendimiz Büyükçekmece menziline nüzûl eylediler.

Menzil-i Çekmece-i Kebîr , sâ‘at 6, fî 27 Ra, sene 1127, yevm-i paza-

rirtesi.

Menzil-i Silivri , sâ‘at 6, fî 28 Ra, sene 1127, yevm-i salı. 

[246a] Menzil-i Çorlı , sâ‘at 8. Dâhil-i menzil-i mezbûr, fî 29 Ra,

yevm-i çehârşenbih.
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Menzil-i Karışdıran , sâ‘at 4. Dâhil-i menzil-i mezbûr, fî selh-i Ra, 

yevm-i pençşenbih.

Menzil-i Burgos , sâ‘at 4. Dâhil-i menzil-i mezbûr, fî gurre-i R, sene 

1127, yevmi’l-cum‘a. Yevm-i mezbûrda şedîd rûzgâr olup ufak dolu ile 

yağmur karışık yağmışdur.

Menzil-i Baba-yı Atîk , sâ‘at 6, fî 2 R, yevmi’l-cum‘airtesi, nüzûl-i men-

zil-i mezbûr.

Menzil-i Hafsa , sâ‘at 6. Nüzûl-i menzil-i mezbûr, fî 3 R, yevm-i pazar.

Menzil-i Edirne , sâ‘at 5, fî 4 R, yevm-i pazarirtesi. Menzil-i mezbûrede 

Sulak Çeşmesi  geçilmeyüp sağ tarafına konuldı. Yevm-i salı meks, fî 5 R, 

sene 1127. Yevm-i mezbûre güni Pâdişâh-ı âlem-penâh hazretleri şevketle, 

vakār ile otâğ-ı hümâyûna nüzûl eyleyüp Hazret-i Vezîr-i A‘zam efendimiz 

yemekle istikbâl eylemişlerdür.

Fî 6 R, yevm-i çehârşenbih, meks. Yevm-i mezbûrede meks olunup an-

cak tûğ-ı hümâyûn Timürtaş  Sahrâsı ’na revâne oldı.

Menzil-i Timürtaş , sâ‘at 1,5, fî 7 R, yevm-i pençşenbih. Yevm-i mez-

bûrda Sulak Çeşmesi  kurbından hareket-i hümâyûn olunup azîm alay ile 

Timürtaş Sahrâsı ’na nüzûl olundı.

Meks, gurre-i mâh-ı Nîsân, fî 8 R sene 1127.

Meks, fî 2 mâh-ı Nîsân, fî 9 R sene 1127. 

Meks, fî 10 R, yevm-i pazar. Yevm-i mezbûrda Dergâh-ı Âlî Yeniçeri 

Ağası hareket idüp revâne oldı. Mâh-ı Nîsân fî 3.

Meks, fî 4 mâh-ı Nîsân.

Meks, fî 11 R, yevm-i pazarirtesi. Yevm-i mezbûre güni Dergâh-ı Âlî 

Cebecibaşı Ağa revâne oldı fî yevm-i mezbûrda. Vâlide Sultân kethudâsına 

vezâret virilüp Âsitâne  kā’im-makāmlığı tevcîh buyurulmuşdur. Ve Pâdişâ-

hımızın dahi bir kız evlâdı dünyâya gelmişdür.

Meks, fî 5 mâh-ı Nîsân, fî 12 R.

Meks, fî 6 mâ[h]-ı Nîsân, fî 13 R, sene 1127. 
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[246b] Menzil 1:188 Yund Çayırı , sâ‘at 3, fî 7 Nîsân, fî 14 R, sene 1127, 

yevm-i pençşenbih. Mâh-ı Rebî‘u’l-âhir’in on dördünci pençşenbih güni 

Timürtaş  Sahrâsı ’ndan hareket olunup ve nısf-ı menzilde yemeklik olup 

şevketlü Pâdişâh-ı İslâm hazretleri havâss-ı hümâyûn huddâmıyla ol ma-

halle gelinceye dek inâyetlü mürüvvetlü Hazret-i Vezîr-i A‘zam Serdâr-ı 

Ekrem efendimiz hazretleri ile ma‘an teşrîf buyurmuşlardur. Yemeklikden 

sonra devlet ü iclâl-ile avdet buyurup asker-i nusret-şi‘âr ile Yund Çayırı  

nâm mahalle nüzûl olundı. Menzil-i mezbûrun suyı mübâhdur ve konak 

yiri dahi eyüdür.

Menzil 2: Dimetoka , sâ‘at 3, fî 8 mâh-ı Nîsân, fî 15 R, yevmü’l-cum‘a. 

Mâh-ı mezbûrun on beşinci cum‘a güni Yund Çayırı  menzilinden dahi 

hareket olunup Dimetoka  menziline üç sâ‘atde nüzûl olundı. Bir güzel 

kasabadur, yek-pâre bir dağda vâki‘ olmuşdur. Şehr kıblesi tarafında dağın 

dâmenindedür. Yukar[u]sında üç kat kal‘ası vardur, kal‘a içinde mükellef 

bir sarây-ı hümâyûn vardur, gāyet yüksek yirdür ve hevâdârdur velâkin 

harâb olmuşdur. Keferesi kal‘a içinde olurlar. Kal‘a-i mezbûrun arkasında 

Nehr-i Kızıldeli  nâmında bir büyük su akar. Câmi‘ ve hammâmı olup ve 

çârşûsı vardur, lâkin mecmû‘î evleri köhne ve harâb olup medhe sezâ bir 

ev yokdur.

Ve yevm-i mezbûrede ahşama karîb Musâhib-i Şehriyârî sür‘atle gelüp 

ordu-yı hümâyûna dâhil olup ve ol vakitde devletlü efendimiz dahi kal‘a 

altında su kenârında sâyebânda tüfengcilere tüfeng atdırır iken haber olu-

nup ordu-yı hümâyûna sa‘âdetle teşrîf buyurup Musâhib-i Şehriyârî hatt-ı 

hümâyûn-ı şevket-makrûnı virüp mefhûm-ı devletleri oldukda ol sâ‘at vâ-

fir altun atā ihsân ve çuka ferâceye kaplu sırt semmûr kürk ilbâs buyurılup 

ve der-akab Dellâlbaşı’ya fermân-ı âlî sâdır olup münâdî taraf taraf çağırup 

müjdeler idüp, elhamdülillâhi Te‘âlâ şevketlü Pâdişâhımızın bir erkek ev-

lâdı dünyâya gelüp ism-i şerîfleri Sultân Selîm  Hân ismiyle tesmiye ol-

muşdur. “Hakk Te‘âlâ tûl ömr ile mu‘ammer eylesündi.” diyüp avuç avuç 

pâre ve altunlar alurlardı. Vaktâki ol sâ‘at bu hakîr ve Mevkūfâtî sa‘âdetlü 

İbrâhîm Efendi  hazretleri yazıcı-i sâbık ağa, Süleymân Ağa  Dârü’s-Sa‘â-

de-i sâbık çergesinde mevcûd bulunup ahşam namâzına şürû‘ olunmuş 

188 Müellif buradan itibaren menzilleri numaralandırmıştır.
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idi, ba‘de’l-edâ Dellâl’ı huzûr-ı sa‘âdetlerine çağırup vâfir ihsân itmişler-

dür. Hattâ ki sa‘âdetlü Cizye Muhâsebecisi Abdülkādir Efendi  hazretleri 

dahi anda mevcûd bulunup bir hayli bahşîş ihsân buyurmuşlardur. Ol gice 

her çadırda meş‘ale donanması ve şem‘ donanması olup şennikler ve şâd 

u hândânlıklar meclis be-meclis sohbetler ve musâhabetler olunmuşdur, 

elhamdülillâhi Te‘âlâ. 189
 ﴾۠ ــ ّ۪ ِ َر ــ ْ َ  ْ ــ ِ ا  َ ــ ٰ ﴿

Menzil 3: Saltık , sâ‘at 3, fî 9 Nîsân, fî 16 R. Yevm-i mezbûrda Di-

metoka  menzilinden dahi hareket olunup Saltık  menziline gelindi. Yolı 

eyüdür ve suyı mübâhdur, konak yiri kem değildür. Ol gice dahi meş‘ale 

donanması ve şem‘ donanması olmuşdur. Ve karye-i mezbûrun yigirmiden 

mütecâviz evleri olup yolı düzdür ve sağ tarafı yek-pâre dağdur ve kara 

çalılıkdur ve taşlıkdur. Ve karye-i mezbûrede cereyân iden Nehr-i Tunca  

ve Nehr-i Meriç  ve Nehr-i Arda  ve Kızıldeli  Nehri cem‘ olduğı mahaldür.

Menzil 4: Vakf-ı Zendel  der-Kazâ-i Ferecik , nâm-ı dîger Karapınar , 

sâ‘at 4,5, fî 10 Nîsân, fî 17 R. Saltık  menzilinden dahi hareket olunup ve 

Vakf-ı Zendel  menziline dört buçuk sâ‘atde gelindi. Konak yiri kem değil-

dür. Gelürken sol tarafı sudur, cem‘ olmuş sulardur. Yolı gāyetle eyüdür ve 

sağ tarafı bâğlık ve bâğçelik ve kiraslıkdur ve kısa meşelikdür. Ve yevm-i 

mezbûrun gicesi mûm donanması tekmîl olur diyü herkes ma‘a-ziyâdesiyle 

tedârik idüp [247a] ahşamı gözedirler iken mezbûrun gicesi kemâl mer-

tebe rûzgârın şiddetinden imekler hevâ olup böyle iken yine azîm mûm 

donanması olunmuşdur. Temmet.

Menzil 5: Ferecik , sâ‘at 5, fî 11 mâh-ı Nîsân, fî 18 R. Vakf-ı Zendel  

menzilinden dahi hareket olunup su kenârınca gidilüp Ferecik  menzili-

ne konuldı. Yolının etrâfı kısa meşelikdür. Ve kasaba-i mezbûrı bir çeyrek 

mikdârı geçilüp öyle konuldı. Konak yiri gāyetle eyüdür. Ferecik kasabası 

öninde yine Tunca  kenârında bir sahrâya konuldı. Bir küçük ve güzel kasa-

badur, yel değirmeni çokdur. Kıbleye karşu bir depenin yüzindedür, önin-

de kayıklar vardur. İstanbul ’a giden Tunca ’yı bundan geçer, Keşân ’a gider. 

İstanbul’a kırk dört sâ‘at yirdür. Evleri ma‘mûr, çârşû-yı pâzârı ma‘mûr ve 

cânib-i erba‘ası dahi ma‘mûr bir şehrdür. 

189 “Bu Rabbimin bir ihsanıdır.” Neml, 27/40. Metinde sehven ــ ّ ــ ر ــ  ا  ــ  şeklinde imlâ edilmiş-

tir.
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Keşân ’dan menzil-i Ma‘lkara  yedi sâ‘at, menzil-i Tekfûrdağı  sâ‘at 10. 

Tekfûrdağı’ndan Silivri  on sâ‘at. 

Meks, der-Kazâ-i Ferecik , fî 12 mâh-ı Nîsân, fî 19 R, hâlî.190

Menzil 6: Şâhînler , sâ‘at 3,5, fî 13 mâh-ı Nîsân, fî 20 R. Ferecik  men-

zilinden dahi hareket olunup Şâhînler  menziline gelindi. Konak yiri kem 

değildür. Şâhînler’e gelürken yolun sağ tarafında bir bânesi var, cânib-i 

erba‘ası kârgîr dîvâr ve üsti kubbe. Nefs-i kasaba kurbında Baba nâmın-

da bir büyük devletlü anda medfûndur. İnâyetlü merhametlü efendimiz 

mahsûs varup ziyâret ve enfâs-ı tayyibesinden istid‘â-yı inâyet itmişlerdür. 

Yemeklikden Aynos Kal‘ası görinür, mukābelesinde Semâdirek  dirler bir 

dağ vardur, deryâ içindedür, târîh-i mezbûrede ortasına dek kardur ve bu-

lut içine girmişdür. Dâmeni cânib-i erba‘ası köyler olup bâğ ve bakçası ve 

pınarları çok ve ma‘mûr olup ve harâc-güzârlardur. Ve hattâ ki Devletlü 

Veliyyü’n-ni‘am efendimiz yemeklikde iken Pâdişâh-ı âlem-penâh haz-

retlerinden hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn ile Sarây-ı Atîk  teberdârân 

kethudâsı gelüp, efendimiz hazretlerinin hâk-i pây-ı sa‘âdetlerine yüz sü-

rüp hatt-ı hümâyûnı virüp mefhûmı devletleri buyuruldukda yine cevâbın 

alup revâne olmuşdur. Menzil-i mezbûrenin gāyetle âb u hevâsı latîfdür, 

medhe sezâdur. 

Menzil 7: Menzil-i Mekri , sâ‘at 5, fî 14 mâh-ı Nîsân, fî 21 R. Şâhînler 

menzilinden dahi hareket olunup Mekri  kasabasına konulmuşdur. Konak 

yiri gāyetle fenâdur, iki tarafı derbend ve bütün zeytûn ağacı ile mâl-â-

mâldür ve sâhil-i bahrdür. Kulle kadar bir muhtasar kal‘ası var, limanı yok. 

Kal‘a-i mezbûrun mukābelesinde mukaddemâ zikr olunan Semâdirek  nâ-

mında depesi karlı bir ada vardur, korsandan havfları vardur. Her tarafda 

pınarlar çıkup akar, çıkan pınarlar vâfir olduğından nâşî suya zarûret çekil-

meyüp kifâyet itmişdür. Konak yiri bütün taşlıkdur ve purnarlıkdur.

Menzil 8: Ulûfeciler , Nehr-i Arıhan  (ــאن ), nâm-ı dîger Ağrıcan 

ــאن) -nâm-ı dîger Şaycılar ,191 sâ‘at 5, fî 15 Nîsân, fî 22 R. Mekri  men ,(آ

zilinden hareket ve deniz kenârıyla gidilüp iki sâ‘atden ziyâde bir dar boğa-

190 “Tenha, boş” manasındadır.

191 Metinde א
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za girilüp ve dağa çıkup ovaya inüp Ulûfeciler  nâmında bir karyeye gelindi. 

Dimetoka  menzilinden Ulûfeciler menziline gelinceye dek bu konakların 

yolları dağ ve orman arasında vâki‘ olup şeb ü rûz bülbül sadâsı münkatı‘ 

olmadı. İki buçuk sâ‘at Mekri’den karye-i mezbûrun yolı gāyetle sarp oldu-

ğından ötürü mecmû‘ ağırlıklar ilerü gidüp, hattâ Hazîne-i Âmire devele-

rine fermân-ı âlî sâdır oldı ki devletlü efendimiz teşrîf buyurdukdan sonra 

yola revâne olalar. Ve hem Mekri’nin konak yiri fenâ olduğından tertîb 

üzre [247b] konulmayup perîşân konuldı idi. Çünki Ulûfeciler yolının 

iki buçuk sâ‘at sarplığı olduğından hemân herkes gündüzden gitdi. Ve nef-

sü’l-emrde iki buçuk sâ‘at bir derbend-i azîmdür ki hattâ değirmen taşları 

ol dağda yapılur, geçerken yapılmış vâfir var idi. Devletlü efendimizin ye-

meklik sâyebânın ol dağın nihâyetinde vâki‘ olmuş idi, yolun sol tarafında 

bir küçük meydânda idi. Ordu-yı hümâyûn yiri ekinlik olduğından ötüri 

tertîb üzre konulmayup perîşân konuldı. Lâkin gāyetle çemenzârlık idi ve 

suyı dahi mübâhdur.

Menzil 9: Gümülcine , sâ‘at 3,5, fî 16 mâh-ı Nîsân, fî 23 R. Ulûfeciler  

menzilinden hareket olunup üç buçuk sâ‘atde Gümülcine  menziline gelin-

di. Konak yiri eyüdür ve suyı mübâhdur. Gümülcine kasabası arkası dağ-

dur, kendüsi ovaya vâki‘ olmuşdur ve hevâsı yokdur. Bütün şehri ağaçlık 

arasında olmağla etrâfından görünmez. Müte‘addid cevâmi‘ ve hammâmı 

ve hânları vardur. Lâkin medh olunmağa tahammüli yokdur. Ancak bir 

büyük suyı vardur, anın nazîri yokdur. Bundan gayrı medhe sezâ nesnesi 

yokdur. Bir çayırlık mahalle konuldı. Ordu-yı hümâyûn şehri geçüp öyle 

konuldı. Lâkin aylak çadır ile Defterdâr Efendi’nin dâ’iresinin beyninde bir 

azîm batak olup batak-ı mezbûrun bir ucı dağda, bir ucı suda idi. Guzât-ı 

İslâm geçmek içün ba‘zı yirlerin doldurmuşlar idi. İki çifte hammâmı ve 

beş mekteb vardur. Kal‘ası dahi vardur lâkin harâbedür. Kasaba-i mezbûre-

den deryâ üç buçuk sâ‘atdür. Büyük limanı vardur, bir [i]ki yüz pâre gemi 

alur, lâkin büyük kalyon yanaşmaz; zîrâ sığdur ve hâlâ iskele dahi değildür. 

Meks, kasaba-i mezbûr, fî 17 mâh-ı Nîsân, fî 24 R, hâlî.

Menzil 10: Yassıköy , sâ‘at 2,5, fî 18 mâh-ı Nîsân, fî 25 R. Gümülcine  

kasabasından hareket olunup Yassıköy  menziline iki buçuk sâ‘atde gelindi. 

Yassıköy kurbında Kuruçay  dirler bir büyük su vardur, metîn ve müstah-
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kem bir köprü yapılmışdur. Yolı gāyetle düzdür. Köy-i mezbûr tâ ki dağ 

ortasına vâki‘ olmuşdur. Bir minâresi vardur, yüzden eksicek evleri vardur. 

Mecmû‘ısı Müslümânlar evleridür, keferesi yokdur. Ve suyı mübâhdur ve 

konak yiri bir düz yire vâki‘ olmuşdur. Lâkin kısa meşelik olmağla ekse-

riyyâ meşelik içine konuldı. Bülbüli dahi çok olup sadâsı münkatı‘ olma-

mışdur. Yassıköy’den giderken deniz kenârında bir kal‘a vardur, büyüklüği 

İstanbul ’da Cündî  Meydânı cirminde vardur, ismine Dalyanborı  dirler; 

kal‘ası ma‘mûr, evleri harâbdur, eyü balık çıkar.

Menzil 11: Yenice -i Karasu , sâ‘at 4, fî 19 mâh-ı Nîsân, fî 26 R. Yassıköy  

menzilinden dahi hareket olunup Yenice -i Karasu ’ya dört sâ‘atde gelindi. 

Ovada bir küçük kasabadur. Meşhûr Yenice duhânı ve taşlık ve âyînesi 

bunda olur. Hânları gāyet çokdur ve yol üzerinde müceddeden iki aded 

cisr-i sağîr binâ olunmuşdur. Bâğlık ve bakçalık ve tütünlükdür. Köy-i 

mezbûrede sâkin olanların mecmû‘ısı Müslümânlardur, keferesi yokdur.

Menzil 12: Nehr-i Karasu , sâ‘at 4, fî 20 mâh-ı Nîsân, fî 27 R. Yenice -i 

Karasu ’dan dahi hareket olunup Nehr-i Karasu menziline gelindi, tamâm 

dört sâ‘atdür. Yolı düzdür, yolının etrâfı gâh meydân ve gâh küçük çalılık 

ve gâh kara ağaçdan korılıkdur. Üç aded sağîr köprü geçilmişdür, [248a] 

konak yiri eyüdür. Gāyetle ekinlik olmağla tertîb üzre konulmayup Nehr-i 

Karasu ve Yeniköy  yan yana olup yarım sâ‘at alarka ordu-yı hümâyûn ko-

nulmuşdur.

Menzil 13: Sarışa‘bân , sâ‘at 2, fî 21 mâh-ı Nîsân, fî 28 R. Nehr-i Ka-

rasu  menzilinden hareket olunup Sarışa‘bân  menziline iki sâ‘atde gelindi. 

Sarışa‘bân’a gelürken mukaddemâ Vâlide Kethudâsı el-Hâcî Mehemmed 

Efendi ’ye bâ-fermân-ı âlî ile sipâriş buyurılup ve akçası mîrîden virilmek 

üzre Karasu Nehri üzerine bir köprü binâ olunmuş idi, ol cisrden ubûr 

olundı. Bin zirâ‘at uzunı bir nâdîde cisrdür ve enniliği dahi iki buçuk araba 

yan yana sığar, metîn ve müstahkem olup devletlü efendimize hayr du‘â 

iderek asâkir-i mansûre geçmişdür. Ve bâ-husûs ol semtin kurâlar ahâlîsi 

gāyetle muhtâc olduğından azîm hazz idüp du‘â itmişlerdür. Vâlide Kethu-

dâsı Efendi hazretlerine sipâriş olunmasına sebeb budur ki; kendülerinin 

ol semtde mu‘temedün-aleyh âdemleri olduğına binâ’endür.
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Menzil 14: Bereketlü , sâ‘at 5, fî 22 mâh-ı Nîsân, fî 29 R. Sarışa‘bân ’dan 

hareket olunup Bereketlü  menziline beş sâ‘atde gelindi ve düz ova ile iki 

buçuk sâ‘at mikdârı gidilüp deryâ kenârında Kādîmezârı  kurbında Kavala  

Boğazı ’na girilüp bir sâ‘at kadar kal‘aya varınca yol ve sengistân ve derbend-i 

azîm olup inişli ve yokuşlı dar mahallerde kal‘aya gelinmişdür. Kal‘a-i mez-

bûr haylî hevâdâr ve müferrih kasabadur. Kal‘ası Rûmili  Hisâr[ı] gibi bir 

buruna vâki‘ olup iki tarafında dahi büyük limanı vardur, tahmînen iki 

mil kadar deryâ içine girmişdür. İç kal‘ası yüksek yire vâki‘ olmuşdur. Der-

yâdan top kâr itmez; yukarı tutsa aşar gider, aşağı tutsa dâmen-i hayâldür. 

Mora  cânibinde olan limanı ber-vech-i tahmîn beş yüz pâre gemiye kifâyet 

ider. Hâsılı üç tarafı deryâ, bir tarafı dağdur. Kal‘asının burûc ve bedenleri 

var, tahmînen Edirne  Kal‘ası’ndan çok küçük değildür. Câmi‘leri İstan-

bul ’da olan Rüstem Paşa ve Alî Paşa  Câmi‘i tavrındadur. Ve bunlardan gay-

rı dört beş kadar cevâmi‘ ve mesâcid vardur. Müte‘addid çifte hammâmı 

ve iki yüz kadar dükkân ve hâric-i kal‘ada ve taşra kal‘asında vâfir hânları 

vardur. İç kal‘ada büyük evler ve sarâylar ve üç kat kebîr kemerler ile bir 

yüce dağdan İstanbul kemerleri gibi kemerleri olup suyı anınla kal‘anın 

ortasına çıkar. Hâsılı her şeyleri İstanbul tavrındadur. Beri tarafı yarım sâ‘at 

kadar kumluk ve deniz kenârıdur, yemeklik anda olmuşdur. 

Ba‘dehû bir büyük dağın yukar[ı]sına doğrı boğaz ve kaldırım ve taşlık 

ile girilüp dağın başına çıkar ve Bereketlü ’ye aşağı iner. Kal‘adan Bereketlü 

bir buçuk sâ‘at yirdür ve rub‘ sâ‘at mikdârı dağa doğrı bir kârgîr dîvârı 

vardur, dağ başında olan kulleye muttasıldur. Sarışa‘bân  menzilinden Be-

reketlü menzili mecmû‘ı beş sâ‘atdür. Bereketlü’ye gelinüp etrâfı karlı dağlı 

bir sebzevâr ovaya konulmuşdur. Yevm-i mezbûrda iki filinta ile Âlim Me-

hemmed Ağa  Kapudân Paşa tarafından gelüp yemeklikde iken şenlik itmiş-

lerdür. Kara tarafında ve deryâsında lağım kâr idecek mahal yokdur. Dağ 

tarafında fakat Selânik ’e giden bir yol vardur ki kal‘aya varmazdan evvel 

bir derbend-i azîm bir tarafında ve bir de öte tarafında vardur. Anları dahi 

gāyet sarp yirlerdür. Sefer-i hümâyûn takrîbiyle mahsûs âdemler ta‘yîn ve 

fermân-ı âlî vârid olmuş-iken asâkir-i İslâm ol derbend-i düşvâr-güzârdan 

düşe kalka ubûr idince çok zahmetler çekdiler. Bir araba ancak geçer, i‘tibâr 

buyurılup olundukça ta‘mîr [248b] ve muhâfazasına kifâyet mikdârı asker 
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ve mühimmât, cebehâne ve birkaç fırkatey[n]e ocaklık olmak üzre vaz‘ 

olunsa Akdeniz ’in Rûmili  cânibinde olan sevâhile korsan şerrinden emîn 

olurdı. Be-gāyetde nazîri ve letâfetde gayrıyla yok bir kal‘adur. Bütün asker 

halkı ittifâk üzre pesend itmişlerdür. Bereketlü ’nün konak yiri eyüdür ve 

suyı dahi mübâhdur.

Menzil 15: Portor Kaynarcası , der-Kazâ-i Zihne , sâ‘at 5, fî 23 mâh-ı 

Nîsân, fî selh-i R, sene 1127. Mâh-ı Rebî‘u’l-âhir’in otuzıncı cum‘airtesi 

güni ve rûz-ı Hızır’ın dahi ibtidâsı olup Bereketlü  menzilinden hareket ve 

doğrı yol bataklık olmağla gidilmek mümkin olmamağla Pravişte ’ye doğrı 

gidilüp bir boğaz geçüp düz yire çıkıldı. Ve Pravişte sol tarafımızda gö-

rinür, tahmînen rub‘ sâ‘at mikdârı ancak var, minâreli iki câmi‘ var. Bir 

kasabadur, öninden geçüp sol tarafımızda purnarlık bir yüce dağın dâmeni 

ve sağımız bir sahrâ-yı vâsi‘ ki Dırama  ve Zihne  Kazâları bu ovadadur. 

Gāyet ma‘mûr karyeleri çokdur, mahsûline nihâyet yok. Ve bu ovanın sağ 

tarafının Bozdağ’dur. Nevrekop  Kazâsı ol dağın içindedür. Üç sâ‘at kadar 

gidilüp yemekliğe gelindi. Yemekliğe karîb tenk rub‘ sâ‘atden az sürer bir 

taşlık ve yokuş aşılup merkūm dağın eteğinde meşeli ve ekser yirinden 

pınarları çıkar bir küçük ve müferrih karyede yemeklik oldı. Ba‘dehû yine 

mezkûre karlı dağın eteği ve bir tarafı mezkûr ova ile gidilüp iki sâ‘atde da-

ğın Portor Kaynarcası  didikleri menzile beş sâ‘atde öyle vakti nüzûl olundı. 

Konak yiri bir düz ova ve gāyet müferrih yirdür. Ovada bir büyük göl var-

dur, bunun dahi etrâfı dağları karlı olup sükkerli hôş âblara karlar ve buzlar 

katılup sıhhat ve âfiyet ile ekl olunmuşdur, elhamdülillâhi Te‘âlâ devletlü 

efendilerimizin eyyâm-ı devletlerinde ve zamân-ı sa‘âdetlerinde.

Menzil 16: İzvornik 192 nâm-ı dîger Kavaklu , sâ‘at 5, fî 24 mâh-ı Nîsân, 

fî gurre-i Ca, yevm-i pazar. Mâh-ı Cemâziye’l-ûlâ’nın gurresi pazar güni 

Portor Kaynarcası  menzilinden hareket ve bir mikdâr sahrâ ile inişli ve 

yokuşlı yirler gidilüp rub‘ sâ‘at kadar çeker bir bayırdan aşağı inilüp Tunca  

kadar bir nehirdür, kenârıyla yüriyüp Vezîr-i A‘zam-ı sâbık Alî Paşa ’nın 

binâ eylediği taş köprü  kurbında yemeklik olmuşdur. Gāyet müferrih 

mahal ve su kenârı ve çemen-zâr etrâfında vâfir sovuk suları, pınarları, 

hubûbâtı gāyet çok ve penbe tarlasına nihâyet yok. Sağ tarafında Alîsırât  

192 Metinde  ِْכ ِاْزِدرآْو
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nâmında bir kebîr karye ve sol tarafında Âbnühşüst ( ُ ْ ُ ْ  ve çadır yiri  (آ

olan Köp[rü]köyi karyeleri ve adım başına bir ma‘mûr karyesi bî-nihâye. 

Yemekliğe üç sâ‘atde gelindi. Nihâyetinde minâre-misâl iki kavak, serv ve 

Dırama ’dan gelen Karaçay ’ı ve İstedih  ( ِ ــ  ,Suyı ki nâmı İzvornik ’dür (ا

andan konak yiri olan İzvornik menziline iki sâ‘atde gelindi. Yekûn beş 

sâ‘atdür. İki tarafı mezkûr karlı dağlardur, arası altı sâ‘atlik kadar dereli ve 

tepeli yir ovadur. Atım atım suyun iki tarafı kurı ve söğüdlük yirdür. Bir 

büyük sahrâya konuldı. Edirne ’den bu mahalle gelinceye dek bundan mü-

ferrih konak görülmedi. 

[249a] Menzil 17: Tonya,  nâm-ı dîger Fota, sâ‘at 3,5, fî 25 mâh-ı 

Nîsân, fî 3 Ca, sene 1127. İzvornik  menzilinden hareket ve Siroz  ovasıyla 

gidilüp sol tarafımızdan üç dört sâ‘at tûlı ve bir sâ‘at kadar arzı bir göl 

vardur, [y]ılan balığı ve sazan balığı gāyetde çokdur. Gölün nihâyetinde 

bir ovaya konuldı. Ordu-yı hümâyûnun sağ tarafında yarım sâ‘at kadar bir 

karlı dağ vardur. Göl-i mezbûrun mevsiminde olan balıkları avlayup denk 

denk bağlanup müte‘addid bâzirgânlar alup Frengistân  memleketine götü-

rüp fürûht olundukda azîm fâ’ide iderler. Menzil-i mezbûreden menzil-i 

Tonya  iki buçuk sâ‘atdür. Suyı mübâh ve konak yiri a‘lâdur. İzvornik ’den 

Tonya iki buçuk sâ‘atdür ve üç aded köprü geçilmişdür. Nehr-i Karaçay  ve 

Nehr-i İspança,  bu sular cem‘ olup büyük su olup bunların üzerine büyük 

köprü binâ olunmuşdur. Lâkin suyun ba‘zı yirleri geçid virmek ile ekser 

halk sudan geçmişlerdür.

Menzil 18: Siroz , yevm-i salı sâ‘at 2: Fî 26 mâh-ı Nîsân, fî 3 Ca. Tonya  

menzilinden hareket olunup yolının etrâfı yekpâre tarlalık ve kumla bir 

ovadur. İki sâ‘at gidilüp Siroz  menzilinin öninden rub‘ sâ‘at kadar bir sah-

râ-yı vâsi‘e konuldı.

Meks der-Kazâ-i Siroz , fî 27 mâh-ı Nîsân, fî 4 Ca. Nefs-i Siroz  dağın 

dibine sıkılmış, cânib-i şimâl-i şarkîsi bir büyük dağ sedd itmekle poyraz 

dokunmaz, lodosa karşu çekdiri gibi dolayı bir şehrdür. İkindi güneşi bü-

tün gün şehrin içinden aslâ çıkmaz. Öni bir büyük ova ve mer‘a ve çayır-

lıkdur. Etrâfında câ be-câ karlı dağlar var. Evlerinin içinde ve çârşûlarında 

Şâm -ı şerîfe taklîd sular akar. Lâkin pâk olmayup sokākları dahi mühmel-

dür. Yigirmi kadar cevâmi‘ ve mesâcidi var, on beş minâresi var, üzerleri 
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kurşun örtülü ve kubbeli bâzâristânı ve haylî çârşû ve bâzârı var. Lâkin bir 

sene mukaddem bütün çârşû muhterik olmağla, varıldıkda henûz tekmîl 

olmamış bulduk. İki selâtîn câmi‘ ve Kādir[î]ler193 tekyesi ve ba‘zı hânları 

ve hammâmları dahi muhterik olmuş. Şehrin içi[nde] ekser bâğçalık, tut 

ağaçları ve serv ağaçları var. Aslında dahi ma‘mûr değil imiş. Tahmînen iki 

bin hâne olmak gerekdür lâkin gāyetde harâbdur. Altı hammâmı var, üçi 

harâbdur, işlemez. Ve şehrin mürtefi‘ mahallinde bir Mevlevîhânesi vardur 

ve Mevlevîhâne içinde tahtadan fener kullesi irtifâ‘ında bir sâ‘at kullesi ve 

içinde bir kebîr çalar sâ‘ati vardur. Hâsılı nefs-i Siroz ’un hevâsı alçak ve 

şehri dahi medhe sezâ değildür. Lâkin kal‘asının ardında bir depe ile bir 

dağın arasında bir sâ‘at uzunluğında bir büyük vâdî var, anda dahi başka 

bâğ ve bakçaları ve mastabaları, vaz‘ları (ي ــ ــ  ّ  çınâr ağaçları dibinden (و

kaynayup çıkar müferrih ve sovuk sularına nihâyet yokdur. Bu mahal bir 

vilâyete mahsûs değildür. Gāyet mesîre ve müferrih ve dil-küşâ ve rûh-efzâ 

yirdür, buna nazîre olmaz. Bundan mâ-‘adâ, yaylası dahi olup yaylakı gāyet 

hevâdâr ve latîf mahaldür dirler. Şehre dört sâ‘atlik yirdür. Anda dahi başka 

evleri ve çârşû ve beş cum‘a kılınup câmi‘leri var, bayağı bir şehr-i azîm olur 

imiş. Buna mu‘âdil yaylak bir dahi olmamak üzre meşhûrdur. Sultân Bâ-

yezîd -i Velî  merhûm ve mağfûr İnebahtı  Kal‘ası’n feth itdüği sene kendüsi 

bunda meks itmişler, nâmına Türkistân Yaylağı  dirler imiş. 

Rûz-ı Hızır’ın beşi olup hayvânât zahmet çekmemek üzre sipâh ve 

silâhdâr ocaklarına bâ-fermân-ı âlî tenbîh buyurılup atların çayırlatma 

içün kasaba-i mezbûre çayırında sekiz gün izin virilüp, ancak bölük ağaları 

ve kâtibleri ordu-yı hümâyûnda kalmak üzre icâzet virildi. 

[249b] Menzil 19: Timürhisâr , sâ‘at 5, fî 28 mâh-ı Nîsân, fî 5 Ca. 

Siroz  menzilinden dahi hareket ve ova ile bir kumla ve ufak taşlı yoldan 

Timürhisâr  sağ tarafımızda kalup yarım sâ‘at ilerü bir yüce ve karlı dağ di-

binde bir vâsi‘ sahrâya beş sâ‘atde gelinüp konuldı. Akarsuları vâfir, sâbıkā 

çeltik tarlaları imiş. Bereketlü  menzilinden Timürhisâr’a varınca her gün 

egerçi iki tarafımızda karlı dağlar gözümüzden nihân olmadı, lâkin konak 

yirleri ova ve dağ dâmeninde vâki‘ olmağla Kaynarca  ve İzvornik  ve Tonya  

ve Siroz ve Timürhisâr, bu beş konak yirde bir hevâdâr mahal görülmedi. 

193 Metinde ر
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Cümlesinin hevâsı bir olup ve hem husûsan lodos hevâ ile gidildiğinden 

tozdan âdem görünmez olmağla bu menâzillerde haylî zahmet çekildi. Ve 

beş sâ‘atde Siroz menzilinden Timürhisâr menziline gelindi. Nefs-i Timür-

hisâr bir güzelce kasabadur. Minâreleri, iki câmi‘i var. Bunun dahi kal‘ası 

bir kaya üzerinde binâ olunmuş. Kâfiri bir küçük ve harâb kal‘adur, içinde 

kimesne sâkin olmaz. Şehr-i mezbûr bir güzelce ve yirden kaynar pınarları 

ve büyük büyük çınâr ağaçları çok, lâkin etrâfı kayalık ve dağlar arasında 

kalmış bir çukur derenin içine girmiş, poyraz aslâ yanına bile uğramaz, 

hevâsı ziyâde sakîl vilâyetdür. Lâkin şehrinin içinde bâğlık ve bakçalık ve 

değirmen yürüdür suları vâfir, Şâm  misâlidür.

Menzil 20: Çayır[köyi], sâ‘at 5,5, fî 29 mâh-ı Nîsân, fî 6 Ca. Timür-

hisâr ’dan kalkup üç sâ‘at-ı rub‘ kadar gidildikde iki tarafı ayyûka ser çek-

miş, depesi dâ’imâ bulut içinde bir yüce dağın ortasında bir dar boğaz 

içinden beri akup gelen, sâbıkā mîrâhûr kethudâsı olan İbrâhîm Ağa ’nın 

müceddeden binâ itdüği cisr-i kebîr boğaz ağzında ubûr olundı. Köstendil  

ve Aşbil  ( ْ ِ ــ ْ  beri dağlar arasından beri gelüp bu boğazdan ovaya çıkar (آ

ve gāyetde şedîd akar. Amîk ve arîz bir nehr-i azîmdür, atlu ve piyâde cisrsiz 

ubûrı muhâldür. Üzerine binâ olunan cisr gāyet metîn ve müstahkem ve 

üç araba birden geçmeğe isti‘dâdı var bir lâ-nazîr köprüdür, geçilüp kûh-ı 

merkūm sağımızda kalup dâmenin sıyırdarak ve tirine  dimekle ma‘mûr 

ve ma‘rûf evleri içinden pâk sular akar. Kûh ağaçlar ve çifte hammâmlı 

bir güzel müferrih kasaba öninden geçilüp, tarafımız korılık ve ormanlık, 

bülbül sadâsına nihâyet yok. Korılığın ovası bir büyük göl var. Tahmînen 

üç buçuk sâ‘at kadar bir vâdîden gidilüp beş buçuk sâ‘atde Çayırköyi  men-

ziline gelindi. Konak yiri orman ve korılık arası bir bataklık yire konulup 

ekser halkın çadırı su içinde kuruldı.

Menzil 21: Prespa ,194 Gölbaşı,  nâm-ı dîger Kurb-ı Toyran , sâ‘at 5,5, 

fî 30 mâh-ı Nîsân, fî 7 Ca. Çayırköyi  menzilinden dahi hareket olunup 

yolının etrâfı câ be-câ ormanlık ve envâ‘ ağaçlık ve sağ tarafımızda olan 

mezkûr dağın konak yirine gelince ondan ziyâde değirmen yürüdür yaylak 

suları var. Yolları gāyet taşlık ve sa‘bü’l-mürûr olmağla zahmet çekildi. Bu 

194 Metinde ْ َ ْ َ
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konak dahi beş buçuk sâ‘atdür. Boğazdan çıkıldıkda Prespa 195 nâm menzile 

Gölbaşı ’na konuldı. Mezkûr göl sağ cânibimizde kaldı ve gölün karşusında 

Toyran  nâmında bir ma‘mûr ve kebîr kasaba var, gāyet mahallinde vâki‘ 

[250a] beş altı minâreli câmi‘leri var, şarkîsi ve şimâli açık hevâdâr yirdür. 

Lâkin konak yiri Gölbaşı olmağla bataklık ve perîşân konuldı.

Menzil 22: Haydarlı,  nâm-ı dîger Çandarlı , sâ‘at 4,5, fî gurre-i Âyâr, 

ya‘nî Mayıs, fî 8 Ca. Gölbaşı ’ndan dahi hareket ve bir güzel ova ile gidilüp 

dört buçuk sâ‘atde Haydarlı  menziline nüzûl olundı. Bu menzilde medhe 

sezâ bir şey yokdur. Etrâfı küçük karyeler [olan] bir büyük sahrâdur. Bu 

menzilde su gāyet kıllet üzre olup haylî zahmet çekildi. Şa‘îrin beher yemi 

dörder paraya satılup, altmış beş dirhem etmek bir akça[ya] alınup satıldı. 

Suyı kuyulara muhtâcdur, cârî su konak yirine bir buçuk sâ‘atden ziyâde-

cedür.

Menzil 23: Yaycılar , sâ‘at 4, fî 2 Âyâr, fî 9 Ca. Haydarlı  menzilinden 

dahi hareket olunup yolı inişli ve yokuşlı ve kızıl toprağlı yollardan gelinüp 

bir yüksek mahalde yemeklik olunup menzil-i mezbûrdan Yaycılar  men-

zilini geçüp bir mürtefi‘ yire konulup dört sâ‘atde gelindi. Bu konağın sağ 

cânibinde bir büyük göl var, etrâf-ı erba‘ası sahrâdur.

Menzil 24: Arablu  der-kurb-ı Selânik , sâ‘at 3, fî 3 Âyâ[r], fî 10 Ca. 

Yaycılar  menzilinden dahi hareket [olunup] Selânik  bârûthânesinde ye-

meklik olup menzil-i mezbûrdan üç sâ‘atde gelinmişdür. Bârûthâneden bir 

buçuk sâ‘atdür. Selânik bârûthâne[si] bir müferrih ve çayırlık ve ağaçlık 

korı içinde[dür], müstevfâ akar suyı vardur, haylî mesîredür. Andan Arablu  

karyesinin ortasından geçüp Selânik şehri sol tarafımızda kalmışdur. Şehr-i 

mezbûra bir buçuk sâ‘at ba‘îd bir büyük sahrâya konuldı.

Meks, fî 4 Âyâr, fî 11 Ca, yevm-i çehârşenbih. Nefs-i Selânik  şehri 

nev‘an Silivri ’ye müşâbih bir bayır eteğinde vâki‘ olmuş, arkasında Hortac  

Dağı dirler büyük dağ vardur. Şehrin yüzi garb tarafına nâzır, İstanbul  

Kal‘ası gibi şehri bütün hisâr içinde, aslâ varoşı yokdur. On sekiz mil kara 

buruna ve altmış mil büyük denize varınca yetmiş sekiz mil çeker. Bir kör-

fes tâ liman karşuluğınd[a] beri Kesendere  ve Aynaroz  dağları içinden beri 

195 Metinde ْכ َ ْ َ
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gelmiş girmiş. Kal‘a kapusı hâricinde su kullesi kurbında iskelesi, iskele-

den hisâra varınca Mısr  Çârşûsı vardur. Mısr gemileri ve beğlik kalyonlar 

körfesden içerüye girüp çıkarlar. Akdeniz ’in kendüsi şehrden görünmez, 

fakat boğaz ağzı görinür. Ve kal‘asının beş kapusı ve yigirmi kadar kullesi 

ve bir mikdâr balyemez ve şâhî topları vardur. Fransız  balyozı oturmağla 

ekser metâ‘ bulunur. Bâzistânı kârgîr, çârşû-yı bâzârı çok, ekser ehl-i hıref 

mevcûd, yigirmi beş cum‘ası kılınur ve uzun minâreli câmi‘leri vardur. Yedi 

sekiz çifte hammâm ve ağniyâların mükellef köhne sarâyları vâfir, İstan-

bul ’a taklîd Yedikulle ’si ve Ayasofya ’sı ve Tahte’l-kal‘a ’sı ve şehrin öninde 

kerpiçden ve çalıdan dîvârlı ağaç kapulı bâğ ve bâğçeleri ve Beşçınâr nâ-

mında deryâ kenârında ve kal‘anın arkasında Hortac Dağı’ndan gelen su 

başında iki mesîresi vardur. Haylî ma‘kūl mahallerdür. 

[250b] Kara tarafında vâki‘ Yenikapu  kurbında bir mürtefi‘ mahalde 

bir Mevlevîhânesi vardur ki bir şehre mahsûs değildür. Devlet-i Ahmediy-

ye ’de on sekiz sene defterdârlık sadrında mekîn olan Etmekci-zâde Ahmed 

Paşa  merhûm hayrâtıdur. Şehrden hâric etrâfı kârgîr dîvârlı, ortasında azîm 

bâğçesi ve minâreli câmi‘ ve altı aded kebîr mermer sütûn üzerinde bir 

kasr-ı kebîr, dört köşesinde yine taht-vârî dört kasr ve bu köşkün altında 

dahi başka bir köşk ve Yenisu  nâmında on beş masura kadar mâ-i cârî 

olup kebîr havz ve fıskıyyeleri vardur. Semâ‘-hâne ve dervîşân odaları ve 

Şeyh Efendi’nin hânesi, bu mecmû‘ı dahi yine başka bir dâ’ire olup kal‘a 

mânendi taş metîn ve müstahkem dîvâr, iki tarafı mermer nerdübân ile 

çıkılur, timür kapusı var. Gāyetde bî-nazîr Mevlevîhânedür. İnâyetli Ve-

liyyü’n-ni‘am efendimiz hazretleri bi’z-zât varup mukābele itdirüp Şeyh 

Efendi’ye ve Mevlevî fukarâsına beş yüz gurûş in‘âm idüp du‘â-yı hayrların 

aldılar.

Nefs-i Selânik  şehrinin poyrazlığı mesdûd olup cânib-i şarkîsi dağ ol-

mağla eyyâm-ı hârrede hevâsı gāyetü’l-gāye sakîl olmak gerekdür, lâkin 

yaylakı yokdur. İstanbul ’ı görmiyenler bir şehr gördüm diyebilür. Anado-

lu ’da İzmir ’e karşuluk Rûmili ’nde bir büyük şehrdür. Mukaddemâ Cene-

viz  keferesi tasarrufında iken Arab  tâ’ifesi feth idüp, meger mukaddemâ 

hukemâdan biri tılsım itmekle kış olmadığından turunç ve limonı gāyet-

de çok olur imiş. Arab tâ’ifesi tılsım olan mahalde mâl-i medfûn vardur 
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diyü bozmağla şedîd kışlar olmağa başlayup cemî‘ meyve ağaçları kuru-

yup sâkin olmak müşkil olmağla hâli üzre terk itmişler. Mürûr-ı eyyâmla 

Venedik  keferesi ta‘mîr ve zabt idüp mutasarrıf iken Gāzî Hudâvendigâr  

muhâsara idüp fethi imtidâd bulmağla Evrenos Beğ -oğlı Alî Beğ ’i bırağup 

kendüler avdet itdikleri esnâda içerüden orduya bir ok gelüp temreninde 

bir küçük kâğıza, “Bu kal‘ayı feth itmek murâdınız ise Kelemriye  Kullesi 

tarafından mübâşeret idesiz.” diyü yazılmağla Murâd Gāzî ’ye i‘lâm ve ol 

mahalde muhâsarasına mübâşeret olunup feth u teshîre getürmüşler. Sonra 

Timur-ı Gürgân  kab[î]lesi ve şehzâdegân-ı Yıldırım Hân ’ın birbirine düş-

meleri tekrâr yed-i küffâra düşmesine sebeb olup ve sonra merhûm Sultân 

Murâd -ı Sânî  ve Vezîr İbrâhîm Paşa  cümle asker-i İslâm ile varup tamâm 

elli gün muhâsara idüp tekrâr Dâr-ı İslâm’a ilhâk itmişler. Yedi yüz otuz 

üçde ikinci fethidür.

Meks, fî 5 Âyâr, fî 12 Ca. Selânik . Cânım Hâce  Kapudân Paşa yigirmi 

beş kıt‘a kalyon ve sekiz kıt‘a çekdiri ve yigirmi beş kadar kancabaş ile gelüp 

yevm-i mezbûrda Veliyyü’n-ni‘am efendimizin rikâblarına yüz sürmüşler-

dür. Yevm-i pençşenbih.

Meks, fî 6 mâh-ı Âyâr, fî 13 Ca. Der-kurb-ı Selânik . Yevm-i mezbûrda 

Hazret-i Vezîr-i A‘zam ve Serdâr-ı Ekrem Veliyyü’n-ni‘am efendimiz or-

du-yı hümâyûndan sa‘âdetle donanma-yı hümâyûna teşrîf buyurup azîm 

top şenlikleri olunmuşdur.

Meks, fî 7 mâh-ı Âyâr, fî 14 Ca. Der-kurb-ı Selânik . Yevm-i mezbûrda 

Veliyyü’n-ni‘am efendimiz şehrine teşrîf buyurmuşlardur. 

[251a] Meks, fî 8 mâh-ı Âyâr, fî 15 Ca. Der-kurb-ı Selânik . Yevm-i 

mezbûrede yedi yüz nefer beldâr196 askeri huzûr-ı Hazret-i Sadr-ı Âlî’de 

alay gösterüp başlarına bir aded hil‘at ilbâs buyurulmuşdur.

Meks, fî 9 mâh-ı Âyâr, fî 16 Ca. Der-kurb-ı Selânik , hâlî.

Meks, fî 10 mâh-ı Âyâr, fî 17 Ca. Der-kurb-ı Selânik . Yevm-i mezbûrda 

Karamân-ı Konya  eyâletine mutasarrıf olan Vezîr-i ekrem Alî Paşa , Edirne  

bostâncıbaşılığından vezâret ile ber-murâd olan, ordu-yı hümâyûna dâ-

196 Geçit yerlerini korumakla görevli kimselere verilen isimdir.
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hil olup huzûr-ı Hazret-i Sadr-ı Âlî’de alay gösterüp kendülerine serâsere 

kaplu sırt semmûr kürk ilbâs buyurılup, kethudâsına ve dîvân efendisine 

ve kapucılar kethudâsına ve selâm ağasına ve mîrâhûrına ve baş bölükba-

şısına hil‘atler ilbâs buyurılup iki bayrak sekbân ve elli kadar iç gulâmı ve 

yedi aded ağaları ve on bayrak piyâde askeri, üç aded eyâletin askeri vech-i 

meşrûh üzre geçmişlerdür.

Meks, fî 11 mâh-ı Âyâr, fî 18 Ca. Der-kurb-ı Selânik . Yevm-i mez-

bûrede Siroz  kasabasında atlar çayırlatmağa meks iden sipâh ve silâhdâr 

ocakları gelüp ordu-yı hümâyûna dâhil oldılar. Yevm-i mezbûrede Serdâr-ı 

Ekrem Veliyyü’n-ni‘am efendimizin tuğı ilerü gitmişdür.

Menzil 25: Topcılar , sâ‘at 2,5, fî 12 Mayıs, fî 19 Ca. Yevm-i mezbûrede 

Selânik  Sahrâsı kurbından hareket olunup, Çorlı  Sahrâsı’ndan uzun ve düz 

yolı pâk bir sahrâdur. Topcılar  kurbında Vardar Suyı üzerine Mîrâhûr-ı 

sâbık Ahmed Ağa ’nın binâsına me’mûr olduğı dört yüz on yedi zirâ‘ cisr-i 

kebîrin beri tarafına ve su kenârına konuldı. Konak yiri müferrihdür ve 

iki buçuk sâ‘atde gelindi. Menzil-i mezbûrede Ser-gulâm-ı Bâkî Abdullâh 

Ağa ’yı Yenişehri cânibine menzil bârgirlerine süvâr olup aceleten gitmiş-

dür.

Menzil 26: Cisr-i İncekara , sâ‘at 3,5, fî 13 Âyâr, fî 20 Ca. Topcılar  men-

zilinden dahi hareket olunup ve cisr-i mezkûrdan ubûr olunup yine bir 

düz ve çayırlık ova ile gidilüp Karaferye  sağ tarafımızdan üç sâ‘at mikdârı 

var yok. Karaferye’nin sağında İlban  Dağı, nâm-ı dîger Torbaboşaldan  ve 

solda Vodina  Dağı ki ikisi de gāyetde büyük ve nısfı mertebesine karlıdur, 

İstanbul ’dan bu mahalle gelince böyle çok karlı dağlar görülmedi. Yemek-

likden sonra Karaferye öninden gelen içkarasu üzerine Mîrâhûr-ı sâbık 

Ahmed Ağa ’nın yapduğı dîger cisrden geçüp bir müstevfâ ve çayırlık içine 

konulmuşdur. Üç buçuk sâ‘atde İncekara  menziline dâhil olundı. Yevm-i 

mezbûrda Aydın  muhassılı Adana  vâlîsi olan Çavuşbaşı-i sâbık Ahmed 

Paşa  ordu-yı hümâyûna dâhil olup Hazret-i Vezîr-i A‘zam Serdâr-ı Ekrem 

hazretlerinin huzûr-ı sa‘âdetlerinde alay gösterüp ikrâmen nimce hareket 

buyurup hil‘at ilbâs buyurulmuşdur. Ve altı aded kimesnesine dahi hil‘at 

ilbâs buyurulmuşdur.
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Menzil 27: Karye-i Çitroz , sâ‘at 5, fî 14 Âyâr, fî 21 Ca. Cisr-i İncekara  

menzilinden dahi hareket olunup Libanova 197 dimekle meşhûr bir düz ve 

musattah yirden bir buçuk sâ‘at gidilüp [251b] Selânik  Körfesi olan deryâ 

kenârında yemeklik olup andan körfes kenârıyla Çitroz  menziline gelinüp 

mezkûr Torbaboşaldan  Dağı’nın öninde bir meşelik ve bayırlı mahalle ko-

nuldı. Ordu-yı hümâyûn öninde körfes ve câ be-câ tuzlaları vardur. Bu 

menzil tamâm beş sâ‘atdür ve yemeklikden sonra yolı körfes kenârıyla gi-

dilüp ancak inişli ve yokuşlu ve suyı kıllet üzre. Karyesi seksenden müte-

câviz evleri olup ve bir kurşun örtüli bir minâreli câmi‘si ve hammâmı ve 

bir [i]ki kaç dekâkînleri ve bir etmekci fırunı, cümlesi köhnedür ve harâb 

olup ma‘mûr değildür. Veliyyü’n-ni‘am inâyetlü Sâhib-i Devlet kesîrü’l-

mürüvvet efendimizin otâğ-ı âlîleri karye kurbında deryâya nâzır bir mür-

tefi‘ mahalle konuldı.

Menzil 28: Nehr-i Şeftâlü  der-kurb-ı Katerin , sâ‘at 3,5, fî 15 Âyâr, fî 

22 Ca, sene 1127. Çitroz  menzilinden dahi hareket olunup bir buçuk sâ‘at 

kadar deryâ kenârıyla gidilüp Katerin ’e gelecek yirde yol üzerinde gāyet sık 

ve büyük bir korı içine girilüp yarım sâ‘at kadar sürer. Korının nihâyetinde 

bir fâhir çayırlıkda yemeklik olup ba‘dehû Nehr-i Şeftâlü  üzerine müced-

deden binâ olunan cisrden ubûr ve Katerin Dağı dibinde bir mahalle ko-

nuldı. İnâyetlü Veliyyü’n-ni‘am Serdâr-ı mükerrem efendimiz bir mürtefi‘ 

mahalle konulmağla ve ekinlik dahi olmağla ordu-yı hümâyûn perâkende 

konulmuşdur. Ordu yiri çendân eyü değildür, lâkin Nehr-i Şeftâlü enhâr-ı 

azîme olduğından mâ-‘adâ gāyet bî-nazîr sudur.

Menzil 29: Palatmana , sâ‘at 5, fî 16 Âyâr, fî 23 Ca, sene 1127. Nehr-i 

Şeftâlü  menzilinden dahi hareket olunup Papasköprüsi  dimekle ma‘rûf taş 

köprüden ubûr olunup üç sâ‘at kadar gitdikde deryâ kenârına inilüp kumla 

ve taşlı yirden düzlük ile gidilüp yine leb-i deryâda yemeklik oldı. Ba‘dehû 

yine kenâr-ı deryâ ile Palatmana  Kal‘asının beri tarafında dağ dibinde ey-

reltili yire konuldı. Bu konakda iki muhavvif mahal geçildi; birinde yigir-

mi kadar bekçi sekbân var, birinde hemân bir davulcı bekçi vardur. Suyı bir 

rub‘ sâ‘at kadar ancak yirdedür, lâkin mübâh ve gāyet eyü sudur. Bu konak 

bütün taşlıkdur ve otı kıllet üzredür. Torbaboşaldan  nâmıyla ma‘rûf olan 

197 Metinde ُאَوه א َ
ِ
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Katerin  Dağı Selânik ’den görinürdi. Tahmînen bir konak farz olunurken 

dört konak yüründi, gücile berâberine gelindi. Bu konak tamâm beş sâ‘at-

dür. Beher kîle İstanbul  şa‘îr kırk sekizer akçaya alındı, yetmiş beş dirhem 

etmek bir akça[ya] satıldı. Bu menzilde Silâhdârân Kâtibi olan Na‘îmâ 

Efendi ’[ye]198 Anadolı  muhâsebeciliği ihsân buyurılup Anadolı Muhâsebe-

cisi es-Seyyid Mehemmed Efendi  silâhdâr kâtibi olmuşdur.

Palatmana  Kal‘ası deryâ kenârında vasatü’l-hâl bir cıblak kayalı dağın 

çâk depesinde, kıble cânibinden deryâya nâzır, tahmînen Silivri  Kal‘ası ka-

dar ancak var. Bahr cânibinde ve kara tarafında birer kullesi ve her birinde 

dörder beşer şâhî topları ve minâreli bir câmi‘i ve hâric-i kal‘ada kârgîr 

ve mükellef hânları ve birkaç dükkânları vardur. İnâyetlü Veliyyü’n-ni‘am 

Serdâr-ı mükerrem efendimiz hazretleri mahsûs varup seyr idüp kal‘ada 

şenlik itmişlerdür. Kal‘a-i mezkûrenin olduğı dağ, kaya ve taşlık olmağla 

lağım ve meteris kabûl itmez gāyet sarp bir kal‘adur. Yolı deryâ kenârı ile 

kal‘aya karîb varur. 

Ba‘dehû yukarı tarafına dönüp kal‘anın üstinden aşar ve yine dolaşur ve 

deryâ kenârına iner. Zîrâ kal‘anın deryâ tarafı bir büyük uçurum kayadur, 

aşağısı ise deryâ-yı bî-pâyân olmağla kal‘a olduğı dağ ile [252a] kal‘anın 

havâlesinde olan dağın arasından bir yüksek bayır aşup kal‘a berâberine 

çıkıldı, bir at meydânı kadar düz. Ba‘dehû bir büyük iniş ve dolaşık taşlı ve 

dayyık yolı var.199 Kal‘a sol tarafımızda deryâ cânibinde olup öte tarafına 

nüzûl olundukda yine deryâ kenârına inildi. Bir araba ancak geçer, inişli 

ve yokuşlı bir sarp boğazdur ve ancak çok sürmez, mecmû‘ı yarım sâ‘at 

ancak vardur. Andan deryâ kenârında bir nâzik kumluk ve ahyânâ korı-

lık içlerinden bülbül sadâsı istimâ‘ olunarak yemekliğe gelindi, bir güzel 

çayırlı mahalle nüzûl olundı. Bu mahalde Dergâh-ı Âlî kapucıbaşı olup 

Nehr-i Şeftâlü ’den İstefe ’ye varınca cisrler binâsına ve yollar tathîrine ve 

Yenişehr ’den sâde umûr-ı mühimme ve mübâya‘aya me’mûr Uzun Yûsuf 

Ağa ’ya Karamân  eyâleti iki tuğ ile ihsân olunup yemeklikde hil‘at-i fâhire 

198 Burada kastedilen şahıs, ünlü Osmanlı tarihçisi olup ilk vakanüvis olarak kabul edilen Mustafa 

Na‘îmâ Efendi’dir (ö. 1128/1716).

199 “kal‘anın havâlesinde olan dağın arasından bir yüksek bayır aşup kal‘a berâberine çıkıldı, bir at mey-

dânı kadar düz. Ba‘dehû bir büyük iniş ve dolaşık taşlı ve dayyık yolı var.” ibaresi hem [251b]’nin en 

sonuna hem de [252a]’nın en başına mükerreren yazılmıştır.
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ilbâs olundı. Bâ‘isi bu ki; selefi olan sâbıkā Edirne  Bostâncıbaşısı Alî Pa-

şa ’ya mükemmel kapu ile gelmek üzre te’kîdi müş‘ir müte‘addid fermân-ı 

âlî sâdır olup, merkūm dahi eyâlet-i mezkûreyi bi’t-tamâm devr itmiş-iken 

Selânik  Sahrâsı’nda alay gösterdikde iki tuğlı kadar bile askeri olmayıp, 

olan dahi dirinti ve amel-mânde işe yaramaz olup ırz-ı vezâreti tahkîr it-

dikden sonra Serdâr-ı celîlü’ş-şân efendimiz hazretleri hem mahcûb ve hem 

mütehevvir olup, lâkin li-ecli’l-maslahat kürk geydirüp ancak cândan il-

tifât buyurmadılar idi. 

Vardar Yenicesi nehr kenârına nüzûl olunduğı gün Başbâkî Kulı Ab-

dullâh Ağa ’yı mâlını kabzına ve Müteferrikabaşı [E]mîrzâ Ağa menzil ile 

kendüsin ahz ve Golos  Kal‘ası’nda habse me’mûr olup yevm-i mezbûrda 

eyâlet-i Karamân , Bursa  Paşası olup Hazret-i Serdâr-ı Ekrem ve Dâmâd-ı 

mükerrem Vezîr-i A‘zam-ı muhterem konakçısı olan Acem Paşa ’ya ihsân 

buyurulmuşdı. “Mezkûr Acem Paşa’ya Alî Paşa ’nın kapusın ihsân idüp ve 

bâ-husûs Alî Paşa’nın ulûfe ve bahşîşi virilmiş hâzır bayrak ve kapusı halkın 

istemem, benim dahi kapum mükemmeldür.” diyü inâd itmekle Hazret-i 

Serdâr-ı sütûde-seyr hazretleri tehevvüre gelüp eyâlet-i merkūmeyi Alî Pa-

şa’nın şikeste ve beste kapusı halkı ve sâ’ir mâ-meleke devvâb ve mühim-

mât-ı seferiyye ve sâ’ire merkūm Yûsuf Paşa ’ya ihsân buyurdılar.

Yemeklikden kalkup korılık içlerinden Bababoğazı  diyü meşhûr olan 

derbend ağzında devletlü Vâlide Sultân -ı aleyha’ş-şân200 hazretleri guzât-ı 

İslâm içün kendü mâlından kethudâları el-Hâcî Mehemmed Paşa  hazretle-

ri binâ itdirdikleri cisr-i kebîrden Köstem  Suyı geçilüp da[ğ] dibinde boğa-

za karîb bir ormanlık âb u hevâsı latîf ve çayırlık mahalle konuldı. Menzil-i 

mezkûrdan menzil-i mezbûreye üç buçuk sâ‘atde gelindi.

Menzil 30: Lasbihorgeçidi , nâm-ı dîger Bababoğazı , sâ‘at 3,5, fî 17 Âyâr, 

fî 24 Ca. Seherî Lasbihorgeçidi ’nden dahi hareket ve Bababoğazı  diyü elsi-

ne-i eyyâmda meşhûr ve mütevâtir olan derbend-i azîme girildi. İki tarafı 

yek-pâre kaya şâhîn yuvası ki Eflaka ser çekmiş, yukarısına bakılmak müm-

kin değil, aşağısı ise uçurum, nihâyetinde Köstem  Suyı ki enhâr-ı azîmedür, 

cereyân ider. Tahmînen iki tarafın kayalarının kaddi altı yüz zirâ‘dan müte-

200 Metinde אن ّ  ا
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câviz ve iki dağın arası yüz zirâ‘ kadar yirdür. Kudretden şakk olunmuş su ve 

yol bu iki kaya dağın arasındadur. Su alçakdan akar ve sağ cânibinde kalur, 

yol dağın solında ve bayır yüzindedür ve ekser yirleri taşdan kesmedür, bir 

cüz’î iniş ve bir yokuşı var. Gerçi bayır yüzinde yürünür, lâkin sâ’ir mahalli 

bütün düzdür. Eger Kavala  gibi dağ aşmak olsa bir vechile mümkin olmazdı. 

İki tarafda olan yek-pâre ve yüce kayaları bi’z-zât müşâhede etmiyen kimes-

ne ta‘rîf ile anlamak muhâldür. Hazret-i Bârî azze şânuhû201 kemâl-i kudret 

ve kuvvetiyle gûyâ iki kûh-ı uzmâ ortasında Nehr-i Köstem geçmek içün 

şakk itmişdür. Görülmedikçe i‘timâd gelinmiyecek mertebelerden ber-ter-

dür. Kıbleye karşu akar bir eyü sudur. Asker-i İslâm vürûdından mukaddem 

azîm zahmetlü geçerler imiş. [252b] Devletlü ve inâyetlü Serdâr-ı zafer-şi‘âr202 

hazretleri efendimiz mukaddemâ Dergâh-ı Âlî kapucıbaşı ağalarından Uzun 

Yûsuf Ağa ’yı me’mûr itmekle kayaları kesdirdüp ormanları kırdırup ve

cisr-vârî sunun uçurumı tarafına kavî korkuluk yapdırmağla bütün asker 

halkının bu husûsda dahi hayr du‘âların aldılar. Hâsılı bir bakışda gözler 

görmemiş bir derbend-i pür-hatar görinür, lâkin ehl-i basarîye göre Âsitâ-

ne ’de Göksu  Deresi’ne müşâbih yirleri ve her hatvede bir Köstem  Suyı kenâ-

rında kayalar arasında çıkan âb-ı zülâl gibi sulara nihâyet yokdur. Husûsâ 

Hünkâr Suyı dirler bir su vardı, belki nazîri yokdur. Belki “Buna mu‘âdil 

suvarılmamışdur.” dinse lâ-be’s203dür.204 Bundan kat‘-ı nazar, gâh aşağı suya 

karîb yürinür ve gâh sudan yukarı yürinür uçurum yirlere uğranır ki aşağı 

bakmağa havf olunur. Gāyet mehîb ve uzun ve müferrih derbend-i kebîrdür. 

Bababoğazı  kâmil iki buçuk sâ‘atdür. Boğazın arasında Hasanbaba dimekle 

ma‘rûf köycesine bir küçük kasaba vardur, bunda boğaz nihâyet bulur. Topal 

Osmân  bu derbend bekçisidür. Lasbihor tarafındaki boğaz ağzından Yeni-

şehr ’e varınca yedi buçuk sâ‘atdür. Baba kasabasında birkaç dükkân ve kârgîr 

hân ve kurşun örtüli bir kubbeli türbesi vardur. Nehr-i Köstem kenârında 

vâki‘ boğaz tamâm olduğı mahalde bir küçük kasabadan geçilüp Alasonya  

toprağında Osmânpınarı  nâm karye karşusında yemeklik olup yine Nehr-i 

Köstem kenârında bir vâsi‘ çayırsız sahrâya konuldı. İbtidâ arpaya orak gir-

diğin bu sahrâda gördük. Bu konağa tamâm altı sâ‘atde gelindi.

201 Metinde א و  ّ
202 Metinde  אر
203 “Sakınca yok” manasında Arabî bir deyiş.

204 “Belki “Buna mu‘âdil suvarılmamışdur.” dinse lâ-be’sdür”: Derkenârdadır.
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Menzil 31: Karahalîlçavuşpınarı , sâ‘at 6, fî 18 Âyâr, fî 25 Ca. Kara-

halîlçavuş menzilinden dahi hareket olunup ve Nehr-i Köstem  kenârıyla 

Yenişehr 205 içinden geçüp azîm alay ile Türbe Ovası  der-kurb-ı Yenişehr 

menziline iki buçuk sâ‘atde gelindi.

Menzil 32: Türbe Ovası  der-kurb-ı Yenişehr , sâ‘at 2,5, fî 19 Âyâr, fî 

25 Ca. Nefs-i Yenişehr  bir ovanın içindedür. Câ be-câ ba‘zı yirlerde bayır 

ve depeler dahi vardur. Etrâf-ı erba‘ası üçer, beşer, sekizer, onar sâ‘at çeker 

ovadur. Ovanın nihâyeti çepçevre dağlardur, hisârî-vârî ovayı çevirmişdür. 

Bu ovada ma‘mûr ve mükellef şehr mânendi kurâsı bî-nihâyedür. Arga-

lasti  ve Armiye  ve Altuntaş  ve Velestin 206 ve Köleler ( ْ َــ  ْ َــ   ve Golos  207(ُכ

ve kara tarafında Alasonya  ve Tırnova  ve Tırhala  ve Çatalca  gibi ma‘mûr 

ve âb[â]dân memleketlere nihâyet yokdur. Nefs-i Yenişehr dahi ma‘mûr 

ve büyük ve bâzirgân yatağı memleketdür, büyüklük ve ma‘mûrluk cihe-

tiyle Selânik ’e gālibdür. Lâkin her şeyleri köy-vârî olmağla Selânik buna 

göre İstanbul ’lanur. On gurûşa sarık ve beş gurûşa beyaz bugası işlenür. 

Bunun dahi yigirmi dört cum‘ası kılınur câmi‘ ve minâreler ve câmi‘leri 

Selânik‘e uymaz, evleri ise ekserî birer kat yir evleridür, dîvârları ise bütün 

kerpiçdür. İstanbul binâsında dört beş kadar a‘yân hânesi var; ol dahi ikişer 

katdur, üç tabaka yokdur. Anların dahi dîvârları kerpiçdür, taş dîvârlı bir 

ev yokdur kârgîre müte‘allik. Fakat câmi‘lerinin ba‘zıları ve bâzistânı ve iki 

hammâmı ve üç kadar hânı vardur, mâ-‘adâsı kerpiçdür. Yaz günlerinde bir 

mertebe toz olur ki ta‘bîr olunmaz, onar kerre evlerin süpürmeğe muhtâc-

dur. Kuvvet-i mâliyye sâhibi mütemevvil mu‘âmeleci ve bâzirgânı çokdur. 

Kurşun örtüli bâzistânı var, bunda dahi her şey bulunur. Meşhûr iskelesi 

Golos’dur, şehr-i mezkûra on iki sâ‘atdür. Lâkin çârşûları bile şehrcesine 

değildür, köysidür. Üç kadar köhne hammâmı var ve şehrden hâriç Nehr-i 

Köstem  aşırı bâğçalık içinde bir latîf ve mesîre Mevlevîhânesi [253a] var, 

şehr ile Mevlevîhâne’nin arasında nehr-i mezkûr cereyân ider. Edirne ’de 

Sarrâchâne  Köprüsi kadar bir güzel kârgîr köprüsi vardur, Alasonya  ve Tır-

nova  ve Sezkih  ( ــ ) ve Sarıgöl ’e bu köprüden giderler. Erbâb-ı tab‘a 

göre ihtiyârıyla bunda kalmak muhâl, megerkim kādî olasın. Yaz günlerin-

205 Önce “Yenişehr ’e gelindi” yazılmış iken bilahare “-e gelindi” ifadesinin üstü çizilerek iptal edilmiştir.

206 Metinde ْ َ َ َو
207 Metinde ْ َ  ْ َ ُכ
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de gerçi zahmet çekersin, ammâ akçayı dizedesin. Nehr-i Köstem  Tırha-

la ’dan yukarı dağlardan gelüp şehrin yanından geçer. Şehr kıble tarafında, 

su gurûba düşer. Bundan gayrı asla suları yokdur. Menzil-i mezbûreden 

menzil-i mezbûreye iki buçuk sâ‘atde gelinmişdür. Dâhil olunduğı gün 

Mağnisa  yeniçerisi huzûr-ı Hazret-i Sadr-ı Âlî’de alay gösterdiklerinde ser-

dârlarına hil‘at ilbâs buyurulmuşdur.

Meks, fî 20 Âyâr, fî 26 Ca, sene 1127. Yevm-i mezbûrda Pâdişâh-ı âlem-

penâh hazretlerinden cizye mâddesine hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn 

geldi. Ve yevm-i mezbûrda Piyâde Mukābelecisi Mustafâ Efendi  İstan-

bul ’dan Ağrıboz ’a zehâ’ir göndermeğe me’mûr ve on kadar gediklü za‘îm 

ağalarından bilesince ta‘yîn buyurılup Cizye Muhâsebecisi Abdülkādir 

Efendi ’ye vekâleti sipâriş olunmuşdur.

Meks, fî 21 Âyâr, fî 27 Ca, sene [1127]. Yevm-i mezbûrda Diyârbekir  

vâlîsi olan İbrâhîm Paşa  vezîr-i mükerrem ordu-yı hümâyûna dâhil olup 

huzûr-ı Hazret-i Sadr-ı Âlî’de alay gösterüp Veliyyü’n-ni‘am efendimizin 

iltifâtlarına mazhar olup serâsere kaplu sırt semmûr kürk hil‘at ilbâs bu-

yurulmuşdur. Ve ba‘dehû eyâlet-i mezbûrun tîmâr sipâhîleri ve birer tuğlu 

beğleri geçüp alay beğlerine hil‘at ilbâs olunmayup beğlere hil‘at ilbâs bu-

yurulmuşdur.

Yevm-i mezbûrda Sâhib-i Devlet efendimizin Enderûn  ağalarından ve 

abd-i memlûkesi olanlardan bir [i]ki kaç nefer mukaddemâ karârı firâra 

tebdîl idüp ele gelüp bilâ-emânin katl olundılar ve getürenlere beş yüz 

gurûş ihsân buyurdılar.

Yevm-i mezbûrda Yenişehr  sâkinlerinden Mü’min Efendi ’ye bir tuğ ile 

Alâ’iyye  tevcîh buyurılup bin nefer âdem ile sefere ta‘yîn buyuruldı.

Menzil 33: Hacıovası , sâ‘at 5,5, fî 22 Âyâr, fî 28 Ca. Yenişehr  menzilin-

den dahi hareket olunup düz yirlerden gidilüp Hacılar  menzili kurbında 

yemeklik oldı, sâ‘at 2,5. Menzil-i mezbûr konak yiri olmak üzre mukad-

demâ tertîb olunan deftere dâhil ve zehâ’ir yığılmış iken “İki buçuk sâ‘at 

konak olmaz.” diyü ref‘ olunup Hacıovası  menziline sürülüp bu konağın 

yolları taşlı ve bayırlı ve depeleri otsız ve ağaçsız kurı yirlerden konağa 

yakın Hotar  Su ( ُ ــ ْ َ ُ ) dirler vasatü’l-hâl bir su vardur. Ağaç köprüsi 
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üzerinden geçilüp ekinlik içine perâkende konuldı. Bu konak beş buçuk 

sâ‘atdür.

Menzil 34: Balabanlı , sâ‘at 5, fî 23 Âyâr, fî 29 Ca, sene 1127. Hacıovası  

menzilinden dahi hareket ve çayırlık içlerinden Balabanlı  menziline nüzûl 

olundı. Bu menzilde iki küçük cisr geçildi; biri taşdur ve biri ağaçdur. Bü-

tün ovada gidilüp menziline varınca tozdan azîm zahmet çekildi. Balaban-

lı, dağ dibinde bir karyedür. Suları yokdur, [ancak] bir çeşmesi, mâ-‘adâsı 

kuyudur. Kâmil beş sâ‘atde gelindi. Yenişehr ’den beri konak yirleri fenâdur. 

[253b] Menzil 35: Karye-i Rezeli  Gölbaşı  der-kurb-ı Dâvûdlı , sâ‘at 4,5, 

fî 24 Âyâr, fî gurre-i C, sene 1127. Balabanlı  menzilinden dahi hareket 

olunup bir dağ içinde bir derbende girildi ki aslâ hâtıra gelmez idi. İki 

sâ‘atden ziyâde dağlar içinde yüksek inişli ve yokuşlı yolları dayyık ve taşlı 

ba‘zı yirlerinde ancak bir araba geçer dört beş kadar küçük köprüsi var. 

Ağırlık ahşamdan gitmeğe dellâl çağırmış-iken yine hezâr zahmetle geçil-

di. Verâsında bir çayırlık latîf yirde yemeklik olup yine çayırlık ile dört 

buçuk sâ‘atde Rezeli  Gölbaşı ’na nüzûl olundı. Otâğ-ı Hazret-i Sadr-ı Âlî 

bir mürtefi‘ kûhsâr göğsine göle nâzır kuruldı, sâ’ir hıyâm aşağıda çayırlığa 

konuldı. Yaylak yirdür.

Menzil 36: Lava  (َوه َ ) Nehri der-kurb-ı Yacağaç  (ــאْج َ َــאْج ا ), sâ‘at 4,5, fî 

25 Âyâr, fî 2 C. Karye-i Rezeli  Gölbaşı ’dan hareket olunup bir dağ üzerine 

doğrı gidilüp aslında Gölbaşı dahi yaylak iken bu dağa yukarı gitdikçe 

hevânın letâfeti bir şeye kıyâs olunmazdı. Yokuşdur tamâm olup dağın de-

pesine su‘ûd olundukda öte yüzi bir düz yirdür. Tasavvur olunurken ve 

bir ferd bunda sarplık ve derbend teng ü düşvâr olduğın bilmez iken, “Ne 

gördük ve ne istimâ‘ itdik.” diyecek mertebelerinden efzûn bir dik ve uzun 

derbend ki Kavala  Derbendi ve Bababoğazı  bunun yanında Çorlı  kırla-

rıdur, hemân dik bayır aşağı salt atıyla iki sâ‘atde ayak ayak gücile inildi. 

Ordu-yı hümâyûnda mevcûd askerin mecmû‘ı, “Rûmili  ve Anadolu ’da 

böyle dik derbend görmedik.” didiler. Kapulı ve Kız Derbendlerinden dahi 

beter olduğı müttefekun-aleyhdür. Ancak şu kadar ki; himmet-i vâlâ-neh-

met-i Sadr-ı A‘zam ve Serdâr-ı mu‘azzam Hazret-i Dâmâd-ı mufahham ile 

murâd üzre açılmış, ziyâde dar yirinde yan yana iki araba gidebilir. Ba‘zı 

yirleri dahi vâsi‘ ve taşsız ve kayasız, yohsa çok zahmet çekilirdi. Böyle iken 
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yine bunda müşâhede olunan zahmet ve kırılan arabaların sâ’ir derbend-

lerde öşri olmadı. 

Boğazın aşağısında yemeklik olup dört sâ‘atde konağa gelindi. Badracık  

sağımızda kalup Yacağaç  karyesi geçilüp sol tarafında bir bayır yüzine mür-

tefi‘ mahalle konuldı. Ve Badracık kasabası karşumuzda mehîb ve gāyetde 

büyük karlı bir dağın dâmeninde mürtefi‘ce poyraza karşu. İki üç minâreli 

câmi‘i var. Etrâfında kayalar arasında lezîz ve latîf su çıkar. Husûsâ öninden 

Lava  Nehri cereyân ider. Haylî ma‘kūl kasabadur. Badracık Dağı’nın arkası 

sıra ve ardı yüce ve karlı meşhûr olan Ağrafa Dağlarıdur ki İstanbul ’da olan 

bakkāl ve mûmculuk iden Urûm  kefereleri bu dağlarda sâkin olur. Bunun 

ötesi Yanya  ve Narda  ve Salina  ve Karlı-ili  ve İnebahtı  kıyılarıdur. Badra-

cık’dan İnebahtı yigirmi sâ‘atdür. İnebahtı‘ya giden Badracık’dan ayrılır. 

Bunlar b[i]’l-külliye sağ cânibimizde kalmışdur. 

Yevm-i mezbûrda azîm ısıcak olmuşdur ki ta‘bîr olunmaz. Katerin  Dağı 

Selânik ’den beri on beş konakdur; önimizde ve gâh arkamızda görinürdi, 

bu konakda görünmez oldı. Ancak sağımızda ana mu‘âdil Kerbeneş  di-

mekle ma‘rûf karlı ve yüce dağ zâhir oldı.

Menzil 37: İzdin , sâ‘at 3, fî 26 Âyâr, fî 3 C. Lava  Nehri der-kurb-ı 

Yacağaç  menzilinden hareket ve düz ova ile bir buçuk sâ‘at kadar gitdikde 

İzdin  Kal‘ası geçilüp bir çayırlık mahalde yemeklik olundı. Yemeklikden 

bir buçuk sâ‘at kadar yürinüp Lava Nehri kenârında Şâhîn [254a] Ka-

yası  didikleri dağın mehîb ve uçurum kayası mukābilinde konuldı. İzdin 

Kal‘ası sol cânibimizde, deryâ tarafında rub‘ sâ‘at mesâfe öninden geçildi. 

Kal‘ası bir mürtefi‘ depe üzerinde vâki‘ olmuş bir güzel ve bütün beyaz 

kal‘adur. İçinde minâreli câmi‘i var. Varoşı kal‘a dâmeninde bir derenin 

karşu karşuya iki yüzine vâki‘ olmuş dört beş câmi‘i ve hammâmı var. Çâr-

şû[s]ı ve pâzârı mükellef ve cereyân ider sular bir ma‘mûr kasabadur, Çorlı  

kadar olmak gerekdür. Kal‘ası hevâdârdur, lâkin ovasında olan ısıcak bir 

diyârda görülmemişdür. Lava Nehri didikleri enhâr-ı kebîr üç rub‘ kadar 

ba‘îd öninden geçer. Beş kadar top atup asker-i İslâm’ı selâmladılar. Suyun 

öte tarafı ki yine İzdin’e karşu düşer, Şâhîn Kayası didikleri Badracık  Da-

ğı’dur. İzdin’in arkası dahi dağlardur ve deniz dahi bir sâ‘at kadar yirdür. 

Bu menzilde Diyârbekir  Vâlîsi Hazîne Kethudâsı İbrâhîm Paşa ’ya İnebahtı  
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sancağı virilüp, eyâlet-i Diyârbekir Bağdâd  Vâlîsi Hasan Paşa ’nın dâmâdı 

Kara Mustafâ Paşa ’ya ihsân olundı. Bu konak üç sâ‘atdür. Konak yiri mü-

ferrihdür. Bu konakda Bosna  tarafında olan yüz aklığı haberi ve alınan 

esîrler ordu-yı hümâyûna vâsıl olup fâl-i hayr tutup, “İnşâ’allâhu Te‘âlâ fî 

mâ-ba‘d fursat208 ve nusret bizimdür.” diyü herkes tefe’’ül itdiler.

Menzil 38: Eşkelhor  (ر כ  ر) nâm-ı dîger Esfekhor ,(ا כ   sâ‘at , (ا

5, fî 27 Âyâr, fî 4 C. Yevm-i mezbûrda İzdin  menzilinden ibtidâ hareket-

de Lava  Nehri üzerinden yüksek taş köprüden ve kurbında müceddeden 

binâ olunan ağaç köprüden ubûr olundı. İlerüsi ılıca suyından batak ve 

bir tarafı yüce dağ, sol tarafımızda ise İzdin denizi bir kolu gelmiş girmiş. 

Hezâr su‘ûbetle bataklık geçildi, ilerüleri eyüdür. Mülâhaza olunurken bu 

konak ser-tâ-be-kadem bataklık Ilıca suları kükürd kokusı, toz ise ayyûka 

peyveste olup âb [u] giyâhı ma‘dûm ve seng-i hârresi tâbeş-i âfitâbla nerm 

olmuş mûm idi. İnsan ve hayvânât susuzlukdan bî-tâb oldılar. Halîc-i bahr 

olmağla korsan havfından bundan beş bayrak pandor209 muhâfazacı var 

idi. Yolı ise nakl olunduğı üzre taşlı, tozlı ve ekser yiri ılıcalar suyından 

bataklık. Arabalar ve hayvânâtlar azîm zahmet çekdiler. Konak yiri ise 

bir dağın boğazı içinde ormanlık arasında. Kimi derede ve kimi depede 

hemân rast geldüğine göre konuldı. Hâsılı bu konak kadar bir mühmelât 

yol görülmüş değildür. Konak mahalline karîb bir derede bir mikdâr su var 

ammâ ol dahi nâçâr içilir, ılıca  suyına karîbdür. Bu konak kâmil beş sâ‘at 

yoldur, lâkin bir aylık yol kadar zahmet çekildi. Moton 210 Kal‘ası yemek-

likden sonra yolun sağ cânibinde kaldı. Bir küçük kal‘adur, bir depenin 

üzerinde vâki‘ olmuşdur.

Menzil 39: İblağa ( ــ  tâbi‘-i Esedâbâd , sâ‘at 5,5, fî 28 [Âyâr], fî 5   (ا

C. Eşkelhor  menzilinden hareket olundukda boğaz içlerinde dar yirler-

den yürinüp gitdikçe feleğe doğrı bir uzun yokış depesinde yirde yemeklik 

olundı. Ba‘dehû bir mikdâr düz ile gidilüp ba‘dehû bir uzun iniş inildi ki 

ve dayyık ve ta‘rîfde müsteskîdür. İki sâ‘at üç rub‘d[a] Esedâbâd ’ı geçüp 

konağa gelindi. Bu konakda müşâhede olunan zahmet bir yirde görülme-

di. Az araba kaldı ki bir yiri şikest olmıya. Hâsılı bir berzah-ı hevl-nâkdür 

208 Metinde 
209 Osmanlı Devleti’nde Rumeli’de derbentçi, kır bekçisi gibi koruyuculukla görevli kimselerdir.

210 Metinde ْ ُ ُ ُ
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ki sâ’ir derbendler bu[na] göre ok meydânıdur. Gûyâ semâvâta urûc olunur 

gibi çıkıldı. Ve hevâ kurak olmağla ağırlık şöyle dursun, salt at dahi çıkmak 

mümkin değildür. Konak yiri tarlalık ve suyı çok. Otâğ-ı Serdâr-ı zî-şân bir 

depe üzerine vâki‘ olup sâ’iri ekinlik içine kondılar. Sağımızda [254b] bir 

yüce karlı dağ var, öte tarafı Salina 211 kasabası, solumuzda Talanda 212 Dağ-

ları, ortası ovadur.

Menzil 40: Livâdiye , sâ‘at 5, fî 29 Âyâr, fî 6 C. İblağa  menzilinden 

dahi hareket olunup iki taş ve yanında olan ağaç köprülerden geçilüp bir 

su kenârında yemeklik oldı. Ba‘dehû ova ile gidilüp fakat bir bayır aşıldı. 

Livâdiye  Kal‘ası sağ cânibimizde ancak yarım sâ‘at kadar var, etrâfı ve arkası 

bütün kayalı yüksek dağlardur. Şarkîsi açık ovaya nâzır, ovası vâfir, çeltik 

olacak yirleri çok, şehri dahi Silivri  kadar var. Şehr içinde nehri var, bun-

dan gayrı üç dört kadar çeşmeleri var.

[Menzil-i] Nehr-i Büyükçiftlik , sâ‘at 4,5. Ref‘ olunmuş.

Menzil 41: İstefe , sâ‘at 9, fî 30 Âyâr, fî 7 C. Livâdiye  menzilinden dahi 

hareket olunup Büyükçiftlik  menziline nüzûl olunmak üzre idi, lâkin Ser-

dâr-ı nusret-me’âb-ı âlî-tebâr hazretleri himmet-i aliyyelerinden nâşî ah-

vâl-i düşmene ıttılâ‘ ve edevât-ı seferiyyeyi gereği gibi görüp bir gün evvel 

savb-ı maksûda vusûl-efzâ-yı âmâlleri olduğından çiftlik-i mezkûra konul-

mayup doğrı İstefe  Sahrâsı’na gidilmek üzre cümle tenbîh olunup herkes 

ağırlığın ahşamdan yollayup nısfü’l-leylde Serdâr-ı zî-şân hazretleri süvâr 

olup konak yiri olan Çiftlik  kurbında yemeklik oldı ve Yeniçeri Ağası ol 

mahalde yalnız karşu gelüp yine ordusına revâne oldı. Yemeklikden devlet 

ü ikbâl ile hareket ve yarım sâ‘at gitdikde sipâh ve silâhdâr alayları ve silâh-

dâr ve sipâh terakkîsi iki tarafa saff-keşîde olup kâmil bir sâ‘at yir tutdılar. 

Anlardan sonra Rûmili  ve Anadolı  vâlîleri kapuları halkı eyâletleri askeri 

ile iki tarafda selâmlayup paşaları piyâde oldukları hâlde Hazret-i Serdâr-ı 

âlî-vakārın rikâb-ı şerîflerine takbîl213 ile müftehir oldılar. 

Andan sonra Adana  Vâlîsi Çavuşbaşı-i sâbık Ahmed Paşa  ve Diyârbekir  

Vâlîsi Kara Mustafâ Paşa  kapusı halkı ve eyâlet askeri ile selâmlayup, bun-

211 Metinde َאْه ِ א َ
212 Metinde ه َ ْ ِ َא
213 Metinde 
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lardan sonra Karamân  Vâlîsi Kapucıbaşı Yûsuf Paşa  ve Bursa  ve Karahisâr  

paşaları selâmlayup, bunlardan sonra topcı ve top arabacıları, bunların 

akabinde cebeci, cümlenin nihâyetinde yeniçeri214 saff der-saff otâğ-ı Haz-

ret-i Serdâr-ı Ekrem’e varınca üçer beşer kat kırk elli bin kadar müstağrak-ı 

silâh piyâde selâma durup ihsân-ı Veliyyü’n-ni‘amı haklarında mebzûl oldı. 

Lâkin yevm-i mezbûrda hevânın şiddet-i harâreti ve sükûnı olmağla atlar 

ayağı altından kalkan gubâr semâvât yirine hem-ser olup bu kadar nüfûs ve 

hayvânâtın tozdan azîm zahmet çekilmişdür. Yevm-i pazar.

Meks, fî 31 Âyâr, fî 8 C.

Meks, fî ibtidâ-i Hazîrân, fî 9 C.

Meks, fî 2 Hazîrân, fî 10 C. Müşâvere, Hazret-i Serdâr-ı Ekrem’in 

huzûr-ı sa‘âdetlerinde. 

[255a] Meks, fî 3 Hazîrân, fî 11 C sene 1127, cevelân-ı şems. Müşâve-

re-i der-otâğ-ı Hazret-i Sadr-ı Âlî.

Meks, fî 4 Hazîrân, fî 12 C. Yevm-i mezbûrda Kapudân Paşa hazretleri 

tarafından âdem gelüp İstendil  Kal‘ası’n feth ve müjdesi gelüp hil‘at ilbâs 

buyurılup vâfir ihsân olundı. Ekine ( َــ  Kal‘ası ’nın re‘âyâsı tâbi‘ olup (اِכ

cizye kabûl eylediklerin Kapudân Paşa hazretleri i‘lâm eylemişdür. Deryâ 

tarafından câsûs tutılup huzûr-ı Hazret-i Sadr-ı Âlî’ye getürilüp hil‘at ihsân 

buyurılup bahşîş dahi ihsân buyurulmuşdur.

Meks, fî 5 Hazîrân, fî 13 C. Yevm-i mezbûrda inşâ’allâhu Te‘âlâ yarın-

ki pazar güni Diyârbekir  Beğlerbeğisi Mustafâ Paşa,  pazarirtesi güni çar-

hacı olan Karamân  Beğlerbeğisi Yûsuf Paşa  ve salı güni yeniçeri ocağı ve 

çehârşenbih güni cebeci ocağı, pençşenbih güni topcı ve top arabacı ocağı, 

cum‘a güni İnşâ’allâh girüde bir ferd kalmamak üzre dâ’ire halkı inâyetlü 

Sâhib-i Devlet ve kesîrü’l-mürüvvet efendimiz hareket buyuracaklardur. 

Sâdır olan fermân-ı âlînin sûretidür.

Meks, fî 6 Hazîrân, fî 14 C, sene 1127, yevm-i pazar. Reften-i215 Mus-

tafâ Paşa .

214 Devamındaki bir kelime mürekkepli olduğundan latinize metnimizde eksiktir.

215 Devamındaki bir kelime mürekkepli olduğundan latinize metnimizde eksiktir.



182 METİN

Meks, fî 7 Hazîrân, fî 15 C. Yevm-i mezbûrda Sivas  Beğlerbeğisi Alî 

Paşa  ordu-yı hümâyûna dâhil olup huzûr-ı Hazret-i Sadr-ı Âlî’de alay gös-

terüp hi‘lat ilbâs olunmuşdur. Ve ma‘an Aksarây  Mutasarrıfı Kurd Paşa .

İstefe  imâmlarından birisi Anapolya  kızın virüp ve ma‘an beş nefer ki-

mesneye dahi harb-i kefereye tâbi‘ olup yataklık oldukları ma‘lûm-ı Veliy-

yü’n-ni‘am oldukda huccet-i Şer‘iyye ile yevm-i mezbûrda katl olunmuş-

lardur.

Meks, fî 8 Hazîrân, fî 16 C.

Meks, fî 9 Hazîrân, fî 17 C. Yevm-i mezbûrda Kaya Alî Paşa  ve Hazret-i 

Vezîr-i mükerrem Haleb  Vâlîsi Maktûl Kara Mustafâ Paşa -zâde Alî Paşa ve 

Siverek216 alaybeğisi ordu-yı hümâyûna dâhil olup alay gösterdiklerinde 

hil‘atler ilbâs buyurılup Alî Paşa hazretlerine serâsere kaplu sırt semmûr 

kürk ilbâs ve azîm ikrâm buyurmuşlardur. Zîrâ ikrâma sezâ olup kapusı 

gāyetle mükemmel ve ağavâtı dahi vâfir.

Meks, fî 10 Hazîrân, fî 18 C, sene 1127. Yevm-i mezbûrda Ser-gulâm-ı 

Bâkî Abdullâh Ağa  azl olunup selefi sâbık Silâhdâr Ağası Hasan Ağa  ol-

muşdur. Yenişehr ’den Âsitâne ’ye zahîre içün me’mûr olan Piyâde Mukābe-

lecisi Mustafâ Efendi  azl olunup yirine Nu‘mân Paşa  telhîsci[si] İbrâhîm 

Efendi ’ye mukābelecilik tevcîh [255b] ve ihsân buyurulmuşdur. İstefe ’de 

on bir gün oturak olup paşaların ve piyâde askerin çoğı anda ordu-yı 

hümâyûna vâsıl oldılar. Kaya Alî Paşa  ve Kurd Paşa  ve Sivas  Vâlîsi Alî Paşa  

ve Haleb  Vâlîsi Vezîr Alî Paşa bu menzilde gelmişlerdür. Kapudân Paşa’nın 

İstendil  Cezîresi’n feth itdüği müjdesi dahi bu menzilde gelmekle fâl-i hayr 

add olunup a‘dâya zu‘men top ve tüfeng şenliği oldı. Ve Mora ’ya gidilmek 

husûsında âmme ile müşâvereden sonra mâh-ı Cemâziye’l-âhir’in on be-

şinci pazar güni Diyârbekir  Vâlîsi Ser-asker Kara Mustafâ Paşa , pazarirtesi 

Karamân  Vâlîsi Çarhacı Yûsuf Paşa , salı güni yeniçeri ocağı, çehârşenbih 

cebeci ocağı ile Topal Osmân  Ağa ’nın piyâde pandorları, pençşenbih güni 

umûmen paşalarla topcılar, cum‘a güni inâyetlü, âtıfetlü Veliyyü’n-ni‘am 

Serdâr-ı mekârim-şiyem hazretleri efendimiz umûmen dâ’ire halkı ile azî-

met buyurmuşlardur.

216 Metinde ِرْك َ ُ
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Nefs-i İstefe  bir hevâdâr ve suları çok ve lezîz, her derede bir pınar, vâfir 

suyına nihâyet yok. Lâkin cümlesi yir altındadur, bayağı akar suyı yok-

dur. Dağlardan kemerler ile gelen su yolların açup asâkir-i İslâm isti‘mâl 

itdiler. Kal‘ası var, lâkin bir şey değil ve şehri de harâbdur. Ancak mahsûl 

cihetinde nazîri olmamak üzre bir kîlesi elli kîle altmış kîle mahsûl virür 

diyü şâyi‘dür. Velâkin bir mertebe tozı ve kasırgası çokdur, bir vechile ta‘rîf 

olunmaz. Hattâ cümle çadırlar tozından rengin tagyîr itmişdür.

Cemâziye’l-âhir’in on dokuzuncı ve Hazîrân’ın dahi dokuzuncı cum‘a 

güni Mora ’ya azîmet olunmuşdur. Hakk Te‘âlâ hazretleri teshîl eyleyüp 

mesrûren avdetler ihsân eyliye, âmîn.

Ve şehr-i Ağrıboz  Mora ’ya giderken İstefe ’nin tarafında beş buçuk sâ‘at 

kadar yirdür. İstefe’den üç sâ‘at kadar düz ile gidilüp bir çeşmeye ve an-

dan bir boğaza girer, boğaz başından Ağrıboz görinür. Kızılyokış  dirler bir 

uzun yirdür, aşağı inilüp Karababa ’nın sağ cânibinde deryâ kenârıyla kal‘a-

ya varılur. Kal‘ası Selânik  rub‘ı kadar ancak var, öyle memdûh kal‘alardan 

değildür, lâkin mahal ve zarfı217 sarpdur. Bir asma köprü ile Karababa’dan 

kal‘aya girilür, iki tarafı limandur. Bâğları bir diyârda yokdur ve suları dahi 

eyüdür, karı çokdur.

Menzil 42: Mazı ( ــ ِ א َ ) , sâ‘at 4 çeyrek 1, fî 11 Hazîrân, fî 19 C, yev-

mi’l-cum‘a. Yevm-i mezbûrda İstefe ’den hareket olunup, lâkin göç gicesi 

ahşam namâzına karîb ordu-yı hümâyûnda bi-kudretillâhi Te‘âlâ bir şedîd 

furtına olmuşdur ki bir vechile vasf olunmaz; kıyâmetden nümûne idi. Bu 

şaşkınlık ile halk giceden gidemeyüp sabâha kaldıklarından gayrı yemeklik-

den ötesi derbend ve sengistân olmağla deve ve araba ve sâ’ir ağırlık birbi-

rine tirkeşüp bir vechile aralarından fürce bulmak mümkin olmaduğından 

kat‘-ı nazar, yolı dahi bir kırmızı et toprağı olmağla tozdan çekilen mihnet 

ve meşakkat ta‘rîfden müstağnîdür. Kesret-i nüfûs müzâhamesinden nefes 

almayacak mertebe su‘ûbet çekilmişdür. Yakın iki buçuk sâ‘at kadar bir sırt 

derbend içinde bu vechile gâh dura [gâh] gide bir ser-i encafda218 ordu-yı 

hümâyûna gelindi. Lâkin konakda dahi akarsu olmayup kuyular olmağla 

dahi mukaddem giden askere kahve altı bile olmayup kuyuların içi kire-

217 Metinde 
218 “Üzerine su çıkmayan yer, tümsek yer, yüksek tepe, sırt” manalarındadır. 
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midhâne kuyusına dönmekle sâkalar219 dağlar içinde su bulup getürdükleri 

zamân müjdecisi mukaddem gelürdi. Ne hâl ise yine tedârik olunup ted-

rîcle kifâyet mikdârı isti‘mâl olundı. Saman ve otluk kat‘â bulunmadı, arpa 

dahi beher kîlesi kırk sekiz paraya alınup satıldı. 

Yevm-i mezbûrda yeniçeri zahîresi içün Çavuşbaşı Abdurrahmân  Ağa  

ve Ser-asker Paşa tarafına Rûznâmçe-i evvel İbrâhîm Efendi ’ye ilerüye 

me’mûr oldılar. Bu konakda sipâh ve silâhdâr ocakları ağalarıyla İstefe ’de 

girüye kaldılar. Bu konak tamâm dört sâ‘at bir çeyrekdür. 

[256a] Meks, fî 12 Hazîrân, fî 20 C, [yevm-i] cum‘airtesi.

Menzil 43: Mefari , sâ‘at 4,5, fî 13 Hazîrân, fî 21 C, [yevm-i] pazar. 

Yevm-i mezbûrda Mazı  menzilinden dahi hareket olunduğı gibi bir taşlı 

bayıra urılup yemekliğe varınca bir buçuk sâ‘at bu hâl [üzre] sengistân dere 

ve tepeler ile yüründi. Bir dere içinde bir kefere karyesi kurbında yemeklik 

oldı. Andan bir yüksek ve taşlı bayıra uruldı ki bir şeye kıyâs olunmaz. 

Üç sâ‘at kadar Veliyyü’n-ni‘am efendimiz belki elli yirde durdılar. Yokuşlı 

dağın zirvesine çıkıldıkda Atina  Körfesi didikleri deniz göründi. Andan bir 

iniş inildi ki hemân Babaderbendi  gibi iki tarafı Şâhîn Kayası  gibi eflâke ser 

çekmiş bir dar boğazdan geçüp ne hâl ise hezâr zahmet ile Mağāra  didikleri 

konağa gelindi. Suya gāyetle zarûret olmağla ahşam olunca birer sâka su 

gücile peydâ idebildiler. Kemâl mertebe şemsin harâretinden, suyun kılle-

tinden vâfir âdem [ve] vâfir hayvânât kırılup helâk olmuşlardur. Herkesin 

yedinde olan suların şol kadar hıfz eylediler ki bir şeylere kıyâs olunmaz. 

Mefari , pazarirtesi hareket olunup ve bir mikdâr düz yirler ile gidilüp 

bir özge derbende girildi ki sâde göre Sırât köprüsi dinse olur. Ol kadar 

bir taşlık ve bayırlık ve bir araba ancak geçer. Etrâfı çamlı dağlar, bir tarafı 

Atina  Denizi ve bir tarafı İnebahtı  Denizi, kâmil dört sâ‘at çeker bir yoldur 

ki görülmüş ve işidilmiş değildür. Andan düzden başlayup eğri doğrı gide 

gide bir cibâl-i şâhikanın tâ zirve-i a‘lâsına çıkıldı. Lâkin balyemez topla-

rı eyâlet askeri çeküp dağ başına doğrı giderken topların etrâfından birer 

ikişer atlu topı geçince birkaç hatve taş ve kaya üzerinden gidüp yine yola 

inerlerdi. Bu hâl üzre dağ başına çıkıldı. 

219 Metinde א
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Ba‘dehû bir iniş ammâ ne asıl inişdür, gören bilür. Hele vasf-ı hâli bu ki; 

bir dağın böğrinden gidersin, yukarısı çamlı yüce dağdur, aşağısı uçurum 

dahi nihâyeti deryâ. Bu vech üzre toz içinde ve koca balyemez toplar ile 

eyâlet askeri ve katar ve deve arasında hatve hatve ârâm iderek kâmil yedi 

buçuk sâ‘atde konağa gelindi. Ve bu iki konakda müşâhede olan mihnet ve 

meşakkat bir konakda görülmedi. Su ise bir konakdan bir konağa gelince 

bir içim bulunmak muhâl ve müşkil, vâfir piyâde ve hayvânât kırılmışdur 

susuzlukdan. Mersinlik  menzilinde bi-hamdillâhi Te‘âlâ su bulundı, âb-ı 

hayâta benzer. Yurt yiri çamlık ve yüce dağ ve depeler ve inişli yir idi.220

Menzil 44: Mersinlik , sâ‘at 6,5, fî 14 Hazîrân, fî 22 C. Mâh-ı mezbû-

run yigirmi üçünci salı güni Mersinlik  menzilinden hareket ve Eksemi-

la  didikleri iki körfes denizinin arasında ma‘hûd boğazdan geçilüp dîvâr 

yapduğı ve deryâ kenârında ihdâs ve binâ idüp sonra ferâgat itdüği kal‘a 

ve tabyalar içinden mürûr olunup Kördös  Kal‘ası altından geçüp İnebahtı  

Körfesi kenârında yeniçeri ordusına mülâhık konuldı. Ordu-yı hümâyûn-

dan mukaddem gelen Samsoncıbaşı’ya ve Yeniçeri Ağası’na ve paşalara 

bayrak gösterüp top atmış. Ancak Serdâr-ı devlet-yâr sa‘âdet ile mürûr 

buyurduklarında ne makūle serdâr-ı adüvv-tedmîr olduğın kemâl-i vakār 

ve azamet ile mürûr buyurduklarında iz‘ân itmekle haddin bilüp edebâne 

hareket idüp asla ne top atdı ve ne bayrak dikdi. Ağırlık sâ’ir evkāt gibi 

mukaddem gelmeyüp arkamızca gelmekle çadırlar kurulunca at arkasında 

ârâm olunup herkes yerleşdi.

Menzil 45: Kal‘a-i Kördös , sâ‘at 5,5, fî 15 Hazîrân, fî 23 C yevm-i 

salı. Hazret-i Serdâr-ı Ekrem Veliyyü’n-ni‘am efendimiz paşalara ve ocak 

halkına âdem gönderilüp cümle ile bu kal‘a husûsında müşâvere fermân 

buyuruldukda halk cem‘ olup her biri bir söz söyledi. Kul Kethudâsı Sü-

leymân Ağa  musâhib paşa Mora  kal‘alarının ekserinde muhâfazada olmak 

takrîbiyle ma‘lûmât sâhibi geçinürdi, kat‘â muhâsarasında cevâz göster-

220 “Ba‘dehû bir iniş ammâ ne asıl inişdür, gören bilür. Hele vasf-ı hâli bu ki; bir dağın böğrinden gider-

sin, yukarısı çamlı yüce dağdur, aşağısı uçurum dahi nihâyeti deryâ. Bu vech üzre toz içinde ve koca 

balyemez toplar ile eyâlet askeri ve katar ve deve arasında hatve hatve ârâm iderek kâmil yedi buçuk 

sâ‘atde konağa gelindi. Ve bu iki konakda müşâhede olan mihnet ve meşakkat bir konakda görülmedi. 

Su ise bir konakdan bir konağa gelince bir içim bulunmak muhâl ve müşkil, vâfir piyâde ve hayvânât 

kırılmışdur susuzlukdan. Mersinlik  menzilinde bi-hamdillâhi Te‘âlâ su bulundı, âb-ı hayâta benzer. 

Yurt yiri çamlık ve yüce dağ ve depeler ve inişli yir idi.”: Derkenârdadır.
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medi. “Minâre kadar hendeki vardur, mücerred tazyîk ile feth olur, gayrı

vechile mümkin değildür.” diyü cevâb virüp, paşalardan ve sâ’ir ricâl-i 

devlet olanlardan çoğı kethudâ-yı merkūmun re’yin istisvâb idüp geçme-

ğe tercîh itdiklerinde devletlü, inâyetlü, âtıfetlü Veliyyü’n-ni‘am Hazret-i 

Serdâr-ı Ekrem efendimiz hazretleri, “Bu kal‘a asâkir-i İslâm’a reh-zen olup 

telâş virmek bedîhîdür. Düşmeni arkamıza bırağup geçmek âkıl işi değil-

dür. İnşâ’allâhu Te‘âlâ zamân-ı karîbd[e] Hazret-i Kādir-i Zü’l-Celâl olan

Allâhu Azîmü’ş-şân hazretleri feth u teshîri ile cümlemizi mesrûr ider. 

Hemân mütevekkilen-alallâh muhâsarasına şürû‘ olunsun.” diyü fermân-ı 

bî-dermân-ı âlîleri sâdır oldukda herkes dağılup sa‘âdetlü Kethudâ Beğ 

efendimiz hazretleri paşalar ve ocaklı ikindi vakitleri [256b] muhâsara 

mahallin görüp tahmîn eylemek üzre kal‘aya gitdiler. Kapu tarafından 

muhâsara olunmak münâsib görilüp tedrîcle esvâb-ı muhâsarâya mübâ-

şeret olundı. Çünki mühimmât-ı cebehâne tamâm gelmemişdür ve hem 

meteris yiri gāyet yüksek bayır olmağla top çıkmada su‘ûbet-i küll var idi 

ve câmûslar dahi susuzlukdan bî-tâb olmalarıyla bi’l-âhire.

Meks, fî 16 Hazîrân, fî [2]4 C yevm-i çehârşenbih.

Meks, fî 17 Hazîrân, fî 25 C yevm-i pençşenbih.

Meks, fî 18 Hazîrân, fî 26 C cum‘a.

Meks, fî 19 Hazîrân, fî 27 C cum‘airtesi. 

İbtidâ-i muhâsara-i Kal‘a-i Kördös 

Rûmili  Vâlîsi Serdâr Ahmed Paşa  ve Anadolı  Vâlîsi Şehsuvâr-zâde Me-

hemmed Paşa  ve Karamân  Vâlîsi Uzun Yûsuf Paşa  eyâletleriyle top çekme-

ğe me’mûr olunup her bir topa üç yüz kadar tîmâr sipâhîsi koşulup paşalar 

dahi piyâde oldukları himmet-i merdâne ve gayret-i dilîrâne ile koca ba-

yırları aşırdup fı’l-hâl zeytûnluk bâğçelerinden çubuk kesüp sepetler örüp 

toplarından birkaç dâne ve iki humbara ile mâh-ı mezbûrun yigirmi yedin-

ci cum‘airtesi gicesi kal‘ayı döğmeğe şürû‘ olundı.

Meks, fî 20 Hazîrân, fî 28 C, [yevm-i] pazar.

Meks, fî 21 Hazîrân, fî 29 C, [yevm-i] pazarirtesi.

Meks, fî 22 Hazîrân, fî selh-i C, yevm-i salı.
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Günden güne top ve mühimmât tezâyüd bulup âteş-i kıtâl iştigāl ve 

çehârşenbih gicesi yürüyiş olmağa kol kol fermân-ı âlî sâdır ve nerdübânlar 

hâzır olup sâ‘at altıda orduda olan asker dört tarafdan kal‘a altına varup ol 

mahalde üç aded işâret topı atıldıkda yürünmek üzre cümleye i‘lân ve sâ‘at 

olduğın ve top humbaradan bî-tâb olduğın iz‘ân itmekle: “Viredür!” diyü 

bir bayrak başı aşağı ve bir bayrak elinde tutup li-ecli’l-maslaha me’mûren 

Rûznâmçe-i Evvel İbrâhîm Efendi  ve Başmuhâsebeci Süleymân Efendi  ve 

sa‘âdetlü Mevkūfâtî İbrâhîm Efendi meterisler hizmetinde olan Mevkūfâti 

İbrâhîm Efendi paşalarla bir yire gelüp: “Bu vireye i‘tibâr yokdur. Hemân 

toplara âteş virilsün.” denildikde tekrâr cenge âgāz olunup vire bayrakların 

şikest itdiklerin tekrâr iki bayrak dahi diküp “Urman!” diyü feryâd itmekle 

“Viresi makbuldür.” diyü haber virildikde iki beğzâdesi Ahmed Paşa ’ya sâ-

yebânına gelüp hezâr güft ü şinîd olundukdan sonra, fakat kurı cânlarıyla 

istedikleri mahalle çıkartmağa üç yüz bâygîr virilmek üzre viresi tutılup, bu 

haber ile paşalar tarafından Mevkūfâtî İbrâhîm Efendi  hazretlerin inâyetlü, 

mürüvvetlü, âtıfetlü Veliyyü’n-ni‘am Hazret-i Serdâr-ı Ekrem-i kal‘a-küşâ 

hazretlerine varup yatsudan sonra hâk-i pây-ı aliyyelerine yüzlerin sürüp 

beyân olunduğı vech üzre ahvâli takrîr olundukda, sa‘âdetlü Re’îsü’l-Küt-

tâb Efendi’yi ve mürüvvetlü Çavuşbaşı Abdurrahmân  Ağa ’yı [ve] hakîr-i 

pür-kusûr[ı], İbrâhîm Efendi hazretleri ile tekrâr kal‘aya gönderüp, “Şimdi 

kal‘a teslîm [idüp] zabt itsün ki yürüyiş içün âmâde olan halkı def‘ idelim.” 

diyü fermân-ı âlîleri sâdır oldı.

Bu vech üzre kal‘aya gelindi. Beğzâdeler dahi içerüye girüp sâ‘at üçde 

gelmeğe karâr virmişlerdi, vardıkda hâzır bulduk. Sâbık sebk üzre emân 

kâğızın sa‘âdetlü Re’îs Efendi hazretleri yazup teslîm itdiler. Zağarcıbaşı üç 

bin nefer âdem ile gice içinde kal‘aya girmek murâd eylediklerinde bütün 

yeniçeri meterislerden boşanup hâzır oldılar, def‘leri mümkin olmadı. Za-

ğarcıbaşı havfa düşüp, “Bir hatve hareket mümkin değildür.” diyü haber 

gönderdi. Mahsûr olan melâ‘în kal‘a kapusı pîş-gâhında hâzır [u] âmâde 

olan guzât-ı nerre-şîrânın cûş u hurûşın istimâ‘-ile mütehayyir [ü] medhûş 

olup, “Teslîm-i kal‘a zamân-ı sehere kalsın. Yohsa bu vakitde teslîm-i kal‘a 

hatar-ı azîme mü’eddîdür.” diyü cevâb virmeleriyle, bi’l-âhire te’hîr iktizâ 

idüp keyfiyyet-i hâl Hazret-i Serdâr-ı zî-şâna i‘lâm olunmağla yürüyiş içün 
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hâzır [u] âmâde olan halk çadırlarına gitmeğe tenbîh olundı. Ale’s-seher 

kal‘ayı vech-i meşrûh üzre teslîm itdiler. Zağarcıbaşı üç bin nefer âdem 

ile girüp zabt itdi. Lâkin kâfirden kalma yemle bârût var imiş, âteş isâbet 

itmekle vâfir yeniçeri haşlanup helâk olduklarında vire bozılup re‘âyâsın 

esîr ve mâlların yağma itdiler.

[257a] Cezîre-i mezbûre re‘âyâsına bir gûş-mâl ve içlerinden oldu-

ğından hıyânetleri mukābele Şer‘an dahi esîr olmalarına cevâz virilmek-

le re‘âyâ makūlesi bütün esîr olunup lâkin Serdâr-ı devlet-yâr hazretleri 

akıbet-endîşlik vâdîlerinde re’y [ü] tedbîrin nümâyân idüp cezîre-i mezbû-

renin kılâ‘-ı sâ’iresinde olan tâ’ife-i Efrenc’in havf ü haşyetlerin def‘ içün 

kal‘a-i mezbûrede mahsûr olan tâ’ife-i Frenk  her kimin yedinde bulundı ise 

ahz olunup bir sefîne ile Menekşe  cânibine irsâl buyurdılar.

Kal‘a-i mezbûrun derûnında bulunan otuz yedi pâre top ve mühimmât 

taraf-ı mîrîden zabt olunup sâbıkā Bostâncıbaşı Mustafâ Paşa ’yı muhâfa-

zasına alıkonuldı. Kādî ve dizdâr ve merdümân-ı hisârı tekmîl olunca bir

[i]ki kaç gün tevakkuf ve istirâhat buyurılup ba‘dehû Anadolı  cânibine azî-

met buyuruldı. Kal‘a-i mezbûrun metîn ve sarplığın tasvîrde beyân olun-

muşdur.

Meks, fî 23 Hazîrân, fî gurre-i Receb, yevm-i çehârşenbih.

Meks, fî 24 Hazîrân, fî 2 Receb. Yevm-i mezbûrda Alâ’iyye  eyâletine 

mutasarrıf Süleymân Paşa  henûz ordu-yı hümâyûna dâhil olup alay gös-

terdikde katl olunup mâlın mîrîye zabt itdiler. Ve yevm-i mezbûrede pan-

dolbaşı221 Ser-bevvâb Osmân Ağa ’ya iki tuğ ihsân buyurılup hil‘at-i fâhire 

ilbâs buyurulmuşdur. Ve yevm-i mezbûrda Kastel  feth u teshîrine me’mûr 

buyurılan Diyârbekir  Vâlîsi Kara Mustafâ Paşa  ve bilesince ta‘yîn olunan 

beş altı kadar ikişer tuğlu paşalar otuz binden mütecâviz piyâde askeri ile 

Samsoncıbaşı hil‘atler ilbâs buyurılup gönderilmişdür.

Meks, fî 25 Hazîrân, fî 3 Receb, yevmi’l-cum‘a. Yevm-i mezbûrede Kör-

dös  Kal‘ası muhâsarasına ta‘yîn buyurılanlara yetmiş aded hil‘at ecnâsıyla 

ilbâs buyurulmuşdur. Yevm-i mezbûrede Osmân Paşa ’yı katanabaşı olan 

Selânikli mürted Sinân-oğlu  üzerine sipâh ve silâhdâr terakkîlüleri beş yüz 

221 Kır bekçilerine yahut derbend muhafızlarına verilen unvandır.
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nefer kendü mîrî tarafından cem‘ itdüği üç bin piyâde levendâtı ile ta‘yîn 

olunup revâne olmuşdur.

Meks, fî 26 Hazîrân, fî 4 Receb. Yevm-i mezbûrede Mısr-ı Kāhire  askeri 

ordu-yı hümâyûna dâhil olup alay gösterdiklerinde hil‘at-i fâhireler ilbâs 

buyurulmuşdur. 

Meks, fî 27 Hazîrân, fî 5 Receb.

Meks, fî 28 Hazîrân, fî 6 Receb. Yevm-i mezbûrede Yeniçeri Ağası Ana-

bolı  cânibine revâne oldı. Ve Haleb  Vâlîsi Vezîr-i mükerrem Alî Paşa  haz-

retlerini yollar tathîrine me’mûr ve revâne olmuşdur.222

[258b] Menzil 46: Kortasa,  nâm-ı dîger Ortakış , sâ‘at 3,5, fî 29 Hazîrân, 

fî 7 Receb, yevm-i salı. Yevm-i mezbûrede Kördös  Kal‘ası altından hareket 

olunup yolı dereli ve tepeli ve tozlı dayyık yirlerden üç buçuk sâ‘atde men-

zil-i mezbûra gelindi. Konak yiri eyüdür ve suyı kıllet üzredür.

Menzil 47: Kal‘a-i Arhoz , sâ‘at 6,5, fî 30 Hazîrân, fî 8 Receb, yevm-i 

çehârşenbih. Yevm-i mezbûrede Kortasa  menzilinden hareket olunup bir 

mikdâr gidilüp bir boğaza girilüp bir sâ‘at üç çeyrek derbend-i azîm sen-

gistânlığla gidilüp, ba‘dehû düz ova ile gidilüp Arhoz  Kal‘ası’nın altı ta-

rafından varoş içinden öte geçilüp deryâ tarafına kovalık içine altı buçuk 

sâ‘atde nüzûl olundı. 

Arhoz  Kal‘ası’nın derûn [u] bîrûnı[n] sükkân-ı diyârdan hâlî buldılar. 

Megerki kesret-i askerden kalblerine havf [ü] hırâs müstevlî olup pençe-i 

rençe-i guzâtdan halâs olmayacakların mukarrer bilmekle kal‘ayı ve şehri 

terk ve Anabolı  doğr[ı] kal‘asına tahassun içün karârı firâra tebdîl itmişler.

Menzil 48: Kala-i Anabolı , sâ‘at 1,5, fî gurre-i Temmûz, fî 9 Receb, 

yevm-i pençşenbih. Mâh-ı mezbûrun dokuzuncı pençşenbih güni Ar-

hoz ’dan kalkup azîm alaylar ile Anabolı  mukābilinde deryâ kenârında bir 

sazlık içinde konuldı. Öyle bir kal‘adur ki mu‘azzamât-ı kal‘a-i metîneden 

olduğı tevâtür ile sâbitdür. İkindi vakti ricâl-i devlet meterisleri tahmîn 

içün kal‘aya karîb vardıklarında kâfir kal‘adan azîm toplar atdı ve bir mik-

222 [257b] ve [258a] yüzleri boş bırakılmıştır. Sayfa numaralandırması ve konu akışı [258b]’den devam 

etmektedir.
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dâr atlusı çıkdı. Mevcûd bulunan askerimiz hücûm idüp derhâl kal‘aya 

kaçırdılar ve ta‘kîb iderek kal‘a kapusına vardılar, içlerinden dil ve kelle 

alup inâyetlü, mürüvvetlü Serdâr-ı zafer-[şi‘âr] hazretlerine getürdiler, bir 

kîse gurûş ihsân aldılar.

Mâh-ı mezbûrun on birinci cum‘airtesi güninin ahşam namâzından 

sonra Rûmili  Vâlîsi Sarı Ahmed Paşa  Yeniçeri Ağası ile Palamuda ’ya, Ana-

dolu  Vâlîsi Ahmed Paşa aşağı kal‘aya meterise girdiler. Lâkin topların ve 

hâvanların ekseri gelüp yetişmemişdi. Bulunan birer ikişer küçük top ve 

hâvan ile birkaç döğüldi. İnâyetlü efendimiz Serdâr-ı nusret-yâr hazretleri 

meterislerde olan askere takviyyet içün bi’z-zât kethudâ-yı mükerremlerin 

sa‘âdetlü İbrâhîm Ağa  hazretlerin ve Hazret-i Defterdâr Efendi’yi meteris-

lere irsâl idüp müşârun-ileyh hazretleri dahi kal‘a feth olunca kendüye hâb 

u râhatı harâm idüp gürûh-ı şahbâzlara kuvvet-i kalb olacak in‘âm u ihsâ-

nın kapuların açup taraf taraf kîse kîse sîm ü zer ihsânıyla halkı iğnâ ider-

lerdi. Şevketlü ve sehâvetlü Pâdişâhımızın mâl-i hazîne ve mühimmâtı bu 

gün içündür. Bu seferde halka bahş olunan in‘âm bir vakitde olmamışdur. 

Palamuda ’nın ensesi semtinde olan Tarabana  İskelesi’ne zehâ’ir gemileri ve 

top ve cebhâne mühimmâtı geldikde muhâfazasına ta‘yîn buyurılan Haleb  

Vâlîsi Vezîr-i mükerrem Alî Paşa  ve zehâ’irin ve mühimmât-ı seferiyyenin 

tahmîli ve îrâd [u] masârifine ta‘yîn buyurılan sa‘âdetlü Mevkūfâtî İbrâhîm 

Efendi  hazretleri me’mûr olmuşlardur.

Ve târîh-i mezbûrda dahi donanma-yı hümâyûn kalyonları dahi zehâ’ir 

ve cebehâne gemilerin Tarabana  İskelesi’nde bırağup Anabolı  mukābilinde 

liman içinde lenger-endâz olmuşlar, fî 10 Receb, sene 1127.

Ve yevm-i mezbûrda Başmuhâsebeci Süleymân Efendi ’ye ve sa‘âdet-

lü Rûznâmçe-i Evvel İbrâhîm Efendi ’ye Palamuda ’da yaralulara ve dil ve 

kelle getüren şahbâzlara ta‘yîn buyurulmuşdur, fî 11 Receb. Ve bu in‘âm 

u ihsân sebebiyle yeniçeri serdengeçdileri Palamuda  tarafında önlerinden 

olan [259a] iki taş dîvârlı, üzeri toprak tabyaları gözlerine kesdirüp yevm-i 

mezbûrede kuşluk vakti bilâ-fermân bayrakların kaldırup yürüyiş itdik-

lerinde içinde olan kefere firâr ihtiyâr idüp, tabyaları zabt idüp bayraklar 

dikdiler, Fî 13 Receb, fî 4 Temmûz, yevm-i paza[r]irtesi. 
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Lâkin meterislenmek mümkin değil, açık yir, üst tarafı Palamuda  Kal‘a-

sı içi küffâr ile dolu. Bütün gün kefere el taşı ve hâvan ile atdığı taşdan 

serdengeçdi bayrakları gırbâle dönüp her gün bu kadar cân şehîd olurken 

yeniçeri şahbâzları dönüp bir dahi meterise gelmekle âr itdiklerinde bir iki 

gün açık yirde sipersiz küffâr ile aşağıdan yukarı ceng ü pürhâş idüp aslâ 

yüzlerin döndermediler. Hele ne hâl ise seklem223 ve yapağı224 çuvalları iri-

şüp mehmâ-emken siperler peydâ idince toplarımız ve hâvanlarımız yirlü 

yirine vaz‘ ve yek fitîlden Palamuda ve aşağı kal‘ayı döğmeğe fermân-ı âlî 

sâdır olmağın vech-i meşrûh üzre icrâ-yı fermân olunup leyl ü nehâr ta-

rafe[y]nden ceng ü cidâl iştigāl bulup Palamuda’nın deryâ tarafında olan 

köşesinden kal‘a altına bir lağım tedârikine şürû‘ olundı.

Fî 14 Receb, fî 5 Temmûz, yevm-i salı. Yevm-i mezbûrda donanma-yı 

hümâyûn umûmen gelüp lenger-endâz oldukları hâlde sa‘âdetlü Kapu-

dân Paşa hazretleri dahi inâyetlü Veliyyü’n-ni‘am efendimizin rikâb-ı 

şerîflerine gelüp yüz sürdiler. Yevm-i mezbûrda Cizye Muhâsebecisi 

Abdülkādir Efendi  hazretlerin aşağı kal‘ada ceng iden sipâh ve silâhdâr 

terakkîlerine zu‘amâ ve erbâb-ı [tîmâr] yaralularına bahşîş içün ta‘yîn bu-

yuruldı.

Fî 18 Receb sene 1127, fî 9 Temmûz, yevm-i cum‘airtesi. Mâh-ı mez-

bûrun on sekizinci güni ki muhâsaranın yedinci cum‘airtesidür, sâ‘at on 

ikide lağıma âteş olunduğı sâ‘at gûyâ müstevfâ gedik açıldı mülâhazasıyla 

meterislerde olan yeniçeri ve sipâh ve silâhdâr terakkîsi ve cebeci ve topcı 

ve sâ’ir halk sadâ-yı ibtidâ atlu ile kal‘aya doğrı yüriyüp Kelime-i Şehâdet’i 

getürerek225 ve hisâr hendekde seyl-i revân gibi yüriyüp ve kimi lağımdan 

peydâ olan cüz’î rahneden ve kimi ziyâde ile ve kimi urgan ve kimi başla-

rındaki olan destâr ve kuşakları ile örümcek ve arı [misillü] hücûm idüp 

ân-ı vâhidde Palamuda  Kal‘ası’nın derûnına duhûl ve derûn-ı kal‘ada olan 

keferenin taş ve toprak ve el humparasıyla redd ve ta[v]rların aslâ netîce 

virmeyüp içerüye duhûl iden gāzîlerimiz keferelere göz açdırmayup kılıç-

ların uryân idüp önlerine geleni kıra kova Samarkov  bayrağı olan kal‘aya 

kefere ile ma‘an duhûl ve etrâfda olan tabyaları der-akab zabt olunduğı aşa-

223 Kıldan veya yünden dokunmuş çuvaldır.

224 Koyun ve kuzudan ilkbaharda kırkılan tüydür.

225 Metinde כ ر כ
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ğı meterislerde olan ser-bâzların manzûrları olduğı sâ‘at, kimi kara ve kimi 

deryâdan kılıçların ağızlarına alup her tarafdan hücûm itdiklerin hîn-i li-

man içinde kal‘a mukābilinde yatan donanmalı sefîneleri dahi yek-pâre 

kal‘aya doğrı bir fitîlden toplara âteş itdiklerinde asker-i İslâm’[a] kuvvet 

ve küffâr-ı hâk-sâra havf ü haşyet müstevlî olup dibelik226 perîşân oldılar. 

İki tarafdan hücûm iden asker gök dumanın içinde kaldıkları hâlde birbi-

rine karışup yarım sâ‘at içinde avn u inâyet-i Bârî ile Palamuda  [Kal‘a]sı ve 

Bayraklu  Kal‘ası ve dört kıt‘a kal‘a mânendi hendekli ve şaranpolı metîn ve 

müstahkem tabyaları ve nefs-i Anabolı  Kal‘ası ve iç kal‘ası darb-ı şemşîr ile 

gāziyân ile feth u teshîr olundı. Haste, beste, esîr ve ricâli katl ile makhûr 

ve kal‘ada mevcûd olan Frenk  re‘âyânın ve nisâsından otuz bin kadar küf-

fârı nehb ü gāret itdiler. Bir mikdâr bellü başlu Frenk bir sefîneye [259b] 

süvâr olup donanma-yı hümâyûna doğrı firâr itmekle anları dahi Kapudân 

Paşa hazretleri ahz idüp, hâsılı kal‘a-i mezbûra tahassun iden küffârdan bir 

cân kurtulmadı.

Kal‘a-i mezbûrenin cenerali ki Venedik  cumhûrının haylî kelb-i ke-

bîr[i] idi, diri ahz olundı. Bi-hamdillâhi Te‘âlâ Venedik keferesi Ümmet-i 

Muhammed ’e itdüği cevr-i gûnâ-gûn cezâsın beleğân mâ-belâğ müşâhede 

idüp hilâf-ı Şer‘ itdüği nakz-ı ahd yolına geldi, murâd üzre ahz-ı intikām 

olundı, fe-lillâhi’l-hamdu ve’l-minne.227

Zamânımızda değil, merhûm Sultân Süleymân  Hân-ı Gāzî zamânından 

sonra bu târîhe gelince buna mu‘âdil ne bir gazâ-yı ekber olduğı ve ne bun-

da vâki‘ olan bî-hesâb mâl-i ganâ’im ve esîr alındığı târîhlerde yokdur. Bu 

kal‘anın metânet ve hasâneti ise ancak görenlerin ma‘lûmı olabilür, yohsa

ta‘rîf kabûl ider makūlesi değildür. Yine böyle yedi günde yürüyiş-i 

kahramânî ile yarım sâ‘at içinde yedi sekiz kal‘a-i seng[î]n-binâdan ân-ı 

vâhidde feth u teshîr olunmak mücerred avn-ı Bârî ile inâyetlü efendi-

mizin hüsn-i teveccühleri ve riyâdan ârî ihlâs-ı tâmmları ve i‘lâ-yı228 ke-

limetullâh içün sa‘y-i firâvân ve ikdâmları berekâtıyla sûret-pezîr olduğı 

erbâb-ı ukūla hafî değildür. Devletlü ve inâyetlü Veliyyü’n-ni‘am Serdâr-ı 

âlî-himem efendimizin sıdk-ı derûn ile dergâh-ı re’fet-penâh-ı Kibriyâ’ya

226 “Büsbütün, tamamen” manasındadır.

227 “Hamd ve minnet sadece Allâh’a aittir.”

228 Metinde م ا
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giceler sabâha değin itdüği sûz u güdâz229 ve dökdüği gözyaşları bi-ham-

dillâhi Te‘âlâ hulûs-ı tâmmı berekâtıyla zâyi‘ olmayup makbûl-ı dergâh-ı 

Ehadiyyet olmağla müddet-pezîr evkāta muhtâc olan böyle emr-i azîmin 

zamân-ı yesîrde celb olmasıyla kulûb-ı Mü’minî[n]’in ferah-ı bî-endâzesi-

ne sebîl oldı. Hazret-i Allâhu Azîmü’ş-şân’dan niyâzımız budur ki; Vene-

dik  melâ‘îni ve düşmen-i dîn ve devletin sâ’ir [düşmen]lerin makhûr idüp 

inâyetlü Veliyyü’n-ni‘am efendimiz hazretleri güziden diyâr-ı İslâm’dan 

yed-i a‘dâya giriftâr olan bilâd-ı sâ’irenin cümlesini istihlâs ve istirdâd[d]an 

sonra memâlik-i küffârdan dahi müceddeden nice memleketler bilâd-ı

İslâmi[yye]’ye munzamm olmak müyesser ve mukadder ola. Âmîn, bi-hur-
meti Seyyidi’l-Mürselîn.

[Kal‘a-i] mezbûre re‘âyâsı dahi230 havf ü haşyet-i Serdâr-ı âlî-vakārdan 

arzen ve gayrı terk idüp: “Sâ’ir re‘âyâdan ma‘dûd bir bölük re‘âyâ fuka-

rasıyız.” diyü isti’mân itmeleriyle, fî mâ-ba‘d re‘âyâ fukarâsının bî-semen 

dellâla alınmamak üzre muhkem yasağ taraf taraf ocaklarından ve Devlet-i 

Aliyye  tarafından zâbitler ve mübâşirler ta‘yîn buyurulmağla cümle re‘âyâ 

âsûde-hâl olup Hazret-i Serdâr-ı zî-şânın yasağı bozulmıyacağı sağîr ü ke-

bîre ma‘lûm olmağla fevc fevc ordu-yı hümâyûna gelüp bey‘ u şirâ itdiler.

Hak budur ki bu sefer-i nusret-eserin ibtidâsından intihâsına gelince 

Hazret-i Vezîr-i A‘zam ve Dâmâd-ı mu‘azzam efendimizin kendü karîha-i 

aliyyelerinden zuhûr [iden] re’y ü tedbîr cümlesi mahz-ı isâbet zuhûr idüp 

sâ’ir erbâb-ı ukalânın bu husûslarda bir sözleri mahallinde vâki‘ olmayup 

nâssın hâtırlarına hutûr iden re’y ile amel itmek lâzım gelse bu işlerin bi-

risi netîce virmezdi. Hakk Te‘âlâ hazretleri bir işin netîcesinde hayr-ı kesîr 

murâd-ı aliyyesi oldukda ol işe erbâbın istihdâm itdirmeğe halîfe-i asr olan 

Hazret-i Pâdişâh-ı dil-âgâh tefvîz ihsân ider. Ne vechile diyü müdde‘âya delîl 

isteyenlerin ma‘lûmları ola ki; ibtidâ Dâmâd Hasan Paşa  ve sâniyen Baltacı 

Mehemmed Paşa  ve sâlisen Çorlılı Alî Paşa  Mora  Seferi ile Girid  gibi bir-

kaç sene evkāt geçürmek içün Hazret-i Sultân-ı zamâne ile menâfî‘-i kesîre 

arz idüp Mora Seferi’n tergîb itdiklerinde bir ferdin ilkāsı olmadın akvâl-i 

fâsideleri gûnâ dâmet-i mülûkânelerine mülhem olup [bilinmedi]; “Anın 

229 Metinde ار כ
230 Burada bir önceki cümlede geçen “müceddeden nice memleketler” ibaresi tekrar edilmiş, sonra üzeri 

çizilerek iptal edilmiştir. 
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zamânı değildür.” diyü def‘ buyurdukları mesmû‘dur. Fî’l-asl hidemât-ı 

aliyye ehline sipâriş olunmağla sûret-pezîr olduğı mahremler indinde zâhir 

olmağla, Hazret-i Pâdişâh-ı kahramân-sav[let]den dahi Hazret-i Server-i 

Kâ’inât ve Eşref-i Mahlûkāt hazretleri Gazve-i Hayber fethi mümtedd ol-

duğı hînde, “İnşâ’allâhu Te‘âlâ yarın Sancağ-ı Şerîf ’i bir kimesneye vire-

yim ki Allâh ve Resûl’i [260a] anı sever.” diyü Hazret-i Alî ibn-i [Ebî] 

Tâlib ’e ihsân buyurdukları gibi şevketlü, kerâmetlü, mehâbetlü Pâdişâh-ı 

rûy-ı zemîn hallede hilâfetehû ilâ yevmi’d-dîn hazretleri dahi bu ukdenin 

hallini hâlâ dâmâd-ı mükerremleri olan Vezîr-i A‘zam-ı dânâ-dil ve müşîr-i 

efham-ı kilîd-i her-müşkil olan devletlü, inâyetlü Veliyyü’n-ni‘am Alî Paşa  

yesserallâhu mâ-yeşâ231 hazretlerine sipâriş mahz-ı isâbet olduğı cümleye zâ-

hirdür. Husûsâ ibrâm-ı tâmmıyla Vezîr-i A‘zam-ı etemmleri dahi mücerred 

ilhâm-ı İlâhî olduğı bî-şübhedür. Zîrâ birkaç senedür mukadderât-ı İlâhiy-

ye ile iş bilmez vezîr-i a‘zamlar eyyâmında mâl-i mîrîye gadr ve beyhûde 

zahmetler virüp âhirü’l-emr vücûd-ı şerîf-i Şehriyârî’ye eyyâm-ı şitâda sefer 

metâ‘ını çekdirüp Edirne ’ye ve andan Moskov  Köyi didikleri mahalle ge-

türmek üzre abes fikirlerde oldukları halkı hayrân ve ser-gerdân iderken, 

mülhem-i aynî işâret ile sadr-ı sadârete gelmeleri karîh-i subh-ı hümâyûn-

da câygîr olup ilhâh-ı azîm ile vekâlet-i uzmâ sadrına geçdüği sâ‘at avn-ı 

Hakk gökçek ider. Oturduğı yirden mücerred re’y [ü] tedbîr ile itlâf-ı hazî-

ne ve it‘âb-ı asker itmeden hemân vezîr-i a‘zam oldukları istimâ‘ itmekle 

Çar-ı mesfûra ve Devlet-i Aliyye ’de olan ilçilerine havf ü haşyet düşüp gāli-

bâne vechile emr-i musâlahayı itmâm tedbîr itdüğinden mâ-‘adâ, beş sene-

dür irsâliyyet-i vüzerâ ve ukalânın hayrân olup kalduğı İsveç  Kıralı’n dahi 

mutayyiben sühûletle vilâyetine gönderüp Osmân-oğlı ve Eflak  Voyvodası 

gibi asker-keşîde mâlik da‘vâ-yı saltanat iden kimesneler katli ve intişârları 

bile hayâle gelmez techîz-i asker ile müdebbir müdebbire muhtâc bu ara-

lıkda memâlik-i Anadolı  ve Rûmili  taraf-ı Devlet-i Aliyye’den her tarafın 

askeri zulmından harâb u yebâb olur diyü halkın hayrân olduğı mâddeler 

bi-hamdillâhi Te‘âlâ re’y ü tedbîrleri berekâtıyla bir ferdin burnı kanama-

dan her birinin haklarından geldüği ve Devlet-i Aliyye’nin harâb[ın]a bâ‘is 

olan rüşvet kapular[ın]a sedd geldüği dîn ü devlete ve sâ’ir kıyâsa gelmez 

231 “Allâh onun istediğini kolaylaştırsın.”
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hidemât-ı aliyyesi yegân yegân ma‘lûm-ı hümâyûna ke-ennehû [resîde] ol-

dukda, “Bu emr-i azîmin itmâmı dahi senin re’y ü tedbîrliğe hayr du‘â ve 

nusret viren Allâhu Azîmü’ş-şândur.” diyü sezâvârlık ile Mora’ya me’mûr 

ibtidâ itdiler. Me’mûlleri zuhûra gelüp otuz senedür yed-i a‘dâda cevâmi‘ 

ve mesâcidi kilîsâ ve içi dopdolu tersâ olan memâlike mâlik olunup tekrâr 

ol cezîrenin içinde ez[â]n-ı mecîdî okunmağa bâ‘is oldılar.

Anabolı  Kal‘ası’nın hafaza ve dizdâr ve merdümân-ı hisârına nizâm vi-

rilince ol mekân-ı mübârekden hareket ve kal‘a mukābilinde Değirmenlik  

kurbına nüzûl olundı. Nefs-i Anabolı’da ve Palamuda ’sında ve Kastel ’den 

ihrâc olunan doksan iki pâre tuç top ve otuz dokuz aded demür top, on 

dört aded tuç hâvan ve on dört aded saçma top.

Menzil 49: Der-kurb-ı Değirmenlik , sâ‘at 1,5, fî 10 Temmûz, fî 20 Re-

ceb.

Meks, fî 21 Receb, fî 11 Temmûz. Yevm-i mezbûrda Selîm Girây  oğlı 

İslâm Girây  Sultân beş bin nefer Tatar  askeri ile ordu-yı hümâyûna dâhil 

olacağı ma‘lûmları oldukda, sa‘âdetlü Kethudâ Beğ efendimiz binüp kar-

şulayup hareket olunan yurt yirine nüzûl olundurdılar.

Meks, fî 22 Receb, fî 12 Temmûz. Yevm-i mezbûrda Veliyyü’n-ni‘am 

efendimiz hazretleri su başına sâyebân kurdurup İslâm Girây  Sultân’ı 

huzûr-ı sa‘âdetlerine da‘vet ve mükemmel ziyâfet olunup, ba’de’t-ta‘âm 

Sultân hazretlerine ferâceye kaplu sırt semmûr kürk ilbâs buyurılup ve bir 

aded donanmış at in‘âm olunup iki aded hil‘at-i hâssu’l-hâss ve on aded 

hil‘at-i a‘lâ ve yigirmi iki aded sâde hâss neferâtına ve ağalarına ilbâs bu-

yuruldı. 

[260b] Meks, fî 23 Receb, fî 13 Temmûz, yevm-i pençşenbih.

Meks, fî 24 Receb, fî 14 Temmûz. Yevm-i mezbûrda fermân-ı âlî sâdır 

oldı ki: “Herkes aldığı esîrlerin fürûht eylesünler.”

Meks, fî 25 Receb, fî 15 Temmûz.

Meks, fî 26 Receb, fî 16 Temmûz. Preveze muhâfızı olan Ca‘fer Paşa -zâ-

de Alî Paşa ’dan gelen cevâb: “Venedik  kâfirin ince donanması kal‘a-i mez-

bûra asker döküp ve muhâsarâya kasd itdikde derûn-ı kal‘ada olan asâkir-i 
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İslâm ile küffârı mukābele idüp bi-hamdillâhi Te‘âlâ bâd-ı nusret İslâm 

cânibine vezân idüp küffâr-ı hâk-sâr mağlûb olduğı, ince donanması firâr 

ve gāzîlerimiz ta‘kîb idüp yedi kadar fırkatelerin ahz u kabz idüp azîm gazâ 

itmişlerdür.” Yevm-i mezbûrda müşârun-ileyh Paşa hazretlerinin ağası dil-

ler ile gelüp minvâl-i meşrûh üzre haber virdiler. Ağa-i mezbûra hil‘at ilbâs 

buyurılup bir kîse akça ihsân olundı.

Menekşe  Kal‘ası’ndan kocabaşılarından iki nefer-i mesfûr gelüp takrîr-

lerinde kal‘a-i mezbûrun teslîm olunup: “Fermânınıza mutî‘iz diyü geldik.” 

didiklerinde, Kapudân Paşa hazretleri da‘vet olunup müşâvere olundukda, 

kal‘a-i mezbûrun teslîmi Kapudân Paşa hazretlerine müfevvez olundı.

Meks, fî 27 Receb, fî 17 Temmûz. Yevm-i mezbûrenin gicesi yürüyiş ile 

fethi ve teshîri müyesser olan Anabolı  Kal‘ası’nın cenerali ve Kördös  Kal‘ası 

alınmazdan mukaddem ma‘zûlen Anabolı’da oturan ceneral ve on aded 

dahi bellü başlarından şevketlü ve mehâbetlü Pâdişâhımıza Despot  Yaylakı 

cânibine gönderilmişdür. Silâhşôr-ı232 Şehriyâr-ı Müte‘âlî Ömer Ağa  ile ve 

bilesince ta‘yîn olunanlar elli nefer sipâhîden ve elli nefer silâhdârdan ve 

yüz elli nefer yeniçeri.

Meks, fî 28 Receb, fî 18 Temmûz. Yevm-i mezbûrda kal‘a muhâsara-

sında mevcûd bulunan paşalar ve ocak ağaları otâğ-ı Hazret-i Sadr-ı Âlî’ye 

da‘vet olunup hâzır [u] âmâde oldukdan sonra Veliyyü’n-ni‘am efendi-

miz baş çadıra teşrîf buyurup iskemle üzerinde oturup, ba‘dehû Anabolı  

Kal‘ası’nın metî[n]liğin ve Palamuda ’sının sarplığın kendüleri bi’z-zât teş-

rîf bir bir gezüp, “Bunun fethi ve teshîri bir vechile mümkin olmayup

Allâhu Azîmü’ş-şân melâ’ikelerine emr idüp dîn-i İslâm kuvvet ve şecâ‘at 

ile kahramânlar gibi ceng idüp lillâhi’l-hamd darb-ı şemşîr ile fethi ve tes-

hîri müyesser oldı.” diyüp cümlenin muvâcehesinde böyle takrîr eyleyüp, 

hattâ Kördös  Kal‘ası’nın fethi ve teshîri müyesser oldukda şevketlü Hünkâ-

rımıza telhîs eyleyüp, “Mefhûm-ı telhîsin cevâbı henûz gelmiş idi.” diyüp 

“Re’îs efendi, al imdi hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûnı kırâ’at eyle.” diyüp 

kendüleri dahi iskemleden ayak üzre durup el bağlayup, hatt-ı hümâyûn 

tamâm oldukdan sonra ba‘dehû umûm hil‘atleri fermân buyurup Ana-

232 Metinde ار . Bu kelime metnin bütününde tarafımızdan tashih edilerek gösterilmiştir.
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dolı  Vâlîsi Ahmed Paşa ’ya ve Rûmili  Vâlîsi Sarı Ahmed Paşa ’ya, [261a] 

Yeniçeri Ağası Hasan Ağa ’ya, Sipâh ve Silâhdâr Ağalarına ve bölük-i er-

ba‘a ağalarına, Cebecibaşı es-Seyyid Sebzî Mehemmed Ağa ’ya ve Topcıbaşı 

Koca Abdülkerîm Ağa ’ya ve Top Arabacıbaşı el-Hâcî Mehemmed Ağa ’ya 

ve hizmete me’mûr olan çorbacılara ve serdengeçdi ağalarına ve birer çuka 

ferâceye kaplu sırt semmûr kürk Anadolı Vâlîsi’ne ve Rûmili Vâlîsi’ne ve 

Yeniçeri Ağası’na ve alâ-merâtibihim. Ve Hazret-i Defterdâr Mehemmed 

Efendi  hazretlerine ve Hazret-i Vezîr-i A‘zam efendimizin kethudâ beği-

ne mukaddem çuka ferâceye kaplu sırt semmûr kürk, Rûznâmçe-i Evvel 

İbrâhîm Efendi ’ye ve Başmuhâsebeci Süleymân Efendi ’ye ve Cizye Muhâ-

sebecisi Abdülkādir Efendi ’ye hil‘at-i hâssu’l-hâss ilbâs buyurılup du‘â ve 

senâ olunup herkes mahalli mahalline gitdiler.

Meks, fî 29 Receb, fî 19 Temmûz. Yevm-i mezbûrda sipâhîler ağası 

Osmân Ağa ’ya iki tuğ ihsân buyurılup Anabolı  muhâfaz[asıyla] Erzurum  

kendüye tevcîh buyurulmuşdur. 

Meks, fî gurre-i Şa‘bânü’l-mu‘azzam, yevm-i pençşenbih, sene 1127, fî 

20 Temmûz.

Meks, fî 2 Şa‘bânü’l-mu‘azzam, fî 21 Temmûz. Sipâhîler ağalığı yevm-i 

mezbûrda Silâhdâr Ağası-i sâbık Ahmed Ağa ’ya tevcîh buyuruldı. Hazret-i 

Vezîr-i A‘zam efendimiz Anabolı  Kal‘ası’na azîmet ve cum‘a namâzın kılup, 

kendülerinin imâmı hutbe okuyup, meşâyih-i izâmdan ordu-yı hümâyûn 

şeyhi Arab -zâde kürsîye çıkup va‘z itmişdür.

Meks, fî 3, Şa‘bânü’l-mu‘azzam, fî 22 Temmûz.

Menzil 50: Ahladkanbozı , sâ‘at 4, fî 4 Şa‘bânü’l-mu‘azzam, fî 23 Tem-

mûz. Bi-avnihî Te‘âlâ Anabolı  Kal‘ası’nın fethinden sonra hafaza ve dizdâr 

ve merdümân-ı hisârî nizâmı içün mukaddemâ nüzûl [olunan] mekân-ı 

mübârekden hareket ve yine kal‘a mukābelesinde bir buçuk sâ‘at Süve-

ri  (ِري َ ــ ُ ) değirmenleri kurbına nüzûl buyurılup bi-hamdillâhi Te‘âlâ az

[za]mânda levâzımât-ı kal‘a itmâm-pezîr oldukdan sonra sa‘âdet ü iclâl 

ve devlet [ü] ikbâl ile mâh-ı Şa‘bân-ı şerîfin dördünci pazar güni Moton  

Kal‘ası’na azîmet mukarrer olup, Anabolı’dan Moton Kal‘ası’na varınca 

sekiz konak yazıldı. Lâkin, “Yolları bütün sengistân ve bülend dağlar ve 
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yüce bayırlardur, top ve mühimmât nakline bir vechile kābiliyyet olmadı-

ğından mâ-‘adâ suları kalîl olur, zâd ü zevâde bulunmak ise emr-i asîrdür. 

Ağır asker ile böyle huşk ü yâbis düşmen memleketine [girmek] bir vechile 

münâsib değildür. Bu sene-i mübârekede me’mûl olan mertebelerden ber-

ter zuhûra gelen fütûhât-ı aliyye ile iktifâ olunup, inşâ’allâhu Te‘âlâ sene-i 

âtîde her şeyin vaktiyle tedâriki görilüp donanma-yı hümâyûn ile deryâ 

cânibinden veyâhûd İnebahtı  taraflarından gelinse münâsibdür. Şimdi ge-

rek askerimizde ve gerek devvâb ve mevâşît, tâb u tüvân kalmadı.” diyü bir 

hatve ilerüye gitmeğe tecvîz ider yoğidi. Lâkin Hazret-i Âsaf-ı bî-hemtâ, 

leşker-keş-i mansûrü’l-livâ halkın hâtırlarına gelen ma‘nâları dahi Anabolı 

nizâmiçün meks itdikleri tedârik idüp kara ve deryâdan zehâ’ir-i firâvân 

gönderdiklerinden gayrı, yollar tathîriçün iktizâ iden amele ve beldâra ve 

mühimmâtdan mâ-‘adâ yedi sekiz bin eyâlet askeri ile Haleb  Vâlîsi Vezîr-i 

mükerrem Alî Paşa  hazretlerini233 [262b] müstakil bu husûsa ta‘yîn ve 

me’mûr ve Anabolı feth olunduğı sâ‘at bu tedârikleri görmüşler idi. Vâkı‘â 

halkın mülâhazası da tehî değil imiş. Kefere tâ’ifesi bile bu i‘tikādda olup, 

“Şimdiye dek bu yoldan Pâdişâh, vezîr sefer itdüği istimâ‘ olunmamışdur. 

Bunlar geçmek neden hâtıra gelür? Bir senenin içinde Kördös  ve Anabolı 

gibi fethi düşvâr ve asîr olan kal‘alara mâlik oldılar. Bu fursatı ni‘met-i 

gayr-ı müterakkibe bilüp avdet iderler. Zîrâ bu cezîre aslında üç Pâdişâh-ı 

azîmü’ş-şân kırk elli senede tekmîl itdiler.” diyü kendülerine tesellî virürler 

imiş. Lâkin bu husûsda bir ferdin sözine i‘tibâr buyurmayup mütevekki-

len-alallâhi Te‘âlâ Moton ’a doğrı azîmet buyurdılar.

Menzil 50: Ahladkanbozı , mükerrer yazılmışdur, sâ‘at 4, fî 4 Ş, fî 23 

Temmûz. Subaşı,  nâm-ı dîger Değirmenlik  menzilinden hareket olunup 

yolı sengistânlık ile yürülüp ve derbend-i azîme girilüp dik yukarı çıkılup 

ve iniş aşağı inilüp dört sâ‘atde Ahladkanboz[ı] menziline nüzûl olundı. Ve 

eger yollar tathîr olunmasa idi araba dursun, atlu bile gidemiyeydi. Konak 

yiri alçak ve suyı kıllet üzredür.

Menzil 51: Tripoliçe , sâ‘at 5, fî 5 Ş, fî 24 Temmûz. Ahladkanboz[ı] 

menzilinden dahi hareket ve bir sâ‘at mikdârı düzlük ile gidilüp ve bir bu-

233 [261b] ve [262a] yüzleri boş bırakılmıştır. Sayfa numaralandırması ve konu akışı [262b]’den devam 

etmektedir.
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çuk sâ‘at sengistân bayır yukarı çıkup, iki buçuk dahi sengistân olan yüce 

dağların dâmeninden düzlük ile gidilüp beş sâ‘atde Tripoliçe  menziline 

nüzûl olundı. Tripoliçe, dağın dâmenine vâki‘ olup bir [i]ki yüz ev ancak 

var. Çârşû-yı pâzârı ve dekâkînleri ve hânları ma‘mûr ve kasabanın içinde 

ve pâzâr yirinde bir büyük çınâr ağacı vardur, gāyetle büyükdür ve haylî 

müferrihlenür. Bâğları çok ve tarlaları dahi çok olup münbitdür. Velâkin 

suyı olmayup kuyulara muhtâcdur. Kuyularının da derinliği üçer kulaç ve 

dörder beşer kulaçdur.

Menzil 52: Marmara , sâ‘at 4,5, fî 6 Ş, fî 25 Temmûz. Tripoliçe  menzi-

linden dahi hareket [ve] bir mikdâr gidilüp sengistân yüce dağların dâme-

ninden boğaza gelüp bir buçuk sâ‘at kadar yol-ı mezbûrı bayır yukarusı ve 

sengistânlık ile gidilüp boğazın nihâyetinden bir depenin üstinde Veliy-

yü’n-ni‘am efendimizin yemeklik sâyebânın kurmuşlardur. Ve yine etrâfları 

yüce sengistân dağlardur. Bu mahalle gelinceye dek sengistân olan dağlarda 

yüce ağaç görülmeyüp fi’l-cümle taşlık ve seyrecik purnarlık olup, guzât-ı 

İslâm bu ağaçları gördüklerinde hamd ü senâ eylemişlerdür. Ve bu menzil-

de kurâların re‘âyâlarının kocabaşları taraf taraf gelüp Hazret-i234 Serdâr-ı 

Ekrem efendimizin rikâb-ı sa‘âdetlerine yüz sürdüklerinde cürmleri afv bu-

yurılup dellâ[l] nidâ olundı ki, “Re‘âyânın evlerin harâb ve ekinlerin dahi 

yedürmeyüp, bâğların mahsûlin dahi incitmeyüp herkes ne getürebilür ise 

kendüleri fürûht ide. Eger fermân-ı âlî-şânıma mugāyir bir iş zuhûr ider ise 

bilâ-emânin katl olursuz.” Ordu-yı hümâyûn yiri çanak gibi bir düz ova-

dur, ancak dâ’ire halkı sığışabildiler. Ve suyı dahi akar sudur, ancak zarûret 

üzredür. Dört buçuk sâ‘atde gelindi. 

Manyot  Dağı’nın re‘âyâlarının bir [i]ki yüz mikdârı kocabaşıları gelüp, 

“İtâ‘at-i fermânda olup cizyeyi dahi kabûl ideriz. Bu âna gelinceye dek size 

muntazır olup Venedik  keferesine itâ‘at itmemişizdür ve Anabolı  Kal‘ası 

feth olunmazdan mukaddem dahi dağ-ı mezbûrda tahassun iden kefere-

lerden vech-i meşrûh üzre haber geldi idi [263a] ve müsâ‘ade dahi olundı.” 

Yevm-i mezbûrda Moton  cânibine ser-asker olan Sarı Ahmed Paşa  ahşama 

karîb üç dil gönderüp, gelen âdemîsine vâfîr ihsân virildi.

234 “Hazret-i” kelimesi sehven arka arkaya tekrar edilmiştir.
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Menzil 53: Paşaçeşmesi , sâ‘at 5, fî 7 Ş, fî 26 Temmûz. Marmara  men-

zilinden hareket, bir mikdâr düz ile gidilüp bir sengistân çıblak dağ ve 

derbend içine girilüp inişli ve yokuşlı üç sâ‘at derbenddür. Veliyyü’n-ni‘am 

efendimizin sâyebânları derbendden çıkdıkdan sonra sağ tarafda bir tepe 

üzerine vâki‘ derbend-i mezbûra Londari235 Boğazı  dirler. Andan sonra düz 

ova ile ve tozlı yirlerden iki sâ‘at dahi gidilüp beş sâ‘atde Paşaçeşmesi  geçi-

lüp Lakos 236 [nâm] derbendin ağzına ordu-yı hümâyûn nüzûl olundı. Kûh 

dağlar ve mîşelik içine çadırlar vâki‘ olmağla perîşân konuldı. Suyı dere ile 

akar, vâfir çeşmeleri dahi vardur.

Menzil 54: Lakos , sâ‘at 6, fî 8 Ş, fî 27 Temmûz. Paşaçeşmesi ’nden dahi 

hareket olunup derbende girilüp bir mikdâr gidildikde düzlük, sağ ve solı 

korılık, ba‘dehû taşlık ve kumluk, bayır aşağı sengistânlık ile gidilüp sarplı-

ğı gāyetle sarp olup hayvânâtların ayaklarında na‘l ve mîh kalmamış idi. Üç 

sâ‘at derbend sürer ve üç sâ‘at dahi düz ovada gidilüp altı sâ‘atde menzil-i 

mezbûra gelindi. Konak yiri penbe ve susâm tarlasıdur. Ve suyı dağdan 

çağlayup akar, gāyetle mübâhdur. Yevm-i mezbûrda ve yemeklikde Moton  

tarafından dil geldi.

Menzil 55: Nisi , sâ‘at 4,5, fî 9 Ş, sene 1127, fî 28 Temmûz. La-

kos  menzilinden dahi [hareket] olunup sahrânın ortasından düzlük ile 

gidilüp akarçay üzerine Ensibhe ( َ ْ ــ
ِ ْ  ,cisrden ubûr olunup [nâm] (اَ

cisr-i mezbûr Hasan Beşe nâmında bir kimesnenin binâsıdur. Cisr-i 

mezbûrdan ba‘zıları geçid virür mülâhazasıyla geçdiklerinde vâfîr hay-

vânât telef olmuşdur. Nisi  kasabası kurbında yemeklik olunup kasaba-i 

mezbûrda ma‘mûr ve mükellef sarâylar ve suyı mübâh ve hevâsı latîf, 

toprağı münbit ve bâğı ve bâğçeleri ne ise bahâne yok, vâfir. Bütün 

kurâların re‘âyâları taraf taraf gelüp papasları ve hedâyâları Hazret-i 

Vezîr-i A‘zam efendimizin rikâb-ı sa‘âdetlerine yüzlerin sürdüklerinde 

cürmleri afv olunup, her ocakdan üçer dörder âdem bekçi ve bir şeyle-

ri zâyi‘ olmamak üzre alıkonuldı. Ordu-yı hümâyûn kasaba-i mezbûrı 

bir sâ‘atden ziyâdece geçüp leb-i deryâ tarafına nüzûl olundı. Hazret-i 

Serdâr-ı Ekrem Veliyyü’n-ni‘am efendimizin otâğ-ı âlîleri bir mürtefi‘ 

235 Metinde ْر َ ْ ُ
236 Metinde ْز ُ َ
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mahalle vâki‘ olmuş idi. Konak yiri müferrih ve suyı dahi mübâh, ot 

eftahallâh. 237

Menzil 56: Beğoğlı  Değirmenleri, sâ‘at 5, fî 10 Ş, fî 29 Temmûz. Nisi  

menzilinden dahi hareket olunup inişli ve yokuşlı yirlerden kumlık ile 

yürilüp Kalapreze Kal‘ası ’nın civârında olan sarp boğazdan çıkıldıkda sağ 

tarafında yemeklik olunup üç sâ‘atde gelindi. Ba‘dehû kumluk ve gāyetle 

tozlı yirlerden bir mu‘azzam korulık içine girilüp beş sâ‘atde menzil-i mez-

bûra gelindi. Konak yiri ağaçlık ve gāyetle âb [u] hevâsı latîf ve suyı lezîz, 

hemân Mora  dimek a‘nî bu dimekdür. Yevm-i mezbûrda yeniçeri serden-

geçdileri bir dil getürüp ihsân aldılar.

[263b] Yevm-i mezbûrda yollar tathîrine me’mûr olan Alî Paşa  altı ne-

fer kimesneleri katl olunmasıçün arz u i‘lâm itmeleriyle Çavuşlar Emîni 

Şeyhi Mehemmed Ağa ’yı ta‘yîn idüp altı nefer kimesneleri katl idüp ism 

ü resmi ile kellelerine yazup aylak çadırına bırakdılar, rahmetullâhi aley-
h[im]: Bursa  Alaybeğisi Ahmed Ağa , Yek-çeşm Yazıcı Mehemmed Ağa , 

Deli Beğ-zâde Ahmed Ağa , Küçük Alî , Dilsiz-zâde İbrâhîm Ağa , Velî Beğ , 

Kastamonı  sancağında Eligüzel-oğlı  felân ağa. Ze‘âmetlerin âhara virildi.

Venedik  donanma-yı menhûsı Moton  Kal‘ası altında olduğı bu menzil-

de şüyû‘ olması bu menzilde vâki‘ olmuşdur.

Menzil 57: Kal‘a-i Moton , sâ‘at 4, fî 11 Ş, fî 30 Temmûz. Beğoğlı  De-

ğirmenleri’nden dahi mâh-ı Şa‘bân-ı şerîfin on birinci pazar güni hareket 

olunup yolları bütün sengistân, inişli ve yokuşlı bayırlar aşup, bi-hamdil-

lâhi Te‘âlâ leşker-keş-i müşkil-küşâ cânibinin ulüvv-i himmeti yüce belleri 

ve sengistân yolları zamân-ı kalîlde tathîr ve tevsî‘e bâdî olup top ve mü-

himmât selâmetle mahalline irişdüğinden gayrı, zehâ’ir husûsında bir ferde 

ihtiyâc çekdirmediler. Zihî bülend-himmet, zihî re’y ü tedbîr ki, İskender  

bu diyâra sefer itse başı feleğe hem-ser olan dağları ve böyle sengistân yol-

ları geçmeğe çâre bulamazdı. Avn ü inâyet-i Hakk ile tâ Kavala ’dan berü 

bu kadar derbend-i düşvârın kirâr-ı mukaddemce tedârikleri görülmekle 

suhûlet üzre mürûr olduğın küffâr-ı dûzah-karâr haber aldıkda, Anabo-

lı  fethinden sonra Koron  Kal‘ası’n boşaldup üç mahalden lağım ile atup 

237 “Allâh açsın.” manasında duadır.
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kemâl-i acelesinden bir nesne kaldırmağa kādir olmayup cebehânesiyle ve 

derûn-ı kal‘ada ve varoşında olan bahrîl ( ــ ) ve ihrâk itdikden sonra, 

otuz beş kıt‘a top ve bir mikdâr yuvarlak ve humbara bırağup bundan 

akdem Avarin  Kal‘ası’n dahi ne vechile harâb ve içinde olan asker-i hezî-

met-eserin Moton ’a götürmüşler imiş, bi-hamdillâhi Te‘âlâ. 

Dört sâ‘atde Moton ’a varıldıkda bütün donanma-yı menhûsı kalyonları 

ve ince donanması ve mâ‘ûneleri238 gûyâ ahâlî-i kal‘aya feryâd-res olmak 

zu‘mı ile kal‘a etrâfında bulunduğından ba‘zı kûtâh, “Felân, felân ve felân 

gelüp nice olur.” dimeğe başladılar. Lâkin leşker-keş-i âlî-vakār hazretleri 

asla i‘tibâr buyurmayup, kendülere söz söylemeğe kādir olanlardan ba‘zı-

ları donanma-yı hümâyûndan mukaddem küffârın gemileri geldüği, “Eyü 

değil mi, eyü değil mi?” diyenlere, “Ne ma‘nâya eyü değil midür? Bi-ham-

dillâhi Te‘âlâ bu kadar askerimiz var, küffâr-ı bed-girdârın ise yigirmi yedi 

kalyonları vardur. Ne ihtimâl, lâkin her birinden yüzer âdem çıkarsa iki 

bin yedi yüz âdem ider. İnşâ’allâhu Te‘âlâ lutf-i Hakk ile karavulda olan 

askerimiz cümlesin tu‘me-i şemşîr idüp ordu-yı hümâyûn tarafından as-

ker varmağa bile hâcet olmaz. Hemân Allâh virsün, firâr itmesün. Bolayki 

donanma-yı hümâyûn-ı nusret-makrûn gelince sabr ide idi.” diyü tesellî 

virüp donanma-yı hümâyûn her ne vechile mümkin olursa bir sâ‘at evvel 

irişmek üzre sa‘âdetlü Kapudân Paşa tarafına acele üzre pey-der-pey âdem-

ler gönderilüp ibrâm buyururlardı. Ancak Manya  kıyıları Sarâyburnı -misâl 

akındılu yirler olup, bi-emrillâhi Te‘âlâ rûzgâr dahi karşu olmağla teziyye 

geçmek mümkin olmadı. Meger bu ma‘nâya küffâr donanması dahi vâkıf 

imişler kendü suları olmağla. Vakit olurmuş ki on beş yigirmi günde an-

cak dolaşurlar imiş. “Sultâneler ağır gemilerdür, hevâları dahi muvâfıkdur, 

teziyye akındıları geçüp gelmeleri muhâl. Bizler mukaddem varup kara 

askerine görinelim. Şâyed ki donanması gelmiş diyü havfa düşerler, belki 

donanmasının bunda gelmesinde murâdı cengdür diyü donanmaları dahi 

endîşeden hâlî olmaz.” [diyü.] Ve kal‘ada mahsûr olan askerimize kuvvet 

hâsıl olur zu‘mıyla cesâret [264a] idüp gelmişler imiş. 

Vech-i meşrûh üzre sa‘âdet ile Moton  Kal‘ası mukābilinde zeytûnluk 

içinde darb-ı cenâh u ârâm buyurılup donanma-yı menhûsı kal‘ası kurbın-

238 Yelkenle ve kürekle hareket ettirilen güvertesiz, ağır ve büyük kayıklardır.
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da yaturken, “Mevcûd olan mühimmât ile hemân meteris alınsun!” diyü 

fermân-ı âlî vârid olup, meterisler alınacak mahalle bakılup yolları tathîre 

mübâşeret olundı.

Meks, fî 12 Ş, yevm-i pazarirtesi, fî 31 Temmûz.

Meks, fî 13 Ş, yevm-i salı, fî gurre-i Ağustos.

Meks, fî 14 Ş, yevm-i çehârşenbih, fî 2 Ağustos. Mâh-ı Şa‘bân-ı şerîfin 

on dördünci çehârşenbih gicesi mübârekdür. İnşâ’allâh avn-ı Hakk’la yakın 

yirden meterisler alınup gözine karşu kal‘ası kemâ-kân döğmeğe mübâşeret 

olundı. O esnâlarda donanma-yı hümâyûn dahi [v]olta ile Koron  Kal‘ası’n 

geçüp Moton  on beş yigirmi mil kadar karîb olduğın küffârın donanma-yı 

menhûsı tarafından ve ardında olan fırkateleri haber virdikde kal‘aya im-

dâd eylemek şöyle dursun, hemân kendü cân u başın kurtarmak derdine 

düşüp hemân ol sâ‘at temürlerin alup kı[yı]lar rûzgârı ile firâr ihtiyâr it-

diler. Donanma-yı hümâyûn bir mikdâr uzakdan ta‘kîb239 idüp Körfes’e 

doğrı firârların bir Fransız  şehdiyesi240 haber virmekle avdet idüp inâyet-i 

Bârî ile bir sâ‘at mukaddem düşmen-i dînin donanma-yı menhûsı gitdüği 

cümle kal‘ada mahsûr olan küffâr-ı bed-sârın gözi karşusında umûmen do-

nanma-yı hümâyûn kalyonları241 lenger-endâz oldılar. Kara cânibinde me-

terisde olan asker-i İslâm küffâr donanmasının firârı ve yirine donanma-yı 

hümâyûnın karârı haberinden dil-şâd olup top ve tüfeng ve humbara ile 

bir mertebe ceng ü cidâle terakkî virdiler ki düşmen-i dîn kal‘adan baş 

göstermeğe kādir olamadı elhamdülillâhi Te‘âlâ irtesi gün.

Meks, fî 15 Ş, yevm-i pençşenbih, fî 3 Ağustos. Yevm-i mezbûrda Haz-

ret-i Defterdâr Efendi Moton  Kal‘ası’na bir buçuk sâ‘at olan Labini  ( ــ ِ ِ َ ) 

İskelesi’ne zahîre içün gitdi. Yevm-i mezbûrda şaranpolu tabyasın zabt it-

diler.

Meks, fî l6 Ş, yevmi’l-cum‘a, fî 4 Ağustos. Elhamdülillâhi Te‘âlâ Mo-

ra ’nın cânib-i yemîninde İnebahtı  karşularında küffâr kendü memleketi-

ne semt olmak takrîbi ile i‘tibâr idüp, “Bu kadar seneden beri takviyet 

ve metânet üzre binâ ve ihdâs itdüği Kastel  Kal‘ası’[n] muhâsara ile küf-

239 Metinde  
240 “Şitye” de denilen brik cinsinden iki direkli yelkenli gemi türüdür.

241 “kalyonları” kelimesi sehven arka arkaya tekrar yazılmıştır.
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fâra tefrika düşürmek münâsibdür, lillâhi’l-hamd asker ve mühimmâtlar 

fırâvândur.” diyü büyük müşâverede Serdâr-ı [nusret]-şi‘âr [ve] Hazret-i 

müdebbir-i bülend-iştihâr hazretleri muhâsara itmek içün kırk elli bin 

kadar güzîde asker ile Diyârbekir  Beğlerbeğisi izzetlü Mustafâ Paşa  un-

vân-ı ser-askerî ve mühimmât-ı kal‘a-gîrî ile ol cânibe me’mûr buyurılup 

[264b] Anabolı  fütûhâtından sonra cezîre-i mezbûre kılâ‘ından olan küf-

fâr-ı hâk-sâra görüşmekle küllî havf ü haşyet târî olmağla bi-inâyetillâhi 

Te‘âlâ eyyâm-ı muhâsaranın üçünci güni feth u teshîri olunduğı müjdesi 

müşârun-ileyh Mustafâ Paşa tarafından i‘lâm olunmağla, meterislerde olan 

asker-i İslâm donanma-yı hümâyûn kalyonları şenlik olmak üzre fermân-ı 

âlî sâdır [olup] sudûr itmekle bu haber-i meserretde[n] askerimize şevk-i 

tâze hâsıl olunup meterislerde olan guzât-ı Müslimîn bir fitîlden top ve 

humpara ve tüfenge âteş idüp derûn-ı kal‘ada olan melâ‘în-i câsiri bu hü-

cûm-ı bî-ibrâmdan dembeste ve hayrân olup, “Şimdi yürüyiş ile cümle-

mizi Anabolı ’ya dönderirler.” diyü kemâl-i havf ü haşyetlerinden der-akab 

beyâz bayraklar diküp vire itdiler.

Lâkin kal‘a altına geldüği gün de’b-i kadîm üzre Vezîr-i A‘zam-ı bü-

lend-iştihâr ve ser-asker-i efham-ı sa‘âdet-medâr cânibinden kal‘aya gön-

derilen emân-nâmeden sonra, [harbe] mübâşeret olunmazdan mukaddem, 

“Şevketlü Pâdişâh-ı âlem-penâh hazretlerinin kal‘asın teslîm iderseniz ne 

güzel, cümlenizi dil-hâhlarınız üzre bir yire göndeririz. Ve illâ sonra vire-

nizi tutmazız!” diyü tasrîh olundukda, ol vakitde mahsûr olan mu‘ânidîn, 

“Ceng ideriz ve eger emân talebinde olursak tutmanız!” diyü cevâb vir-

dikleri ecilden vireleri tutulmayup cum‘airtesi kuşluk vaktinde, fî 17 Ş, 

sene 1127, bir yirden sadâ[-i] “Allâh Allâh!” ile guzât-ı muvahhidîn sedd-i 

seyf hisâra doğrı yüriyüp ân-ı vâhidde kal‘a feth olunup içine girildi. Der-

akab mahsûr olan melâ‘înin ekseri tu‘me-i şemşîr ile helâk ve niceleri esîr 

kılınup emvâl u eşyâları yağma olundı. Ve bu fütûhât-ı aliyye şükrâne-

siçün ordu-yı hümâyûnda tabl-ı şîr-mâyî çalındı. Memâlik-i mahrûse’ye 

feth-nâmeler ile ulaklar salındı. Cümleden mukaddem rikâb-ı hümâyûn-ı 

Husrevânî’ye serdâr-ı gāzî eski emekdârlarından Kapucılar Kethudâsı Hü-

seyin Ağa  gönderildi. 



Târîh-i Göynüklü 205

Moton  Kal‘ası

Nefs-i Moton Kal‘ası leb-i deryâda bir çukur yirde vâki‘ olup dil gibi der-

yânın içine girmişdür, üç tarafı deryâdur; fakat bir cânibi karadur. Evvelden 

dahi metânet ve hasânet ile beyne’l-küffâr meşhûr ve mütevâ[tir]dür. Hattâ 

merhûm Pîrî Kapudân  yazduğı kitâbında, “Moton Kal‘ası Venedik ’in görür 

gözi ve burûcı Cezâ’ir-i Frengistân ’ın kilîdidür.” diyü vasf u ta‘rîf itdüği ehline 

ma‘lûmdur. Husûsâ bu def‘a yed-i küffâr-ı bed-girdâra giriftâr olalı otuz bir 

sene olup, var makdûrların sarf idüp kara cânibine hisârdan taşra iki köşe ba-

şına müceddeden kal‘a yapup birer kebîr tabya binâ ve üç kat hendek kesüp 

taşrada olan kızıl kayadan kesme hendekin iki başına dahi yine başka birer 

tabya ve etrâfına şaranpo ve çarh-ı felek ve derûn-ı hendeke ve seğirdim yirle-

rine yürüyiş mahallinde guzâtın ayağına batmak zu‘mı ile tahtalara şeş-hâne 

tîğ misâli ekserî mîhlayup bu mertebede istihkâm virmişler iken bi-lutfillâhi 

Te‘âlâ avn-ı Hazret-i Bârî ile guzât-ı İslâm’ın tu‘me-i şemşîrine mukāvemete 

kādir olamadılar. Bundan mâ-‘adâ Koron  Kal‘ası ve Avarin  kal‘aları ki her 

birinin fethine zamân ister iken kemâl-i vehmlerinden bî-ceng ü cidâl terk 

itdiklerinden mâ-‘adâ, yedi sekiz senedür semtlerine karîb olduğı cihetden 

mâ-meleklerin sarf [265a] itdikleri Kastel  nâmıyla ma‘rûf olup mâbeynle-

rinde fahr u metânet itdikleri kal‘aların her birinin feth u teshîrin nice senede 

ve şühûra muhtâc olduğı cây-ı iştibâh değil[k]en, zamân-ı kalîlde bu makū-

le kal‘alarla ma‘mûre umûmen memâlik-i İslâmiyye’ye munzamm kılınup 

kılâ‘ında mevcûd olan top ve humpara ve cebehâne ve mühimmât-ı sâ’iresi 

taraf-ı mîrîden zabt olunmak, mücerred Hazret-i Cenâb-ı Rabbü’l-İzzet’in 

avn u inâyeti ve Server-i Kâ’inât hazretlerinin mu‘cize-i kesîrü’l-berekâtıy-

la ve Hazret-i Pâdişâh-ı âlem-penâhın dergâh-ı İzzet’de du‘âları müstecâbe, 

husûsâ leşker-keş-i me‘âlî-nasb hazretlerinin ihlâs-ı bî-riyâsı ve takdîre muvâ-

fık tedbîr-i dil-pezîrleri ile şemşîr-i zafer-[te’sîr] havfından nâşî sûret-pezîr 

olduğı erbâb-ı ukūla hafî ve nihân değildür.

Bu fütûhât-ı celîleyi görmiyen bî-insâflar ketb-i ta‘allukdan olmağla, 

“Hâtır içün ifrât itdi.” diyü bu hakîre sû-i zann itmesünler. Vallâhi’l-Aliy-
yi’l-A‘lâ242 belki deryâdan katre yazıldı. Bu fütûhât-ı uzmâ bi-tamâmihî 

yazılmak lâzım gelse mahalleri bir kitâba tahrîri mümkinâtdan değildi. 

242 “Yüceler yücesi olan Allâh’a yemin olsun.”
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Kal‘a-i mezbûrda mevcûd bulunan otuz beş aded top ve dört aded hâvan243 

ve üç yüz [...]244 varul bârût çıkup kabz itmişlerdür. Mukābilinde olan kü-

çük adanın ismi Portalanka  dimekle meşhûrdur. 

Meks, fî 18 Ş, [yevm-i] pazar, fî 7 Ağustos. Yevm-i mezbûr[da] vü-

zerâ-yı izâm ve mîr-i mîrânlar ve ocak ağaları bi-ecma‘ihim otâğ-ı Hazret-i 

Sadr-ı Âlî’ye meşveret olunmasıçün fermân-ı âlî sâdır olmağın cümlesi 

cem‘ olunup meşveret olunmuşdur.

Meks, fî 19 Ş, [yevm-i] pazarirtesi, fî 8 Ağustos.

Meks, fî 20 Ş, [yevm-i] salı, fî 9 Ağustos. Yevm-i mezbûrda Moton  

Kal‘ası’na me’mûr olup ta‘yîn buyurılan meterislerdeki başbuğlara hil‘at-i 

fâhireler ilbâs buyurulmuşdur.

Meks, fî 21 Ş, [yevm-i] çehârşenbih, fî 10 Ağustos. Yevm-i mezbûrda 

Dergâh-ı Âlî Yeniçeri Ağası’nın tuğı menzil-i mezbûrdan kalkmışdur.

Menzil-i Beğoğlı  Değirmenleri, sâ‘at 4, fî 22 Ş, pençşenbih. Yevm-i mez-

bûrda Moton  Kal‘ası yanından cümle guzât-ı İslâm avdet olunup Beğoğlı  

Değirmenleri nâm menziline nüzûl olundı, nâm-ı dîger Haydarlu . Ol gün 

yemeklik olmamışdur. Ve yurt yiri gāyetle müferrih ve âb [u] hevâsı latîf ma-

haldi. Moton Kal‘ası’nın nizâmın bu menzilde virildi. Sebeb budur ki; tatlu 

suyı olmayup kuyu suyına muhtâc olunup guzât-ı İslâm gelmezden mukad-

dem kuyuların ekserîsin kâfir-i la‘în zehr-nâk şey ile suyı bozup ve çoğunı taş 

ve toprak ile kapatmışdı. Tu‘me-i şemşîrden [265b] helâk olup melâ‘înlerin 

lâşeleri şişüp bed râyiha zuhûr itmekle bu sebebden ordu-yı hümâyûn avdet 

idüp Hazret-i Veliyyü’n-ni‘am efendimiz azîm hayr du‘â almışlardur.

Meks, fî 23 Ş, [yevm-i] cum‘a, fî 12 Ağustos. 

Meks, fî 24 Ş, [yevm-i] cum‘airtesi, fî 13 Ağustos. Yevm-i mezbûrda 

Manya  Dağı’nda vâki‘ olan sarp kal‘alar ki isimleri Zarnata  ve Kelepha 245 

dimekle meşhûr. İsyân üzre olan Manyot  re‘âyâsı kal‘a-i mezbûrânlarda 

tahassun idüp kendülerin hıfz idüp kendülerine tebe‘iyyet itmeye[n]lerin 

dağdan inüp şeb-hûn idüp mâlların yağma idüp kendülerin katl iderlerdi. 

243 Metinde אو َ . Bu kelime latinize metnimizin bütününde “hâvan” şeklinde imlâ edilmiştir.

244 Devamındaki bir kelime mürekkepli olduğundan latinize metnimizde eksiktir.

245 Metinde ْ َ َ َכ
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Ol kal‘aların miftâhların taraflarından ilçileri yediyle teslîm ve cizyeleri ka-

bûl, el-yevm mevcûd bulunan zehâ’ir ve mühimmât-ı cebehâne yüz otuz 

aded tuç top, beş bin vukıyye bârût, cedîd ve şikest hâvan, vâfir beş bin 

kantâr peksimed vech-i meşrûh üzre başmuhâsebeye kayd olunup kal‘a-i 

mezbûrlara birer mikdâr asker ta‘yîn olunmuşdur.

Menzil-i Sahrâ-yı Nisi , sâ‘at 5, fî 25 Ş, [yevm-i] pazar, fî 14 Ağustos. 

Yevm-i mezbûrda Beğoğlı  menzilinden hareket olunup düzlük yirlerden 

ubûr olunup bir [i]ki aded bayır yirlerden aşılup iki aded nehrden ubûr ve 

bir aded kârgîr kemer köprü[d]en ubûr olunup beş sâ‘atde menzil-i mez-

bûra nüzûl olundı. Şa‘îrin beher yemi yigirmi paraya, ot Allâh vire, peksi-

medin vukıyyesi on beş paraya satıldı ve alındı.

Menzil-i Lakos , nâm-ı dîger Ca‘fer Emîn , sâ‘at 3,5, fî 26 Ş, yevm-i pa-

zarirtesi, fî 15 Ağustos. Nisi  menzilinden dahi hareket olunup düz ovadan 

ubûr ve gāyetle tozlu yirlerden dahi ubûr olunup üç buçuk sâ‘atde menzil-i 

mezbûra nüzûl olundı. Zahîre yine vech-i meşrûh üzre, na‘l ve mîh eftahal-
lâh, her bir mîh üçer paraya, ol dahi yok.

Menzil-i Paşaçeşmesi , sâ‘at 5, fî 27 Ş salı, fî 16 Ağustos. Ca‘fer Emîn  

menzilinden hareket olunup Lakos  Derbendi gāyetle su‘ûbetlü ve sengistân 

dağlardan geçilüp azîm zahmetle beş sâ‘atde menzil-i mezbûra gelindi. Yurt 

yiri ormanlık ve dereli ve tepeli sarp mahal olduğından ordu-yı hümâyûn 

perîşân konuldı. Suyı gāyetle mübâhdur. Hayvânât mîşe yaprakları ile ik-

tifâlandılar. Bu menzilden Menevşe ’ye gidildi, menzil-i mezbûrun sağ ta-

rafından ayrılır yolı.

Menzil-i Lonkabeğ , sâ‘at 4, fî 28 Ş, [yevm-i] çehârşenbih, fî 17 Ağustos. 

Yevm-i mezbûrda Paşaçeşmesi  menzilinden hareket olunup yüce ve yüce 

sengistân olan ve ormanlık mahallerden ubûr olunup bir boğazın içinden 

ve dağların nihâyetinde nüzûl olunup ve konılan mahalle Küçük Manya  

Dağ[ı] dimekle meşhûrdur. Suyı mübâh, yurt yiri sengistân, ta‘yînât efta-
hallâh, ot dahi Hakk vire.

Menzil-i Bâğçelihortuz (ْز ُ ْر ُ  ِ א  ) , sâ‘at 3, fî 29 Ş, [yevm-i] penç-

şenbih, fî 18 Ağustos. Lonkabeğ  menzilinden pençşenbih güni ordu-yı 

hümâyûn hareket idüp inişli ve yokuşlı, dereli ve tepeli dar boğazlardan 
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geçilüp sengistân olan tarlalık mahalle nüzûl olundı. Ayyûka ser çekmiş 

sağımız ve solumuz dağlardur. 

Menzil-i Mizistre , sâ‘at 4, fî gurre-i Ramazân, sene 1127, yevmü’l-cum‘a, 

fî 19 Ağustos. Yevm-i mezbûrda Bâğçelihortuz  menzilinden dahi ordu-yı 

hümâyûn hareket idüp ve yine Manya  Dağı’nın dâmeni ile yürilüp dar 

boğazdan geçilüp dört sâ‘atde Mizistre ’ye gelindi. Ve nefs-i Mizistre Kal‘ası 

ova cânibine ve yüce dağın ortasına düşüp poyraza karşu göğüs virüp taş-

ra varoşdaki olan evleri dahi mecmû‘ısı hisâr içinde ve mükellef mükellef 

sarâylar, çârşû ve pâzârı haylî vâfir olup hammâmı dahi olup kal‘anın ensesi 

tarafından ve dağın dibinden sovuk sovuk sular çıkup vâfir değirmenler 

yüridür. İpeği gāyetle eyü olup ve hem gāyetle mübâhdur. Ovası çokdur, 

bir müferrih yire vâki‘ [266a] olmuşdur. Ordu-yı hümâyûn kal‘a-i mezbû-

ra bir buçuk sâ‘at alarka konmuşdur.

Meks, fî 2 N, [yevm-i] cum‘airtesi, fî 20 Ağustos. Yevm-i mezbûrda 

Eski Menevşe  Limanı’nın iskelesinde mevcûd olan zehâ’ir sefînelerinden 

dâ’ire halkına onar günlük nısf ta‘yînât virilmekle, develerin ve katarların 

gönderdiler sâdır olan fermân-ı âlî mûcebince.

Mevkūfâtî İbrâhîm Efendi,  yazıcı-i ağa-i Dârü’s-Sa‘âde-i sâbık efendi 

hazretlerin, yed-i İslâm’a nakl u ilhâk olan İstendil  Adası’n ve Aniye  Ada-

sı’n tahrîrine me’mûr ve re‘âyâlarının yedlerine cizye evrâkı virilmek üzre 

on iki bin cizye evrâkı kâğıdı teslîm, ber-vech-i emâneten.

Ve sa‘âdetlü İbrâhîm Efendi  hazretlerinin yanına ta‘yîn olunanlar; Def-

ter-i Hâkānî halîfelerinden Eşkâlî Alî Efendi  ve Nâ’il Efendi  ve defterdâr 

ağalarından İbrâhîm Ağa  ve gediklü çavuş ağalarından bir nefer ağa ta‘yîn 

buyurulmuşdur.

Ve yevm-i mezbûrda Manya  Dağı’nın re‘âyâlarının papasları ve koca-

başları cümle gelüp hedâyâları ile Veliyyü’n-ni‘am efendimizin rikâb-ı sa‘â-

detlerine yüz sürüp cizye evrâkların kabûl eylemişlerdür.

Meks, fî 3 N, sene 1127, [yevm-i] pazar, fî 21 Ağustos. Yevm-i mezbûr-

da Menevşe  Kal‘ası’nın cenerali, “Kal‘a-i mezbûrı teslîm iderim.” diyü Kü-

tahya  Vâlîsi Çavuşbaşı-i sâbık Ahmed Paşa ’nın mektûbıyla çukadârı gelüp 

hil‘at-i fâhire ilbâs buyurulmuşdur.
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Ve Çuka  Adası’nın feth u teshîri müjde[siçün] Kapudân Paşa hazretle-

rinin mektûbıyla âdemîsi gelüp hil‘at-i fâhire ilbâs buyurılup beş yüz gurûş 

harclık dahi kendüye müjde haberi içün Veliyyü’n-ni‘am efendimiz ihsân 

buyurdılar.

Menzil-i Geçid , nâm-ı dîger Vasılpereme  ( ْ ــ َ ه  َ َــ ــ   ,sâ‘at 4, fî 4 N ,(وآ

[yevm-i] pazarirtesi, fî 22 Ağustos. Yevm-i mezbûrda Mizistre  menzilinden 

dahi ordu-yı hümâyûn hareket idüp ve yine sağ tarafımız Manya  Dağı ve 

sol tarafımız dahi Arnavud  Dağı.  Ayyûka ser çekmiş sengistân olan yüce 

dağların ortasından yürilüp menzil-i mezbûra gelindi. Konak yiri dereli ve 

tepeli ve sengistân yir olduğından ordu-yı hümâyûn perîşân konuldı. Suyı 

mübâhdı.

Menzil-i Iskala , sâ‘at 4,5, fî 5 N, yevm-i salı, fî 23 Ağustos. Yevm-i mez-

bûrda Vasılpereme  menzilinden dahi hareket olunup tozlu ve sengistân 

su‘ûbetlü mahallerden yürilüp dört buçuk sâ‘atde menzil-i mezbûra gelin-

di. Deryâya karîb mahalle nüzûl olunup Hazret-i Serdâr-ı Ekrem efendi-

mizin otâğ-ı âlîleri bir yüksek ve mürtefi‘ mahalle konuldı. Yurt yiri düz 

ova ve tarlalık olup gāyetle tozlı yir olduğından haymelerimizin kazukları 

tutmayup ekserîsi ağu ağacı çok olmağla ol ağaçların dallarına tenefleri 

bağlardık. Suyı mübâhdur.

Meks, fî 6 N, yevm-i çehârşenbih, fî 24 Ağustos.

Meks, fî 7 N, yevm-i pençşenbih, fî 25 Ağustos.

Meks, fî 8 N, yevmi’l-cum‘a, fî 26 Ağustos.

Meks, fî 9 N, [yevm-i] cum‘airtesi, fî 27 Ağustos.

Meks, fî 10 N, [yevm-i] pazar, fî 26246 Ağustos. Yevm-i mezbûrda Yeni-

çeri Ağası ma‘zûl olup Kul Kethudâsı Ağa’ya ağalık tevcîh buyurulmuşdur.

Meks, fî 11 N fî 27247 Ağustos. Pazarirtesi gicesi Defterdâr Efendi Me-

nevşe  Kal‘ası tahrîrine gitdi.

Menzil-i Molahova  (ْه َ ُ َ ُ ), sâ‘at 5.

Menzil-i Eski Menevşe , sâ‘at 4.

246 Belirtilen tarih 28 Ağustos olmalıdır.

247 Belirtilen tarih 29 Ağustos olmalıdır.
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Menzil-i Yeni Menevşe , sâ‘at 1,5. Meks olunan Iskala  menzilinden Me-

nevşe  Kal‘ası üç menzil olup Molahova  beş sâ‘at, Molahova menzilinden 

dahi Eski Menevşe  dört sâ‘at, Eski Menevşe’den Yeni Menevşe bir buçuk 

sâ‘at olup yekûn sâ‘at 10,5.

[266b] Meks, fî 12 N, yevm-i salı, fî 30 Ağustos, sene 1127.

Meks, fî 13 N, [yevm-i] çehârşenbih, fî 31 Ağustos. Yevm-i mezbûrede 

Kapudân Paşa hazretleri Menevşe  Kal‘ası’nın feth u teshîri tamâm olup 

derûn-ı kal‘ada olan cengci kefereleri zehâ’ir gemilerine koyup ve cümle ne 

ki vardur tahrîr eyledikleri ahvâli takrîr eyleyüp Hazret-i Serdâr-ı Ekrem 

Dâmâd-ı Şehriyârî Kapudân Paşa hazretlerine azîm ikrâm eylemişlerdür.

Meks, fî 14 N, yevm-i pençşenbih, fî gurre-i Eylûl. Yevm-i mezbûrda 

Iskala  menzilinden Yeniçeri Ağası avdet idüp gitmişdür.

Menzil-i Pereme, nâm-ı dîger Geçid , sâ‘at 4,5, fî 15 N, yevmü’l-cum‘a, 

fî 2 Eylûl. Yevm-i mezbûrda on bir gün Iskala  menzilinden Sancağ-ı Resû-

lullâh muvâcehesinde es-Seyyid eş-Şeyh Mehemmed Efendi  du‘â idüp av-

det olunup dört buçuk sâ‘atde Pereme menziline nüzûl olundı. Hemîşe 

Hakk Te‘âlâ a‘dâ-yı bî-dîn makhûr olup guzât-ı İslâm mansûr ve muzaffer 

ola. Âmîn, bi-hurmeti Seyyidi’l-Mürselîn. 

Menzil-i Magula,  nâm-ı dîger Mizistre , sâ‘at 4, fî 16 N, [yevm-i] cum‘a-

irtesi, fî 3 Eylûl.

Menzil-i Bâğçelihortuz , sâ‘at 4, fî 17 N, [yevm-i] pazar, fî 4 Eylûl.

Menzil-i Lonkabeğ , sâ‘at 3, fî 18 N, [yevm-i] pazarirtesi, fî 5 Eylûl. 

Menzil-i Paşaçeşmesi , sâ‘at 4, fî 19 N, [yevm-i] salı, fî 6 Eylûl.

Menzil-i Marmara , sâ‘at 4,5, fî 20 N, [yevm-i] çehârşenbih, fî 7 Eylûl.

Menzil-i Tripoliçe , sâ‘at 3,5, fî 21 N, [yevm-i] pençşenbih, fî 8 Eylûl.

Yüz kırk beş haydûd eşkıyâsının kellesi geldi ve Topal Osmân  Paşa  ye-

diyle tutılup katl olunmuşdur.

Menzil-i Ahladkanbozı , sâ‘at 5, fî 22 N, [yevm-i] cum‘a, fî 9 Eylûl. 

Menzil-i Süveri  Değirmenleri der-kurb-ı Adhoz, sâ‘at 3,5, fî 23 N, 

[yevm-i] cum‘airtesi, fî 10 Eylûl.
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Meks, fî 24 N, [yevm-i] pazar, fî 11 Eylûl, sene 1127. Yevm-i mezbûr-

da Pâdişâh-ı rûy-ı zemîn hazretlerinin silâhdârı Hâfızlı Hüseyin Ağa  yediyle 

Hazret-i Serdâr-ı Ekrem Dâmâd-ı Şehriyârî’ye hil‘at-i fâhire gelmek ile is-

tikbâlen Kethudâ Beğ İbrâhîm Ağa ’yı bölük ağaları ile kapu halkıyla tabl 

[u] alem ile mükellef alay ile otâğ-ı Hazret-i Sadr-ı Âlî’ye nüzûl ve erbâb-ı 

dîvân dahi otâğ-ı Hazret-i Sadr-ı Âlî’de mevcûd olup Vezîr-i A‘zam hazretleri 

otağ kapusından taşra istikbâl idüp serâsere kaplu sırt semmûr kürki ilbâs 

buyurılup ve mücevher kılıcı dahi beline kuşanup ve mücevher hançeri dahi 

beline sokup248 ve ba‘dehû iskemle üzerinde sedd-i İskender  olup ve Re’î-

sü’l-Küttâb el-Hâcî Sarı Mustafâ Efendi  kırâ’at-i hatt-ı hümâyûn idüp ve se-

fer-i hümâyûnda ve nusret-makrûnda mevcûd bulunan guzât-ı muvahhidîn 

alâ-merâtibihim hil‘at-i fâhireler ilbâs buyurılup azîm du‘â ve mesrûrü’l-kalb 

olunmuşlardur.

Bu hakîr bu vakitde Hazîne-i Bîrûn kitâbeti ber-vech-i te’yîd üzeri-

mizde olup sefer-i hümâyûn takrîbiyle piyâde mukābeleciliği dahi zamm 

olunmuşdı. Bu mahallere nazar iden ahbâbdan niyâz-mendim budur ki; 

kusûrumuz var ise afv buyurup bir Fâtiha ile yâd iden ahbâbı Hakk Te‘âlâ 

dünyevî ve uhrevî murâdât [u] maksûdâtın müyesser idüp korkduğından 

emîn eyliye. Âmîn, âmîn, bi-hurmeti Seyyidi’l-Mürselîn. 

[267a] Meks, fî 25 N, yevm-i pazar, fî 11 Eylûl.

Meks, fî 26 N, [yevm-i] salı, sene 11[2]7.

Meks, fî 27 N, [yevm-i] yevm-i çehârşenbih, fî 13 Eylûl.

Meks, fî 28 N, yevm-i pençşenbih, fî 14 Eylûl, sene 1127. Yevm-i mez-

bûrda arefe olup kānûn-ı kadîm üzre erbâb-ı dîvân, ağayân-ı ocak249 mec-

mû‘ısı cem‘ olup tertîb-i üslûb üzre Hazret-i Serdâr-ı Ekrem hazretlerinin 

dest [ü] dâmenlerin bûs eylediler.

Meks, fî 29 N, yevmi’l-cum‘a, fî 15 Eylûl, sene 1127.

Meks, fî selh-i N, [yevm-i] cum‘airtesi, fî 16 Eylûl.

248 Metinde önce “kuşanup” yazılmış iken, bilahare bu ibarenin üzeri çizilip “sokup” şeklinde değiştiril-

miştir.

249 Metinde אن א אغ ا .Bu hata metnin bütününde tarafımızdan tashih edilerek gösterilmiştir .او
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Meks, fî gurre-i L, [yevm-i] pazar, fî 17 Eylûl, sene 1127. Yevm-i mez-

bûrda İyd-i Fıtr olunup Anabolı  Kal‘ası’nda ve Palamuda ’da ve Küçük Kız-

kullesi ’nde ne mikdâr toplar var ise atılup azîm şenlikler eylemişlerdür. 

Bayram namâzın Vezîr-i A‘zam hazretleri Anabolı’da kılmışdur.

Meks, fî 2 L, yevm-i pazarirtesi, fî 18 Eylûl. Yevm-i mezbûrda Dergâh-ı 

Âlî Cebecibaşı Sebzî Mehemmed Ağa  azl olmuşdur ve yirine ağa vekîl-i 

Ocak Kethudâsı İbrâhîm Ağa  olmuşdur asl olmak üzre.

Meks, fî 3 L, [yevm-i] salı, fî 19 Eylûl. Yevm-i mezbûrda yeniçeri or-

du-yı hümâyûndan avdet idüp revâne oldı.

Meks, fî 4 L, [yevm-i] çehârşenbih, fî 20 Eylûl. Yevm-i mezbûrda ce-

behâne ocağı ve tûğ-ı Hazret-i Sadr-ı Âlî revâne olmuşdur.

Menzil-i Kortasa  ( ْ ــ َ َ ر ُ ), sâ‘at 7,5, fî 5 L, yevm-i pençşenbih, fî 21 

Eylûl. Yevm-i mezbûrda Arhoz  kurbından ordu-yı hümâyûn hareket idüp 

yedi buçuk sâ‘atde Kortasa  menziline nüzûl olundı. Ordu-yı hümâyûn yiri 

bir mürtefi‘ mahal idi, suyı kifâyet mikdârı, müstevfâ değil idi.

Menzil-i Kördös , sâ‘at 3,5, fî 6 L, yevm-i cum‘a. Yevm-i mezbûrda bâd 

[u] bârân zuhûr idüp ve sonra yine latîf hevâ olup velâkin yolları dereli ve 

tepeli ve toprağı dahi killik olmağl[a] üç dört yüz mikdârı, belki dahi ziyâde 

develer kalup kırılmışdur. Üç buçuk sâ‘atde Kördös  Kal‘a[sı’na] nüzûl olun-

dı. Yevm-i mezbûrda sergide ulûfe üstinde Vezîr-i A‘zam hazretleri sedd-i İs-

kender  oldukları hâlinde Kapudân Paşa tarafından âdemîsi ve ma‘an ceneral-

lerin âdemîleri gelüp Suda  Kal‘ası’nın ve İspirlonga 250 Kal‘ası’nın miftâhların 

sîm tebsiler üzerine koyup teslîm-i kal‘alar olundukda gelen âdemîlere hil‘at-i 

fâhireler ilbâs ve atâlar virilüp mehter çalınmasına fermân olunup azîm şen-

likler olundı. Hazret-i Vezîr-i mükerrem Hanya  Vâlîsi Kara Mehemmed Pa-

şa ’nın silâhdârı ve Kapudân Paşa tarafından bir ağa getürdi. Kapudân Paşa 

iki tuğlu olup Suda Kal‘ası Hanya’ya karîb olup bu sebebden Vezîr-i müker-

rem Mehemmed Paşa hazretlerinin i‘lâmı ile geldi.

250 Metinde ْ َ ْ ٰ ْر ُ ْ ِا
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[267b] Meks, fî 7 L, [yevm-i] cum‘airtesi, fî 23 Eylûl. Yevm-i mezbûrda 

Hazret-i Vezîr-i A‘zam hazretleri Kördös  Kal‘ası’nın cânib-i erba‘asın seyr 

itmeğe azîmet buyurdılar.

Menzil-i Mersinlik , sâ‘at 4,5, fî 8 L, yevm-i pazar, fî 24 Eylûl. Yevm-i 

mezbûrda üç aded haydûdun boyunların urulmuşdur ve dört buçuk sâ‘at-

de menzil-i mezbûra gelindi.

Menzil-i Mağāra , sâ‘at 5, fî 9 L pazarirtesi, fî 25 Eylûl, sene 1127.

Menzil-i Mazı , sâ‘at 5, fî 10 L salı, fî 26 Eylûl, sene 11[2]7. Pâdişâh-ı 

âlem-penâh hazretlerinin dünyâya bir kız evlâdı gelüp musâhib ağaların-

dan bir ağa gelüp, gelen musâhib ağa-i Şehriyârî’ye sırt semmûr kürk ilbâs 

ve etbâ‘ına hil‘at-i fâhire ilbâs buyurılup mehterhâne şenliği eylemişlerdür.

Menzil-i İstefe , sâ‘at 4, fî 11 L, [yevm-i] çehârşenbih, fî 27 Eylûl. 

Yevm-i mezbûrda kānûn-ı kadîm üzre Mazı  menzilinden hareket olunup 

alaylar saf saf şevk [u] sürûr-ile İstefe  menziline dört sâ‘atde nüzûl olun-

dı. Ahşam[a] karîb rikâb-ı hümâyûndan bin sekiz yüz kîse gelüp ordu-yı 

hümâyûna dâhil oldı.

Meks, fî 12 L, [yevm-i] pençşenbih, fî 28 Eylûl, sene 1127. Yevm-i 

mezbûrda Ayamavra  Kal‘ası’na ser-asker olup başbuğ olan Sarı Ahmed Pa-

şa ’nın mehterbaşısı geldi. Mefhûm budur ki; Ayamavra Kal‘ası’na tahassun 

iden kefere ve cengcisi olan soltatlar bi-hamdillâhi Te‘âlâ guzât-ı İslâm’ın 

hamlesine tâkat getürmeyüp kefere-i mezbûrlar kal‘a-i mezbûrı vire idüp 

kal‘a-i mezbûrda olan mühimmât-ı cebehâneyi bütün zabt olunup gelen 

mehterbaşıya hil‘at-i fâhire ilbâs, beş yüz gurûş bahşîş ve bir esâmî tekā‘üd-

lük kendüye virilmişdür.

Ve otâğ-ı Hazret-i Sadr-ı Âlî’ye erbâb-ı dîvân ve meşâyih-i izâm ve 

ağayân-ı ocak cem‘ olunup Livâ-i Resûlullâh sallallâhu Te‘âlâ aleyhi ve sel-
lem251 sandûkaya konılup du‘â ve senâ olmuşdur.

Menzil-i Livâdiye , sâ‘at 8,5, fî 13 L, [yevm-i] cum‘a, fî 29 Eylûl. Yevm-i 

mezbûrda İstefe  menzilinden ordu-yı hümâyûn hareket idüp sekiz buçuk 

sâ‘atde menzil-i mezbûra gelindi. 

251 “Yüce Allâh’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun.”
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Menzil-i İblağa  [der]-Esedâbâd , sâ‘at 4, fî 14 L, [yevm-i] cum‘airtesi, fî 

30 Eylûl. Yevm-i mezbûrda Livâdiye  menzilinden ordu-yı hümâyûn hare-

ket idüp dört sâ‘atde menzil-i mezbûra gelindi.

Menzil-i Eşkelhor , sâ‘at 6, fî 15 L pazar, fî 31 Eylûl. Yevm-i mezbûrda 

ordu-yı hümâyûn hareket idüp İblağa der-Esedâbâd ’dan latîf hevâ ile altı 

sâ‘atde menzil-i mezbûra gelindi.

Menzil-i İzdin , sâ‘at 5, fî 16 L, fî ibtidâ-i Teşrîn-i Evvel. Yevm-i mez-

bûrda ordu-yı hümâyûn Eşkelhor  menzilinden dahi hareket olunup dört 

sâ‘atde yemeklik mahalline gelinüp beş sâ‘atde menzil-i mezbûra gelindi. 

Mora  Cezîresi’nde kara askeri olan paşanın yanında Kızıllu Mehemmed 

Ağa ’ya çavuş vekâleti ile hil‘at-i fâhire ilbâs buyurulmuşdur. İhrâc olunacak 

masar ve recec252 kısteyn mevâcibin hâzır u âmâde olunmasıçün Defterdâr 

Mehemmed Efendi  ve Rûznâmçe-i Evvel Efendi ilerüye revâne oldı.

Menzil-i Rezeli  Gölbaşı , sâ‘at 5,5, fî 17 L yevm-i salı, fî 2 Teşrîn-i Evvel. 

[268a] Yevm-i mezbûrda İzdin  menzilinden dahi ordu-yı hümâyûn hare-

ket idüp beş buçuk sâ‘atde Rezeli  Gölbaşı ’na nüzûl olundı.

Menzil-i Hacıobası , sâ‘at 9, fî 18 L çehârşenbih, fî 3 Teşrîn-i Evvel. 

Yevm-i mezbûrda Rezeli  Gölbaşı ’ndan dahi hareket olunup dokuz sâ‘atde 

menzil-i mezbûra gelindi.

Menzil-i Yenişehr , sâ‘at 4,5, fî 19 L, [yevm-i] pençşenbih, fî 4 Teşrîn-i 

Evvel. Yevm-i mezbûrda Hacıobası  menzilinden dahi hareket olunup şehr-i 

mezbûrı geçilmeyüp yanına konuldı. Dört buçuk sâ‘atde gelindi. Ahâlî-i 

vilâyetli ve e’imme-i sulehâ ve meşâyih istikbâl eylemişlerdür. Ve ol gün iki 

kıst mevâcib ihrâc olunup ahşama dek sergi olmuşdur.

Meks, fî 20 L, [yevm-i] cum‘a, fî 5 Teşrîn-i evvel.

Menzil-i Lasbihorgeçidi , sâ‘at 7,5, fî 21 L, [yevm-i] cum‘airtesi, fî 6 Teş-

rîn-i Evvel. Yevm-i mezbûrda Yenişehr  menzilinden dahi ordu-yı hümâyûn 

hareket, yedi buçuk sâ‘atde menzil-i mezbûra gelindi. Rûznâmçe-i Evvel 

İbrâhîm Efendi gerüye Arembalı ( ــ א  Sâlih Ağa ’nın mâlın tahrîr ve (ار

mîrîye girift olunmasıçün bâ-fermân-ı âlî ta‘yîn buyurılup revâne oldı.

252 Kapıkulu askerine üç ayda bir verilen ulufeden Muharrem, Safer, Rebîülevvel aylarına âit olanı “Ma-

sar”; Rebîülâhir, Cemâziyelevvel ve Cemâziyelâhir aylarına âit olanı ise “Recec” olarak adlandırılır.
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Menzil-i Nehr-i Şeftâlü  der-kurb-ı Katerin , sâ‘at 6,5, fî 22 L, [yevm-i] 

pazar, fî 7 Teşrîn-i Evvel. Yevm-i mezbûrda Lasbihorgeçidi  menzilinden 

dahi hareket olunup Nehr-i Şeftâlü  menziline nüzûl olundı.

Menzil-i Cisr-i İncekara , sâ‘at 7,5, fî 23 L, [yevm-i] pazarirtesi, fî 8 

Teşrîn-i Evvel.

Menzil-i Arablu  der-kurb-ı Bârûthâne , sâ‘at 5,5, fî 24 L, yevm-i salı, fî 

9 Teşrîn-i Evvel.

Menzil-i Haydarlu,  nâm-ı dîger Cândârlı , sâ‘at 7, fî 25 L, yevm-i çehâr-

şenbih, fî 10 Teşrîn-i Evvel.

Menzil-i Çayır , sâ‘at 9,5, fî 26 L, [yevm-i] pençşenbih, fî 11 Teşrîn-i 

Evvel. Silâhşôr-ı Şehriyârî ağalarından Hekîmbaşı-zâde hatt-ı hümâyûn-ı 

şevket-makrûn ile gelüp yemeklik olan mahalde Veliyyü’n-ni‘am efendimi-

zin dâmen-i sa‘âdetlerin bûs ve cevâbın alup gitmişdür.

Menzil-i Siroz , sâ‘at-i yemeklik 6,5 [ilâve] konak yiri 4: 10,5, fî 27 L, 

[yevm-i] cum‘a, fî 12 Teşrîn-i Evvel. Yevm-i mezbûrda sâ‘at sekizde iken at-

lara süvâr olup altı buçuk sâ‘atde yemeklik olan mahalle gelinüp on buçuk 

sâ‘atde Siroz ’a gelindi.

Menzil-i Portor Kaynarcası , sâ‘at-i yemeklik 6,5 [ilâve] konak yiri 4,5: 

11, fî 28 L, [yevm-i] cum‘airtesi, fî 13 Teşrîn-i Evvel. Yevm-i mezbûrda 

gice erkenceden ordu-yı hümâyûn hareket253 idüp on bir sâ‘atde Portor 

Kaynarcası  menziline nüzûl olundı.

Menzil-i Korılık  der-kurb-ı Sarışa‘bân , sâ‘at 10,5, yemeklik 7,5, fî 29 

L, [yevm-i] pazar, fî 14 Teşrîn-i Evvel. Yevm-i mezbûrda Portor Kaynarcası  

menzilinden dahi hareket olunup Kavala Boğazı  nâm mahallinin nihâye-

tinde deryâ kenârında yedi buçuk sâ‘atde yemekliğe gelinüp ve kasaba-i 

mezbûrı üç sâ‘at geçilüp korılık içine ordu-yı hümâyûn nüzûl olundı. Ah-

şama karîb ta‘yînât ahvâli yine Mekri ’den alındı. Ve ol gün azîm dolu yağdı.

Menzil-i Yenice -i Karasu , sâ‘at 6,5, yemeklik sâ‘at 5, fî gurre-i Za, 

253 Metinde bu kelimeden sonra “Kavala Boğazı ’ndan ubûr olunup derbend-i azîmin nihâyetinde altı 

buçuk sâ‘atde yemekliğe gelinüp” ibaresi yazılmış, ancak sonradan bu ibarenin üstü çizilerek iptal 

edilmiştir.
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[yevm-i] pazarirtesi, fî 15 Teşrîn-i Evvel. [268b] Yevm-i mezbûrda Sarı-

şa‘bân  menzilinden dahi hareket olunup beş sâ‘atde yemeklik olan mahalle 

gelinüp altı buçuk sâ‘atde menzil-i mezbûra gelindi.

Menzil-i Gümülcine , sâ‘at 7,5, fî 2 Za, yevm-i salı, fî 16 Teşrîn-i Ev-

vel. Yenice -i Karasu  menzilinden dahi ordu-yı hümâyûn hareket idüp altı 

sâ‘atde yemeklik olan mahalle gelinüp yedi buçuk sâ‘atde menzil-i mezbûra 

nüzûl olundı. Rikâb-ı Hümâyûn tarafından Mîrâhûr-ı Sânî [...] Ağa yediy-

le Serdâr-ı Ekrem’e çuka ferâceye kaplu sırt semmûr kürk geldi.

Menzil-i Ulûfeciler , sâ‘at 7,5, fî 3 Za, yevm-i çehârşenbih, fî 17 Teşrîn-i 

Evvel. Gümülcine  menzilinden dahi hareket olunup dört buçuk sâ‘atde ye-

meklik olan mahalle gelinüp, yedi buçuk sâ‘atde menzil-i mezbûra gelindi.

Menzil-i Mekr[i] der-Korılık , sâ‘at 8, fî 4 Za, [yevm-i] pençşenbih, fî 

18 Teşrîn-i Evvel. Ulûfeciler  menzilinden dahi hareket olunup üç buçuk 

sâ‘atde leb-i deryâ kenârında yemeklik olan mahalle gelinüp iki sâ‘at mik-

dârı Mekri  menzilini geçüp bir sık korılık içine ordu-yı hümâyûn nüzûl 

olundı, bu sebebden perîşân konuldı. Bu menziletde Mîrâhûr-ı Şehriyârî 

Mehemmed Ağa ’ya altı kîse ile bir donanmış at ve bir sırt semmûr kürk 

in‘âm olunup gitdi.

Menzil-i Ferecik , sâ‘at 6, fî 5 Za, fî 19 Teşrîn-i Evvel.

Menzil-i Vakf-ı Zendel , Karye-i Karapınar , sâ‘at 7,5, fî 6 Za, [yevm-i] 

cum‘airtesi, fî 20 Teşrîn-i Evvel, sene 1127. Yevm-i mezbûrda Ferecik  men-

zilinden dahi hareket-i hümâyûn olunup Karapınar  karyesini dahi ilerüye 

geçüp yedi buçuk sâ‘atde nüzûl olundı.

Menzil-i Dimetoka , sâ‘at 5,5, fî 7 Za, [yevm-i] pazar, fî 20 Teşrîn-i 

Evvel, sene 1127. Yevm-i mezbûrda İspirlonga  Kal‘ası’nın feth u teshîri 

haberi geldi.

Menzil-i Sahrâ-yı Timürtaş , sâ‘at 6, fî 8 Za, yevm-i pazarirtesi, fî 21 

Teşrîn-i Evvel. Yevm-i mezbûrda Dimetoka  menzilinden dahi ordu-yı 

hümâyûn hareket idüp iki sâ‘at mikdârı gidilüp Burgosca  nâm karyenin 

kurbında ve bayır üzerinde Pâdişâh-ı rûy-ı zemîn hallede hilâfetehû ilâ yev-
mi’d-dîn hazretlerinin sâyebânın kurulup ve ol vakitde rikâb-ı hümâyûn 
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kā’im-makāmı Mîrâhûr-ı sâbık Mehemmed Paşa  Vezîr-i mükerrem Haz-

ret-i Vezîr-i A‘zam hazretlerine gelüp rikâb-ı sa‘âdetlerine yüz süre[r] ve 

Nişâncı Osmân Paşa -yı Silâhdâr-ı Şehriyârî[-i] sâbık dahi rikâb-ı sa‘âdetle-

rine yüz sürüp ve ba‘dehû ikrâmen rikâb-ı hümâyûn solakları ve peykleri 

Şehriyârî rikâb-ı sa‘âdetlerine girüp ve ba‘dehû donanmış bir at-ı hurmâyî 

dorı Mîrâhûr-ı Evvel İbrâhîm Ağa  yediyle gelüp, Vezîr-i A‘zam hazretle-

ri dahi dizginin öpüp ve at-ı mezbûra süvâr olup, fazîletlü Şeyhu’l-İslâm 

ve Kādî-askerân ve mevâlî efendiler mahalli mahallinde istikbâl idüp ve 

Pâdişâhımız dahi istikbâl idüp Sancağ-ı Şerîf ’i teslîm alup guzât-ı mu-

vahhidîn ve hâzırûn olanlar du‘âya muntazır üzre iken meşâyih-i izâm-

dan el kaldırup du‘â eyledikde cümlenin gözlerinden yaş cereyân idüp,

inşâ’allâhu’r-Rahmân cümlenin du‘âları dergâh-ı İzzet’de kabûldür. Pâdişâ-

hımız dahi Dâmâd-ı Şehriyârî’nin mebhût olduğı hâlde mübârek elleriyle 

arkasın sığayup gücile akılları başına gelmişdür. 

[269a] Ve ba‘dehû sâyebânda halvet olunup bir buçuk sâ‘at kadar hal-

vetde oldılar. Ve ba‘dehû kānûn-ı kadîm üzre alaylar bağlanup Timürtaş  

Sahrâsı ’na nüzûl olundı.

Menzil-i Sırık Meydânı , sâ‘at 1,5, fî 9 Za, [yevm-i] salı,254 fî 22 Teşrîn-i 

[evvel]. Yevm-i mezbûrda Timürtaş  Sahrâsı ’ndan dahi tertîb-i üslûb-ı ka-

dîm üzre alaylar ile Sırık Meydânı ’na nüzûl olundı.

Meks, fî 10 Za, [yevm-i] çehârşenbih, fî 23 Teşrîn-i Evvel.

Meks, fî 11 Za, fî 24 Teşrîn-i [Evvel].

Meks, fî 12 Za, fî 25 Teşrîn-i [Evvel].

Meks, fî 13 Za, fî 26 Teşrîn-i [Evvel]. Yevm-i mezbûrda rikâb-ı hümâyûn 

kā’im-makāmı olan Vezîr-i mükerrem Mehemmed Paşa  otağın mîrîye zabt 

idüp kendüsin mukaddem Vâlide Sultân  merhûmun meyyitini Âsitâne ’ye 

getürüp defn itmek üzre idi, irtesi güni bu zuhûr eyledi.

Meks, fî 14 Za.

Meks, fî 15 Za, fî [yevm-i] pazarirtesi, fî 28 Teşrîn-i [Evvel].

Meks, fî 16 Za, yevm-i salı, fî 29 Teşrîn-i [Evvel].

Meks, fî 17 Za, yevm-i çehârşenbih, fî 30 Teşrîn-i [Evvel].

254 Önce “pazarirtesi” yazılmış, sonra “salı” şeklinde tashih edilmiştir.
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Meks, fî 18 Za, yevm-i pençşenbih, fî 31 Teşrîn-i Evvel.

Meks, fî 19 Za, yevmi’l-cum‘a, fî ibtidâ-i Teşrîn-i Sânî.

Meks, fî 20 Za, [yevm-i] cum‘airtesi, fî 2 Teşrîn-i Sânî.

Meks, fî 21 Za, yevm-i pazar, fî 3 Teşrîn-i Sânî.

Meks, fî 22 Za, yevm-i pazarirtesi, fî 4 Teşrîn-i Sânî. Yevm-i mezbûrda 

Sırık Meydânı  Sahrâsı’ndan Dergâh-ı Âlî Yeniçeri Ağası Âsitâne -i Sa‘âdet ’e 

revâne oldı.

Meks, fî 23 Za, yevm-i salı, fî 5 Teşrîn-i Sânî. Yevm-i mezbûrda Der-

gâh-ı Âlî cebecisi dahi Âsitâne -i Sa‘âdet ’e revâne oldı.

Meks, fî 24 Za, yevm-i çehârşenbih, fî 6 Teşrîn-i Sânî. Yevm-i mezbûr-

da Dergâh-ı Âlî topcıları ve top arabacıları dahi revâne oldı.

Meks, fî 25 Za, yevm-i pençşenbih, fî 7 Teşrîn-i Sânî. Yevm-i mezbûrda 

donanma-yı hümâyûn vâki‘ olmuşdur.

Meks, fî 26 Za, [yevm-i] cum‘a, fî 8 Teşrîn-i Sânî, sene 1127. Yevm-i 

mezbûrda Vezîr-i A‘zam hazretlerinin ve Pâdişâhımızın dahi tuğları hare-

ket idüp Hafsa  menziline gitdi.

Menzil-i [Hafsa], fî 27 Za, [yevm-i] cum‘airtesi, fî 9 Teşrîn-i Sânî, sene 

1127.

Menzil-i Baba-yı Atîk , fî 28 Za, fî 9 Teşrîn-i Sânî, sene 1127.

Menzil-i Burgos , fî 29 Za, fî 10 Teşrîn-i [sânî].255 

[270a] Sefer-i Hümâyûn an-Cânib-i Nemçe  der-Sene 1128

Bin yüz yigirmi sekiz senesinin mâh-ı Rebî‘u’l-evvel’in beşinci cum‘a 

güni şevketlü Hünkârımızın tuğları Akağalar  Kapusı’na du‘â vü senâ ile di-

kilmişdür. Hakk Subhânehû ve Te‘âlâ encâmın hayra tebdîl idüp düşmen-i 

bî-dînden ahz-ı intikām almak müyesser ide, âmîn.

Nevrûz-ı Sultânî, fî 27 Ra, yevmi’l-cum‘airtesi, sene 1128. Yevm-i mez-

bûrda Tersâne-i Âmire’de baştarda filandıra asmışdur. Kapu arasından tûğ-ı 

hümâyûnı alay ile alınup Dâvûdpaşa Sahrâsı ’na nüzûl olundı.

255 Bu sayfayı takip eden [269b] sayfası boştur.
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Fî 2 R, sene 1128, mâh-ı Âzer, fî 15 [R], sene 1128, yevm-i pençşenbih. 

İhrâc-ı ordu-yı hümâyûn be-sahrâ-yı Dâvûdpaşa.

Yevm-i cum‘airtesi, fî 4 R, sene 1128, fî 17 Mart, sene 1128. İhrâc-ı 

donanma-yı hümâyûn.

Yevm-i pazar, fî 5 R, sene 1128. Kānûn-ı kadîm üzre Kubbealtı ’nda 

dîvân olup bir kıst mevâcib ihrâc olunmuşdur.

Fî 7 R, sene 1128, fî 20 Âzer, yevm-i salı.

Yevm-i çehârşenbih, fî 8 R, sene 1128. Yevm-i mezbûrda Dergâh-ı Âlî 

cebecileri kānûn-ı kadîm üzre müretteb ve müsellah ocaklarından ihrâc, 

alay ile huzûr-ı hümâyûndan geçüp Dâvûdpaşa Sahrâsı ’na nüzûl eylediler.

Fî 21 mâh-ı Âzer, pençşenbih, fî 9 R, sene 1128. Yevm-i mezbûrda 

Dergâh-ı Âlî topcıları kānûn-ı kadîm üzre ve top arabacıları ocaklarından 

ihrâc, huzûr-ı hümâyûnda alay [ile] geçüp Dâvûdpaşa Sahrâsı ’na nüzûl 

eylediler.

Fî 22 Mart,256 sene 1128, yevmi’l-cum‘a, fî 10 R, sene 1128. Yevm-i 

mezbûrda şevketlü Pâdişâhımız Hazret-i Eyyûb -ı Ensârî ’den Harem-i 

Hümâyûn’ıyla hareket buyurup izz ü sa‘âdetle Sarây-ı Âmire’ye nüzûl bu-

yurdılar.

Fî 23 Mart, yevmi’l-cum‘airtesi, fî 11 R, sene 1128. Yevm-i mezbûrda 

kānûn-ı kadîm üzre şevketlü Pâdişâhımız Sarây-ı Cedîd’den tertîb-i alay 

üzre sâ‘at birde iken ata binüp Dîvânyolı ’ndan ve Aksarây ’dan Dâvûdpaşa 

Sahrâsı ’na nüzûl buyurdılar, fî 24 Mart.

Meks, fî 12 R, fî 25 Mart.

Meks, fî 13 R, fî 26 Mart.

Meks, fî 14 R, fî 27 Mart.

Meks, fî 15 R, fî 28 Mart.

Meks, fî 16 R pençşenbih, fî 29 Mart. Yevm-i mezbûrda kānûn-ı ka-

dîm üzre erbâb-ı dîvân ve ağayân-ı ocak otâğ-ı hümâyûna cem‘ olunup 

Sancağ-ı Şerîf Vezîr-i A‘zam Dâmâd-ı Şehriyârî Alî Paşa  hazretlerine teslîm 

olunup alay ile otâğ-ı Hazret-i Sadr-ı Âlî’ye nüzûl eylediler.

256 Metinde ر
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Meks, fî 17 R, yevmi’l-cum‘a, fî 30 Mart. Yevm-i mezbûrda Vezîr-i 

A‘zam hazretlerinin tuğı Vidoz  sarây kurbına nüzûl eylediler.

Meks, fî 18 R, yevmi’l-cum‘airtesi, fî 31 Mart. Yevm-i mezbûrda otâğ-ı 

Hazret-i Sadr-ı Âlî Dâvûdpaşa Sahrâsı ’ndan hareket buyurup İncirli  karye-

sine nüzûl olundı. Yevm-i mezbûrda ufacık dolu yağmışdur.

Meks, fî 19 R, yevm-i pazar, fî gurre-i Nîsân, sene 1128, kızıl yumurta.

Meks, fî 20 R, fî 2 Nîsân.

Meks, fî 21 R, fî 3 Nîsân. 

Meks, fî 22 R, fî 4 Nîsân.

Meks, fî 23 R, fî 5 Nîsân.

Meks, fî 24 R, fî 6 Nîsân.

Meks, fî 25 R, fî 7 Nîsân.

Meks, fî 26 R, fî 8 Nîsân.

Meks, fî 27 R, fî 9 Nîsân.

Meks, fî 28 R, fî 10 Nîsân.

Meks, fî 29 R, fî 11 Nîsân.

Meks, fî gurre-i Ca, fî 12 Nîsân.

Meks, fî 2 Ca, fî 13 Nîsân.

Meks, fî 3 Ca, yevmi’l-cum‘airtesi, fî 14 Nîsân. Yevm-i mezbûrda Nem-

çe  Çasarı’nın mektûbı gelüp ve mefhûm-ı mektûb budur ki, “Dîndaşımız 

olan Venedik  tasarrufında olan kılâ‘ları yine kadîmi üzre mâlları ve evlâd-

ları ve ıyâlleri ile gerüye redd ü teslîm eylen.” diyü ba‘zı halt-ı kelâm tahrîr 

itmiş. Çünki mefhûm ma‘lûm-ı hümâyûn olup umûm müşâveresi iktizâ 

idüp müşâvere olundukda Körfös  menâzillerinin zehâ’iri tahvîl olunup 

Nemçe üzerine sefer muhakkak olduğı iş‘âr olunmuşdur.

Meks, fî 4 Ca, yevm-i pazar, fî 15 Nîsân, sene 1128. Yevm-i mezbûrda 

Hazret-i Eyyûb  Sultânî ’de Vezîr-i A‘zam Sarâyı’nda müşâvere olunmuşdur. 

Meks, fî 5 Ca, yevm-i pazarirtesi, fî 16 Nîsân.

Meks, fî 6 Ca, fî 17 Nîsân.

Meks, fî 7 Ca, fî 18 Nîsân.

Meks, fî 8 Ca, fî 19 Nîsân.

Meks, fî 9 Ca, fî 20 Nîsân.
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Meks, fî 10 Ca, yevm-i cum‘airtesi, fî 21 Nîsân. Yevm-i mezbûrda 

Mevkūfâtî İbrâhîm Efendi  Yazıcı-i sâbık Ağa-i Dârü’s-Sa‘âde, Niş  Kal‘a-

sı ’na umûr-ı mühimme ile ta‘yîn buyurılup ve Hazîne-i Âmire’den iki bin 

beş yüz gurûş kendüye teslîm, ba‘zı umûr-ı mühimmeye sarf ve: “Her ne ki 

iktizâ ider ise tarafımıza bildiresiz ve her ne ki işler isen cümle işin ma‘mû-

lün-bihdür. Bütün intihâ-yı serhadlere dek iktizâ iden ahvâl sana müfev-

vezdür.” diyü bilesince otuzdan mütecâviz dîvân çavuşları ve Edirne  ustası 

otuz kadar bostâncı ile ve gediklü ağalarından bir mikdâr ağalar ve ba‘zı 

kalemden kâtibler ta‘yîn olunup revâne oldı.

Meks, fî 11 Ca, fî 22 Nîsân, sene [1]128.

Meks, fî 12 Ca, fî 23 Nîsân, an rûz-ı Hızır, sene 1128.

Meks, fî 13 Ca, fî 24 [Nîsân].

Meks, fî 14 Ca, fî 25 Nîsân.

Meks, fî 15 Ca, fî 26 Nîsân.

Meks, fî 16 Ca, yevmi’l-cum‘a, fî 27 Nîsân, sene 1128. Yevm-i mez-

bûrda şevketlü Pâdişâhımızın tûğ-ı hümâyûnları Küçükçekmece  menzili-

ne azîmet ve Sadr-ı A‘zam hazretleri tuğı İpşir Hüseyin Paşa  mîr-i mîrân 

der-mutasarrıf-ı İznikmid  silâhdâr-ı Şehriyârî der-sâbık, konakçı olduğı 

hasebiyle Büyükçekmece  menziline nüzûl olundı.

Menzil-i Çekmece-i Sağîr  ve Çekmece-i Kebîr , fî 17 Ca, yevm-i cum‘a-

irtesi, fî 28 Nîsân. Yekûn-ı eyyâm-ı meks be-sahrâ-i Dâvûdpaşa: 34. Yevm-i 

mezbûrda Dâvûdpaşa Sahrâsı ’ndan ordu-yı hümâyûn hareket idüp Pâdişâ-

hımız Küçükçekmece  menziline nüzûl ve Sadr-ı A‘zam hazretleri Büyük-

çekmece  menziline nüzûl buyurdılar. 

[270b] Menzil-i Silivri , sâ‘at 6, fî 18 Ca, fî 29 Nîsân.

Menzil-i Çorlı , [sâ‘at] 8, fî 19 Ca, fî 30 Nîsân.

Menzil-i Karışdıran , sâ‘at 6, fî 20 Ca, fî gurre-i Mayıs.

Menzil-i Burgos , [sâ‘at] 4, fî 21 Ca, fî 2 Mayıs.

Menzil-i Baba-yı Atîk , [sâ‘at] 4, fî 22 Ca, fî 3 Mayıs.

Menzil-i Hafsa , [sâ‘at] 6, fî 23 [Ca], fî 4 Mayıs.
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Menzil-i Edirne , [sâ‘at] 5, fî 24 Ca, [yevm-i] cum‘airtesi, fî 5 Mayıs. 

Yevm-i mezbûrda ahâlî-i Edirne  istikbâl idüp kānûn-ı kadîm üzre Edirne 

menziline ve Sırık Meydânı ’na nüzûl buyurdılar.

Meks, fî 25 Ca, [yevm-i] pazar, fî 6 Mayıs. Yevm-i mezbûrda Vezîr-i 

A‘zam hazretleri takımıyla ve müretteb alay ile ve ağayân-ı ocâğân [ile] Haz-

ret-i Şehriyârî’ye istikbâl idüp alay ile vakār-ile doğrı Sarây-ı Hümâyûn’a 

nüzûl buyurdılar. 

Meks, fî 26 Ca, [yevm-i] pazarirtesi, fî 7 Mayıs, sene 1128. Yevm-i mez-

bûrda Kütahya  eyâletine mutasarrıf olan Mîr-i Mîrân Çavuşbaşı-i sâbık 

Türk  Ahmed Paşa  huzûr-ı hümâyûnda alay gösterdüp kırk dört bayrak 

levendât neferi ve yüz seksen kadar Enderûn  ağaları, delü ve gönüllü, otuz 

kadar iskemle sâhibi ağaları geçüp hil‘atler ilbâs buyurulmuşdur. Ve Bursa  

Mutasarrıfı Acem Paşa  dahi alay göstermişdür.

Yevm-i mezbûrda otâğ-ı Hazret-i Sadr-ı Âlî’ye Şeyhu’l-İslâm ve Kādî-as-

kerân ve meşâyih-i izâm ve ağayân-ı ocâğân ve erbâb-ı dîvân ve müsinn 

ihtiyârlar ve mîr-i mîrânlar cem‘ olup mukaddemâ tahrîr olunan Nemçe  

tarafından gelen mektûb cümlenin muvâcehesinde kırâ’at ve bu def‘a dahi 

yine cümlenin ma‘lûmları olup Sadr-ı A‘zam hazretleri baş kaldırup şöyle 

takrîr-i cevâb eyledi ki, “Çünki ahvâl böyle oldı, bizim şimdi azîmetimiz 

Körfös  üzerine mi münâsibdür veyâhûd Belgrad  cânibine azîmetimiz mi 

münâsibdür?” didikde, cümlesi bir yirden şöyle cevâb virdiler ki: “Çünki 

ahvâl böyle olıcak, bizim Körfös’de işimiz nedür, bizim düşmenimiz Nem-

çe’dür. Hemân Belgrad cânibine gitmemiz münâsibdür, zîrâ kavî ve akıllı 

düşmendür.” Bu niyyete Fâtiha idüp meclis dağıldı.

Meks, fî 27 Ca, yevm-i salı, fî 8 Mayıs.

Meks, fî 28 Ca, [yevm-i] çehârşenbih, fî 9 Mayıs. Otâğ-ı Hazret-i 

Sadr-ı Âlî’ye Hazret-i Şehriyârî sa‘âdetle teşrîf buyurdılar. Belgrad  cânibin-

den menzil geldi. Ve yevm-i mezbûrda Yeniçeri Ağası Hüseyin Ağa  Edirne  

Sahrâsı’ndan hareket idüp tuğı Tekye  menziline nüzûl eyledi.

Meks, fî 29 Ca pençşenbih, fî 10 Mayıs. Yevm-i mezbûrda Yeniçeri 

Ağası Edirne  Sahrâsı’ndan hareket idüp Belgrad  cânibine revâne oldı.
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Meks, fî selh-i Ca, yevmi’l-cum‘a, fî 11 Mayıs, hâlî.

Meks, fî 1 C, [yevm-i] cum‘airtesi, fî 12 Mayıs, sene 1128. Yevm-i mez-

bûrda müşâvere-i kübrâ içün otâğ-ı Hazret-i Sadr-ı Âlî’ye cem‘ olunup ve 

Nemçe  Çasarı’nın balyozın dahi da‘vet olunup cümlenin muvâcehesinde 

mukaddemâ gelen mektûba cevâb tahrîr buyurulmuş ki: “Nemçe Çasarı 

tarafından gelen mektûba cevâb budur ki; bundan mukaddem Venedik  

keferesi hilâf-ı inhâ, nakz-ı ahd idüp Şer‘-i Mutahhara ile üzerine bi-ha-

sebi’l-iktizâ sefer îcâb itmekle düşmen-i dînin üzerine sefer-i hümâyûn 

olunup ve mahall-i me’mûreye guzât-ı İslâm ile varılup bi-avn-ı inâyet-i 

Bârî ile darb-ı şemşîr ile küffâr-ı bed-kârın hîle vü hud‘a ile alduğı kılâ‘ları 

teshîr257 ve yed-i İslâm’a yine ilhâk ve ba‘zı kılâ‘lar dahi zamm olunup bu 

sene-i mübârekede yine tekrâr üzerine azîmet üzre buyurılup henûz tekmî-

len ahz-ı intikām almakda iken küffâr-ı bed-kâr sana varup ahvâlini bildi-

rüp ve sen dahi kendüye kemâl mertebe sâhib çıkup mektûb göndermişsin 

ve bunda olan balyozunı dahi istemişsin. İmdi, çünki sen dahi nakz-ı ahd 

tarafında bulunduğun ecilden ahde vefâ itmeyüp, imdi ma‘lûmun olsun 

ki, balyozunı tarafına gönderilüp ve vaktine hâzır olasın. İnşâ’allâhu’r-Rah-

mân bu sene-i mübâreke seninle mukābele ve mukātele olunup senden 

dahi ahz-ı intikāmı alınur. Bilmiş ve âgâh olasın.” Ve nâmeyi ilçinin yedine 

teslîm ve [ol] günde yanına vâfir asker ta‘yîn olunup, her ocakdan Belgrad  

cânibine revâne oldı. Ve meclis dahi dağılup cümlesi menzil.258

Yekûn-ı eyyâm-ı meks-i Edirne : 7. 

[271a] Menzil-i Cisr-i Mustafâpaşa , sâ‘at 6, fî 3 C, [yevm-i] pazar, 

fî 14 Mayıs, sene 1128. Yevm-i mezbûrda Edirne  Sahrâsı’ndan ordu-yı 

hümâyûn hareket idüp şevketlü Pâdişâh-ı âlem-penâh hazretleri ol gün 

bütün takımıyla Sancağ-ı Şerîf ’e ikrâmen mükellef alay ile yemeklik olan 

mahalle dek sa‘âdetle teşrîf buyurup dört sâ‘atden ziyâde Dâmâd-ı Şeh-

riyârî ile halvet-nişîn eylediler. Yemeklik  olan mahal bâğların nihâyetinde 

ve Meriç  kenârında. Menzil-i mezbûrun yolı düz, otı ve suyı mübâh, or-

du-yı hümâyûn yiri a‘lâdur.

257 Metinde 

258 İfade burada yarım bırakılmıştır.
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Menzil-i Harmanlı , sâ‘at 6, fî 4 C, [yevm-i] pazarirtesi, fî 15 Mayıs. 

Yevm-i mezbûrda Cisr-i Mustafâpaşa ’dan ordu-yı hümâyûn hareket idüp 

Habîbce  karyesinde yemeklik olunup menzil-i mezbûra altı sâ‘atde gelindi. 

Yolı düzdür, otı ve suyı mübâhdur, üç aded sağîr cisrlerden kârgîr olmak 

üzre ubûr olunmuşdur. Harmanlı  kasabasının bir aded kebîr ve kurşun 

örtüli câmi‘si ve kârgîr hânı ve çifte hammâmı ve dekâkînleri ve yüz elli 

kadar evleri vardur, harâbesi çokdur.

Menzil-i Uludere , sâ‘at 4, fî 5 C, fî 16 Mayıs. Harmanlı  menzilinden 

ordu-yı hümâyûn hareket idüp dört sâ‘atde Uludere  menziline nüzûl olun-

dı. Uzuncaâbâd , Hâsköy  yurt yirinden sağ tarafında bir sâ‘at berâberliği 

hâlinde alarka kaldı. Yolı gāyetle eyüdür, yurt yiri dahi sulak ve otlı yirdür. 

Karye-i mezbûr bir büyük köydür, kefere evleri ve Müslümân evleri ile 

karışıkdur.

Menzil-i Semizce , sâ‘at 4, fî 6 C, fî 17 Mayıs. Uludere  menzilinden 

hareket olunup üç buçuk çeyrekde Uzuncaâbâd ’a gelinüp259 dört sâ‘atde 

Semizce  menziline nüzûl olundı. Ol gün şiddet-i bâd u bârân ve yolı dahi 

gāyetle çamur olmuşdur. Nefs-i Semizce  bir derenin içindedür, kefere kö-

yidür. İvleri elli ve altmış kadar ancak vardur. Beher yem dörder akçaya 

satılup ve alındı.

Menzil-i Kayalı , sâ‘at 3, fî 7 C, yevmi’l-cum‘a, fî 18 Mayıs. Yevm-i 

mezbûrda Semizce  menzilinden ordu-yı hümâyûn hareket idüp üç sâ‘atde 

gelindi. Ol gün sür‘atle gelinüp, konak yakın olduğından yemeklik dahi 

olmamışdur. Yolının etrâfı kısa mîşelikdür ve gāyetle eyü hevâ ile ve latîf 

yol ile gelinmişdür. Velâkin yağarlık olsa çamurı çok olup hayvânât çıkmak 

güç olur ve meşhûr [ve] mütevâtirdür. Karye-i mezbûr kefere köyidür, yüz 

elli ev kadar ancak vardur.

Menzil-i Papaslı , sâ‘at 4, fî 8 C, fî 19 Mayıs. Yevm-i mezbûrda Kayalı  

menzilinden hareket olunup yolının sağı ve solı kısa mîşelik ile yürilüp yolı 

sarp olmamak üzre latîf hevâ ile dört sâ‘atde Papaslı  menziline nüzûl olun-

dı. Nefs-i kasaba-i Papaslı  bir büyük kasabadur. Bir minâreli kârgîr câmi‘si 

259 Bu kelimeden sonra “Kayalı  menziline iki buçuk sâ‘atde sür‘atle oldı.” ibaresi yazılmış, sonra bu iba-

renin üzeri çizilerek iptal edilmiştir.
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ve kârgîr hânı, çârşû ve pâzârı mükellef, evleri yüzden mütecâviz, ekserîsi 

saz örtülidür. Âb u hevâsı sakîldür, pirinç yatağı yirdür. Filibe  Monlâsı 

kasaba-i mezbûre kurbında selâmlamışdur.

Menzil-i Filibe , sâ‘at 5,5, fî 9 C, [yevm-i] pazar, fî 20 Mayıs. Yevm-i 

mezbûrda Papaslı  menzilinden ordu-yı hümâyûn hareket idüp kasaba-i 

ahâlî bütün çıkup istikbâle durup tertîb-i alay ile beş buçuk sâ‘atde men-

zil-i mezbûra nüzûl olundı. Velâkin yeniçeri neferâtı ve cebeci ve topcı 

neferâtları alaya durmamışlardur. Şiddet-i bâd u bârân vâki‘ olup kasaba-i 

mezbûrı yarım sâ‘at mikdârı geçilüp öyle nüzûl olundı. İstenkame  didik-

leri kasaba yolun sol cânibinde kalup kasaba-i mezbûra bir sâ‘atden ziyâ-

decedür. Nefs-i Filibe  kasaba-i kebîrdür. Cevâmi‘ ve mesâcidleri ve kebîr 

hânları ve dekâkînleri vâfir, bâzirgân yatağı olup mükellef sarâylar İstanbul  

sarâyları tavrında vâfir, velâkin âb u hevâsı sakîldür. Serçe sıtma tutduğı 

mahaldür. 

Meks, fî 10 C, fî 21 Mayıs.

Meks, fî 11 C, fî 22 Mayıs. Kırım  Hân Kaplan Girây  bu menzilde gel-

mişdür, yevm-i salı.

Meks, fî 12 C, fî 23 Mayıs.

Meks, fî 13 C, fî 24 Mayıs.

Meks, fî 14 C, fî 25 Mayıs. Yevm-i mezbûrda Tersâne-i Âmire emîni 

sâbık ordu-yı hümâyûnla me’mûr olmağla bu menzilde Niğbolı  havâlîsin-

de Irşova  Kal‘ası’n yapmak üzre ta‘yîn buyurılup revâne olmuşdur.

Meks, fî 15 C, fî 26 Mayıs. Yevm-i mezbûrda Ramazân Efendi-zâde 

Abdullâh Efendi ’ye müceddeden tahrîr ve binâ olunmasına Urkal‘ası ’na 

bâ-fermân-ı âlî ta‘yîn olunup revâne olmuşdur.

Meks, fî 16 C, [yevm-i] pazar, fî 27 Mayıs. Yevm-i mezbûrda otâğ-ı 

Hazret-i Sadr-ı Âlî’ye Kırım  Hânı Kaplan Girây  Sultân ve ağa-i ocağân ve 

erbâb-ı dîvân cem‘ ve da‘vet olunup müşâvere olunmuşdur.

Meks, fî 17 C, [yevm-i] pazarirtesi, fî 28 Mayıs. Yevm-i mezbûrda 

Vezîr-i A‘zam hazretleri Tatar Hân  Kaplan Girây  Sultân’a yemeklik idüp 
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ikrâmen kapu halkıyla bile gidüp on iki bin filori atâ ve serâsere kaplu sırt 

semmûr kürk ve hil‘at-i fâhireler ilbâs buyurulmuşdur ve vedâ‘ idüp revâne 

olmuşdur.

Meks, fî 18 C, fî 29 Mayıs, hâlî.

Meks, fî 19 C, fî 30 Mayıs, hâlî.

Meks, fî 20 C, [yevm-i] pençşenbih, fî 31 Mayıs. Yevm-i mezbûrda on 

bayrak levendât askeri ve altmış kadar içoğlanı ile Şâhsuvâr-zâde huzûr-ı 

Sadr-ı Âlî’de alay gösterüp hil‘at ilbâs buyurulmuşdur. 

[271b] Meks, fî 21 C, fî gurre-i Hazîrân, der-sene 1128. Yevm-i mez-

bûrda Yeniçeri Ağası kalkup ilerü revâne olmuşdur. Ve ahşama karîb Kapu-

dân Paşa’nın çukadârı mektûbıyla gelüp takrîr-i kelâm idüp donanma-yı 

hümâyûn kalyonları Kızılhisâr ’dan hareket idüp azm-i düşmen üzerine 

revâne olduğı haberidür.

Meks, fî 22 C, fî 2 Hazîrân. Reften-i cebeciyân-ı Dergâh-ı Âlî.

Meks, fî 23 C, fî 3 Hazîrân. Reften-i topcıyân-ı Dergâh-ı Âlî.

Yekûn-ı eyyâm-ı meks der-Filibe : 14.

Menzil-i Tatarpâzârı , sâ‘at 6, pazarirtesi, fî 24 C, fî 4 Hazîrân. Yevm-i 

mezbûrda Filibe  Sahrâsı’ndan ordu-yı hümâyûn hareket idüp sahrâ-yı 

bî-nihâye ile tozlı ve kumlı yirlerden ubûr olunup altı sâ‘atde Tatarpâzârı  

menziline nüzûl olundı. Nefs-i Tatarpâzârı  bir büyük şehrdür. Üç aded 

çifte hammâmı ve selâtîn cevâmi‘leri, çârşû-yı pâzârı mükellef ve mükellef 

mükellef hânları vâfir ve kiremid örtüli sarâylar vâfir, bâğ u bakçası mükel-

lef, âb u hevâsı latîf mahaldür. Pirinç çeltüği dahi vâfir.

Menzil-i Saruhânbeğli , sâ‘at 3,5. [Yevm-i] salı, fî 25 C, fî 5 Hazîrân. 

Yevm-i mezbûrda Tatarpâzârı,  nâm-ı dîger Yenipâzâr’dan ordu-yı hümâyûn 

hareket idüp bir mikdâr düz ova ile gidilüp, ba‘dehû yolının etrâfı ayyûka 

ser çekmiş yüce karlı dağlardan ubûr olunup beş aded kebîr ve sağîr taş ve 

ağaç cisrlerden geçilüp menzil-i mezbûra üç buçuk sâ‘atde gelindi. Nefs-i 

Saruhânbeğli  bir köydür. Bir yüce dağın dâmenine vâki‘ olup Kızderben-

di  dimekle ma‘rûf. Ordu-yı hümâyûn derbend-i mezbûrun ağzına nüzûl 
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olunup ba‘dehû ordu-yı hümâyûnda tellâl nidâ idüp mecmû‘ ağırlıklar 

gündüzden gidüp kat‘â bir ağırlık kalmıya. Âb u hevâsı latîf bir mürtefi‘ 

mahalle ordu-yı hümâyûn vâki‘ olmuşdur.

Menzil-i Ilıca , sâ‘at 7,5, fî 26 C, fî 6 Hazîrân. Saruhânbeğli ’den hareket 

olunup yurt yirinden derbend ağzı bir buçuk sâ‘atdür. Ba‘dehû derbend-i 

azîme girilüp yemîn ü yesârı sengistân, ayyûka ser çekmiş yüce karlı dağ-

lar ve ortasından nehr-i Köstendi[l] Suyı cereyân idüp nehr-i mezbûrun 

üzerine on yedi aded kârgîr ve ağaç cisr-i kebîr vaz‘ olunup velâkin yol-

ları tathîre muhtâc olup üç ay mukaddem etrâf u eknâfdan rencber ve 

neccârlar cem‘ olunup harc-ı râhların mîrîden virilüp gāyetle eyü tathîr 

olunduğından guzât-ı İslâm pek zahmet çekmeyüp ve ağırlık dahi râhat 

ile geçmişlerdür. Bundan mukaddem derbend-i mezbûrda Nemçe  seferleri 

zuhûr itdikde guzât-ı İslâm zahmet çeküp ve ağırlıklarının dahi vâfiri sarp 

yirlerden geçemeyüp nehr-i azîme dökilüp vâfir cân telef olur imiş. Bâ-

husûs haydûd eşkıyâsı dahi tuğyân üzre olurlar imiş. Elhamdülillâhi Te‘âlâ 

ferd-i vâhidin burnı kanamayup ve ağırlık dahi kat‘â zahmet çekmemişdür. 

Yedi buçuk sâ‘atde menzil-i mezbûra nüzûl olundı. Yurt yiri gāyetle müfer-

rih ve çemen-zârlık ve etrâfımız dahi yüce karlı dağlardur. Samakov  Dağ-

ları, Despot  Dağları dimekle meşhûrdur. Ilıca  bir küçük köydür, kefere ile 

Müslümân karışıkdur.

Menzil-i İhtiman , sâ‘at 3,5, fî 27 C, fî 7 Hazîrân. Ilıca  menzilinden 

hareket olunup yolının etrâfı kısa mîşelik yirlerden ve bir aded muhtasar 

cisr-i kebîr-i taşdan ubûr olunup İhtiman  menzilini yarım sâ‘at kadar geç-

dikden sonra öyle nüzûl olundı. Nefs-i İhtiman  bir büyücek köy manendi 

kasabadur, yiri260 kem değildür. Yurt yiri a‘lâdur, otı ve suyı mübâhdur. 

Menzil-i Yenihân , nâm-ı dîger Ormanlı , sâ‘at 5, fî 28 C, fî 8 Hazîrân. İh-

timan  menzilinden hareket olunup inişli ve yokuşlu yirlerden ve ba‘zı mahal-

ler ki dayyık ve nısf[ı] mertebesi su‘ûbetli yirlerden ubûr olunup beş sâ‘atde 

Ormanlı menziline nüzûl olundı. Yevm-i mezbûrda Kaplan Girây  Sultân’ın 

birâder-zâdesi Selîm Girây  Sultân on bin Tatar  leşkeri ile ordu-yı hümâyûna 

dâhil oldı ve ol gün yine Niş  Kal‘ası ’na bâ-fermân-ı âlî ta‘yîn olundı.

260 Metinde 
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Menzil-i Sofya , sâ‘at 6, fî 29 C, yevmi’l-cum‘a, fî 9 Hazîrân. Ormanlı 

menzilinden hareket olunup yek-pâre düz ova ile gidilüp ve etrâfımız yüce 

karlı dağlar olup latîf hevâ ile Gurbelan  nâm mahalde yemeklik olunup, 

ba‘de’t-ta‘âm ağaç cisr-i kebîrden ubûr olunup karye-i Gurbelan’dan ce-

reyân iden nehrin ismi İskır ’dur. Niğbolı ’da cem‘ oldukda büyük su olup 

ol yirde dahi nehr-i mezbûrun adına Nehr-i Lom  dirler, Nehr-i Tuna ’ya 

karışır. Alay ile altı sâ‘atde nüzûl olundı. Ol gün Yeniçeri Ağası Hüseyin 

Ağa  kalkup ilerüye gitmişdür, selâmda bulunmamışdur. 

[272a] Meks, fî gurre-i Receb, yevm-i pazar, fî 10 Hazîrân, sene 1128.

Meks, fî 2 Receb, fî 11 Hazîrân. Yevm-i mezbûrda kasaba-i mezbûrun 

içindeki ılıcayı tathîr itdirüp sa‘âdetle teşrîf buyurup ve ahşam namâzın 

dahi kılup avdet eylediklerinde, bu hakîr refîkimiz olan ehibbâmız ile ya-

ne-i mezbûra varup ûd u anber râyihası dopdolu ve kebîr havz-ı pâk billûra 

benzer, soyunup ve girüp sâ‘at beşe varınca ol kadar zevk u safâ-bahş olun-

muşdur ki vasf olunmaz, elhamdülillâhi Te‘âlâ.

Meks, fî 3 Receb, fî 12 Hazîrân.

Meks, fî 4 Receb, fî 13 Hazîrân.

Meks, fî 5 Receb, [yevm-i] pençşenbih, fî 14 Hazîrân. Yevm-i mezbûr-

da Sipâhîler Ağası-i sâbık Diyârbekir  Mutasarrıfı Mîr-i Mîrân Ahmed Paşa  

alay göstermişdür. Leh  ilçisi, Orta Macar  ilçisi ordu-yı hümâyûna dâhil 

olup mu‘azzez ve mükerrem olunup başka çadırlar virilüp ta‘yînât dahi 

müstevfâ virilmişdür.

Meks, fî 6 Receb, yevmi’l-cum‘a, fî 15 Hazîrân. Yevm-i mezbûrda Leh  

ilçisi rikâb-ı Hazret-i Sadr-ı Âlî’ye yüz sürmüşdür. Ve tûğ-ı Hazret-i Sadr-ı 

Âlî dahi gitmişdür.

Yekûn-ı meks, nezd-i [Sofya ]: 6.

Menzil-i Halkalı , sâ‘at 6, fî 7 Receb, [yevm-i] cum‘airtesi, fî 16 Hazîrân. 

Yevm-i mezbûrda Sofya  Sahrâsı’ndan hareket olunup ve yine düz ova ile gi-

dilüp dört sâ‘atde yemekliğe gelinüp, ba‘de’t-ta‘âm yine düzlük ile gidilüp 

altı sâ‘atde Halkalı  menziline nüzûl olundı. Yurt yiri bir düz ve çemen-zâr-

lık ve müferrih yirdür. Nefs-i Halkalı  bir çıblak taşlık dağın eteğinde vâki‘ 
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olup Müslümânân ile kefere evleri karışıkdur ve evleri saz örtülidür. Yevm-i 

mezbûrda Orta Macar  Kıralı’ndan hufyeten bir mektûb gelüp ve cevâbın 

dahi alup ve yine revâne oldı. Rakobsa-oğlı ’nın261 gelen âdemîsi mesfûra 

bir kat mükemmel esvâb ve harclık virilmişdür.

Menzil-i Sarıbarut , sâ‘at 6,5, fî 8 Receb, fî 17 Hazîrân. Halkalı  menzi-

linden hareket olunup iki buçuk sâ‘atde Dragman Boğazı  [nâm] mahalle 

gelinüp derbend-i mezbûrdan yüzi aşağı bir vâfir yürinüp yolının etrâ-

fı yüce ağaçlar ve sık ormanlar olup altı buçuk sâ‘atde menzil-i mezbûra 

nüzûl olundı. Yurt yiri bayır yüzine vâki‘ olmağla perîşân konuldı. Nefs-i 

Sarıbarut  harâc-güzâr re‘âyâsıdur, otı ve suyı mübâhdur.

Menzil-i Şehrköyi , sâ‘at 4,5, fî 9 Receb, fî 18 Hazîrân. Sarıbarut  men-

zilinden hareket olunup düzlük ile gidilüp şehr-i mezbûrı bir sâ‘at ilerü 

geçilüp öyle nüzûl olundı. Nefs-i Şehrköyi  bir mürtefi‘ mahalle vâki‘ olup 

kullesi ve vâfir evleri ve mükellef mükellef sarâyları, çârşû ve bâzârı mükel-

lef. Sofya  [sene]sinden mukaddem gāyetle ma‘mûr ve şen [ü] âbâdân idi. 

Kefere istîlâsında harâb, ba‘zı yirleri dahi öyle hâlâ harâbdur. Âb u hevâsı 

latîfdür.

Menzil-i Palanka-i Mûsâpaşa , sâ‘at 5,5, fî 10 Receb, fî 19 Hazîrân. 

Şehrköyi  menzilinden hareket olunup tozlı ve sengistân yirlerden yüri-

lüp, yemîn ü yesârı güngörmez ormanlık Sarımîşelik  dimekle Urûm ’da ve 

Acem ’de anılmışdur. İnişli ve yokuşlu mahallerden ubûr olunup beş buçuk 

sâ‘atde gelindi, şehr-i mezbûrı bir buçuk sâ‘at geçilüp öyle nüzûl olun-

dı. Ordu-yı hümâyûn perîşân konuldı. Ormanlık olduğından âb u hevâsı 

latîfdür. Palanka-i mezbûrun altı aded kullesi, burûc [u] bedenleri vardur. 

Arkası dağa olup dağ-ı mezbûrun dibinden on beşden mütecâviz kaynar-

calar çıkup billûra benzer. Her biri birer ikişer değirmen yüridüp, şehr-i 

mezbûrun nihâyetinde bir büyük su olup Sarıbarut  Suyı dahi dirler. 

Adana  Mutasarrıfı Mîr-i Mîrân Cân Aslan-zâde  on yedi bayrak leven-

dât askeri ile bu mahalde alay göstermişdür.

Menzil-i Niş , sâ‘at 6,5, fî 11 Receb, [yevm-i] çehârşenbih, fî 20 Hazîrân. 

Yevm-i mezbûrda palanka-i mezbûrdan ordu-yı hümâyûn hareket idüp bir 

261 Metinde כ .şeklinde kaydedilen kişi Rakoçi-oğlı olmalıdır ر ا
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buçuk sâ‘atden mütecâviz bayır yukarı çıkılup ve yüzi aşağı inilüp gāyetle 

balkanlık ve ormanlık Kızılderbend  dimekle meşhûrdur. Balkan -ı mezbû-

run nihâyetinde ve dağın dâmeninde ılıcanın kendüsinde yemeklik olup, 

ba‘de’t-ta‘âm yemeklikden alaylar bağlanup saff der-saff selâmlayup altı bu-

çuk sâ‘atde yemekliğe gelindi. Alayda mevcûd bulunanlardur, zikr olunur: 

Urûm  eyâletine mutasarrıf Sarı Ahmed Paşa  mîr-i mîrân eyâleti askeri ve 

kapu halkı ile ve Mahmûd Beğ -zâde ve dört aded beğler dahi, Cân As-

lan-zâde  ve Acem Paşa , İpşir Hüseyin Paşa  ve altı bin mîrî Arnavud  mîrî 

piyâde, on bin kadar yeniçeri ve üç bin kadar cebeci ve iki bin kadar topcı 

ve beş yüz kadar top arabacısı. Tatar  Hân-ı âlî-şânın birâder-zâdesi Selîm 

Girây  Sultân yevm-i mezbûrda mevcûd bulunmuşdur.

Şa‘îrin beher yemi altışar paraya satıldı ve alındı. Seksen direm nân bir 

akçaya, revgan-ı sâf kıyyesi on sekiz paraya, kahve yetmiş paraya, pirinc 

bir gurûşa, sabun on sekiz paraya, lahm dört paraya, revgan-ı şem‘ on bir 

paraya satıldı ve alındı.

[272b] Meks, fî 12 Receb, [yevm-i] pençşenbih, fî 21 Hazîrân. Yevm-i 

mezbûrda Leh  ilçisi Vezîr-i A‘zam Serdâr-ı Ekrem hazretlerinin rikâb-ı sa‘â-

detlerine yüz sürüp ve vedâ‘ idüp rikâb-ı hümâyûna gönderildi.

Meks, fî 13 Receb, fî 22 Hazîrân. Leh  ilçisi Edirne ’ye revâne oldı.

Meks, fî 14 Receb, [yevm-i] cum‘airtesi, fî 23 Hazîrân. Yevm-i mezbûr-

da Niş  Kal‘ası ’nın en[s]esinde ve dağın dâmeninde bir müferrih-fezâ mahal 

olup Serdâr-ı Ekrem hazretleri ol mahalle sâyebân gönderüp ve mahsûs 

Tatar  askerine ziyâfet olunup altı bin nân ve yüz elli kîle pirinç, mikdârınca 

revgan-ı sâf, yüz aded koyun ve üç yüz aded sığır hâzır u âmâde tabh olu-

nup, ba‘de’t-ta‘âm hil‘atler ilbâs buyurılup çuka ferâceye kaplu sırt semmûr 

kürk Selîm Girây  Sultân’a ilbâs buyurulmuşdur.

Meks, fî 15 Receb, fî 24 Hazîrân. Yevm-i mezbûrda ordu-yı hümâyû-

nun içinden söz sav oldı ki: “Gerüde Halkalı  menzilinde haydûd eşkıyâsı 

zuhûr, mukātele ve muhârebe olup vâfir cân telef olmuş.” diyü. Velâkin 

sıhhati budur ki; Aydın  eşkıyâlarından sekiz bayrak piyâde ve süvârî men-

zil-i mezbûrda iken yine kendü beynlerinde nizâ‘ ve mücâdele oldukda 

birbirlerine dal-pala ve kılıç olup yigirmiden mütecâviz yaralu ve bir [i]ki 
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kaçı şehîd olup, ba‘dehû haydûda çıkarup da cürmlerin setr ideler. 

Meks, fî 16 Receb, fî 25 Hazîrân. Yevm-i mezbûrda Eflak  cizyesi mâlın-

dan altmış bin gurûş Hazîne-i Âmire’ye teslîm olunmuşdur.

Meks, fî 17 Receb, [yevm-i] salı, fî 26 Hazîrân. Yevm-i mezbûrda Urû-

mili  Vâlîsi Sarı Ahmed Paşa  eyâletiyle Belgrad  cânibine revâne oldı. Ve 

Belgrad’da ne mikdâr zehâ’ir ve mühimmât-ı cebehâne mevcûd nâ-mevcûd 

tahrîri içün hâlâ Mevkūfatî sa‘âdetlü İbrâhîm Efendi  hazretlerin bilesince 

ta‘yîn olunup revâne olmuşlardur. 

Meks, fî 18 Receb, fî 27 Hazîrân, hâlî.

Meks, fî 19 Receb, fî 28 Hazîrân. Yevm-i mezbûrda ordu-yı hümâyûn 

içinde şâyi‘ olan söz budur ki; Venedik  donanma-yı menhûsesi kalyonla-

rı ve donanma-yı hümâyûn kalyonları Zakkilîsâ  (ــא َ ِ ِכ -ile Kefalon (َزاْك 

ya  beyninde Pakra  (َه َ ــ ْ َא ) açığında ceng olup [küffâr] münhezim olduğın 

re‘âyâdan biri Mora  Ser-askeri Kara Mustafâ Paşa ’ya haber idüp, ol dahi 

bu nusret haberi Vezîr-i A‘zam’a i‘lâm eylemiş idi. Ve Belgrad  cânibinden 

ve Varadin  Kal‘ası’ndan tabur-ı menhûsdan öyle haber alınup şâyi‘ oldı 

ki: “Bu sene Nemçe  taburı gāyetle az olup kaht dahi kemâlinde olup otuz 

binden ziyâde değil imiş.” diyü Vezîr Kethudâsı İbrâhîm Ağa ’nın meclisine 

varup musâhabet idenlerden mervîdür. Anadolı  Muhâsebecisi Seyfullâh 

Efendi ’ye Belgrad cânibine aceleten bâ-fermân-ı âlî gönderilmişdür.

Meks, fî 20 Receb, fî 29 Hazîrân.

Meks, fî 21 Receb, fî 30 Hazîrân.

Meks, fî 22 Receb, yevm-i pazar, fî gurre-i Temmûz. Reften-i tûğ-ı Haz-

ret-i Sadr-ı Âlî.

Yekûn-ı eyyâm-ı meks der-kal‘a-i Niş : 11.

Menzil-i Aleksince , sâ‘at 6, fî 23 Receb, [yevm-i] pazarirtesi, fî 2 Tem-

mûz. Yevm-i mezbûrda Niş  Sahrâsı’ndan hareket olunup yolı çamurlı ve 

yemîn ü yesârı sık ormanlık iki aded taş köprüden ve bir [i]ki kaç dahi ufa-

cık köprülerden ubûr olunup yokuşlı mahallerden dört sâ‘atde yemeklik 

olan mahalle nüzûl ve ba‘de’t-ta‘âm yine yolca gidilüp altı sâ‘atde Aleksince 
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menziline nüzûl olundı. Yurt yiri ormanlık olduğından perîşân konuldı. 

Niş Kal‘ası ’ndan cereyân iden su bu menzilde dahi cereyân ider. Nefs-i 

Aleksince  boğaz ağzına saklanmış bir kefere köyidür. Elli ve altmış kadar 

ev ancak vardur ve palankası yokdur. Yolda iki mahalde pandol beklerler 

ve mîrîden ulûfelerin alurlar, haydûd eşkıyâsın mazarratın def‘ içün. Şa‘îrin 

beher yemi yedişer paraya fürûht olundı.

Menzil-i Razine , [sâ‘at] 4, fî 24 Receb, fî 3 Temmûz, der-menzil-i Kına-

lı-oğlu Çiftliği, sâ‘at 1,5. Aleksince  menzilinden hareket olunup üç sâ‘atde 

yemekliğe gelinüp, yemeklik olan mahal ki Razine  menzilidür, ba‘de’t-

ta‘âm Kınalı-oğlu Çiftliği ’ne gidilüp dört sâ‘atde nüzûl olundı. Yollarının 

etrâfı korılık ve müntehâ ağaçlar ve gāyetle düzdür. Nefs-i Razine  menzili 

bir küçük kefere köyidür. Derûnında bir kârbân kârgîr hânı vardur üsti ki-

remid örtüli, zehâ’iri bu hânda cem‘ olmuşdur. Kınalı-oğlu Çiftliği  harâb-

dur ve şenlik dahi yokdur. Otı ve suyı mübâhdur, cereyân iden su Niş ’den 

cereyân iden sudur. İki mahalde pandol-hânesi olup mîrî ulûfelü beşlüler 

ta‘yîn olup haydûd eşkıyâsın mazarratın def‘ içün.

Yevm-i mezbûrda sadr-ı a‘zam ağalarından Süleymân Paşa  kethudâsı 

Yek-çeşm Mehemmed Ağa  Körfös  cânibinde ser-asker olan Mîr-i Mîrân 

Kara Mustafâ Paşa ’dan gelüp, bu hakîr kendüyi da‘vet idüp çadırımız[d]a 

mezbûr şöyle takrîr-i cevâb eyledi ki: “Donanma-yı hümâyûn kalyonları 

ve ince donanma-yı hümâyûn kayıkları umûmen Kapudân Paşa hazret-

leri ile gelüp Afrendos  (وْس ُ ْ َ ْ  .Limanı’na girüp azîm şenlikler eylediler (آ

Körfös Adası’nın karşusı üç mil kadar ancak vardur. Tertîb böyle idi ki, 

berren ve bahren ada-i mezbûrı muhâsara itmek üzrelerdi. Venedik  do-

nanma-yı menhûsesi dokuz gün kadar eyyâm kendülerinin olup donan-

ma-yı hümâyûn kalyonlarının üzerine havfından gelmeyüp engine gidüp 

[273a] ince donanma-yı menhûsesi Körfös’den içerüye gitmişdür. Sahîh 

haber budur.”

Menzil-i Perakin , sâ‘at 3,5, fî 25 Receb, fî 4 Temmûz. Yevm-i mez-

bûrda Kınalı-oğlu Çiftliği ’nden hareket olunup Perakin  menziline üç bu-

çuk sâ‘atde nüzûl olundı. Menzil-i mezbûrun yolının iki tarafı korılık ve 

müntehâ ağaçlık ve gāyetle latîf yirlerden ubûr olunup ve bir yirde pan-

dol-hânesi olup ulûfelü mîrî piyâde levendâtı selâmlayup haydûd eşkıyâ-
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sın mazarratın def‘ içün gelinmişdür. Nefs-i Perakin  bir düzce ormanlık 

içinde vâki‘ olup bir küçük câmi‘si vardur ve bir aded kebîr hânı var. Çifte 

hammâmı dahi var imiş. Kasaba-i mezbûr kefere istîlâsında harâb olup 

hâlâ öyle harâb olmuş yatur. Ve yetmiş seksen mikdârı evleri ve dekâkînleri 

dahi [vardur], ekseriyyâsı kefere evleridür. Câmi‘nin ve hânın üsti kiremid 

örtülidür. Balkanlardan cereyân iden sular kasaba-i mezbûrda cem‘ olunup 

ismine Yaslak  Suyı dahi dirler. Konak yiri ormanlıkdur, hevâsı gāyetle al-

çakdur ve suyı gāyetle eyüdür. Kasaba-i mezbûrenin kurâları vâfir vardur. 

Ordu-yı hümâyûn nüzûl eyledikden sonra Şıkk-ı Evvel Defterdâr[ı] el-Hâ-

cî Mehemmed Efendi  mühimmât-ı cebehâne ve zehâ’ir tekmîli henûz nâ-

tamâm olmağla Belgrad  Kal‘ası’na sür‘atle revâne olmuşdur. Şa‘îrin beher 

yemi sekizer akçaya fürûht olunmuşdur. Bu menzilinde Timürkapu  ve 

Güğercinlik  cereyân Nehr-i Tuna  berâberliğidür. Düşmen-i bî-dîn Nehr-i 

Tuna’nın karşu yakasından Sib  Palankası’ndan gelüp kasd itmesün içün on 

bin mikdârı asker Timürkapu ve ol havâlîlere ta‘yîn olunmuşdur.

Menzil-i Yagodina , sâ‘at 5, fî 26 Receb, [yevm-i] pençşenbih, fî 5 Tem-

mûz. Yevm-i mezbûrda Perakin  menzilinden hareket olunup ve düzlik ile 

gidilüp ve menzil-i mezbûrun yolının iki tarafı balkan dur ve iki sâ‘atde 

yemeklik olan mahal ki Morova  Köprüsi’nin öte tarafıdur. Nefs-i Morova 

Köprüsi’nin iki tarafı kalın dikme ağaçlardan palanka olup her birinde 

yedişer ve sekizer şâhî topları olup şenlikler eylemişlerdür. Ve mîrî yirlü 

beşlü levendâtı mecmû‘ısının hâneleri ve re‘âyâlarının hâneleri palanka-i 

mezbûrenin derûnında vâki‘ olup ve etrâfı hendekdür, cisr-i kebîri muhâ-

faza ve haydûd eşkıyâsın mazarratın def‘ içün. Gāyetle mahûf mahaldür. 

Sofya  Dağlarından ve ol havâlîlerden bu mahalle gelinceye dek ne kadar 

cereyân iden sular var ise cem‘ olup bu mahalde ismine Morova Suyı dirler. 

Ba‘de’t-ta‘âm yola revâne olup ormanlıklar içinden dört sâ‘atde Yagodina  

menziline nüzûl olundı. Otâğ-ı Hazret-i Sadr-ı Âlî bir yüksek, bir mürtefi‘ 

mahalle ve korılık içine vâki‘ olmuş, âb u hevâsı latîf mahaldür. Nefs-i Ya-

godina  kasabası bir ovanın nihâyetinde vâki‘ olup İstanbul  tavrında cevâ-

mi‘ ve mesâcidleri ve mükellef ve mükellef sarâyları ve çifte hammâmları ve 

kârgîr kârgîr hânları, çârşû-yı pâzârı mükellef olup Sofya  senesi Nemçe  ke-

feresinin tuğyânı sebebiyle hîn-i istîlâda yed-i küffâra girift olup harâb en-
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der-harâb olup, bu hakîr üç sene Sultân Mustafâ  asrında sefer-i hümâyûn 

oldukda kasaba-i mezbûra uğrayup ve bin yüz yigirmi sekiz senesi sefer-i 

hümâyûnda dahi uğradıkda yine harâb görüp ma‘mûr olmamış gördük ve 

bu def‘a varoşı. 

Menzil-i Batanca , sâ‘at 5, fî 27 Receb, fî 6 Temmûz. Yagodina  menzi-

linden hareket olunup yolının etrâfı kûh-ı balkanlık ve sık ağaçlık, inişli ve 

yokuşlu mahallerden ubûr ve Devebağırdan  mahalle gelinüp ve nihâyetin-

de bir Müslümân köyi vardur, Dâmâd Hasan Paşa  vezâretinde iskân olun-

muş idi. Bir hayli ma‘mûr262 köy, cümle tekâlîfden mu‘âf ve müsellemler-

dür. Haydûd eşkıyâsın mazarratın def‘ içün beklerler, su‘ûbetlü yirlerden 

mahûf mahûf yirlerden ubûr olunup beş sâ‘atde nüzûl olundı. Yurt yirine 

gelmezden mukaddem Fransız  balyozının tercümânı yolca gider iken kes-

ret-i nâs içinde yolın sol tarafında orman içinden biraz piyâde âdem çıkup 

dal-pala ve tüfeng ile tercümân-ı mesfûrı beş on yirinden urup ve helâk 

eylemişlerdür. Yanına cem‘ olup gavrına irinceye dek orman içine girüp 

uranlar orman takrîbiyle halâs olmuşlardur. Ukalâdan ba‘zı kimesneler 

beynlerinde bu mâdde husûsında söz ve sâz olundukda “Sû-i tedbîrdür.” 

diyü cevâb virdiler. [273b] Nefs-i Batanca  kasabası bir sırtın dâmenine 

vâki‘ olup bütün varoşı şans263 içindedür. Üç aded kebîr hânı vardur; birisi 

kârgîr olup harâbedür, ikisi ma‘mûrdur. Bâğ u bakçaları ve bostânlıkları ve 

meyve ağaçları vâfir vardur. Yurt yiri ormanlık içinde vâki‘ olmağla perîşân 

konuldı.

Menzil-i Palanka-i Hasanpaşa , sâ‘at 5,5, fî 28 Receb, [yevm-i] cum‘air-

tesi, fî 7 Temmûz. Yevm-i mezbûrda Batanca  menzilinden hareket olunup 

bir cüz’ mikdârı düzlik ile gidilüp, ba‘dehû yüzi aşağı sarplık ile yürilüp beş 

buçuk sâ‘atde yurt yirine gelindi. Nefs-i Hasanpaşa Palankası  şansdandur 

ve kârgîr değildür. Elli ve altmış kadar evleri olup, ol dahi şans içindedür. 

İstîlâdan mukaddem ma‘mûr ve mu‘azzam şehrdi, istîlâda harâb olup hâlâ 

harâb ender-harâb gördük. Hemân âsâr-ı binâda[n] cevâmi‘lerin minâre-

leri kalmışdur. El-hâletü hâzihî264 bir sağîr tahta minâreli câmi‘si vardur. 

262 Metinde ر אَء
263 Yan yana çakılmış ağaç kazıklar yardımıyla ve toprak doldurularak yapılan, çevresi hendekle çevrili 

küçük kale, palanka.

264 “Henüz, şimdi, bugünkü günde” manalarında Arabî bir deyiş.
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Kasaba-i mezbûrun etrâfı ovadur ve dahi ilerüsi bütün kûh-ı balkandur. 

Kasaba-i mezbûrun suyı dere suyıdur ve ekserinin suyı kuyulara muhtâc-

dur. Bir şîrîn kasabadur.

Menzil-i Kolar , sâ‘at 4, fî 29 Receb, fî 8 Temmûz. Yevm-i mezbûrda 

Hasanpaşa Palankası’ndan hareket olunup yolı gāyetle düzdür. Yolının iki 

tarafı korılık olup kaçamak yirleri dahi çokdur. Bir gün ve bir gice bâd u 

bârân-ı şedîd bi-emrillâhi Te‘âlâ vâki‘ olmuşdur. Nefs-i kasaba-i Kolar , otuz 

kırk kadar evleri olup varoşı bütün şans içindedür, ol dahi harâbedür. Bir 

küçük sırtın dâmenine vâki‘ olup etrâfı açıkdur, mesdûd değildür. Sekiz 

kadar sağîr ağaç cisrlerden ubûr olundı. Ordu-yı hümâyûn yiri ağaçlık ol-

duğından perîşân konuldı. Şa‘îrin beher yemi dokuz paraya fürûht olundı.

Menzil-i Hisârcık , sâ‘at 4, fî selh-i Receb, [yevm-i] pazarirtesi, fî 9 Tem-

mûz. Yevm-i mezbûrda Kolar  menzilinden hareket olunup düzlük [ile] 

gidilüp ve yine yemîn ü yesârı müntehâ yüce ağaçlıklar içinden yürilüp 

yemeklik olan mahal ki Nehr-i Tuna  kenârına inilüp, ba‘de’t-ta‘âm Nehr-i 

Tuna kenârınca gidilüp Hisârcık kasabasının içinden geçilüp öyle nüzûl 

olundı. Nefs-i Hisârcık  kasabası, Nehr-i Tuna  kenârına nısfı mertebesi dere 

içine ve nısfı mertebesi düzdedür, küçük şansı vardur. Nemçe  sulhından 

mukaddemce görüldükde kasaba-i mezbûr harâbe idi. Bu def‘a gördü-

ğümüz gāyetle ma‘mûr ve şen [ü] âbâdân olup çârşû-yı bâzârı dahi hayli 

var. Yurt yiri gāyetle alçak yirdür ve eger hevâ yağarlı olsa çamur olup bir 

vechile hayvânât çıkmaz. Bâ-husûs yarım sâ‘at mikdârı bir yokuşı vardur 

kasaba-i mezbûra gelür iken, ne‘ûzu-billâh.265 Hele bu def‘a gider iken ça-

murdan Allâh hıfz eyledi guzât-ı İslâm’ı.

Yevm-i mezbûrda Sırp 266 re‘âyâlarının iki aded Knez’i ve üç aded pa-

pas[ı] gelüp, mesfûrânlar tercümân vâsıtasıyla267 şöyle takrîr-i kelâm eyle-

diler ki: “Zemun  ve Sirem  taraflarında ne mikdâr re‘âyâ var ise mecmû‘ısı 

şevketlü Pâdişâhımızın harâc-güzâr268 re‘âyâsıyız, cümlemiz tebe‘iyyet ey-

lemişizdür.” didiklerinde mesfûrânlara birer aded gümüş değnek ve birer 

semmûr kalbak ve birer mikdâr zencîrli altun inâyet buyurılup ve yedlerine 

265 “Allâh’a sığınırız.”

266 Metinde ف
267 Önce “ile” yazılmış, sonra bunun üzeri çizilerek “vâsıtasıyla” şeklinde değiştirilmiştir.

268 Metinde ار ج و כ  
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dahi rencîde olunmamak üzre fermân-ı âlî virilüp mahall-i mezbûra re‘âyâ 

cumhûrına gönderildi. Ve guzât-ı İslâm’a iktizâ iden zehâ’iri arabaları ile 

getürüp akçaları yedlerine virilmek üzre muhkem tenbîh ve te’kîd, mes-

fûrânlar dahi kabûl eyledikleri hâlde.

Menzil-i Sahrâ-yı Belgrad , sâ‘at 4, fî gurre-i Şa‘bân, yevm-i salı, fî 10 

Temmûz. Yevm-i mezbûrda Hisârcık  menzilinden hareket olunup inişli ve 

yokuşlu mahallerden ubûr, havâle olan mahallenin mukābelesinden çeş-

meyi geçüp yemeklik olunup tertîb üzre alaylar bağlanup ordu-yı hümâyû-

na dek, ba‘de’t-ta‘âm Vezîr-i A‘zam hazretleri yemîn ü yesârına selâm virüp 

ordu-yı hümâyûna nüzûl olundı.

Meks, fî 2 Ş, [yevm-i] çehârşenbih, fî 11 Temmûz. Yevm-i mezbûrda 

sipâh ve silâhdâr ocaklarına umûm zahîresi virildi.

Meks, fî 3 Ş, [yevm-i] pençşenbih, fî 12 Temmûz. Yevm-i mezbûrda 

erbâb-ı devlet otâğ-ı Hazret-i Sadr-ı Âlî’ye da‘vet ve cem‘ olunup müşâvere 

olunmuşdur. Nemçe  Çasarı’nın müceddeden ihdâs eyledüği Raça  Palan-

kası Nehr-i Dirin  ve Nehr-i Sava ’nın cem‘ olduğı mahalde, hîn-i sulhda 

kal‘a-i mezbûr harâbe olup tarafeynden kal‘a-i mezbûra rağbet eylememek 

üzre olmuş idi. Bosna  cânibine Venedik  Seferiçün zehâ’ir cem‘ olunması-

çün Nehr-i Tuna  ve Nehr-i Sava ile getürülmek üzre tertîb olunmuş idi. 

Düşmen-i bî-dîn zahîre gemilerin salıvirmeyüp, bu sebebden yapup [274a] 

palanka-i mezbûra hâlâ günden güne metânet virmede ve vâfir toplar dahi 

bindirüp ve bu def‘a dahi üç bin mikdârı cengci piyâde ve atlu komışdur. 

Palanka-i mezbûr Belgrad  Kal‘ası’na on iki sâ‘atdür. Tabur-ı menhûsesi-

nin birisi dahi Varadin  Kal‘ası’na altı sâ‘at mahal olan Peçkerek  kasabasında 

ber-vech-i tahmîn yigirmi beş bin mikdârı ve bir taburı dahi Temeşvar  

cânibinde Segedin  altında olup ol mahalle Nehr-i Tisa  Suyı’nın üzerine 

köprü kurup hâzır u âmâde imiş. Ol taburda olan kefere askeri ber-vech-i 

tahmîn kırk bin. Vezîr-i A‘zam hazretleri böyle buyurup ve yine cevâb ey-

lediler, “Şimdi bizim Nehr-i Sava  üzerine köprümüz hâzırdur ve Nehr-i 

Tuna  üzerine dahi köprümüz hâzırdur. Çünki düşmenin keyfiyyeti böyle-

dür, bu tarafdan bizim kangı cânibe gitmemiz ehvendür ve münâsib olan 

nedür, beyân buyurıla.” didiklerinde, Urûmili  Vâlîsi Sarı Ahmed Paşa  şöyle 
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takrîr-i kelâm eylediler ki: “Guzât-ı İslâm’ın bu269 semtde ve bu mahalde işi 

yokdur, velâkin bizim doğrı azîmetimiz Varadin Kal‘ası’dur. Hemân doğrı 

gidelim, varalım, muhâsara idelim. Görelim Hudâ ne sûret gösterir.” Ve 

Kütahya  Vâlîsi Türk Ahmed Paşa  hazretleri şöyle cevâb eyledi ki, “Devletlü 

efendimiz ben kuluna fermân buyurup eyâlet askerim ile ve kapu halkım 

ile şimdi bu sâ‘at kalkam, Raça  Palankası’nın üzerine varam ve ol kâfir-i 

bed-fi‘âli seyfullâh ile helâk ve palanka-i mezbûreyi kadîmîsi üzre idüp avn 

u inâyet-i Bârî ile yine Varadin muhârebesine yetişirim. Zîrâ ki düşme-

ni gerüye alıkonması bir vechile münâsib değildür.” didikde münâsib gö-

rülmeyüp, “Askerimiz perîşân olmasın.” denildi. Ve ba‘zı kimesneler dahi 

şöyle cevâb virdiler ki, “Devletlü sultânım, evvelâ Nemçe  seferleri zuhûr it-

dikde sefer mühimmâtı mükemmel gerekdür ve piyâde ve süvârî askerimiz 

çok gerekdür, düşmen-i bî-[dîn] kavî düşmendür. Hele cümle şeylerimiz 

tekmîl olsa münâsib olmak gerekdi.” didiler. Zîrâ mühimmât-ı cebhâne 

Vidin  cânibinden henûz gelüp yetişmemişdi. Ve bundan sonra süvârî ve 

piyâde askeri ve mîr-i mîrânlar dahi gelmemiş idi. Ve ba‘zı eyâlet askeri 

dahi Mora  Cezîresi adasında muhâfız kalup henûz dahi gelüp yetişmeyüp, 

sâ’ir sefer-i hümâyûnlara nisbet târîh-i mezbûra gelinceye dek ancak nıs-

fı mertebesi gelmiş idi. Ammâ Hazret-i Vezîr-i A‘zam cümleye muhâlefet 

idüp, “Evvelâ nusret virici Allâhu Azîmü’ş-şân’dur ve mühimmâtımız dahi 

gerüden gelür yetişür.” diyüp meclis dağıldı.

Ve ol gün Körfös  cânibinden Ser-asker Paşa’dan haber geldi ki ve Der-

yâ Kapudân Paşa’dan mektûb geldi ki; Venedik  keferesinin donanma-yı 

menhûsesi engine gidüp berren ve bahren Körfös Adası muhâsara olunup, 

İnşâ’allâhu’r-Rahmân feth haberin karîben gönderilür. Sadr-ı A‘zam ağala-

rından Karakulak Mehemmed Ağa  yediyle bu söz dahi ordu-yı hümâyûn 

içinde şöhret bulmuşdur. Yevm-i mezbûrda erbâb-ı dîvân [ve] hâcegâna 

umûm zahîresi virilmişdür.

Süvârî Mukābelecisi Ârifî Ahmed Efendi  azl olunup, vezîr-i a‘zam mek-

tûbcılığına hil‘at ilbâs buyurılup, Mektûbcı-i Hazret-i Vezîr-i A‘zam sipâh 

kâtibi olmuşdur.

269 Metinde 
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Meks, fî 4 Ş, yevmi’l-cum‘a, fî 13 Temmûz. Vezîr-i A‘zam hazretleri 

cum‘a namâzına Belgrad ’a teşrîf buyurup Vâ‘iz Efendi dahi va‘z [u] nasîhat 

eyledikde kemâl-i dikkat-i tâmm ile diğneyüp, câmi‘-i mezbûrun vâ‘izine 

ve hatîbine ve imâmına ve mü’ezzinlere vâfir atâ eylemişdür.

Meks, fî 5 Ş, [yevm-i] cum‘airtesi, fî 14 Temmûz. Belgrad  Kal‘ası’nın 

yirlü gönüllü ağaları neferâtıyla Varadin  Kal‘ası cânibine dil almağa gönde-

rilüp yevm-i mezbûrda yedi aded dil getürilüp aylak çadırında dahi tüfeng 

şenliği eylemişlerdür. Ve dil getüren gāzîlere bin gurûş ihsân ve iki nefer 

ağalarına hil‘at ihsân buyurılup mesrûr olmuşlardur. Yevm-i mezbûrda çar-

hacılık umûrına ta‘yîn buyurılan Şâhsuvâr-zâde Nehr-i Sava  üzerine vaz‘ 

olunan cisrden ubûr ve Zemun  Sahrâsı’na nüzûl olunmuşdur.

Meks, fî 6 Ş, [yevm-i] pazar, fî 15 Temmûz. Yevm-i mezbûrda mü-

himmât-ı cebehâne gelüp Nehr-i Tuna ’dan Vidin  karasından ihrâc ve ka-

radan gelmek üzre, yetişmemek ile Belgrad  hazînesinden ihrâc olunmak 

üzre Şıkk-ı Evvel Defterdâr[ı] el-Hâcî Mehemmed Efendi ’ye fermân-ı âlî 

virilüp, “Elbette çıksun.” didiklerinde Vezîr-i A‘zam hazretleri Defterdâr 

Efendi gerek topcı ve gerek ocâğ-ı cebeciyân neferâtların yanına cem‘ idüp 

[274b] Belgrad Kal‘ası’na varup iki bin sekiz yüz yetmiş beş aded kazma ve 

otuz iki bin iki yüz elli altı aded ağaç ve timür kürek ve otuz yedi aded top-ı 

balyemez ve kolonborna alınup ve mandalar gelüp koşılup ve yüklenüp 

Nehr-i Sava ’nın üzerine vaz‘ olunan cisrden ubûr olunmak üzre ve mîr-i 

mîrânlara ve eyâlet askerine fermân-ı âlî buyurılup gürûh gürûh geçmede. 

Ve öyleden sonra Yeniçeri Ağası geçüp ve ocâğ-ı cebeciyân geçmişdür. 

Hâsılı yevm-i mezbûrda cisr-i kebîrden ahşama dek guzât-ı İslâm gāyet-

le zahmet çeküp kıyâmet alâmetlerinden bir alâ’im idi. Ba‘zı ukalâ beynle-

rinde söyleşüp bu hareketi ve bu sû-i tedbîri bir vechile münâsib görmeyüp 

du‘â iderlerdi ki: “Yâ Rabb, encâmın hayra tebdîl eyle.” Zîrâ sâ’ir seferlere 

göre budur ki; intihâ-yı serhadde dâhil oldukda ser-asker olan vekîl-i mut-

lak ol kal‘anın yirlülerinden ve müsinn ihtiyârların da‘vet idüp tayyib-i 

hâtır idüp ve bütün erbâb-ı devlet da‘vet olunup münâsib olan mahalle 

ba‘de’l-müşâvere köprü kurılup ve eyâlet eyâlet guzât-ı İslâm geçüp ve mü-

himmât-ı seferiyye dahi tamâm olduğı hâlde ve Sürici Paşa dahi asker-i İs-

lâm’ın ardın alup ordu-yı hümâyûna dâhil olduğı hâlde bütün buraları fikr 
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idüp tamâm oldukdan sonra ser-asker olanın otağ kapusı açılup maslahatlı 

dahi doğrı kendüye gelüp iktizâsı ne ise ana göre görile. Ammâ kethudâ 

nasb idüp gelen maslahatlı kethudâya gelüp kā’ime ile bir vezîr söyleşüp 

nüdemâsına sakalın teslîm olduğı hâlde ol vaktin âdemîsinin ahvâli tarz-ı 

âhar olup düşmen-i bî-dîn dahi âgâh oldukda iki ellerine makrameler alur-

lar ve oynarlar. Zikr olunan ahvâl cümlesi mevcûd olup guzât-ı İslâm ve 

erbâb-ı devlet gözleriyle görüp ve keyfiyyet-i ahvâle muttali‘ olduklarında 

encâmın dahi fikr iderlerdi. Zîrâ bu makūle hareket ve sû-i tedbîr ve gāyet-

le işlerin acelesi encâmı dahi alçak görinüp guzât-ı muvahhidîn basîret üzre 

olup Allâhu Azîmü’ş-şân’a şeb ü rûz du‘â iderlerdi: “Yâ Rabbî, düşmen-i 

bî-dîn yüzinden cümlemize inhizâmlık gösterme, nusret ihsân eyle!” Zîrâ 

Hazret-i Vezîr-i A‘zam hazretlerin nüdemâsı cânib-i erba‘asın ihâta idüp 

zabt eylemişlerdi. 

Meks, fî 7 Ş, [yevm-i] pazarirtesi, fî 16 Temmûz. Yevm-i mezbûrda 

gerüde bakıyye kalan asâkir-i mansûre ve Yeniçeri Ağası alayıyla ve Cebe-

cibaşı alayıyla geçmişdür. Bundan mukaddem Yeniçeri Ağası’nın tuğı ve 

ağırlığı geçmiş idi.

Yekûn-ı meks, der-Belgrad : 6.

Menzil-i Zemun , sâ‘at 2, fî 8 Ş, [yevm-i] salı, fî 17 Temmûz. Yevm-i 

mezbûrda sâ‘at üç buçukda iken tûğ-ı Hazret-i Sadr-ı Âlî270 Belgrad  Sah-

râsı’ndan hareket idüp ve tuğlar üzerine ta‘yîn olunan konakçı paşa ol gün 

ta‘yîn buyurılup hemân yalnız Vezîr-i A‘zam ağalarından Mehter Yûsuf 

Ağa  ta‘yîn olunup Zemun  Sahrâsı’na nüzûl eyledi. Ve sâ‘at dört buçukda 

iken otâğ-ı Hazret-i Sadr-ı Âlî’ye ve Sancağ-ı Şerîf ’in yanına cem‘ olunup 

Feth-i Şerîf kırâ’at olunup, ba‘dehû du‘â olunup alay ile Nehr-i Sava ’nın 

üzerine vaz‘ olunan cisr-i kebîrden ubûr ve Zemun Sahrâsı’na nüzûl olun-

dı. Belgrad Muhâfızı Halîl Paşa  cisr-i kebîrin berü başında selâmlayup 

vedâ‘ eylemişdür.

Meks, fî 9 Ş, fî 18 Temmûz, der-sene 1128. Yevm-i mezbûrda bir aded 

dil getürilüp, dil-i mesfûr şöyle takrîr-i kelâm eyledi ki: “Küffâr gāyetle 

270 Önce “ordu-yı hümâyûn” yazılmış iken bilahare bunun üzeri çizilmiş ve “tûğ-ı Hazret-i Sadr-ı Âlî” 

şeklinde değiştirilmiştir.
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çokdur, ne mikdâr olduğın bilmem, velâkin Varadin  Kal‘ası’na berü geç-

memişdür.”

Menzil-i Tisa ,271 sâ‘at 4, fî 10 Ş, yevm-i pençşenbih, fî 19 Temmûz. 

Zemun  Sahrâsı’ndan hareket olunup Nehr-i Tuna  kenârınca düzlik ile 

gidilüp ve sol tarafımızı bütün arabadan tabur olunup dört sâ‘atde Tisa 

menziline nüzûl olundı.

Nefs-i Tisa , bir büyücek harâc-güzâr kefere köyidür. Otı ve suyı mü-

bâhdur.

Menzil-i Islankamina , sâ‘at 4, fî 11 Ş, [yevm-i] cum‘a, fî 20 Temmûz. 

Tisa  karyesi menzilinden hareket olunup düzlük ile Nehr-i Tuna  kenârınca 

yürilüp ve ağırlık dahi yevm-i mezbûrda gerüye kalup dört sâ‘atde nüzûl 

olundı. Otı ve suyı mübâh, odunı hîç yokdur, Belgrad ’dan gelmeğe muh-

tâcdur.

Menzil-i Muhâlifçe , sâ‘at 3,5, fî 12 Ş, [yevm-i] cum‘airtesi, fî 21 Tem-

mûz. Islankamina  menzilinden hareket olunup düzlik ile gidilüp Köprü-

li-zâde ’nin şehîd olduğı mahalden ubûr [275a] olunup ve sırt kenârınca 

yürilüp üç buçuk sâ‘atde gelindi. İki aded Nemçe  olmak üzre dil getürüldi. 

Otâğ-ı Hazret-i [Sadr-ı] Âlî bir yüksek mürtefi‘ mahalle vâki‘ olup sağ 

kolun çadırları Nehr-i Tuna ’nın kenârına kurulmuşdur. Yurt yiri eyüdür 

ve ormanlık dahi vardur. Tatar  leşkerine bu menzilden izin virildi çapula.

Menzil-i Karlovicse , sâ‘at 3, fî 13 Ş, yevm-i pazar, fî 22 Temmûz. Yevm-i 

mezbûrda Muhâlifçe  menzilinden hareket ve bir sâ‘at mikdârı düzlik ile 

yürilüp bir su‘ûbetli ve sarp boğaza girilüp ve boğazdan çıkup ve yine or-

manlıklar içinden giderken Varadin  cânibinden diller ve kelleler birer ve 

ikişer ve onar gelmeğe başlayup, Serdâr-ı Ekrem gelen dillere ve gönüllü 

gāzîlere su’âl eyledikde dillerin takrîri böyledür ki; düşmen-i bî-dînin ta-

bur-ı menhûsesinden altı bin mikdârı güzîde timürlere gark olup ol iddi‘â 

ile taburdan ayrılup guzât-ı İslâm’ın uğrına gelüp hendeklü ve derelü ve te-

pelü yirlerden dört beş yirden uğrınca baskun idüp guzât-ı İslâm’ı inhizâm 

ve perîşân ide. Çünki gönüllü askeri rast gelüp taraf taraf cenge ormanlık 

içinde ve sarp yirlerde ceng [ü] cidâl, muhârebe ve mukātele sâ‘at be-sâ‘at 

271 Metinde ْ َ ُ
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ziyâde olup bahşîşler virilüp ve gelen yaralulara cerrâhlar ta‘yîn buyurılup 

bi-hamdihî Te‘âlâ gelen kâfir-i bed-fi‘âli bozup kıra kova tabur-ı menhûse-

sine, bakıyyesi idhâl olunup nusret cânib-i İslâm’a küşâde oldı. 

Ordu-yı hümâyûn dahi karye-i mezbûrun berü tarafına nüzûl olunup 

aylak çadırı kurbında iki hayme vaz‘ olunup mecrû[h] kaydı ve bahşîşleri 

tevzî‘ine Mevkūfâtî İbrâhîm Efendi ’ye, kelle ve dil bahşîşlerine Rûznâm-

çe-i Evvel İbrâhîm Efendi ta‘yîn olundı.

Menzil-i Kal‘a-i Varadin , sâ‘at 3, fî 14 Ş, yevm-i pazarirtesi, fî 23 Tem-

mûz. Yevm-i mezbûrda Karlovicse  karyesi kurbından hareket olunup ağır-

lık ve cengci cümle karışık gidilüp dereli ve tepeli ve hendekli yirlerden 

Tuna  yalısına ubûr idüp yalıca giderken iki aded batak üzerine vâki‘ sağîr 

cisrlerden Karlovicse kasabasının içinden ubûr olunup ve yine dereli ve 

tepeli ve yüce bayıra çıkılup ve Varadin  Kal‘ası mukābilinde bir buçuk sâ‘at 

alarka ordu-yı hümâyûn nüzûl olundı.

Nefs-i Karlovicse  Nehr-i Tuna  kenârında vâki‘ olup binden mütecâ-

viz evleri ve kebîr kârgîr hânları ve dekâkînleri vâfir ve bir [i]ki aded kâr-

gîr kebîr kilîsâları. Mükâleme olan hân hîn-i sulhda hâla durayürür ve 

ma‘mûr[dur]. Ve kasaba-i mezbûrun harâb olunmamasına bir oda piyâde 

askeri ve ta‘yîn olundı, içinde sâkin olan zimmîlerin mecmû‘ısın Varadin ’e 

götürmüş. 

Serdâr-ı Ekrem hazretlerinin otâğ-ı âlîleri bir yüce tepe üzerine vâki‘ 

olup dâ’ire halkının çadırlarının mecmû‘ısı Varadin  Kal‘ası’n oturdukları 

üzre seyr iderlerdi. Yevm-i mezbûrda piyâde askerinin mecmû‘ısı çadırla-

rından taşra beyne’s-salâteyn çıkup ve meterisler alınmasıçün hâzır u âmâ-

de ve müheyyâ olup Ser-asker Paşa ve Çarhacı Paşa ve ağayân-ı ocak cem‘ 

olup münâsib olan mahalle nazar idüp ahşam namâzından sonra meterisler 

alma üç koldan ve Sancağ-ı Şerîf pâyidâr-ı rikâb olup aylak çadırının ya-

nında. 

Yevm-i mezbûrda şedîd rûzgâr esüp ve gāyetle sovuk ve ince yağmur 

dahi yağup zemherî günlerinden bir gün olup guzât-ı İslâm mütehayyir-

de kalmışlardur Temmûz içinde böyle hevâ olduğına. Ve bundan sonra 

küffâr-ı bî-dîn belki bir tarafdan şeb-hûn ider ise veyâhûd bir tarafdan 
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zuhûr ider ise nişân topı olmak üzre bir272 top aylak çadırı yanına getürilüp 

atıldıkda, işbu ahvâl guzât-ı İslâm’ın cümlesinin ma‘lûm[ı] ola ve Sancağ-ı 

Şerîf ’in yanına cem‘ olalar. 

Küffârın tabur-ı menhûsesi kal‘a-i mezbûrun öninde Nehr-i Tuna ’nın 

üzerine vaz‘ eyledüği cisr-i kebîrin öte tarafında olup muhamminlerin ha-

ber virmeleri ile ber-vech-i tahmîn otuz bin. Velâkin bu keyfiyyet-i ah-

vâl böyle oldukda hîle ve hud‘adan anlar ba‘zı kimesneler zuhûra gelüp 

Serdâr-ı Ekrem’e şöyle cevâb eylediler ki, “Bize izin viresiz, küffârın köp-

rüsin keselim, iş âsân olur.” didiklerinde [275b] Serdâr-ı Ekrem küffâr-ı 

bed-fi‘âlin cisr-i kebîrinin kat‘ olunmasına rızâ virmedi. Yanında bulunan 

devletin emekdârları feryâd eylediler ki, “Devletlü efendim, bu söylenen 

işe müsâ‘ade buyurun. Zîrâ köprü durursa düşmenden ol kadar havf olun-

maz ve hem kal‘ayı âsân vechile feth olunur. Ve eger mümkin olup köprüyi 

kat‘ idebilürler ise hemân re’y [ü] tedbîrdür.” didiklerinde cevâb eyledi 

ki, “Cisr-i kebîr bizim işimize yarar ve kal‘a fethinden sonra doğrı Budin  

Kal‘ası’na gideriz.” diyüp müsâ‘ade olunmadı.

Meks, fî 15 Ş, yevm-i salı, fî 24 Temmûz. Yevm-i mezbûrenin gicesi 

yeniçeri neferâtı ve cebeci ve topcıyân üç kol olmak üzre küffâr meterisle-

rinin mukātelesi ve Nehr-i Tuna ’dan ve yine Nehr-i Tuna’ya varıncaya dek 

kuşadmak üzre meterisler alınup henûz balyemez topları dahi mandalara 

koşulmayup ale’s-sabâh koşulmak üzre tenbîh. Velâkin hîn-i meterisde gül-

bâng çekdikleri içün düşmen-i bî-dîn guzât-ı İslâm’ın meterisler almağa 

başladıkların bildikde kâfir-i bî-dîn hemân hâzır [u] âmâde olan top ve 

tüfenglerin biribiri ardınca boşaldup ân-ı vâhidde cenge gice ile mübâ-

şeret, tarafeynden mukātele ve muhârebe olunup ordu-yı hümâyûndaki 

guzât-ı İslâm du‘â idüp gözlerinden akan yaş Âb-ı Ceyhûn  ve Nehr-i Tuna  

mânendi idi. 

Aylak çadırı kurbında vaz‘ olunan yaralular içün hemân ol sâ‘at cerrâh-

lar ta‘yîn ve dil ve kelle getüren gāzîlere bahşîşlerin virilmesiçün fermân-ı 

âlî buyurılup, dil getüren gāzîlere ellişer ve altmışar gurûş dahi ziyâde vi-

rilüp ve yaralu olan gāzîlere yarasuna göre in‘âm u ihsân olunmağa şürû‘ 

272 Bu kelimeden sonra “aded balyemez” ibaresi yazılmış, sonradan üzeri çizilerek iptal edilmiştir.
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olundı. Ve Hazret-i Defterdâr Efendi ve Rûznâmçe-i Evvel İbrâhîm Efen-

di  ve Mevkūfâtî İbrâhîm Efendi zahmdârlara bahşîş virilmesine bunlar 

me’mûr ve başmuhâsebe şâkirdlerinden Uzun Ahmed Çelebi ’yi ta‘yîn idüp 

ve başka bir defter tahrîr ide ki, gelen dilleri Dîvân-ı Hümâyûn tercümânı 

ma‘rifetiyle söyledüp ve eger Macar  ve Sırp  çıkar ise başka yire hıfz oluna 

ve eger Nemçe  çıkar ise katl oluna. Ve eger başları dahi yed-i İslâm’a giriftâr 

oldı ise katl olunmayup der-zencîr ola. 

Beyne’s-salâteynde ve iki taburun mâbeyninde bir azîm top ve tüfengler 

tarafeynden atılup bütün meterisler gök duman içinde kalup ve ba‘dehû 

duman kesilüp yürüyiş mülâhazasıyla ordu-yı hümâyûnda guzât-ı İslâm 

tahammül idemeyüp gönüllülerinde olan dilâverân hemân atlara süvâr 

olup meterislere varup ve nazar olunup ahvâle muttali‘ olduklarında küf-

fâr-ı bî-dîn mukaddemâ Varadin  Kal‘ası’na karîb guzât-ı İslâm’ın uğrına 

gelen altı bin küffâr tu‘me-i şemşîr ile kırılup bir mikdâr bakıyyesi kal‘aya 

idhâl olundı idi. Bu sebebden gāyetle havfa düşüp ve köstebek gibi toprağa 

girüp ve toprakdan çıkmamak ile. Urûmili  Vâlîsi Sarı Ahmed Paşa ’nın ol-

duğı mahal ki Samsoncıbaşı kolıdur, küffâr-ı bî-dînden bir mikdâr atlu as-

kerîsi çıkup göründükde guzât-ı İslâm dahi hâzır u âmâde oldukları hâlde 

der-akab darb-ı şemşîr ile peşlerine düşüp kıra kova meterislerinden içerü 

tıkup, kâfir-i bî-dînin hîle ve hud‘ası budur ki; atlusın kendü meterisleri 

kapusından taşra çıkarup kaçmak itdiklerinde kapudan içerü girüp püs-

kürme idüp guzât-ı İslâm dütük çaldıklarında öninden ve ardından âteşle-

rin saçup bi-hamdihî Te‘âlâ şol kadar kâfir-i la‘în kırılmışdur ki kellelerin 

çoğı meterislerinde kalmışdur. 

Bundan sonra kal‘a-i mezbûrenin su tarafındaki tabyasında bârût ya-

kup imdâd istediği işâretidür. İkindiden sonra ahşama karîb küffâr-ı bî-dîn 

tekrâr atlusı ve piyâdesi imdâda yetişügelen la‘înler ve hâzırûn olanlardan 

gayrete gelüp meterislerinin kapularından taşra çıkup guzât-ı İslâm mete-

rislerine hücûm eylediklerinde gayret-i dîn-i Muhammedî zuhûra gelüp 

gül-bânglar çekilüp iki meterisler mâbeyninde muhârebe ve mukātele topı 

ve tüfengler atılup, elhamdülillâhi Te‘âlâ meterisler üzerine gelen küffârı 

kıra kova meterislerine idhâl olunmuşdur. Bu def‘a dahi vâfir dil ve kelleler 

alınmışdur. 
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[276a] Çünki ahşam olup bir mikdâr tarafeynden cengler teskîn olup 

asâkir-i nusret-me’âb du‘â-i hayrda oldukları hâlde düşmen-i bî-dîn topla-

rına tekrâr metânet virüp şol kadar atmağa273 başladı ki bir vechile tahrîri 

mümkin değildür. Ammâ ez-în-cânib, Varadin  Kal‘ası’nın karşusındaki ta-

bur-ı menhûsesinden gayrı Segedin  tarafından şol kadar toz zuhûr eyledi ki 

tozdan aslâ kara görünmezdi. Ahşama dek toz kesilmedi ve küffâr-ı bî-dî-

nin imdâdı geldüğine şübhe olmayup ve gelen mesfûrlar bi’l-cümle karşu 

yakada durmayup hemân cisr-i kebîrinden ubûr [ile] kal‘a-i mezbûra idhâl 

olunurlardı. Yalı  tarafında ve varoşı kurbında büyük tabyası mukābilinde 

Kütahya  Vâlîsi Türk  Ahmed Paşa  eyâleti askeriyle ve kapu halkıyla mete-

risde mevcûd ve düşmen-i bî-dîn ile bir ân cengden münfekk olmayup ve 

küffâr cânibinden gāyetü’l-gāye ceng ziyâde ve şedîd ve küffâr dahi ziyâde 

olduğı ma‘lûmı olup nısfü’l-leylde bir [i]ki def‘a Serdâr-ı Ekrem’e haber 

gönderüp ve keyfiyyet-i ahvâli bildirdikde gelen âdemîlerine şöyle cevâb 

virildi ki, “Kendüsinin gözleri büyükdür de havfa varup düşmeni gözleri 

çok görmüşdür. İmdi, gerek cüz’î ve gerek küllî hemân olduğı mahalde 

metîn ve müstahkem olsun, sonra kendüsin katl iderim.” diyü bu cevâbı 

gönderdiler.

Ammâ bir vechile mümkin olmayup kendüsi Vezîr-i A‘zam’a gelüp gö-

rilen ahvâli anladup bildirse gerekdi. Velâkin bevvâbânlar kendüyi içerü 

koyuvirmeyüp şöyle cevâb virdiler ki: “Kethudâ Beğ efendimize varun, bir 

mikdâr kendüsiyle görüşün ve sonra ne cevâb virilür ise sizler a‘lemsiz.” 

Ahmed Paşa  bi’z-zarûre gelüp Kethudâ Beğ’e buluşdukda ol dahi şöyle 

cevâb virdi ki, “Veliyyü’n-ni‘am efendimiz hâb-ı râhatda olup şimdi buluş-

ması mümkin değildür. Ancak buyurun, takrîrinizi hulâsa idelim.” didikde 

hemân ol sâ‘at Türk  Ahmed Paşa hazretleri kendüsine şütûm-ı mugallaza 

ile şetm idüp otağ kapusına hücûm eyledikde ve yine koyuvirilmeyüp öyle 

dargun gerüye gidüp meterisde olduğı hâlde. 

Bundan mukaddem bir [i]ki def‘a dahi Varadin  muhâsarasında bulu-

nan guzât-ı İslâm’dan Yalı 274 semtinden küffâr-ı bî-dîn cümle piyâdesin ve 

atlusın cem‘ idüp ve ol havâlîde tertîbin düzüp ba‘dehû guzât-ı İslâm’ın 

273 Metinde כ ا
274 Metinde א
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üzerine hücûm idüp ve guzât-ı İslâm’a oradan zafer bulduğı ahvâlin takrîr 

eyledikleri hâlde, cümle ordu-yı hümâyûn halkının gözleri Yalı tarafında 

olup dûrbînler ile meh-tâbda nazar idüp ve nefsü’l-emrde kâfir-i bed-fi‘âlin 

cümle cem‘iyyeti ol mahalde olup fecr-i kâzib mahalli kâfir-i bî-dîn bir 

yirden hücûm idüp Ahmed Paşa  kolına. Ahmed Paşa  dahi mukāvemete 

kādir olamayup, küffâr-ı bî-dîn ol vakitde askerin yedi kol idüp, bir kolın 

guzât-ı İslâm’ın meterislerinin ardına ve bir kolın bâğlık içinden ayyûka ser 

çekmiş yüce dağın dâmenine silâhdâr ocağı ve Tatar  leşkerinin olduğı ma-

halle ve bir kolı uzanup ordu-yı hümâyûnun arabalar taburının sol tarafına 

ve bir kolı arabalar taburının sağ tarafına ve bir kol dahi yeniçeri ordusının 

üzerine ve bir kolı dahi ordu-yı hümâyûnun içine kasd eyledikleri hâlde ve 

iki kol dahi yine beynleri yarım fersah yir alarka olup cümlesini gözedici 

oldukları hâlde. Bu tertîb-i üslûb üzre ağır ve ağır, ayak ve ayak yürüyiş 

idüp meterislerdeki olan guzât-ı İslâm ale’s-sabâh kâfır-i bî-dîni meteris-

lerin boş mülâhazasıyla hendekli ve şaranpolı meterisine meterislerinden 

çıkup dal-kılıç olup yürüyiş eylediklerinde küffâr meterislerinin tabyala-

rın ba‘zıların zabt u rabt idüp, bu esnâda ardlarından küffâr-ı bed-fi‘âli 

gördüklerinde, gayrı ahvâli görüp neye müncerr oldukların bilüp gerüye 

dönüp cenge mübâşeret ve kendülerin halâs itmek kaydına düşüp, ordu-yı 

hümâyûn içine bir kızılca kıyâmetdür kopup hemân herkes atlu atına sü-

vâr ve Sancağ-ı Şerîf yanına cem‘ olunup, ol vakitden berü sâ‘at ikiye va-

rıncaya dek Vezîr-i A‘zam’ı otakdan gücile çıkup ba‘dehû Sancağ-ı Şerîf ile 

yüzi aşağı yürilüp yeniçeri ordusının içinde karâr-dâde oldukda hâcegân-ı 

aklâma275 fermân olunup yeniçeri çadırlarının bekçileri olmak üzre döğe ve 

söğe beş bin mikdârı piyâde askeri cem‘ olup üzerimize gelen düşmene kar-

şu durup düşmen-i bî-dînin piyâdesi ve atlusı tertîbi minvâl-i meşrûh üzre 

cem‘ olan piyâde askerimizin yakınlığına geldikde, bir tıranpete çaldıkda, 

ân-ı vâhidde çil yavrusı gibi dağılup [276b] ba‘dehû küffâr-ı la‘în ol ma-

halden fürce bulup ve öni dahi meydân olup, öyle meydân ki yeniçeri ordu 

pâzârının yiridür, sekiz kat piyâde askerîsin biribiri ardınca içerü girüp ve 

bir kolı dahi çadırlar içine girüp velâkin ceng eylemedüği sûretdedür. 

Ammâ ol piyâde askeri Sancağ-ı Şerîf ’in yanına gāyetle karîb, öyle karîb 

275 Metinde כא ا م  .Bu hata metnin bütününde tarafımızdan tashih edilerek gösterilmiştir .ا



246 METİN

geldi ki yigirmi adım ancak var idi. Sancağ-ı Şerîf yanında mevcûd olan on 

mikdâr hâcegân-ı dîvân ve hulefâ-i şâkirdân ve on mikdâr gediklü ağaların-

dan Vezîr-i A‘zam, “Yürüyiş idün Ümmet-i Muhammed! ” didikde ol mik-

dâr mevcûd bulunanlar küffâr üzerine yürüyiş eylediklerinde ân-ı vâhidde 

kıra kova arabalara varılup iki yüzden mütecâviz küffâr tu‘me-i şemşîr ile 

helâk olunup tekrâr Sancağ-ı Şerîf ’in yanına gelinüp gediklü ağalarından 

birazı şehîd ve bu hakîr ol vakitde bindüğümüz atın kıç ayakları meçden 

yaralu olup ve tekrâr gayrı ata binüp ve yine düşmen cânibine hâzır u âmâ-

de olup, hâsslar hâcesinin bindüği at yaralu ve sancakdârın dahi bindüği at 

kurşundan zahmdâr olup herkesin hâline taraf-ı düşmenden zahmdâr olup 

cânib-i düşmenden atılan tüfenglerin kurşunları dolu mânendi guzât-ı

İslâm’ın üzerlerine dökülüp yemîn ü yesârın düşmen-i bî-dîn ihâta idüp bu 

hakîrin dahi tekrâr atımız yaralanup, bu esnâda küffâr-ı bî-dîn ile Serdâr-ı 

Ekrem yaka yakaya gelmek ile yemîn ü yesârında olan ukalâlardan ba‘zı 

kimesneler kendüye nasîhat idüp, “Şimden girü avdet buyurun ve San-

cağ-ı Şerîf dahi küffâr içinde kaldı. Ordu-yı hümâyûnun nısfı mertebesin 

zabt idün.” denildikde şöyle cevâb virdi ki: “Bundan sonra yüz çevirüp 

dönüben ne yapasım gerekdür, kendümi fedâ itmişim!” Herçi bâd-â-bâd 

didüği sâ‘atde düşmen tarafından çifte kurşun memesinin üzerine gelüp 

eğer kaşına düşdükde der-akab bir kurşun dahi sol gözine isâbet eyledik-

de, kendüsinin Kapucılar Kethudâsı Hüseyin Ağa,  Çerkes ve Deli Velî  ve 

iç çukadârı küffârın içinden ceng [ü] cidâl ile arkalarına yüklenüp öküz 

arabası içine vaz‘ ve der-akab yine öküz arabasından dahi çıkarup, sirem 

arabası peydâ olunup içine konulup Belgrad  cânibine gönderildi. Çünki 

baş gidince ayak pâyidâr olmayup, Sancağ-ı Şerîf ’i ol mahalden avdet olu-

nup otâğ-ı hümâyûn yirine getürilüp guzât-ı İslâm Sancağ-ı Şerîf ’i etrâf u 

eknâfdan görüp yanına cem‘ olunup azm-i Belgrad  olundı.

Ve yevm-i mezbûrda sâ‘at iki buçukda iken inhizâm vâki‘ olup, ol gün 

gidilüp hemân Islankamina  menziline gelinüp hayvânâtlara birer su viri-

lüp pençşenbih gicesi sâ‘at iki buçukda iken Nehr-i Sava ’nın üzerine vaz‘ 

olunan cisr-i kebîrden ubûr olunup Belgrad  Kal‘ası’na dâhil olunup San-

cağ-ı Şerîf taşrada olduğı hâlde Kütahya  Vâlîsi şehîd ve ba‘zı mîr-i mîrânlar 

şehîd ve piyâde askeri çoğı meterislerde bulunup ve meterislerinin ense-
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sinden düşmen-i bî-dîn zabt eyledüği hâlde piyâde askerimiz ceste ceste 

meterislerden çıkup düşmen-i bî-dîn ile ceng ü cidâl ve muhârebe iderek276 

ecel-câmın nûş iden itdi, ecel-câmın nûş idemiyen çıkdı.

Ve ol gün mühimmât-ı Hazîne-i Bîrûn’un sandûkları [yede girme]yüp 

altun ve gümüş ve hil‘atler ve semmûr kürkler her ne ki var ise cümlesi yağ-

ma ve gārât olunmuşdur. Ve dâ’ire halkının ekserîsi muhârebede bulunmak 

ile hayvânâtları ve eşyâları bi’l-cümle yağma olunmuşdur. Vezîr-i A‘zam 

bir gün ve bir gice yaşayup meyyitin Belgrad ’a getürüp kal‘a-i mezbûrenin 

derûnına defn olunmuşdur. Ve sâ’ir mühimmât top ve tüfengler ordu-yı 

hümâyûnda kurulan çadırların cümlesi kalmışdur.

Ez-în-cânib, ammâ bin yüz yigirmi sekiz senesinin mâh-ı Şa‘bân-ı 

şerîfinin gurresi salı güni alay ile Belgrad  Sahrâsı’na dâhil olunup ma‘a’l-

kerâhî bir [i]ki def‘a meşveret olunup, ba‘dehû kendüleri ta‘cîlen düşmen 

cânibine gitmeğe azîmet eylediklerinde devletin umûr-dîdelerinden ve 

ocak ağalarından ba‘zıları Serdâr-ı Ekrem’e cevâb eylediler ki, “Sultânım,277 

bu seferimiz gāfilin zuhûr idüp top ve cebehânemiz ve zâd278 u zahîre-

miz henûz tekmîl olmayup ve askerimizin dahi güzîdesi girüden gürûh ve 

gürûh gelmededür. Ve bu Nemçe  Seferi, sefer-i azîmdür. Hufyeten zuhûr 

idüp asâkir-i mansûreye bu minvâl üzre ifâde olundı idi. Ve milel-i Nasârâ 

beyninde kavî düşmendür ve indimizde dahi kavî düşmendür, şâyed askeri 

çok ola. Ve hem gāyetle metîn hîle vü hud‘a sâhibidür.” diyü ifâde olundı 

idi. [277a] Bu misillü sözlerin yanına hîç uğramayup, “Hemân gitmemiz 

münâsibdür.” diyü fermân virüp serhadd-i sedîd olan Belgrad  Kal‘ası’n-

dan ihrâc olunmasıçün beş bin kantâr bârût ve otuz yedi aded balyemez 

toplar ve iki yüz çapda olan hâvan ihrâc olunup ta‘cîlen Nehr-i Sava  üze-

rinden cisr-i kebîrden Zemun  Sahrâsı’na ubûr olundı idi. Ve Sadr-ı A‘zam 

hazretleri dahi yalnız kendü aklıyla iş işlemeyüp, velâkin cânib-i erba‘asın 

ihâta iden müneccimlik iddi‘âsından mâhir olan La‘lî-zâde Mülhid Efen-

di  ve vak‘a-nüvist olan Râşid Efendi 279 ve mürşidlerin kâmilleri olan Sarı 

276 Devamındaki bir kelime mürekkepli olduğundan latinize metnimizde eksiktir. 

277 Devamındaki bir kelime mürekkepli olduğundan latinize metnimizde eksiktir. 

278 Metinde ذاَت
279 Bu zat Na‘îmâ’dan sonra vakanüvislik görevinde bulunan ve Târîh-i Râşid adlı eseriyle meşhur olan 

Râşid Mehmed Efendi’dir (ö. 1148/1735).
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Çıyan  Re’îsü’l-Küttâb Efendi ve ser-bâzû-yı devlet olan Tekebbürî Sarı 

İbrâhîm Ağa  kethudâ-i vezîr-i müşârun-ileyh ve bu zikr olunanlar cümlesi 

ihâta idüp bir ferde söz düşürmeyüp hemân rûz [u] şeb, “Her ne işlerseniz 

isâbetdür.” dirler idi. Kendü bildiklerin ve nücûm ile yüriyüp ilm-i nücûm 

ile amel iderlerdi ve dâ’imâ sû-i tedbîrden bir ân münfekk oldukları yoğidi. 

Böyle olan ahvâl ve işlerin encâmı dahi böyle olur. İmdi, ale’t-tafsîl vech-i 

meşrûh üzre bir def‘a dahi zikr olunur:

Ve mâh-ı Şa‘bân-ı şerîfin sekizinci280 salı güni Zemun  Sahrâsı’na nüzûl 

olunup vech-i meşrûh üzre mâh-ı mezbûrun on dördünci pazarirtesi güni 

Varadin  Kal‘ası’na nüzûl olunup bir buçuk sâ‘at mikdârı alarka bir yük-

sek ve mürtefi‘ mahalle ordu-yı hümâyûn nüzûl olundı. Ve kal‘a-i mezbûr 

bütün görinüp ve cânib-i erba‘ası dahi bütün seyr ü temâşâ olunurdı. Ve 

yevm-i mezbûrda der-akab münâsib olan mahalden meterisler alınması-

çün ocak ağaları ve paşalar gidüp gördüklerinde, çünki ahşam olup namâz-

ların edâ idüp kanlı pilâvların ekl idüp münâsib olan yirin dahi ötesinden 

meterisler alınup Nehr-i Tuna ’dan ve yine Nehr-i Tuna’ya varıncaya dek 

üç kol olmak üzre ova cânibinden, ya‘nî yalı semtidür, sağ kola Anadolı  

Beğlerbeğisi Çavuşbaşı-i sâbık Ahmed Paşa  eyâlet askeri ve kapusı halkıyla 

ve bir mikdâr mîrî piyâde Arnavud  neferâtıyla ta‘yîn olunup ve orta kola 

yeniçeri neferâtı ve cebeci serdengeçdileri ta‘yîn olunup ve sol kola Urûmili  

Beğlerbeğisi Sarı Ahmed Paşa  eyâlet askeri ve kapusı halkı ve281 beğlerbe-

ğiler ve mîrî piyâde Arnavud  levendâtı ta‘yîn olunup meterisler tamâm 

oluncaya dek. 

Vakt-i subha değin ceng ü cidâlden münfekk olunmayup vakt-i subhdan 

irtesi sabâh vaktine dek tarafeynden lâ-yenkatı‘ ceng-i pür-âşûb, bu esnâda 

Anadolı  Paşası tarafından Serdâr-ı Ekrem Paşa hazretlerine kirâren âdemler 

gönderüp ve bi’z-zât kendüsi dahi varup, “Küffâr-ı bed-kârın piyâdesi ve 

süvârîsi ova tarafından ale’t-tertîb üzerlerimize hurûc ve hücûmları mukar-

rerdür.” diyü haber virüp tulû‘-ı fecrden küffâr-ı hîlekâr piyâdesin önine ve 

280 Evvela “üçünci” şeklinde yazılan kelimenin üzeri çizilmiş ve bu kelime “sekizinci” şeklinde değiştiril-

miştir.
281 Bu kelimeden sonra beş adet “ووووو” harfi, aralarında bir miktar boşluk bırakılarak yazılmıştır. Bu 

durum, tayin olunan beğlerbeğilerin isimlerinin ve bunların tayin olundukları eyâletlerin adlarının 

müellif tarafından tespit edilememesinden kaynaklanmış olsa gerektir.
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süvârîsi dahi kal‘a-i menhûsesinden ihrâc ve Ahmed Paşa  kolına yüriyüp 

mûmâ-ileyhin yanında küffâra mukāvemet idecek mikdâr asker olmayup 

ve Serdâr-ı Ekrem tarafından dahi imdâd gönderilmeyüp bi’z-zât Sancağ-ı 

Resûlullâh ile orduda olan kapu halkı ve sipâh ve silâhdâra fermân olunup, 

anlar kimisi ordudan taşra ve ekserîsi ordu içinde bulunup ceng ü cidâle 

vakit kalmamağla küffâr-ı melâ‘înin yedi kol olup bir [i]ki mikdârı piyâde 

ve süvârîsi yeniçeri ordusından içerü girüp, Serdâr-ı Ekrem hazretleri dahi 

Sancağ-ı Şerîf ’i ilerü yürüdüp lâkin orduya girmezden mukaddem tedâ-

riki mümkin iken boş konılup gereği gibi erbâb-ı cenge döğüşdürmekde 

kemâl mertebe tekâsül olunmağla Vezîr-i A‘zam dahi mukāvemete imkân 

olunmıyacağını bildikden sonra kendüni kâfirin âteşine urup başından ve 

koltuğundan kurşun ile urılup atından düşüp ve bir sirem arabasına vaz‘ 

olunup cânib-i Belgrad ’a rû-be-râh olundı. Sancağ-ı Şerîf ’i dahi Defterdâr 

el-Hâcî Mehemmed Efendi  ve Sipâh Ağası ve hâcegân-ı aklâm alup çehâr-

şenbih güni sâ‘a[t] üçde Varadin ’den sür‘atle hareket, gice sâ‘at üçde iken 

Belgrad  varoşına gelüp irtesi pençşenbih güni mümkin mertebe hayme ve 

[za]hîre tedârik olunup ve cümle ma‘rîfetle Sarı Ahmed Paşa  başbuğ ta‘yîn 

olunup, ol dahi yaralu olduğı hâlde Sancağ-ı Şerîf ’i teslîm ve Abaza Köşki  

nâm mahalle dâ’ire-i devlet içün vaz‘-ı hıyâm olunup keyfiyyet-i ahvâli Pâ-

dişâh-ı âlem-penâh tarafına i‘lâm olunmasıçün erkân-ı devlet mahzar idüp, 

hâlâ Mevkūfâtî İbrâhîm Efendi ’ye sebt güni rikâb-ı hümâyûna gönderildi.

Düşmen-i bî-dînin baş vezîri Prestlovi ’dür. Mürd olan kefere, aded: 

1752. Bellü başlu neferen: 27. 

[277b] Bâlâda tahrîr olundı idi ki; tafsîl üzre her menâzilin ahvâli ve bu 

mahalle dahi muhtasarı kayd olundı ki Edirne ’den Beç ’e varınca ne mikdâr 

menâzildür ve kaç sâ‘atdür, sâ‘atleriyle kayd olundı ki bizden sonra iktizâ 

idüp giden ehibbâlar işbu defterden ihrâc idüp yollarda zahmet çekmiye 

ve bizi dahi hayr du‘âdan ferâmûş buyurmayup bir Fâtiha-i Şerîf[e] ile yâd 

idüp rûhuma ihdâ ideni Hakk Te‘âlâ iki cihânda mu‘azzez ü mükerrem 

ide, âmîn. Zîrâ bu sefer-i hümâyûnlar vâki‘ oldukça bir seferden [geri] kal-

mamışdur. Nice ve nice gazâlarda ve nice nice ahvâl-i âleme ıttılâ[‘] hâsıl 

idüp ve nice nice inhizâmlarda dahi bulunup cümlesin işbu mecmû‘aya 

cem‘ idüp her birinde nazar olundukda nice hisse vardur. Kıssadan his-
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se alınup mahallinde icrâ oluna. Ahmed Efendi , Kâtib-i Hazîne-i Bîrûnî. 

Rûh-ı pür-fütûhı282 şâd ola. Âmîn, bi-hurmeti Seyyidi’l-Mürselîn. Âmîn, yâ 
Rabbe’l-Âlemîn.

An-menâzil-i mezkûrîn an-cânib-i Nemçe  ve ilâ-intihâ-i Belgrad  ve 

sene 8 Za, sene 1138

Menzil-i Mustafâpaşa , sâ‘at 6.

Menzil-i Harmanlı , sâ‘at 6.

Menzil-i Uludere , sâ‘at 4.

Menzil-i Kayalu ,283 sâ‘at 6.

Menzil-i Papaslı , sâ‘at 6.

Menzil-i Filibe , sâ‘at 5.

Menzil-i Tatarpâzârı , sâ‘at 6.

Menzil-i Yeniköy , sâ‘at 4. Kapulıderbend ’in yanıdur.

Menzil-i İhtiman , sâ‘at 9.

Menzil-i Ormanlı , sâ‘at 6.

Menzil-i Sofya , sâ‘at 6.

Menzil-i Halkalu , sâ‘at 6.

Menzil-i Sarıbarut , sâ‘at 6.

Menzil-i Paşaköyi , sâ‘at 4.

Menzil-i Mûsâpaşa  Palankası, sâ‘at 6.

Menzil-i Niş , sâ‘at 9.

Menzil-i Aleksince , sâ‘at 6.

Menzil-i Kınalu-oğlu Çiftliği , sâ‘at 6.

Menzil-i Perakin , sâ‘at 4.

Menzil-i Yagodina ,284 sâ‘at 4.

Menzil-i Batanca , sâ‘at 6.

Menzil-i Hüseyinpaşa Palankası , sâ‘at 6.

Menzil-i Kolar , sâ‘at 6.

Menzil-i Hisârcık , sâ‘at 5.

Menzil-i Belgrad , sâ‘at 5.

282 Metinde ري
283 Metinde א
284 Metinde אو



Târîh-i Göynüklü 251

Yekûn-ı menâzil: beher 25.

Yekûn-ı sâ‘at: beher 143.285

Menzil-i Zemun , sâ‘at 2.

Menzil-i Tisa , sâ‘at 3.

Menzil-i Islankamina , sâ‘at 4.

Menzil-i Karlovicse , sâ‘at 5.

Menzil-i Kal‘a-i Varadin,  sâ‘at 3,5.

Menzil-i Zihne , sâ‘at 2.

Menzil-i Kuyular , sâ‘at 4.

Menzil-i Mitrofça , sâ‘at 4.

Menzil-i Subin  ( ), sâ‘at 5.

Menzil-i Belgrad , sâ‘at 4.

Menzil-i Dal , sâ‘at 2,5.

Menzil-i Ösek , sâ‘at 2,5.

Menzil-i Darda , sâ‘at 2.

Menzil-i Pernevar , sâ‘at 4.

Menzil-i Mihaç , sâ‘at 5.

Menzil-i Midhadi , sâ‘at 6.

Menzil-i Papa , sâ‘at 4.

Menzil-i Sengsâr ,286 sâ‘at 6.

Menzil-i Çifteköpri , sâ‘at 4.

Menzil-i Bahta , sâ‘at 6.

Menzil-i Mâ-i Mûryârân  (אران ر אء  ), sâ‘at 6.

Menzil-i Erçin , sâ‘at 4.

Menzil-i Hamzabeğli , sâ‘at 4.

Menzil-i Budin , sâ‘at 4.

Menzil-i Üstürgon-ı Belgrad , sâ‘at 4.

Menzil-i Papa , sâ‘at 8.

Menzil-i Batakbaşı , sâ‘at 6.

Menzil-i Yanık , sâ‘at 6.

Menzil-i Beç , sâ‘at 36.

285 Sehven 145 olarak hesaplanmıştır.

286 Müellifin “Sengsâr” olarak belirttiği yer Macaristan’da yer alan Szekszard şehri olmalıdır.
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Kal‘a-i Belgrad : Tuna  Nehri kenârınadur.

Palanka-i Hisârcık : karşu yakası Batıçine287 Palankası’dur.

Kal‘a-i Semendire .

Palanka-i Kavilbih  ( ــ ): Morova ’dan cereyân iden nehr ve Nehr-i 

Tuna  yine bunda cem‘ olur.

Palanka-i İhrâm : Temeşvar  iskele[si] olan Yeni Palanka  karşusındadur 

İhrâm’ın.

[278a] Döpre Palankası .

Tekye  Palankası: Karşusı Hırşova  Palankası’dur.

Sib  Palankası: Timürkapu  didikleri girdâb bu mahaldedür.

Fethulislâm  [Palankası].

Pürçe Palankası : Karşu yakası iskeledür.

Kal‘a-i Filortin : Karşusı ormanlık olup bir büyük Eflak  köyidür.

Vidin  Kal‘ası: Karşu yakası Tuzla  İskelesi’dür.

Palanka-i Karalom : Karşusında nehr çaydur ve kurulukdur.

Palanka-i Rahova : Karşu yakasında cereyân iden nehr derin, batak kö-

yidür ve bir büyük köydür.

Niğbolı  kulle hâsı karşusında Nehr-i Motik  tatlı sudur. Vidin  Kal‘a-

sı’nın üsti tarafından gelüp Tuna ’ya karışur, ol mahalde geçid virmez.

Kal‘a-i Ziştovi : Karşusı Yirgöği , Rusçuk  Kal‘ası’dur.

Kal‘a-i Totrakan : Cereyân iden nehr Dinbopça ( . (د 

Silistre  Kal‘ası.

Hırşova  Kal‘ası.

Haçin  kasabası: İbrâ’îl  karşusındadur.

İsakcı .

287 Metinde ن
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Tolcı  Kal‘ası: Karşu yakası İsmâ‘îl kasabasıdur, Boğdan  toprağıdur. Tol-

cı’dan yüklenen gemiler Sinne Boğazı ’ndan taşra çıkup az zamânda gelüp 

Karadeniz ’e çıkar Nehr-i Tuna  ile.

Sinne Boğazı : Kili  Kal‘ası’ndan yüklenen gemiler Kili Boğazı’ndan çı-

kup Nehr-i Tuna  ile gelüp Karadeniz ’e çıkarlar.

Der-menâzil-i mezkûrîn an-Edirne  ilâ-gāye-i Rusçuk 

Menzil-i Akpınar , sâ‘at 4.

Menzil-i Küçükderbend , sâ‘at 5.

Menzil-i Paşaköyi , sâ‘at 2,5.

Menzil-i Bahşeli , sâ‘at 5.

Menzil-i Morova , sâ‘at 7.

Menzil-i Saltıkkavak , sâ‘at 6.

Menzil-i Eski İstanbul , sâ‘at 6.

Menzil-i Arnavudköyi , sâ‘at 6.

Menzil-i Deyve (ه .sâ‘at 7 , (د

Menzil-i Diravinçe  ( ِ َ ْ اِو َ .sâ‘at 4 ,(ِد

Menzil-i Çernova,  sâ‘at 3.

Menzil-i Rusçuk , sâ‘at 5. 

[278b] Menzil-i dâhil-i Belgrad , inhizâm-ı avdet, sâ‘at 12, fî 17 Ş, 

yevm-i pençşenbih, fî 25 Temmûz. 

Meks, fî 18 Ş, yevmi’l-cum‘a, fî 26 Temmûz, hâlî.

Meks, fî 19 Ş, yevm-i cum‘airtesi, fî 27 Temmûz. Sa‘âdetlü Mevkūfâtî 

İbrâhîm Efendi  öyleden sonra menzil kayıkları ile her ocakdan ikişer ve 

birer âdemler ta‘yîn olunup mahzar ile rikâb-ı hümâyûna revâne olundı 

Nehr-i Tuna  ile.

Meks, fî 20 Ş, fî 28 Temmûz. Yevm-i mezbûrda mühimmât-ı cebehâne 

guzât-ı İslâm Varadin  inhizâmından sonra henûz Islankamina  menziline 

geldiklerinde inhizâm haberin aldıklarında der-akab arabaları gerüye çe-

vir[d]üp bütün cebehâne Belgrad  Kal‘ası’na dâhil, altı bin kantârdan ziyâ-

de bârût ve kazma ve kürek ve toplar bütün Belgrad Kal‘ası’na vaz‘ olunup 

alınan mühimmâtdan ziyâde konuldı, elhamdülillâhi Te‘âlâ.
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Meks, fî 21 Ş, [yevm-i] pazarirtesi, fî 29 Temmûz. Yevm-i mezbûrda Se-

mendire  Kal‘ası’nda bundan mukaddem Nemçe  Çasarı’nın balyozı kal‘a-

bend olunmuş idi; kal‘a-i mezbûrdan ihrâc olunup Belgrad  Kal‘ası’nın va-

roşında Nişli Mehemmed Ağa ’nın hânesini balyoz-ı mesfûra konak virilüp 

ta‘yîn ve ta‘yînâtın mükemmel virilüp mesfûrı üzerine gediklü ağalarından 

Ahmed Ağa  ta‘yîn ve bir oda dahi ta‘yîn olunmuşdur.

Meks, fî 22 Ş, fî 30 Temmûz. Yevm-i mezbûrda Konya  ve Karamân  

eyâletine mutasarrıf olan Seyyid Ahmed Paşa  kapusı halkıyla alay gösterüp 

hil‘atler ilbâs buyurılup Vişniçe ’nin288 öte tarafına ta‘yîn buyuruldı.

Meks, fî 23 Ş, yevm-i çehârşenbih, fî 31 Temmûz, hâlî.

Meks, fî 24 Ş, [yevm-i] pençşenbih, fî gurre-i Ağustos. Şiddet-i bâd289 u 

bârân. Şa‘îrin beher yemi beşer paraya ve seksen dirhem etmek bir akçaya 

ve bir araba saman iki gurûşa ve bir araba otluk üç gurûşa satılup ve alındı.

Meks, fî 25 Ş, fî 2 Ağustos, hâlî.

Meks, fî 26 Ş, fî 3 Ağustos, cum‘airtesi.

Meks, fî 27 Ş, fî 4 Ağustos, hâlî.

Meks, fî 28 Ş, fî 5 Ağustos, hâlî.

Meks, fî gurre-i N, yevm-i salı, fî 6 Ağustos. Yevm-i mezbûrda Ra-

mazân-ı şerîf ayını görüp kanâdiller yanup toplar dahi atmışlardur. Ve 

Küçük Mîrâhûr Ağa’nın çukadârı ilerü gelüp haber virmişdür ağa-i müşâ-

run-ileyhin gelmesiçün. Ve gelen âdemîsi doğrı Belgrad  Muhâfızı Halîl 

Paşa ’ya gelmişdür.

Meks, fî 2 N, yevm-i çehârşenbih, fî 7Ağustos.

Meks, fî 3 N, yevm-i pençşenbih, fî 8 Ağustos. Yevm-i mezbûrda Sa-

dâret-i Uzmâ’ya nâ’il-i merâm olan Belgrad  Muhâfızı Halîl Paşa  hazret-

lerin kal‘a-i mezbûrdan alay ile getürilüp otâğ-ı âlîye nüzûl ve Sancağ-ı 

Şerîf ’i kendülerine teslîm olunup bütün erbâb-ı devlet otâğ-ı Hazret-i 

Sadr-ı Âlî’ye cem‘ olunup ve hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûnı Mîrâhûr-ı 

Sânî Mehemmed Ağa  yediyle virilüp kırâ’at olundukda, mefhûm-ı hatt-ı 

288 Tuna Nehri canibindedir.

289 Metinde آت
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hümâyûn budur ki: “Hâlâ Belgrad Muhâfızım Halîl Paşa, serâsere kaplu 

sırt semmûr kürk [ve] bir tuğ ile vezâret gönderüp hil‘at-i fâhiremi ilbâs 

idesin ve mühr-i şerîfimi dahi Mîrâhûr-ı Sânî Mehemmed Ağa yediyle 

gönderüp seni vekîl-i mutlak eylemişimdür. İmdi, serhadd-i mansûrem 

Belgrad Kal‘ası’n ve Temeşvar  Kal‘ası’n ve Bosna  Kal‘ası’n iktizâ iden mesâ-

lihlerin dikkat-i tâmm idüp gereği gibi görüp taksîrâtdan ihtirâz üzre ola-

sın. Ve serhad kılâ‘larımı ve asâkir-i mansûremi Allâh’a emânet eyledim.”

Meks, fî 4 N, yevm-i cum‘a, fî 9 Ağustos. Yevm-i mezbûrda İslâm Girây  

Sultân’ın yigirmi bayrak Tatar  leşkeri üç bin mikdârı olup Vişniçe ’nin altı 

tarafında üsti açıklar ile geçilmesiçün fermân-ı âlî sâdır olup Temeşvar  câ-

nibine azîmet itmek üzre ve Tırhala  ve Köstendil  ve Bursa  sancakları bile-

since ta‘yîn olunup ve İslâm Girây Sultân’a bin altun atâ ve bir aded kākūm 

kürk ve baş ağasına beş yüz gurûş ve bir hil‘at ilbâs buyurulmuşdur. Yevm-i 

mezbûrda Mîrâhûr-ı Sânî Mehemmed Ağa  rikâb-ı hümâyûna revâne ol-

muşdur.

Meks, fî 5 N, [yevm-i] cum‘airtesi, fî 10 Ağustos. Piyâde mukābeleci-

liği Belgrad  rûznâmçesi olup kendüye Belgrad defterdârlığı henûz tevcîh 

buyurulmuş iken tekrâr mukābelecilik inâyet buyurulmuşdur es-Seyyid 

Mahmûd Efendi . Yevm-i mezbûrda Belgrad  Kal‘ası’na on dört sâ‘at olan 

Böğürdelen  Kal‘ası’nda kal‘a-i mezbûre[ye] gelen Hırvat  ve Sırp  ile ceng 

olunup kal‘a-i mezbûre zafer bulamayup bir vâfir dil ve kelle gelmişdür. Ve 

düşmen-i bî-dîn bi-hamdillâhi Te‘âlâ karârı firâra tebdîl eylemişdür.

Meks, fî 6 N, fî 11 Ağustos, sene 1128, hâlî.

Meks, fî 7 N, fî 12 Ağustos, hâlî.

Meks, fî 8 N, yevm-i salı, fî 13 Ağustos, sene 1128. [279a] Yevm-i salı-i 

mezbûrda dâ’ire halkına ve ocaklıya mukannen olan ta‘yînâtlarının nân 

ve lahm tamâm virilüp ancak şa‘îrin nısfının ve nısfı virildi. Şa‘îrin beher 

yemi beşer paraya ve seksen direm nân bir akçaya ve bir vukıyye revgan-ı 

sâf yigirmi paraya ve aselin bir vukıyyesi on sekiz paraya ve pirincin kîlesi 

yüz on akçaya ve bir araba otlık üç gurûşa ve bir aded harmanın samanı 

dört buçuk gurûşa, bunlar satılup vech-i meşrûh üzre alındı.
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Meks, fî 9 N, [yevm-i] çehârşenbih, fî 14 Ağustos. Yevm-i mezbûrda 

erbâb-ı devlet otâğ-ı Hazret-i Sadr-ı Âlî’ye cem‘ olunup müşâvere olun-

muşdur. Mefhûm-ı müşâvere budur ki: “Kırım  Hânı Kaplan Girây  Sultân 

geldikde Belgrad  cânibine gelmesi her vechile münâsib olup Timürkapu  ve 

Güğercinlik  ve ol havâlîleri muhâfaza itmek her vechile münâsibdür.” diyü 

emr-i âlî gelmesiçün tahrîr olundı. Şa‘îrin beher yemi on iki paraya, otlığın 

beher kıyyesi ikişer paraya satılup ve alındı.

Sulehâ-i ümmetden biri bir rü’yâ görüp, rü’yâsında bir ihtiyârın elin 

öpüp şöyle cevâb ider ki: “Ey peder-i azîzim, sultânım! Bu Ümmet-i Mu-

hammed ’in ahvâli gāyetü’l-gāye perîşân olup, Nemçe  keferesi Allâh’a şirk 

koşarken ve dîn-i İslâm Allâh’ı bir bilürken küffâra nusret virüp asâkir-i 

İslâm’ı bozup yevmen fe-yevmen küffâr-ı bî-dîn gālib olup guzât ve İslâm 

havf ü haşyet üzre olmakda. Bu bizim ahvâlimiz neye müncerr olur?” di-

dikde ol mübârek pîr dönüp şöyle cevâb ider ki, “Guzât-ı İslâm’ı Nemçe 

keferesi bozmadı. Velâkin sizin vezîriniz bî-rahm olup hilâf-ı Şer‘ vâfir ki-

mesneyi katl idüp eytâmlarına dahi merhamet itmeyüp mâlların cem‘ idüp 

kendüsi dahi mütekebbir olup, böyle oldukda nâ-hakk yire katl olunanla-

rın ervâhları ve eytâmların gözlerinin yaşları ve inkisârları cem‘ oldukda 

bozuldınız. Ve eger düşmen-i bî-dîn guzât-ı İslâm’ı bozmak lâzım gelse 

sizden bir ferd çıkardamazdı. Velâkin Allâh böyle emr eyledi, elem çek-

me.” diyüp, ba‘dehû uyandıkda gelüp cümlenin muvâcehesinde rü’yâ-yı 

sâdıkayı takrîr idüp, bu hakîr dahi bu mahalle kayd idüp nazar idenlere 

hisse-mend olmak içün.

Meks, fî 10 N, fî 15 Ağustos. Yevm-i mezbûrda Pançova  Palankası’na 

kâfirin katanası gelüp palanka-i mezbûrda olan gāzîler taşra çıkup ceng [ü] 

cidâl eylediklerinde yetmiş yedi nefer yaralu olup otuz yedi nefer şehîd ol-

duğı arz ve defter geldikde ve imdâd istediklerinde her ocakdan cem‘ idüp 

sekiz yüz nefer âdem Pançova Palankası imdâdına gönderdiler.

Meks, fî 11 N, fî 16 Ağustos. Yevm-i mezbûrda rikâb-ı hümâyûn tara-

fından Mevkūfatî İbrâhîm Efendi ’nin çukadârı Hasan gelüp ahbâblarına 

mektûb ve gelen âdemîsine su’âl olundukda cevâb eyledi ki: “Efendimiz 

mîrâhûr-ı evvel oldı. Yevm-i mezbûrda Sarı İbrâhîm Kethudâ ’yı Belgrad  

Kal‘ası’na kal‘a-bend olunup ve mektûbcısı Boz-oğlan İbrâhîm Efendi ’ye 
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ve Kudüs -i Şerîf pâyesiyle olan Ser-müneccimân La‘lî-zâde Mülhid Efen-

di ’ye ordu-yı hümâyûndan ihrâc ve rikâb-ı hümâyûna kayd [u] bend 

revâne olundılar. Anadolu  Muhâsebecisi Seyfullâh Efendi  sipâh kâtibi 

inâyet buyurılup ve sipâh kâtibi olan es-Seyyid Mustafâ Efendi ’ye kü-

çük tezkirecilik inâyet buyurılup, kal‘a-bend olanın eşyâların ordu-yı 

hümâyûn kādîsı ve Ser-gulâm-ı Bâkî ma‘rifetiyle mîrîden tahrîr eylemiş-

lerdür.”

Ve Temeşvar  Kal‘ası’ndan iki nefer âdem gelüp re‘âyâ sûretinde arz u 

mahzar ile, otâğ-ı Hazret-i Sadr-ı Âlî’ye erbâb cem‘ olup cümlenin muvâ-

cehesinde gelen arz u mahzar kırâ’at olundukda, bâ-mefhûm budur ki: 

“Küffâr-ı bî-dîn Nehr-i Tisa  üzerine ve Titeli Kal‘ası ’nın kurbında cisr-i 

kebîr vaz‘ idüp hemân kırk binden mütecâviz Nemçe  keferesi sâ’irlerinden 

mâ-‘adâ ve yüz elli pâre top ve otuz altı aded hâvan kal‘a-i mezbûre kasdı ile 

gelüp ve tekrâr başka bir tabur dahi ol mahalden ayrılup Nemçe ve Hırvat  

ve Sırp  ve Macar  on iki bin mikdârı Timürkapu  cânibine revâne olmak 

üzredür. Ve hâlâ Temeşvar Kal‘ası’n târîh-i varakadan üç gün mukaddem 

muhâsara idüp ve eger imdâd göndermez iseniz cümlemiz kırılup rûz-ı 

kıyâmetde ellerimiz yakanızdadur. Zahîremiz çokdur. Emân, el-emân ü 

emân! İmdâd, [279b] imdâd gönderesiz, el-emân!”

Çünki ahvâl böyledür, “Re’y [ü] tedbîr nedür?” denildikde sipâh ve 

silâhdâr ocaklarından ve yeniçeri ve cebeci ve topcı ve top arabacıları ne-

ferâtlarından tahammüline göre zâbitânlarından âdemler taleb eyledik-

lerinden Cebecibaşı ve Topcıbaşı şöyle cevâb virdiler ki: “Evvelâ Nemçe  

Seferi zuhûr eyledikde ocaklarımız açılup ve mührümüz mukābele kale-

minde ma‘mûlün-bih olup herkes bu takdîrce290 rağbet iderdi. Mora  Seferi 

avdetinden sonra gelüp Âsitâne ’ye dâhil oldukdan sonra fermân-ı âlî virüp; 

“Düşen mahlûl kapu tarafına gelsün, ne yüzden fermân-ı âlî sâdır olur ise 

ana göre amel idüp, min-ba‘d ağa memhûrıyla ve mukābelede dahi terak-

kîler virilmesün.” diyü mü’ekked tenbîh olunup kalem-i mezbûra kayd ol-

dukda ocaklarımız bu takdîrce mu‘attal kalup ve bundan sonra be-dergâh 

dahi müceddeden tahrîr olunmayup hemân beş bin mikdârı cebeci olup 

bunun dahi birazı şehîd ve bir mikdârı esîr ve bir mikdârı ta‘yînât şey-i 

290 Bu kelimeden sonra “herkes” kelimesi sehven tekrar yazılmıştır.
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kalîl olduğı hasebiyle firâr eylemişlerdür. Ve bundan sonra Mukābeleci Ah-

med Efendi  kulları bu mevâddı Sarı İbrâhîm Kethudâ ’ya vezîr-i merhûma 

bir [i]ki def‘a ifâde idüp; “Kaleme fermân-ı âlî buyurun ki kānûn-ı kadîm 

üzre ağalarının memhûrı terakkî virilmek üzre açılsın. Bir kıst ihrâc olu-

nacak mevâcibe dek bin esâmî mahlûl vireyim. Eger düşmen ile mukābil 

olunurlar ise dahi ziyâde virelim.” didikde müsâ‘ade buyurılmayup hâlî 

kalmağla, şimdi bir nefer âdem virmeği iktidârımız yokdur.”

Topcıbaşı Ağa dahi kezâlik ve Yeniçeri Ağası dahi baş kaldırup şöyle 

cevâb virdi ki: “Yeniçeri piyâdesi çoğı revâne olup ve birazı şehîd ve birazı 

esîr, hemân seksen yedi çorbacımız meterisde şehîd olup ol kadar dahi 

odabaşımız şehîd olup, şimdi hâzır olan nefer şey-i kalîldür, mümkini dahi 

yokdur.” 

Her ocakdan böyle cevâb virdiler. Defterdâr el-Hâcî Mehemmed Efen-

di  gadaba gelüp ve tehevvürlenüp Yeniçeri Ağası’na şöyle cevâb virdi ki, 

“Hâlâ yevmiyye nüzûl defterinde otuz bin âdeme ta‘yînât alınur iken şimdi 

beş yüz âdem piyâde istendikde dürlü dürlü şeyler söylersiz. Hele Cebeci-

başı ve Topcıbaşı ağalarının sözleri vâriddür. Bundan mukaddem Nemçe  

Seferleri zuhûrında on binden mütecâviz cebeci ve on binden mütecâviz 

topcı tahrîr idüp seferber olagelmişdür. Bu sene müsâ‘ade olunmaduğı hôd 

cümlenin ma‘lûmlarıdur. Ammâ bütün ocağınız bunlara kıyâs olunmaz.” 

diyüp bu misillü vâfir sözler oldı ve meclis dağılup sohbet irteye kaldı.

Meks, fî 12 N, fî 17 Ağustos, sene 1128. Yevm-i mezbûrda Bosna  câni-

binden ve Hersek  cânibinden mîrî piyâde Arnavud  levendâtı tahrîri içün 

mukaddemâ gönderildi idi elli iki bin beş yüz gurûşluk frengî altun, bu 

def‘a dahi gönderildi yigirmi altı bin altı yüz frengî altun, onar gurûş bahşîş 

ve dörder aylık ulûfeleri peşîn olmak üzre. Bu def‘a dahi tertîb olunup üç 

bin piyâde levendât tahrîr olunup tiz elden cem‘ oluna. Sofya  ve Köstendil  

ve Prevadi  ve Pâzârcık  ve Nehr-i Tuna  yalılarından olan kasabalardan ihrâc 

olunup ve bahşîşlerin ve ulûfelerin an-nakdin Sofya’da hâzır u âmâde olan 

Hazîne-i Âmire’den yüz elli kîselik frengî altun mübâşir yedine teslîm ve 

tahrîr olunacak yirlere gönderilmek üzre fermân-ı âlîleri sâdır olup gönde-

rilmişdür.
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Ve bundan sonra sipâh ve silâhdâr ocaklarına fermân-ı âlî sâdır oldı ki: 

“Atîk sipâhîlere esâmîlerine müceddeden onar akça terakkî ve yigirmişer 

gurûş bahşîş peşîn ve terakkî tezkiresin yedine teslîm eylemek üzre ve mü-

ceddeden tahrîr olunan sipâh ve silâhdâr neferâtlarına on beş akça ibtidâ 

ve tezkiresi yedine teslîm ve yigirmişer gurûş peşîn ile Temeşvar  Kal‘ası’na 

imdâd ve kal‘a-i mezbûre[ye] idhâl olunmak şartıyla dellâllar nidâ olun-

muşdur.” Dal-kılıç olmak üzre beher ocakdan ikişer bin nefer âdem olmak 

üzre ve bunların üzerlerine başbuğ Kurd Paşa ’ya tenbîh eylediler. Süleymân 

Efendi ’ye Anadolı  muhâsebeciliği inâyet buyurulmuşdur. Silâhşôr-ı Şeh-

riyârî Miskālî Ömer Ağa  hatt-ı hümâyûn ile Belgrad  Sahrâsı’na gelmişdür. 

Rûznâmçe-i Evvel İbrâhîm Efendi,  Vezîr-i A‘zam kethudâlığına hil‘at-i fâ-

hire ilbâs buyurılup bâ-hatt-ı hümâyûn.

Meks, fî 13 N, yevm-i pazar, fî 18 Ağustos, hâlî.

Meks, fî 14 N, pazarirtesi, fî 19 Ağustos. Böğürdelen  Kal‘ası’nın va-

roşını küffâr-ı bî-dînin bir mikdâr katanası gelüp [280a] ihrâk idüp va-

roşdaki olan er ve avret cümlesi kal‘a-i mezbûrun derûnına idhâl olunup 

ve hendekler çevirüp, Bekir Paşa  ta‘yîn olunmuş idi. Kâfirin katanasına 

mukāvemet idemeyüp karârı firâra tebdîl eylediği ecilden düşmen-i bî-dîn 

dahi ziyâde fürce bulup kal‘a-i mezbûreyi muhâsara eyledikde içlerinden 

bir [i]ki kaç âdemin yedlerine arz u mahzar virüp bu ahvâli feryâd u figān 

iderek yevm-i mezbûrda geldi. Ve kal‘a-i mezbûre[ye] imdâd gönderilmesi-

nin lüzûmı oldukda, der-akab Cîn Alî Paşa ’yı da‘vet olunup Hazîne-i Âmi-

re’den kendüye karz olmak üzre altı bin gurûş bâ-temessük virilüp kendü 

yanına ta‘yîn buyurılan bâ-fermân-ı âlî Kütahya  sancağından dört sancağın 

neferi atîk sipâh serdengeçdilerinden altı yüz nefer âdem ta‘yîn salt ve se-

bük-vâr revâne oldılar. 

Kal‘a-i mezbûre[ye] gelen düşmen Hırvat  ve etrâf [u] eknâfdaki olan 

kurâların re‘âyâları, içlerinde Nemçe ’den elli altmış kadar ancak olup, cüm-

lesi ber-vech-i tahmîn dört bin kadar küffâr olup; çünki asâkir-i İslâm’ın 

inhizâmın bütün kefere muhbir oldukda her tarafdan baş kaldırup ve bay-

raklar açup guzât-ı İslâm’ın üzerine hücûm eylemişlerdür. Hakk Subhânehû 

ve Te‘âlâ bu inhizâmın encâmın nusret-i uzmâya tebdîl idüp ve düşmen-i 

bî-dînden ahz-ı intikām almak müyesser ve mukadder ide Allâh, âmîn.
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Ve Sâhib Girây  Sultân on beş bin mikdârı Tatar  leşkeri ile ordu-yı 

hümâyûna dâhil ve Sultân-ı mezbûra ikrâm olunup, Vişniçe ’nin altı yanın-

dan geçid mahallinden Nehr-i Tuna ’dan geçüp Temeşvar  Kal‘ası imdâdına 

ta‘yîn olunmuşdur, bâ-fermân-ı âlî.

Ve Bosna  cânibinden Bosna askerinin zâd [u] zahîresi tevzî‘ine defter-

dârlık hizmetine ta‘yîn buyurılan Alî Efendi ’nin çukadârı gelüp bâ-arz u 

mahzar ile, bâ-mefhûm budur ki: “Bosna eyâletinde Kıradinde (ه َ ــ ْ ه ِد َ ــ
ِ ) 

Kal‘ası ’n Hırvat  ve Sırp  [ve] Venedik  ve Nemçe  yigirmi binden mütecâviz 

küffâr gelüp, geldüği sâ‘at kal‘a-i mezbûrun varoşın ihrâk idüp varoşdaki 

olan İslâm cümlesi kal‘aya ve küffâr-ı la‘în kal‘a-i mezbûreyi muhâsara ey-

ledikde, ahşam oldukda kal‘a-i mezbûrda mevcûd bulunan asâkir-i mansû-

reden ve kılıca gelür dört binden mütecâviz bir yire cem‘ olup müşâvere 

eylediler ki, “Çünki ahvâl böyle olup kal‘amız düşmen-i bî-dînin hudû-

dının civârında vâki‘ olup düşmen-i bî-dîn yek-dil olup hücûm idüp ve 

imdâd gelmesi dahi ba‘îd olup gözlerimizin karşusında mâl ü emlâkimiz 

ihrâk bi’n-nâr idüp ve eger yarına kalur ise kal‘aya zafer bulup kimimizi 

esîr ve kimimizi katl ve evlâdlarımızı gözlerimizin karşusında tasarruf ider. 

İmdi, böyle olmadan ise hemân cümlemiz kal‘a-i mezbûrun kapusın açup 

birden taşra çıkup ceng ide ve ceng ide şehîd olmamız münâsibdür.” diyüp 

ahd ü emân, kavl ü karâr idüp Fâtiha-i Şerîf[e] okunup bu tertîb üzre mü-

tevekkilen-alallâh olup, hemân kal‘a-i mezbûrun kapusın nısfü’l-leylden 

sonra açup bir uğurdan düşmen cânibine yürüyiş eylediklerinde gice ile 

düşmen-i la‘în biribirlerine girüp fecr-i kâzibe dek düşmen-i bî-dîn bo-

zılup havfa varup, guzât-ı İslâm’a Hakk Te‘âlâ kuvvet virüp ceng [ü] cidâl 

ve kıra kova geldikleri mahalle dek altı sâ‘at mikdârı gidüp ba‘dehû gerüye 

dönüp vâfir kâfir helâk, tok ve doyum olmuşlar.

Ve Bosna ’nın serhadd-i sedîdi ve kilîdi olan Novay  Kal‘ası’n dahi başka 

tabur olmak üzre yigirmi beş bin kadar kâfir gelüp kal‘a-i mezbûrda hâzır 

u âmâde ve mevcûd bulunan guzât dokuz bin kadar âdem düşmen-i bî-dîn 

ile ceng ü cidâl ve mukātele olunup tarafeynden diller ve kelleler alınma-

ğa başladıklarında dillerin takriri, “Bu gelen taburdan mâ-‘adâ on beş bin 

kadar dahi Venedikli ve Nemçe  gelecekdür.” didiklerinde Bosna Muhâfızı 

İbrâhîm Paşa  ordu-yı hümâyûna bu ahvâlleri ifâde ve i‘lâm idüp hem im-
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dâd ve akça istedükde Hazîne-i Âmire’den yigirmi beş bin gurûşluk frengî 

altun virilüp gediklü ağalarından Saçlı-zâde Mehemmed Ağa ’ya teslîm ve 

aceleten yetişdirmek üzre tenbîh buyurılup revâne oldı.

Meks, fî 15 N, yevm-i salı, fî 20 Ağustos. Yevm-i mezbûrenin gicesi 

Haleb  eyâletine mutasarrıf Yûsuf Paşa  kethudâsı ve İsakcı  muhâfızı olan 

Mustafâ Paşa ’dan mektûb geldi ki, bâ-mefhûm-ı mektûb budur ki: “Eflak-

lı birlik olup ve hurûc idüp beğlerin İskerlet-oğlı ’nı katl eylemek murâd 

eylemişler. Beğ-i mesfûr firâr eylemişdür, sizler a‘lemsiz.” [280b] Çünki 

düşmen-i bî-dînler her tarafdan baş kaldırup ve bayraklar açup guzât-ı İs-

lâm’ın üzerlerine hücûm eyledikleri cümlenin ma‘lûmları oldukda hemân 

ordu-yı hümâyûnda yalnız dâ’ire halkı kalup mâ-‘adâsı vatan-ı aslîlerine 

revâne olmuşlardur.

Yevm-i mezbûrda sipâh ve silâhdâr ocaklarından dal-kılıç olmak üzre 

tahrîr olunup Vişniçe ’nin altı tarafından geçid mahallinden bahşîşlerin 

ve ru’ûs-ı hümâyûnların yedlerine teslîm olunmak üzre hâcegân-ı dîvân-

dan birer mu‘temedün-aleyh âdeme muhtâc oldukda sipâh ocağı tahrîrine 

Hazîne-i Bîrûn Kâtibi Ahmed Efendi ’ye ve silâhdâr ocağı tahrîrine Hâsslar 

Hâcesi Dervîş Mehemmed Efendi ’ye ta‘yîn buyurılup fermân sûretidür: 

“Kıdvetü’l-emâcid ve’l-a‘yân Hazîne Kâtibi Ahmed Efendi zîde mecduhû 

sâdır olan fermân-ı âlî mûcebince tezkire-i dîvân vusûlinde hâlâ sipâh oca-

ğından tahrîr olunan dal-kılıç serdengeçdileri inşâ’allâhu Te‘âlâ Vişniçe’den 

Nehr-i Tuna ’yı karşu mürûr iderler iken yedlerine virilecek ru’ûslarını vi-

rüp ve bahşîşleri tevzî‘ idüp gereği gibi tevzî‘i içün sizler me’mûr olmağla 

siz dahi Vişniçe’ye varup her birinin ru’ûsların esâmî sâhiblerine virüp ve 

fermân olunan bahşîşlerin tevzî‘ idüp gereği gibi tevzî‘i husûsında takay-

yüd ü ihtimâm ve ba‘de’l-itmâm defterin getüresiz, fî 15 N, sene 1128.”

Ve sipâh ocağına üsti açıklarına ta‘yîn, Vezîr-i sâbık Süleymân Paşa  ket-

hudâsı Gediklü Mehemmed Ağa  ve silâhdâr ocağına dahi vech-i meşrûh 

üzre Dervîş Efendi  ve gediklü müteferrika ağalarından Mustafâ Ağa  ta‘yîn 

olunmuşdur.

Meks, fî 16 N, fî 21 Ağustos. Yevm-i mezbûrda geçid mahallinde 

Nehr-i Tuna ’dan eyâlet askeri ve dal-kılıç serdengeçdileri ubûr olundı. 
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Yevm-i mezbûrda Böğürdelen  Kal‘ası imdâdına süvârî yeniçeri ve atîk ser-

dengeçdileri bin nefer âdem gönderildi.

Meks, fî 17 N, [yevm-i] pençşenbih, fî 22 Ağustos, sene 1128. Yevm-i 

mezbûrda rikâb-ı hümâyûndan Re’îsü’l-Küttâb olan Süleymân Efendi  gel-

dikde yedine teslîm buyurılan hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn mûcebin-

ce Defterdâr-ı Şıkk-ı Evvel el-Hâcî Mehemmed Efendi ’ye üç tuğ ile vezâret 

sadaka ve ihsân buyurılup serâsere kaplu sırt semmûr kürk ilbâs buyurılup 

otâğ-ı Sadr-ı Âlî’den alay ile otağına nüzûl buyurdılar.

Belgrad  muhâfızı olan Sarı Ahmed Paşa ’ya dahi vezâret virilüp serâsere 

kaplu sırt semmûr kürk ilbâs buyurılup ve yine Belgrad muhâfızlığı vezâ-

ret ile sadaka ve ihsân buyuruldı. Ve yine Urûmili  vâlîliği üzerinden ref‘ 

olunmayup Urûmili eyâleti üzerinde olup eyâlet askeri bile kapanmışdur 

Belgrad Kal‘ası’na. Ahmed Paşa hazretleri kürk ilbâs buyurulmağa da‘vet 

olundukda iki yirinden cengde kurşun zahmı olup araba ile gücile otağa 

gelmişdür.

Hırşova  Palankası’ndan arz u mahzar geldi ki, Eflak  eşkıyâsı katanası 

bin mikdârı süvârî ve bin mikdârı piyâde gelüp hufyeten kal‘a-i mezbûrı 

iki üç mahalden şeb-hûn itmek üzre olup ve palanka-i mezbûrenin yirlü 

neferâtı âgâh olduklarında ceng ü cidâl ve muhârebe olunup ve palanka-i 

mezbûre zafer bulamayup Nemçe  cânibine revâne oldukları haberi, ne-

ferât-ı mezbûrelerden bir mikdârı şehîd ve birazı yaralu ve palanka-i mez-

bûrenin muhâfızı içün imdâd isteyüp ve ol havâlîlerde zuhûr iden haydûd 

eşkıyâsının mazarratın def‘ u ref‘ olunmak üzre müsâ‘ade buyurılup tedâ-

riki kaydında oldılar.

Meks, fî 18 N, yevmi’l-cum‘a, fî 23 Ağustos, sene 1128. Yevm-i mezbû-

renin gicesi Çavuşbaşı Lipovalı Ahmed Ağa  sâ‘at üçde iken gelüp ve Nehr-i 

Tuna ’dan ubûr olunacak dal-kılıç askerin üzerlerine tahrîrine me’mûr olan-

lara sâdır olan fermân-ı âlî mûcebince Temeşvar  Kal‘ası imdâdına bir sâ‘at 

mukaddem geçmesi muktezî olmağla meş‘aleler ile dahi virüp, “Sabah[a] 

dek tekmîl idesiz.” diyü fermân olundukda tekrâr taht mûmları cem‘ olu-

nup Tuna kenârına varılup ta‘yîn olunduğı üzre bahşîşlerin virilüp ubûr 

olundılar. 
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Meks, fî 19 N, fî 24 Ağustos, sene 1128. Ve İslâm Girây  Sultân Tatar  

leşkeri ile üsti açıklar ile geçmeğe mübâşeret eylemişlerdür.

Berâ-yı tevzî‘ât-ı terakkîlüyân-ı dal-kılıç ve serdengeçdiyân-ı 

dal-kılıç bâ-şürût-ı duhûl-ı kal‘a-i Temeşvar  sipâhiyân, 

fî 18 N, sene 1128

Neferen

Dal-kılıç an-terakkîlüyân-ı sipâhiyân der-Temeşvar  671

Zâbitân-ı serdengeçdiyân-ı dal-kılıç der-Temeşvar  005

Cedîden tahrîr olunan dal-kılıç  679

+1.355

Sonradan +0003

  1.358

Beher bir nefere yigirmişer gurûş bahşîş

Yekûn 27.160

[281a] Ve kezâlik silâhdâr ocağı dahi böyle. Ve bundan sonra Temeşvar  

Muhâfızı Çavuşbaşı-i sâbık Mustafâ Paşa ’ya vezâret virilüp vezâret kürki 

ve hem dört bin aded tuğralı altun ve üç bin beş yüz elli iki altun-ı tuğralı 

dahi Temeşvar Kal‘ası defterdârına ki ba‘zı umûr-ı mühimmeye sarf ide. 

Bu zikr olunan akçaları ocaklarının zâbitânlarının muvâcehelerinde ser-

dengeçdi ağalarına taksîm ve tevzî‘ olunup ve teslîm eyledikde, tesellümi 

temessüği getüre ve hîn-i muhârebede şehîd olur ise neferâtlardan bir [i]

ki kaçına bu ahvâli ifâde idüp ol vakitde akçayı alalar. Ve Çavuşbaşı Ağa, 

Sâhib Girây  Sultân’ı dahi ol mahalden alup çekdiriye bindirüp Nehr-i Tu-

na ’dan ubûr ve Temeşvar Kal‘ası cânibine azîmet buyuruldı.

Meks, fî 20 N, fî 25 Ağustos. Bosna  Paşası İbrâhîm Paşa ’dan mektûb 

geldi ki: “Bundan mukaddem Novay  Kal‘ası küffâr-ı bî-dîn muhâsara idüp 

ve bir mikdâr imdâdı dahi geldikde guzât-ı İslâm kal‘a-i mezbûrenin imdâ-

dına yetişüp, kal‘a-i mezbûredeki olan asâkir-i İslâm dahi taşra çıkup düş-

men-i bî-dînin meterislerine şeb-hûn ve hücûm ve mukātele ve muhârebe 

olunup düşmen-i bî-dîn darb-ı şemşîre bir vechile tâkat getüremeyüp yüz 
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çevirüp gerüye döndükde kıra kova karârı firâra tebdîl ve asâkir-i mansû-

reye nusret ihsân idüp, elhamdülillâhi Te‘âlâ vâfir diller ve kelleler alınup 

tok ve doyum olmuşlardur.”

Meks, fî 21 N, fî 26 Ağustos, hâlî.

Meks, fî 22 N, yevm-i salı, fî 27 Ağustos. Yevm-i mezbûrda Temeşvar  

Kal‘ası imdâdına ta‘yîn buyurılan dal-kılıç ve eyâlet askeri ve gönüllüyân ve 

İslâm Girây  Sultân ve Sâhib Girây  Sultân üç bin kantâr peksimed virilüp 

Pançova  Palankası’ndan hareket idüp revâne oldılar.

Meks, fî 23 N, fî 28 Ağustos. Yevm-i mezbûrda öyleden sonra Zemun  

Sahrâsı’nda ceng ü cidâl ve harb u kıtâl olunup tarafeynden vâfir diller 

ve kelleler alınmışdur. Küffâr-ı la‘înin Varadin  Kal‘ası’ndan katanası gelüp 

otlakcıları hufyeten basdıkda vâfir rahne virmişdür. Bir dahi gelür ise gā-

fil olmamak üzre Serçeşme Beğ’i ve Şâhsuvâ[r]-zâde’yi ta‘yîn idüp Nehr-i 

Sava  üzerindeki cisr-i kebîrden ubûr olunup Zemun Sahrâsı’na nüzûl ve 

otlakcıları muhâfaza itmek üzre.

Meks, fî 24 N, fî 29 Ağustos. Yevm-i mezbûrda bir aded kendü gelen 

Nemçe  olmak üzre kefere gelüp tâbi‘ olup, su’âl eylediklerinde: “Başları-

mızı katl eyledim ve size tâbi‘ oldum. İslâm telkîn idün, küffârın hîle ve 

hud‘asın bilürüm.” didikde müsâ‘ade buyuruldı.

Meks, fî 25 N, yevmi’l-cum‘a, fî 30 Ağustos, sene 1128. Vezîr-i mer-

hûm Alî Paşa ’nın kethudâsı Sarı İbrâhîm Kethudâ’yı bâ-hatt-ı hümâyûn-ı 

celâlet-makrûn ile kal‘a-i mezbûrda kemend ile boğılup lâşe-i murdârın 

Kazancılar  kurbında dört yol ağzına bırağılup ve göğsi üzerine bir parça 

kâğıda tahrîr ve işâret olundı ki: “Dîn ü devlete hıyânet üzre hidmet idenin 

cezâsı budur.” Ve ol kâğıdı göğsine bırakmışlardur ve yetmiş iki millet seyr 

ü temâşâ eylediklerinde ibret alurlardı.

Meks, fî 26 N, cum‘airtesi, fî 31 Ağustos. Yevm-i mezbûrda Eflak  Voy-

vodası İskerlet-oğlı ’ndan mektûbıyla âdemîsi gelüp, bâ-mefhûm-ı mektûb 

budur ki, “Yirgöği  kasabasından ve ol etrâfın havâlîlerinden kendü mâlım-

dan olmak üzre üç bin piyâde levendâtı ve üç bin süvârî levendâtı tahrîr 

idüp Eflak eşkıyâsının mazarratın ve Nemçe  cânibinden zuhûr iden kata-

nasının mazarratın def‘ idüp re‘âyâ vü berâyâyı muhâfaza itmek üzre. Zîrâ 
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baş hatmanımız ıyâl u evlâdın ve mâl [ü] emlâkin alup hufyeten Nemçe 

cânibine revâne olup ve ba‘zı re‘âyâlarımızı katl idüp mâl ü emlâklerin alup 

ve ıyâllerin esîr itmişdür. Haber aldıkda Temeşvar  Kal‘ası hudûdumuza 

karîb olmağla yetişemedik. Keyfiyyet-i ahvâl böyledür.” diyü gelen kā’ime-

sinde böyle tahrîr itmiş. Devlet-i Aliyye ’den işledüği işe pesendîde olunup 

dahi müsâ‘ade buyuruldı.

Meks, fî 27 N, [yevm-i] pazar, fî gurre-i Eylûl, sene 1128. Yevm-i mez-

bûrenin gicesi bir aded serhadlü bir dil getürüp Dîvân-ı Hümâyûn ter-

cümânı dil-i mesfûrı takrîr eyledikde, “Temeşvar  Kal‘ası cânibinden yüz 

kadar Nemçe  katanası ordu köprüsi tarafına İslâm askerin tecessüs idüp 

ve cânib-i İslâm’dan dil almağa murâd eylediklerinde gönüllüyân askeri ve 

Tatar  askeri rast geldikde etrâfımızı [281b] kuşaddılar. Kimimizi esîr ve 

kimimizi katl eylediler.” diyü cevâb virdi.

Sâhib Girây  Sultân’dan mektûb geldi ve ma‘an on altı Macar  katanası 

ve yigirmi beş kadar dil ile gelüp hil‘atler ilbâs buyurılup bahşîşler virildi.

Meks, fî 28 N, [yevm-i] pazarirtesi, fî 2 Eylûl. Yevm-i mezbûrda Te-

meşvar  cânibine giden serdengeçdiler ordu köprüsi tarafında üç yüz kadar 

kâfir katanasına rast gelüp ceng ü cidâl ve harb [u] kıtâl olundukda, ge-

len düşmen katanasından az kâfir kurtılup kimi tu‘me-i şemşîr ile helâk 

ve kimi ahz olunup ordu-yı hümâyûna getürilüp, dil ve kelle getürenlere 

in‘âm u ihsân olunup yaralu olanları Pançova  Palankası’na ta‘yîn buyurılup 

ordu-yı hümâyûndan cerrâhlar gönderildi. Dîvan tercümânı gelen dillere 

Temeşvar Kal‘ası ahvâlin huzûr-ı Sadr-ı Âlî’de su’âl olundukda şöyle takrîr 

eylediler ki: “Bugünki gün ile Temeşvar Kal‘ası’n muhâsara ideli yigirmi bir 

gündür.” Bir dahi su’âl eyledikde: “Gereği gibi muhâsara ideli yedi gündür. 

Zîrâ arabalar getürüp ve ağaçlar kırdırup şaranpo parmakları diküp ve iki 

def‘a yürüyiş idüp zafer idemeyüp üçünci def‘ada dahi yürüyiş idüp bu 

def‘a dahi kal‘aya zafer bulmaz ise dönüp gerüye gideceklerdür. On iki bin 

yaya askerîsi vardur, on beş bin atlu askerîsi vardur ve yigirmi beş bin eli 

baltalı re‘âyâsı vardur. On iki bin Macar  atlusı dahi vardur, ordu köprüsi 

tarafına gönderilüp geçid mahalleri gözedeler.” Üç mahalden takrîr eyle-

dikden sonra Belgrad  Kal‘ası’nın zindânına gönderdiler.
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Meks, fî 29 N, yevm-i salı, fî 3 Eylûl. Yevm-i mezbûrda vüzerâ-yı izâm-

lar ve ağayân-ı ocak ve erbâb-ı dîvân otâğ-ı Hazret-i Sadr-ı Âlî’ye da‘vet 

olunup ve cem‘ olundukda Temeşvar  Kal‘ası’ndan bellü başlu ağalarından 

iki nefer re‘âyâ kıyâfetinde gelüp çarıklarından gelen kā’imeleri muşam-

ma‘dan çıkarup Re’îsü’l-Küttâb Efendi’nin yedine teslîm ve ol dahi kırâ’at 

eyledikde bâ-mefhûm-ı kā’ime budur ki: “Temeşvar Kal‘ası’na Nemçe  ta-

burı gelüp mâh-ı Ramazân-ı şerîfin ikinci çehârşenbih güni muhâsara idüp 

kal‘a-i mezbûrdan âdem çıkartmayup günden güne askeri ve imdâdı gelüp 

rûz u şeb üzerimize hücûm ve âteşlerin saçup ve bir [i]ki kaç def‘a kal‘a-i 

mezbûreyi alırım ümmîdiyle şol kadar hücûm eylemişdür ki bir şeylere 

kıyâs olunmaz. Velâkin bi-hamdillâhi Te‘âlâ dîn-i Muhammedî âlî olup 

kâfir-i bed-fi‘âli kıra kova meterislerine idhâl olunmuşdur. Velâkin kâfirin 

piyâdesi Varadin  muhâsarasında otuz bin mikdârı kırılup [ve] bu def‘a dahi 

vâfir yayası kırılup ve atlusın piyâde idüp meterislerine böyle koyup gice ve 

gündüz böyle ceng idüp yüz elli bin kadar kefere olur imiş. Ve üç senedür 

tedârik üzre olup bütün millet kendüye imdâd virmişdür. Lillâhi’l-hamd 

şimdiye dek bellü başlarımızdan bir kimesnenin burnı kanaduğı yokdur, 

zahîremiz ve cebhânemiz çokdur. Velâkin hemân bize asker gönderesiz ve 

imdâd idesiz. Ve kal‘a-i mezbûra gelen imdâdınız Nehr-i Bihke291  Suyı’nın 

cânibinden Peçkerek  kasabası semtinden gelsin ki ol semtler boşdur. Ve 

kal‘a-i mezbûreden ol gelecek semtleri gice ve gündüz gözediriz. Hemân 

ne kadar asker imdâd tedârik idüp gönderebilürseniz inşâ’allâhu’r-Rahmân 

kal‘a-i mezbûre idhâl olunur. Lillâhi ve’r-Resûlihî ahvâl-i perîşânımıza mer-

hamet buyurup bir sâ‘at mukaddem irsâline himmet buyurasız. Ve kal‘a-i 

mezbûreye on aded Fransız  gelüp üstâd topcı olmağla kendülerine ikrâm 

idüp beher kola ta‘yîn ü tevzî‘ idüp küffar-ı bî-dînin çok topların kör ey-

lemişdür. Ve bu def‘a ile dört def‘adur ahvâlimizi ifâde eyledik, aslâ bir 

cevâbın alımadık. Eger bu def‘a dahi cevâbımız gelmez ise ve imdâd olun-

maz ise göz göre [göre] kal‘ayı yed-i düşmene teslîm olunmaz; zîrâ bütün 

dünyânın kilîdidür. Velâkin cümlemiz kırıluruz, dîn uğrına şehîd oluruz. 

Rûz-ı kıyâmetde her birimizin ikişer ellerimiz [282a] yakanızdadur, ve’s-

selâm.”

291 Metinde ْ ََכ
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Bu esnâda Sâhib Girây  Sultân’dan gelen mektûb kırâ’at olundı ki: “Te-

meşvar  Kal‘ası imdâdına ta‘yîn buyurduğunuz dal-kılıç askerinin üzerleri-

ne başbuğ olan Kurd Paşa  şöyle cevâb eyledi ki: “Kal‘a-i mezbûreyi muhâ-

sara iden düşmen gāyetle çok olup mühr sâhibi Vezîr’i bozup ve bu kadar 

guzât-ı İslâm’ı kırup ve kaçıran bu düşmen, ola da benim gibi bir âdem 

nice mukāvemet idebilür, benim kârım dâhi değildür.” diyü cevâb virme-

siyle bu ahvâli bildirmiş.” Ve bu def‘a dahi Kantemir Emîrzâ  ile Nemçe  

olmak üzre bir dil getürüp, ordu köprüsinin başından alınmışdur, iki yüz 

gurûş kendüye in‘âm ve elli gurûş dahi ittibâ‘ına virildi. 

Ba‘d[ehû] Vezîr-i A‘zam Halîl Paşa  hazretleri cümlenin yüzine bakup 

şöyle fermân buyurdılar ki: “Dinlenizdi dîn kardaşları, keyfiyyet-i ahvâl 

şimdi bildiniz nicedür. İmdi, bu kadar asker tedârik idüp ve mîrîden dahi 

bu kadar akça an-nakdin virilüp ve başbuğ nasb idüp onlar dahi birbirleri-

ne düşüp şimdi başbuğ olmayup bu kadar bin asker sahrâda dönüp ve dur-

mak Allâh’dan revâ mıdur? Bâ-husûs serhadd-i sedîd olan Temeşvar  Kal‘ası 

dahi düşmen-i bî-dîn mahsûr idüp kal‘a-i mezbûrda olan guzât-ı İslâm ve 

avret [ü] sıbyân feryâd u figāndadur. İmdi, şimdi bunun tedâriki nedür 

ve içimizden her kim başbuğluğı ister ve ne merâtib ister ise kendüsine 

müsâ‘ade buyurılup ve Hazîne-i Hümâyûn’dan dahi kendüye harclık viri-

lüp, hemân Hakk Te‘âlâ virsün; iş bitüp düşmen-i bî-dîn yedinden kal‘a-i 

Temeşvar tahlîs olup içinde olan guzât-ı İslâm dahi halâs ola.” 

Her biri bir söz, cümle söylenen sözler kendülerinin selâmeti tarafında 

oldukda Yeniçeri Ağası Hüseyin Ağa  yakasını kurtarmak maslahatı içün ve 

vezâret rütbesine nâ’il-i merâm olmak içün yirinden durup ve baş kaldırup 

şöyle cevâb virdi ki, “Hemân bu meclisde hâzır u âmâde olanlarımızın her 

kangısına başbuğ olunmasına fermân buyurılur ise başbuğ olup kuşca cânı-

mızı dîn uğrına fedâ iderüz.” didikde Vezîr-i A‘zam hazretleri, “Çünki siz-

den bu söz sâdır oldı; hemân sizi kal‘a-i mezbûrun imdâdına ta‘yîn olunan 

asâkir-i mansûreye başbuğ eyledik. İmdi, ocak ağalığınız dahi üzerinizde 

durur ve tedâriki[ni]zi görüp bu sâ‘at gidesiz.” diyü fermân-ı âlî buyurılup 

du‘â olunup meclis dağılup Yeniçeri Ağası’nın ardınca üç tuğ gönderdiler 

otağına. Ve ordu-yı hümâyûnda taraf taraf dellâllar nidâ olundı ki, gön-

lü isteyen dilâverler Temeşvar  Kal‘ası imdâdına Vezîr-i mükerrem Yeniçeri 
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Ağası Hüseyin Paşa  hazretleri ile giderse kendüsi her ne ki ister ise virilür, 

gerek ze‘âmet ve gerek tekā‘üdlük ve gerek eşkincilik. Bir mikdâr asker 

cem‘ oldı, velâkin Belgrad  Kal‘ası’ndan gönüllü askeri çok zuhûr eyledi.

Beher yem şa‘îr on üç paraya ve beher vukıyye revgan-ı sâf yigirmi iki 

para, bir araba otlık beş gurûşa ve dört buçuk gurûşa ve aselin eseri yok. Ve 

altmış dirhem etmek bir akçaya ve bir vukıyye kahve altmış sekiz paraya 

ve bir kîle pirinç elli beş paraya ve bir at torbası un iki paraya, pâyvând ve 

kösdek hîç yok ve bakırın vukıyyesi cedîdinin yetmiş iki paraya, bir tavuk 

üç paraya, yünün beher vukıyyesi iki paraya alınup satıldı. 

Meks, fî 30 N, fî 4 Eylûl, [1]128. Yevm-i mezbûrda Pançova  Muhâfızı 

Ömer Paşa ’dan Divrikli Abdullâh  yediyle mektûb geldi ki, iki aded re‘âyâ-

nın takrîr-i kelâm mûcebince bâ-mefhûm-ı mektûb budur ki: “Temeşvar  

Kal‘ası’n muhâsara iden mesfûrların başları bir yire gelüp ve meşveret idüp 

şu tedbîri eylemişlerdür ki, “Bu kal‘ayı muhâsara idüp üç def‘a yürüyiş 

idüp alır ümmîdiyle elimize girmeyüp bu kadar âdemimiz helâk oldı. Ve 

pazar güni bir def‘a dahi yürüyiş idüp, eger kal‘a-i mezbûr elimize girmez 

ise askerimizi gerüye çeküp gitmemiz münâsibdür. Bu asker bize gene lâ-

zımdur.” diyü kavl [ü] karâr eylemişlerdür.” dimişler. 

[282b] Meks, fî gurre-i Şevvâl, yevm-i pençşenbih, fî 5 Eylûl. Yevm-i 

mezbûrda Vezîr-i A‘zam hazretleri, Vezîr-i mükerrem hazret[leri], Def-

terdâr Paşa hazretleri, ağayân-ı ocak cem‘ olunup ve Şence ( ــ )  [nâm] 

mahalle varılup Temeşvar  Kal‘ası imdâdına ta‘yîn olunan guzât-ı İslâm’ın 

üzerlerine başbuğ ta‘yîn buyurılan Vezîr-i mükerrem Yeniçeri Ağası Hü-

seyin Paşa  hazretleri dahi mükemmel ve müsellah alay ile Nehr-i Tuna  

üzerine vaz‘ olunan cisr-i kebîrden du‘â ve senâ ile gönderdiler. Ağırlık 

nâmında bir küçük haymesi olup sâ’irenin bir şeyleri götürülmeyüp hemân 

salt ve sebük-vâr revâne oldılar. Hakk Subhânehû ve Te‘âlâ hazretleri kal‘a-i 

mezbûrı küffâr-ı bed-fi‘âlden tahlîs ve kefere-i bed-fi‘âlden ahz-ı intikām 

alınmak mukarrer ve müyesser ide Allâhu Azîmü’ş-şân. Âmîn, bi-hurmeti 
Seyyidi’l-Mürselîn.

Yevm-i mezbûrda Böğürdelen  Kal‘ası cânibinden bir mikdâr dil ve kel-

leler gelüp bahşîşler virilüp hil‘atler ilbâs buyurulmuşdur. Gelen dillerin 
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takrîri budur ki, “Raça Palankası’nda altı bin mikdârı cengci askerimiz 

olup birazımız Böğürdelen Kal‘ası’na gelüp yakıp yıkup almak üzre iken 

Cîn Alî Paşa ’nız kal‘a-i mezbûrun imdâdına yetişüp ve bizi kaçırup ve ense-

mize düşüp ve hufyeten Raça Kal‘ası ’nın dahi varoşını basup bütün yakup 

ve bizi esîr ve kapudânımızı dahi esîr idüp ma‘ân göndermişdür.” diyü 

cevâb eyledi. Bi-hamdillâhi Te‘âlâ guzât-ı İslâm tok ve doyum olup vâfir 

bayraklarını dahi baş aşağı idüp getürmüşlerdür. Ve paşa-i mezbûrdan ge-

len mektûbında ve kā’imesinde dahi dahi ziyâdesiyle tahrîr eylemişdür. Bu 

hakîr, muhtasar [ve] müfîd tahrîr eyledik. 

Meks, fî 2 L, [yevm-i] cum‘a, fî 6 Eylûl, fî 44 eyyâm. Yevm-i mezbûr-

da Belgrad  Kal‘ası’nın katanabaşısı olan Çingâne Kadrî  seksen kadar süvârî 

yiğidler ile Varadin  Kal‘ası cânibine revâne olmuş idi. Yevm-i mezbûrda ge-

lüp iki aded araba dil getürmüşdür. Gelen dillerin takrîri budur ki: “Kâfir-i 

bed-fi‘âlin tabur-ı menhûsesinde[n] kat‘â bir haberimiz yokdur ne cânibe 

gitmişdür.”

Meks, fî 3 L, fî 7 Eylûl, fî 45 eyyâm. Yevm-i mezbûrda Temeşvar  câ-

nibinde olan Alîpınarı  kurbında Toprakköprü  dimekle ma‘rûf mahalde 

küffâr-ı bed-fi‘âlin tabur-ı menhûsesine on altı aded zahîre arabası gider 

iken Tatar  leşkeri rast gelüp mecmû‘ arabaları ahz ve arabalar üzerine ta‘yin 

olunan kefereleri dahi ahz olunup Serdâr-ı [zafer-]şi‘âr hazretlerine getü-

rilüp hil‘atler ilbâs buyurılup ve ahz olunan dilleri dahi getüren gāzîlere 

ihsân olundı. 

Meks, fî 4 L, fî 8 Eylûl, fi 46 [eyyâm]. Yevm-i mezbûrda bir kıst mevâ-

cib ihrâc olunmuşdur. 

Meks, fî 5 L, fî 9 Eylûl, fî 46 [eyyâm],292 hâlî.

Meks, fî 6 L, fî 10 Eylûl, fî 47 [eyyâm], hâlî.

Meks, fî 7 [L, yevm-i] çehârşenbih, fî 11 Eylûl, fî 48 [eyyâm]. Pançova  

Kal‘ası Muhâfızı Ömer Paşa ’dan şöyle haber geldi ki ve Paşa-yı mezbûreye 

dahi re‘âyânın haber virmesi budur ki: “Mahsûr olan Temeşvar  Kal‘ası’n-

dan geldim. Nemçe  taburı şimdiye dek kal‘a-i mezbûra üç def‘a var kuvveti 

292 Sayı 47 olmalıdır, buradan itibaren bir gün sekteye uğrayarak devam etmiştir.
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bâzûya getürüp yürüyiş eyledi. Üç def‘asında kal‘a-i mezbûrdan guzât-ı İslâm 

çıkup tu‘me-i şemşîr ile kıra ve kova meterislerine tıkmışlardur ve meterisleri 

dahi hâlâ söğünüp atlu asker, yesîr piyâde idüp meterislerine komadadur. 

Ve geçen pazar güni üçünci yürüyişinden sonra bozılup ve gelüp defterine 

bakdıkda on dört nefer bellü başlarından mürd ve yigirmi binden mütecâviz 

atlu ve piyâde askeri kılıçdan geçüp vâfiri dahi ishâlden helâk olmadadur ve 

gāyetle dahi kahtlık vardur. Ve kal‘anın imdâdına gelen askeriniz taburun 

ensesinde cem‘ olup durayürürler, hendekden göremiyorurlar.” Bu Knez-i293 

mesfûrun takrîrin kā’ime idüp Serdâr-ı Ekrem’e götürdi. 

Zemun  tarafından gice re‘âyâ gelüp şöyle takrîr eyledi ki: “Tepeli Kal‘a-

sı ’nın civârında vâki‘ Nehr-i Tisa  üzerine vaz‘ eylediği cisr-i kebîr kurbında 

donanma-yı menhûsesi kalyonları olup taburından haber gelmiş ki; “Dur-

mayup gemileri bütün Varadin  Kal‘ası’na iledesin. Donanması boşdur ve 

fursatdur, hemân tedârik görilüp ardına düşesiz.” didikde Nehr-i Tuna  Ka-

pudânı İbrâhîm Paşa  gelüp [283a] Defterdâr Efendi’ye gelüp gice meşveret 

olunup kavl ü karâr ve sâdır olan fermân-ı âlî mûcebince ta‘yîn buyurılup 

Nehr-i Tuna kenârınca Belgrad  Kal‘ası’nın süvârî yirlü neferâtından dört 

bin mikdârı nefer ve ince donanma-yı hümâyûn dahi Tuna ile ardlarınca 

revâne olmuşlardur.” 

Meks, fî 8 L, [yevm-i] pençşenbih, fî 12 Eylûl, fî 49, hâlî.

Meks, fî 9 L, yevmi’l-cum‘a, fî 13 Eylûl. Yevm-i mezbûrda rikâb-ı 

hümâyûn tarafından Dergâh-ı Âlî kapucıbaşı ağalarından Tülbend Ağası-i 

sâbık Mustafâ Ağa  hatt-ı hümâyûn ile geldi. 

Meks, fî 10 L, fî 14 Eylûl. Yevm-i mezbûrda tebdîlât vâki‘ oldukda 

silâhdâr kâtibi olan Seyfullâh Efendi  Âsitâne  defterdârı ve Küçük Tezkireci 

Emîr Abdullâh Efendi , Silâhdâr Kâtibi ve ber-vech-i te’bîd etmeği mukā-

belesinde olup hâlâ Taşra Hazîne Kâtibi Ahmed Efendi  kullarına dahi 

mevkūfâtçılık hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn ile inâyet buyurulmağın 

hil‘at-i fâhireler ilbâs buyurılup mesrûr oldılar. Hakk Te‘âlâ Şevketlü Efen-

dimizin vücûd-ı hümâyûnların âfetden hıfz idüp sıhhat u selâmet birle 

hıfz-ı Hudâ’da olalar, âmîn.

293 Metinde כ ز
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Meks, fî 11 L, yevm-i pazar, fî 15 Eylûl. Yevm-i mezbûrda rikâb-ı 

hümâyûn tarafından silâhşôr ağalarından Peşgîrci Süleymân Ağa  hatt-ı 

hümâyûn-ı şevket-makrûn ile geldi. Ve ba‘dehû Re’îs-i sâbık Mustafâ Efen-

di ’ye ahşamısı Enes Kal‘ası ’na kal‘a-bend olmak üzre fermân-ı âlî sâdır ol-

mağın nefy [ve] kal‘a-bend olmuşdur.

Meks, fî 12 L, [yevm-i] pazarirtesi, fî 16 Eylûl. Yevm-i mezbûrda Atlu 

Mukābelecisi Ârifî Ahmed Efendi ’ye Mora  Cezîresi’nin riyâsetliğine hil‘at-i 

fâhire ilbâs buyurılup ol gün gitmek üzre tenbîh olundı. Ve Büyük Kal‘a 

Hâcesi es-Seyyid Mehemmed Efendi  yazıcı-i sâbık ağa-i Dârü’s-Sa‘âde, 

Hotin ’de Kāsım Efendi ’nin muhâsebâtın görülmek üzre kendüye tenbîh 

olunup revâne oldı.

Meks, fî 13 L, yevm-i salı, fî 17 Eylûl. Yevm-i mezbûrda Rakobsa-oğlu  

tarafından on beş mikdârı Macar  atlusı ilçi olmak üzre huzûr-ı Hazret-i 

Sadr-ı Âlî’nin rikâb-ı sa‘âdetlerine yüz sürdi.

Meks, fî 14 L, yevm-i çehârşenbih, fî 18 Eylûl. Kırım  Hânı hazretlerine 

giden Mehter Yûsuf Ağa  gelüp hil‘ât ilbâs buyurulmuşdur. Takrîr-i Yûsuf 

Ağa: “On beş güne dek yüz yigirmi bin mikdârı Tatar  leşkeri Hân hazret-

leri ile gelüp ordû-yı hümâyûna mülâkî olur.”

Meks, fî 15 L, fî 19 Eylûl, hâlî.

Meks, fî 16 L, fî 20 Eylûl, hâlî.

Meks, fî 17 L, fî 21 Eylûl, hâlî.

Meks, fî 18 L, [yevm-i] pazar, fî 22 Eylûl. Yevm-i mezbûrda Vezîr Ket-

hudâsı İbrâhîm Ağa  Pançova  Kal‘ası’na revâne, Temeşvar  Kal‘ası imdâdına 

ta‘yîn buyurılan askerin üzerine başbuğ olan Vezîr-i mükerrem Hüseyin 

Paşa  hazretlerine dahi varup tenbîh ü te’kîd eylemek içün ve iki aded dil 

Temeşvar tarafından Tatar  yediyle ahz olunup bahşîşler virilmişdür. Takrîr-i 

dil-i mesfûr böyledür ki, “Temeşvar cânibine ta‘yîn buyurılan askerin uğ-

rına bir mikdâr katanası geldikde cümlesi tu‘me-i şemşîr ile katl olunup 

hemen iki dil alınmışdur.” diyü cevâb virdiler.

Meks, fî 19 L, [yevm-i] pazarirtesi, fî 23 Eylûl. Yevm-i mezbûrda Bö-

ğürdelen  Kal‘ası’ndaki ceng iden gāzîler gelüp bi-hamdillâhi Te‘âlâ vâfir dil 
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ve kelleler ile tok ve doyum öylece geldiler. Mansûren cümlesine in‘âm bin 

altı yüz gurûşluk altun bahşîş olundı.

Meks, fî 20 L, yevm-i salı, fî 24 Eylûl, hâlî.

Meks, fî 21 [L], yevm-i çehârşenbih, fî 25 Eylûl. Yevm-i mezbûrda 

Dergâh-ı Âlî Cebeciler Kethudâsı ve çorbacılarından ve topcı ocağından 

bir vâfîri Temeşvâr Kal‘ası imdâdına gitmek üzre izin taleb eylediklerin-

de Hazret-i Vezîr-i mükerrem Defterdâr Paşa hazretleri ism ü resmleri ile 

telhîs olundukda, telhîs mûcebince bâ-fermân-ı âlî izin virilmişdür. Vâfir 

gönüllü askeri dahi cem‘ olup azm-i Temeşvar  eylediler.

Meks, fî 22 L, fî 26 Eylûl, hâlî.

Meks, fî 23 L, yevmi’l-cum‘a, fî 27 Eylûl. Knez294-oğlu Sarı  yevm-i 

mezbûrda gelüp şöyle takrîr-i kelâm eyledi ki huzûr-ı Hazret-i Sadr-ı 

Âlî’de: “Temeşvar  Kal‘ası hâricinde olan Horoskapusı  kurbında vâki‘ olan 

tabyaya pazar güni küffâr-ı la‘în var kuvvetin bâzûya getürüp tabya-yı mez-

bûrı almak kasdıyla kal‘a-i mezbûrda olan guzât-ı İslâm dahi var kuvvetin 

bâzûya getürüp top ve tüfeng muhârebe ve mukātele295 olunup gök tumân 

arasında kalınup ol tumân içinde iken tabya-yı mezbûrun kavî ve derîn 

olan hendekin yapağu ile doldurmuşlar. Tabyayı zabt eylediklerinde bâd-ı 

nusret dahi ol vakitde zuhûr eyledikde guzât-ı İslâm dahi tabyayı gördük-

lerinde küffâr-ı bî-dîn zabt eylemişler; hemân gül-bâng-ı Muhammedî ile 

dal-kılıç olup tekrâr tabyayı zabt iden küffâr-ı la‘înlere cenge şürû‘ olunup 

bi-emrillâhi Te‘âlâ tu‘me-i şemşîr ile helâk idüp ve tabya-i mezbûrı yine 

zabt idüp kıra kova küffâr-ı bed-fi‘âli meterislerine idhâl eylediler. Ve hâlâ 

ahşama dek ceng münkatı‘ olmayup vâfir kâfir kılıçdan geçüp ve kal‘a-i 

mezbûra zafer bulmamışlardur.” [283b] Câsûs-ı mesfûrun takrîri tamâm 

oldukda vâfir akça ihsân olunup ve yine câsûsluk ile Temeşvar tarafına 

gönderildi. 

Meks, fî 24 L, [yevm-i] cum‘airtesi, fî 28 Eylûl. Yevm-i mezbûrda 

Belgrad  yirlülerinden on iki dil bilür müsinn ihtiyâr âdem ahz olunup 

Temeşvar  Kal‘ası’nın keyfiyyet-i ahvâlin varup görüp, ba‘dehû gördüği gibi 

294 Metinde כ
295 Bu kelimeden sonra sehven “ve muhârebe” ibaresi tekrar yazılmıştır.



Târîh-i Göynüklü 273

ahvâli takrîr ide. Taraf-ı mîrîden beş yüz gurûş kendüye ihsân olunmak 

üzre kavl ü karâr olunup elli gurûşun ber-vech-i peşîn kendüye virilmişdür. 

Yevm-i mezbûrda Temeşvar Kal‘ası’na revâne olmuşdur.

Meks, fî 25 L, [yevm-i] pazar, fî 29 Eylûl. Tuna  Kapudânı İbrâhîm Paşa  

gice tezkire gönderüp Hazret-i Vezîr-i mükerrem Defterdâr Paşa hazretle-

rine. 

Mefhûm-ı tezkire budur ki

“Nehr-i Tuna’daki kalyonları ve donanma-yı menhûsesine tabur-ı men-

hûsesinden haber gelmiş ki, mecmû‘ donanmamız Nehr-i Tisa  üzerine vaz‘ 

olunan cisr-i kebîrin yanına gelüp, “Hâzır u âmâde olasız.” diyü haber 

getüren re‘âyâlara ve [e]kserlere su’âl eyledik ki, “Kâfir-i bed-fi‘âlin murâdı 

ve maksûdı, hîle vü hud‘ası bundan nedür?” didiğimizde cevâb eylediler 

ki, “Çünki bu âna gelinceye dek kâfir-i la‘înin vâfir askeri tu‘me-i şemşîr 

ile helâk ve çoğı dahi yaralu olup çünki kal‘aya bir zafer bulamadığından, 

şâyed taburından gice ile çıkup karârı firâra tebdîl idebildiğimiz ve anladı-

ğımız bu olmak gerekdür.” diyü cevâb virmeleri ile hâk-i pây-ı devlete tah-

rîr olundı.” diyü ifâde eylemiş. Çünki bu mâdde meserret üzre olduğından 

dâ’ire halkı dahi mesrûr oldılar. 

Yevm-i mezbûrede ba‘zı ırâk yirlerden bâd [u] bârân olmağla Nehr-i 

Tuna  cûşa geldüğinden Vişenc[s]e nâm mahalle vaz‘ olunan cisr-i kebî-

rin tonbâzların bozup götürüp gitmişdür, fakat cisr-i kebîrin iki başları 

kalmışdur. Ve üsti açıklar dahi ta‘yîn olunup su götüren tonbâzları cem‘ 

olunup izâ‘at ve telef olmamak üzre.

Meks, fî 26 L, [yevm-i] pazarirtesi, fî 30 Eylûl. Yevm-i mezbûrda rikâb-ı 

hümâyûn tarafından Koz Bekçibaşı hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn ile 

geldi. Bundan mukaddem arz u mahzar ile ordu-yı hümâyûndan ilçilik 

Mevkūfâtî İbrâhîm Efendi  rikâb-ı hümâyûna gönderilüp Rikâb-ı Şeh-

riyârî’ye yüz sürüp münhezim olan guzât-ı İslâm’ın keyfiyyet-i ahvâline 

Pâdişâh-ı âlem-penâh hazretleri vukū‘ üzre ıttıla‘ hâsıl eylediklerinde, 

mukābelesinde kendüye mîrâhûr-ı evvel ihsân-ı hümâyûn inâyet buyurı-

lup bir [i]ki eyyâmdan sonra mîrâhûr-ı evvel olan İbrâhîm Ağa ’ya üç tuğ 

kendüye inâyet buyurılup ve hem rikâb-ı hümâyûn kā’im-makāmlığına 
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serâsere kaplu sırt semmûr kürk ilbâs buyurulduğın Koz Bekçibaşı Ağa 

haber virmişdür.

Meks, fî 27 L, yevm-i salı, fî gurre-i Teşrîn-i Evvel. Eyyâm Hâlî.

Meks, fî 28 L, [yevm-i] çehârşenbih, fî 2 Teşrîn-i Evvel. Bundan mu-

kaddem Temeşvar  Kal‘ası’n mahsûr iden küffâr-ı bî-dînin tabur-ı menhû-

sesinden bir [i]ki kaç aded Macar  katanası ahz olunup Belgrad  Kal‘ası’n-

daki zindâna habs olunmuş idi. Esîr olunan kefereler Sadr-ı A‘zam haz-

retlerine cevâb göndermişler ki, “Eğer bizi zindândan halâs idüp ve iltifât 

idüp altımıza at ve pusat296 virürler ise varalım, Temeşvar cânibine gidelim. 

Nemçe  taburında dört bin kadar Macar atlusı katanası vardur. Görüşelim, 

söyleşelüm. İnşâ’allâhu’r-Rahmân cümlesin Nemçe taburından ayırup bu 

tarafa getürürüm. Ve ne ki fermânınız olur ise inkıyâd ideriz.” diyü haber 

gönderdiklerinde mesfûrları zindândan ihrâc olunup huzûr-ı Sadr-ı Âlî’ye 

getürülmüşdür.

Ordu-yı hümâyûnda mevcûd bulunup henûz gelmiş idi Rakobsa-oğ-

lı ’nın ilçisi, ilçiye dahi da‘vet olunup bunların takrîr-i kelâmın ilçi-i mesfû-

ra, “Münâsib midür veyâhûd değil midür?” ifâde olundukda ilçi-i mesfûr 

dahi cândan münâsib görmediler. Zîrâ ukalâ dahi münâsib görmemişler 

idi. Velâkin Vezîr-i A‘zam hazretleri kendülerinin re’y [ü] tedbîrleri ile 

“Mütevekkilen-alallâh” diyüp esîr-bend olan Macarlara birer kat Macar  

esvâbı Hazîne-i Âmire’den olmak üzre mücedded virilüp müsellah âlâtlar 

ve altlarına eyü tüvânâ bârgîrler virilüp ve yanlarınca yüz aded Belgrad  

Kal‘ası’nın yirlüsinden Macar kıyâfetine koşılup azm-i Temeşvar  eylediler. 

Pançova  Kal‘ası’ndaki Osmânlı  askeri ve Tatar  leşkeri meşveret biribirine 

karışmayup iki kol olup iki tarafdan tabur-ı makhûra girmek üzre hareket 

idüp revâne oldukları haberi [284a] geldi.

Meks, fî 29 L, [yevm-i] pençşenbih, fî 3 Teşrîn-i Evvel. Yevm-i mezbûr-

da Nehr-i Tuna  üzerindeki cisr-i kebîr bundan mukaddem bozulmuş idi. 

Vezîr-i A‘zam ve Defterdâr, Vezîr-i mükerrem, Belgrad  Muhâfızı Vezîr-i 

mükerrem Sarı Ahmed Paşa  ittihâdla gidüp cisr-i kebîri yine yapılmak üzre 

takayyüd-i tâm eylemişlerdür.

296 Metinde אت
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Meks, fî selh-i L, [yevm-i] cum‘a ve cum‘airtesi, fî 4 Teşrîn-i Evvel. 

Yevm-i mezbûrda Hâsekî Ağa geleceğin haber virmeleri ile Vezîr Kethudâsı 

İbrâhîm Ağa  kapu halkı ile binüp mehterhâne ile karşu gitdikde erbâb-ı 

devlet dahi otâğ-ı Hazret-i Sadr-ı Âlî’ye cem‘ olunması içün da‘vet olunup 

hâzır u âmâde olundılar. Hâsekî Ağa’yı alay ile nüzûl olunup Vezîr-i A‘zam 

istikbâl idüp merkūm Hâsekî Ağa yediyle serâsere kaplu sırt semmûr kürk 

ve mücevher hançer, Vezîr-i A‘zam hazretleri dahi kürki geyüp ve hançeri 

beline sokup ve bundan sonra üç kıt‘a hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn 

dahi meclisde kırâ’at olunup du‘â vü senâ olundı. 

Meks, fî gurre-i Za, [yevm-i] cum‘airtesi, fî 5 Teşrîn-i Evvel. Hâsekî 

Ağa’yı alay ile geldüği târîhdür.

Meks, fî 2 Za, [yevm-i] pazar, fî 6 Teşrîn-i Evvel. Mahsûr olup Temeş-

var  Kal‘ası imdâdına ta‘yîn olunan Sultân tarafından bir dil alınup başbuğ 

olan Hüseyin Paşa ’ya gönderüp, Hüseyin Paşa dahi ordû-yı hümâyûna 

gönderüp ve ba‘dehû Temeşvar Kal‘ası’na ta‘yîn olunan asâkir-i İslâm’ın 

mecmû‘ısı Pançova  Kal‘ası’na nüzûl eylemişlerdür. Dil-i mesfûr şöyle takrîr 

eyledi ki: “Temeşvar Kal‘ası, Temeşvarlı başvekîlimiz ile şöyle kavl ü karâr 

eylediler ki, birimizin burnı kanamayup mâlların yağma ve ıyâllerin dahi 

esîr itmemek üzre ve götüremedikleri eşyâların sakv-ı sultânîde mezâd olu-

nup ve her kaça çıkar ise akçasın virilmek üzre ta‘ahhüd idüp ve Temeşvar 

Kal‘ası’n dahi vire idüp biribirleri beyninde almada virmedelerdür.” 

Ez-în cânib, bu mûhiş haber çünki ordû-yı hümâyûnun ve Belgrad  

Kal‘ası’ndaki guzât-ı İslâm’ın şüyû‘ bulup cümlenin ma‘lûmları oldukda 

nâs beyninde bir kızılca kıyâmet kopup herkes nâ-ümmîd olup otâğ-ı Haz-

ret-i Sadr-ı Âlî’ye müşâvere olunmuşdur. Ve kal‘a-i mezbûrda olan Müs-

lümân mâlların ve ıyallerin getürtmekliğe murâd eylediklerinde Belgrad 

Muhâfızı Ahmed Paşa  hazretleri def‘ içün buyuruldılar, gönderüp ordû-yı 

hümâyûnun içinde ise akan gözyaşların bir yire cem‘ eyleseler denizler ya-

nında şey-i kalîl olurdı.

Meks, fî 3 Za, [yevm-i] pazarirtesi, fî 7 Teşrîn-i Evvel. Yevm-i mezbûr-

da Yeni Palanka  Muhâfızı Kurd Paşa , Mîr-i Mîrân’dan çukadârı yediyle 

mektûbı geldi. Kal‘a-i mezbûre iki bin mikdârı kefere katanası gelüp cenge 
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mübâşeret olundukda gāziyânlar tu‘me-i şemşîr ile [küffârı] kıra kova karâ-

rı firâra tebdîl idüp yüz elli mikdârı kelle, vâfiri dahi yaralu ve birazı esîr 

olunmuşdur, elhamdülillâhi Te‘âlâ.

Meks, fî 4 Za, yevm-i salı, fî 8 Teşrîn-i Evvel. Yevm-i mezbûrenin gicesi 

Temeşvar  Kal‘ası’nın muhâfızı Mustafâ Paşa ’nın silâhdârı arz u mahzar ile 

geldi. Temeşvar Kal‘ası küffâr-ı la‘îne teslîm olunmuşdur. Silâhdâr-ı mez-

bûra Hazret-i Vezîr-i mükerrem Defterdâr el-Hâcî Mehemmed Paşa  haz-

retlerinin huzûr-ı sa‘âdetlerinde su’âl buyurduklarında şöyle takrîr-i kelâm 

eyledi ki, “Küffâr-ı bed-fi‘âl kal‘a-i mezbûrı muhâsara idüp bu âna gelince-

ye dek topların ve hâvanların ve tüfenglerin atup bu kadar cân şehîd olup 

vâfiri dahi yaralu olup, bir [i]ki kaç def‘a haber gönderüp; “Eger hüsn-i 

rızânız ile kal‘ayı bana teslîm iderseniz sizi incitmem, mâlınız ile koyu-

viririm. Eger sözüm tutmaz iseniz bir dahi ilçi tarafımdan göndermeyüp 

virenizi dahi tutmam ve sizi kırarım, mâlınızı alup ıyâl u evlâdınızı esîr 

iderim.” didikde kal‘a-i mezbûrun yirlüsi ve ta‘yîn buyurılan guzât cümlesi 

efendimizin başına cem‘ olunup, “Ve eger bu def‘a dahi ilçi-i mesfûra re’y 

gösterüp kal‘ayı vire itmez iseniz ibtidâ seni pâre ve pâre idüp andan sonra 

kal‘ayı küffâra teslîm ideriz.” didiklerinde vire itmişdür.” “Kal‘a-i mezbûrı 

kangı gün teslîm eylediniz?” didikde, “Cum‘airtesi teslîm olunup bugün 

üç gündür.” diyü cevâb eyledi. Ve gelen arz u mahzarların tahrîr ve i‘lâmı 

Belgrad  Muhâfızı Sarı Ahmed Paşa ’yadur. Hazret-i Defterdâr Efendi su’âl 

buyurdılar ki: “Ya bu niçün böyle yazıldı? Ordû-yı hümâyûnun bunda ol-

duğın bilmez miydiniz?” Silâhdâr-ı mezbûr şöyle takrîr-i [284b] kelâm ey-

ledi ki: “Bu âna gelinceye dek ordû-yı hümâyûnı ve devleti gitdi bilürdük. 

Bu kadar sa‘y u ihtimâm idüp sizden bir haber-i sahîh alamadık. Ve kezâlik 

siz efendilerimiz dahi kal‘a-i mezbûrdan bir sahîh haber alamadınız mı?” 

İmdi, kıssadan hisse alup; bu Knez didikleri budur ki köy kethudâsı 

dimekdür. Cümlesinin söyledikleri sözler ve sahîh sahîh haber virmeleri 

hilâf çıkmışdur. Ve hemân sahîh ve sahîh haberleri alup da ve guzât-ı İs-

lâm’ın keyfiyyet-i ahvâline muttali‘ olup da düşmen tarafına haber götü-

rürler. İmdi, bu hakîr-i pür-kusûr bu keyfiyyet-i ahvâle merhûm ve mağfûr 

el-Gāzî Sultân Mustafâ  Hân hazretlerinin zamân-ı sa‘âdetlerinde Nemçe  

Seferleri zuhûrında bu Knez keferelerinin keyfiyyet-i ahvâllerine ve ser-
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hadd-i İslâmiyye’nin sedd-i sedîd olan kılâ‘larının çelengli ve kapla[n] pos-

tı geyüp de salınan yiğidlerin keyfiyyet-i ahvâline ıttılâ‘ hâsıl idüp on sözde 

bir sahîhi çıkmayup ekseriyyâ düşmen tarafında bulunurlardı. Bildiğimiz 

ahvâli ba‘zı vakitde vükelâ-yı devlete ifâde iderdik, velâkin mütenebbih 

olmayup, “Bu mertebe olur mı?” dirlerdi. Bu def‘ada dahi vukūf tahsîl 

idüp bu hakîre du‘â eylediler. İmdi, araba yıkılınca yol gösterici çok olur, 

menşûr meseldür. Hemân Hak Subhânehû ve Te‘âlâ cümle kulların sû-i 

tedbîrden ve gafletden hıfz idüp müdebbir nedîmlere ve Müslümânlığın 

bilür âdemlere mukārin idüp de “Mütevekkilen-alallâh” diyüp de hare-

ket ideler. İşbu mahallere nazar idüp kusûrumuz dahi var ise afv buyurup 

hisse-mend olan ihvândan icrâsıyla mukayyed ola. Ve lutfın dahi müşâhe-

de eyledik, hayr du‘âdan unutmıya ve yed-i küffâra girift olan Temeşvar  

Kal‘ası’n dahi tekrâr yine İslâm yedine ilhâk buyurıla. Âmîn, bi-hurmeti 
Seyyidi’l-Mürselîn.

Meks, fî 5 Za, yevm-i çehârşenbih, fî 9 Teşrîn-i [Evvel]. Müşâvere-i 

otâğ-ı Sadr-ı Âlî ve cem‘iyyet-i kübrâ yevm-i mezbûrda. Müşâvere netîce 

virmemişdür.

Meks, fî 6 Za, [yevm-i] pençşenbih, 10 Teşrîn-i [Evvel]. Müşâvere-i 

tekrâr, ordû-yı hümâyûn hareket buyurulmayın münâsib gördiler ancak.

Meks, fî 7 Za, [yevm-i] cum‘a, fî 11 Teşrîn-i [Evvel]. Yevm-i mezbûrda 

Hazret-i Vezîr-i A‘zam hazretlerinin tuğ[ı] Hisârcık  menziline revâne oldı. 

Bâd u bârân şiddet[lü].

Yekûn, eyyâm-ı meks der-Belgrad: 79. 

Menzil-i Hisârcık , sâ‘at 4, fî 8 Za, [yevm-i] cum‘airtesi, fî 12 Teşrîn-i 

[Evvel], tahvîl-i şems-i akreb. Yevm-i mezbûrda Belgrad  Sahrâsı’nda şid-

det-i bâd u bârân ile ordû-yı hümâyûn hareket buyurılup dört buçuk sâ‘at-

de Hisârcık  menziline nüzûl olundı. Ol gün çamurdan âteşler yanmayup 

ta‘âmlar dahi yetişmeyüp “Nefsî nefsî!”297 olmuşdur. Belgrad Sahrâsı’ndan 

hareket olundukda on günlük nısf ta‘yînât virilmişdür. 

Hazret-i Defterdâr Paşa hazretlerine ba‘zı ukalâ [şöyle söz] eylediler ki: 

297 Metinde ــ ــ  . Bu ifade kıyâmet günü herkesin kendi nefsinin derdine düşeceği anda söyleyeceği 

sözdür.
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“Hevâ gāyetle sovuk ve çamur olup da Ümmet-i Muhammed ’in ahvâli 

dîger-gûn olur. Ve hayvânât dahi çok kırılması emr-i mukarrerdür. Velâkin 

dâ’ire halkı tertîb üzre konulmayup ve dâ’ire kaydında dahi olmamanız 

münâsib olup hemân herkes dağlara konulsun. Dağlarda odun, ot çok-

dur.” diyü ifâde olundukda, “Gāyetle münâsibdür.” diyüp tahsîn ü âferîn 

[ile] vech-i meşrûh üzre fermân-ı âlî sâdır oldı.

Menzil-i Balkan , sâ‘at 1, fî 9 Za, [yevm-i] pazar, fî 13 Teşrîn-i Evvel. 

Yevm-i mezbûrda şiddet-i bâd u bârân ile hareket olunup bayır yukaru 

çıkılup yolun sağ tarafında Kûh-ı Balkan  içine nüzûl olundı. Ol gün vâfir 

ağırlıklar çamur içinde kalup vâfir hayvânât dahi kırılmışdur. Velâkin rûz-

gârın298 kuvvetiyle ağaçlar kırılup herkes âteşler yakup bir mikdâr râhatda 

olmuşlardur. 

Menzil-i Hasanpaşa Palankası , sâ‘at 8, fî 10 Za, [yevm-i] pazarirtesi, fî 

14 Teşrîn-i [Evvel]. Yevm-i mezbûrda Balkan  menzilinden hareket olunup 

yadsu mahalli ordû-yı hümâyûna nüzûl olundı. Yağmur kat‘ olunup bi-

emr-i Hudâ gāyetle sovuk oldı.

Meks, fî 11 Za, [yevm-i] salı, fî 15 Teşrîn-i [Evvel].

Menzil-i Batanca , sâ‘at 7, fî 12 Za, [yevm-i] çehârşenbih, fî 16 Teşrîn-i 

[Evvel]. Ordû-yı hümâyûn ormanlık içine nüzûl olundı. 

Menzil-i Yagodina , sâ‘at 6,5, fî 13 Za, fî 17 Teşrîn-i [Evvel]. Bi-hamdil-

lâhi Te‘âlâ şemsin ziyâsın bu menzilde [285a] gördük. Bi-hamdillâhi Te‘âlâ 

dörder günlük peksimad ile ikişer kîle şa‘îr bu menzilde dâ’ire halkına sa-

daka ve ihsân buyuruldukda mâl bulmuş Mağribî’ye döndük.

Menzil-i Perakin , [sâ‘at] 4, fî 14 Za, [yevm-i] cum‘a, fî 18 Teşrîn-i [Ev-

vel]. Ordû-yı hümâyûn korılık içine nüzûl olundı. 

Menzil-i Rajne , [sâ‘at] 4,5, fî 15 Za, [yevm-i] cum‘airtesi, fî 19 Teşrîn-i 

[Evvel]. Yevm-i mezbûrda sünbül ve latîf hevâ ile yürilüp korılık içine or-

dû-yı hümâyûn nüzûl olundı.

Menzil-i Aleksince , [sâ‘at] 4, fî 16 Za, [yevm-i] pazar, fî 20 Teşrîn-i [Ev-

vel]. Yevm-i mezbûrda iki aded haydûd eşkıyâsı ahz olunup kazuğa uruldı. 

298 Metinde ك א ا
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Demürpaşa  nâmında mîr-i mîrân selâmlayup Vezîr-i A‘zam’ı ve yine kasa-

ba-i mezbûreyi muhâfaza eylemek üzre fermân-ı âlî sâdır olmuşdur. Or-

dû-yı hümâyûn korılık içinde nüzûl eylemişdür. Sünbül hevâ ile gelindi.

Menzil-i Kal‘a-i Niş , [sâ‘at] 6,5, fî 17 Za, [yevm-i] pazarirtesi, fî 21 

Teşrîn-i [Evvel], hâlî.

Meks, fî 18 Za, [yevm-i] salı, fî 22 Teşrîn-i [Evvel]. Yevm-i mezbûrda 

müşâvere olunmak üzre otâğ-ı Sadr-ı Âlî’ye cem‘ olunup Moralı Kapucıba-

şı Alî Ağa  yediyle ve silâhşôr ağalarından Ahmed Ağa  yediyle üç kıt‘a hatt-ı 

hümâyûn-ı şevket-makrûn gelüp cümlenin muvâcehesinde kırâ’at olun-

dukda sem‘ân ve tâ‘aten dinleyüp meks eylemek üzre meclis dağılmışdur.

Meclis-i Mûsâpaşa  Palankası, [sâ‘at] 8, fî 19 Za, [yevm-i] çehârşenbih, 

fî 23 Teşrîn-i [Evvel]. Yevm-i mezbûrda Silâhşôr-ı Şehriyârî Süleymân Ağa  

hatt-ı hümâyûn ile geldi. Ordu-yı hümâyûn korılık içine nüzûl olundı ve 

sekiz sâ‘atde gelindi.

Menzil-i Şehrköyi , [sâ‘at] 5, fî 20 Za, [yevm-i] pençşenbih, fî 24 Teş-

rîn-i [Evvel]. Yolı taşlı ve su‘ûbetlü yirlerden ubûr olunup Şehrköyi mukā-

belesinde orman içine ordû-yı hümâyûn nüzûl olunup beş sâ‘atde gelindi.

Menzil-i Sarıbarut , [sâ‘at] 6,5, fî 21 Za, [yevm-i] cum‘a, fî 25 Teşrîn-i 

[Evvel], ibtidâ-i rûz-ı Kāsım. Menzil-i mezbûrı yarım sâ‘at geçilüp orman-

lık içine ordû-yı hümâyûn nüzûl eyledi.

Menzil-i Halkalı , [sâ‘at] 6, fî 22 Za, [yevm-i] cum‘airtesi, fî 26 Teşrîn-i 

[Evvel], hâlî.

Menzil-i Sofya , [sâ‘at] 6, fî 23 Za, [yevm-i] pazar, fî 27 Teşrîn-i [Evvel]. 

Yol gāyetle müferrih.

Meks, fî 24 Za, fî 28 Teşrîn-i [Evvel]. Müşâvere olup turûk dutmamış-

dur. Rikâb-ı hümâyûndan hazîne gelmişdür.

Meks, fî 25 Za, [yevm-i] salı, fî 29 Teşrîn-i [Evvel]. Kısteyn mevâcibi 

ihrâc olup sergi olmuşdur.

Meks, fî 26 Za, [yevm-i] çehârşenbih, fî 30 Teşrîn-i [Evvel], hâlî.

Meks, fî 27 Za, [yevm-i] pençşenbih, fî 31 Teşrîn-i Evvel, hâlî.
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Meks, fî 28 Za, yevmi’l-cum‘a, fî gurre-i Teşrîn-i Sânî, hâlî.

Menzil-i Yenihân , sâ‘at 6,5, fî 29 Za, [yevm-i] cum‘airtesi, fî 2 Teşrîn-i 

Sânî. Yevm-i mezbûrda Sofya  Sahrâsı’ndan hareket olunup menzil-i mez-

bûrı yarım sâ‘at mikdârı ilerü geçilüp ormanlık içine ordû-yı hümâyûn 

nüzûl olundı. Ta‘yînât ormanlı[k]da virildi.

Menzil-i İhtiman , [sâ‘at] 5,5, fî gurre-i Z, [yevm-i] pazar, fî 3 Teşrîn-i 

Sânî. Yevm-i mezbûrda Yenihân  menzilinden hareket olunup dereli ve te-

peli yirlerden ubûr olunup ve boğaz içinden geçilüp İhtiman kasabasının 

sol tarafından yarım sâ‘at mikdârı kasaba-i mezbûrı ileri geçilüp ordû-yı 

hümâyûn öyle nüzûl olundı.

Menzil-i Boşile , sâ‘at 7,5, fî 2 Z, [yevm-i] pazarirtesi, fî 4 Teşrîn-i 

[Sânî]. Yevm-i mezbûrda yurt yirinden [hareket] olunup Kapulıderbend -i 

Azîm dimekle menşûre [yire] girilüp dört buçuk sâ‘atde palanka-i mezbûra 

varılup yemeklik olunup, ba‘de’t-ta‘âm dar yirlerden yüz aşağı yürilüp yedi 

buçuk sâ‘atde Boşile  menzilinin yanına nüzûl olundı.

Menzil-i Pâzârcık , sâ‘at 3, fî 3 Z, [yevm-i] salı, fî 5 Teşrîn-i Sânî. Boşile  

menzilinden hareket olunup üç sâ‘atde Pâzârcık  menziline nüzûl olundı.

Menzil-i Filibe , [sâ‘at] 6,5, fî 4 Z, [yevm-i] çehârşenbih, fî 6 Teşrîn-i 

Sânî. Yevm-i mezbûrda Pâzârcık  menzilinden hareket olunup şehr-i mez-

bûrun içinden ubûr ve altı buçuk sâ‘atde gelindi. Yevm-i mezbûrda otâğ-ı 

Hazret-i Sadr-ı Âlî’ye erbâb-ı devlet da‘vet olunup cümlesi cem‘ olup hâzır 

u âmâde oldukda Vezîr-i A‘zam hazretleri dahi yanlarına gelüp, çünki otur-

dılar; ba‘dehû cümlenin muvâcehesinde 

Kırım  Hânı hazretlerinden gelen kā’imeleri Re’îsü’l-Küttâb Efendi 

kırâ’at eyledikde şöyle tahrîr olunmuş ki

“Bir [i]ki kaç def‘a hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn ve mûcebince dahi 

fermân-ı âlî sud[û]r olmağın mûcebince amel idüp “Sem‘ân ve tâ‘aten” 

diyüp Tatar  leşkerin dahi cem‘ idüp sür‘atle kırk beş konak mahallerden 

[285b] ubûr. Bâ-husûs dayyık mahaller vardur ki birer ve birer geçme-

lidür ve ba‘zı mahallerde sular vardur ki köprüye muhtâc iken köprüsiz 
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geçmelidür. Ve Tatar  leşkeri tamâmıyla geçinceye dek bekleyüp geçdikden 

sonra ayak ve ayak ubûr olunurdı. Ve Mehâdiye Boğazı ’nda dahi Nem-

çe  taburı uğrımıza gelüp mukābil olduğımızda bir gün ve bir gice ceng-i 

azîm olunup bi-hamdillâhi Te‘âlâ dâr-ı nusret İslâm tarafına vâki‘ olup 

tabur-ı menhûsı bozup Temeşvar  Kal‘ası imdâdına yetişür mülâhazasıyla 

sür‘at olundukda kal‘a-i mezbûrdan ba‘zı kimesnelere mülâkî olup süvâr 

olundukda, çıkan kimesneler yirlü neferâtı kullarından olup şöyle takrîr-i 

kelâm eylediler ki: “Temeşvar Kal‘ası vire ile yed-i küffâra girift olalı yi-

girmi günden mütecâviz. Kal‘a-i mezbûr şimdi küffâr yedinde olup bizim 

dahi anda işimiz kalmayup evlâd u ensâbımızı, mâl ü emlâkimizi Belgrad  

Kal‘ası’na bir def‘[a] vardık, bir def‘a dahi varmadayız. Çünki ahvâl böyle 

olduğı ma‘lûmumuz oldukda şâhîn beğleri ve umûr-dîdelerimiz ile bey-

nimizde meşveret olunup üsti açıklar ile Nehr-i Tuna ’yı ubûr ve Hisârcık  

câniblerine nüzûl olunmamızı her vechile münâsib görülmekle bu minvâl 

üzre hareket olunup ve hâlâ Hisârcık menzilinde meks olunmuşdur. Ve 

tekrâr emîrzâlar ve sefer görmüş müsinn ihtiyârlarımızı bir yire cem‘ idüp 

meşveret eylediğimizde cevâbları bu oldı ki: “Çünki küffâr-ı bed-fi‘âlin Va-

radin  ceng[in]e yetişmeyüp ve bundan sonra küffâr-ı la‘în Temeşvar  Kal‘a-

sı’n mahsûr idüp kal‘a-i mezbûrun imdâdına dahi yetişmeyüp bi’l-külliye 

dîn [ü] devlete hizmet idemediğimiz hôd ma‘lûmumuz oldı. Velâkin şim-

den sonra bizim hizmetimiz dîn [ü] devlete budur ki; Rusçuk  ve Silistre  

ve Niğbolı  havâlîlerinde Tatar  leşkerin kışlak virilüp zebûn olan bârgîrlerin 

tebdîl ve kendüleri dahi birer mikdâr sulanup ve hâzır u âmâde olalar. Zîrâ 

şimden sonra küffâr katanası boş durmayup Eflak  eşkıyâsı keferelerinin 

imdâd u i‘âneti sebebiyle bir yire cem‘ olunup bu zikr olunan havâlîlerin 

cümlesini urup yağma vü gārât iderler. İmdi, bizim bunda hâzır u âmâde 

oluruz da Nehr-i Tuna  tonar da inşâ’allâhu’r-Rahmân çapul idüp küffâr 

memleketin ve kal‘a-i mezbûrun etrâfın bütün urup ihrâk bi’n-nâr ideriz. 

Ve ilkbahâra düşmende dahi tâb [u] tüvânlık kalmaz. Ne kadar Tatar  aske-

rimiz mevcûddur?” diyü su’âl olunup ve defter dahi olundukda ale’l-esâmî 

kırk bin Tatar askeri dahi mevcûd velâkin nısfdan ziyâdesinin bârgîrleri 

olmayup helâk olmuşdur. Ahvâlimizi i‘lâm olundı. Ne yüzden fermân-ı 

âlîleri buyurılur ise yine fermân Pâdişâhımındur.” 
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Çünki kā’ime tamâm olup, “Bu kā’imeye cevâbınız nedür ve buna 

şimdi re’y [ü] tedbîr nedür ve ne yapalım?” diyüp Vezîr-i A‘zam Halîl 

Paşa  hazretleri cevâb eyledikde, yir ve yirden baş kaldırup ukalâ-i dev-

letin kışla[k] virilmesini kimisi münâsip görüp ve kimi dahi münâsip 

görmediklerinde Vezîr-i mükerrem Hüseyin Paşa  ağa-i yeniçeriyân-ı 

Dergâh-ı Âlî şöyle takrîr-i kelâm buyurdılar ki, “Evvelâ Tatar askerinde 

ihtilâl üzre oldukları hôd cümlemizin ma‘lumumuzdur. Ve eger itâ‘atde 

olalardı bir kıt‘a hatt-ı hümâyûn-ı celâlet-makrûn ile cümlesi Varadin  

Muhârebesi’ne yetişürlerdi. Hemân âdet sâkin olmasın diyü üç dört bin 

nefer Tatar leşkeri ile bir sultân gönderdiler. Ve bundan sonra bu kadar 

fermân-ı âlî ve bir vâfir tekrâr ve tekrâren hatt-ı hümâyûn gönderdiler ki; 

“Küffâr-ı bed-fi‘âl Temeşvar  Kal‘ası’n mahsûr eyledi, imdâdına yetişesin!” 

diyü. Kat‘â yetişmeyüp kal‘a-i mezbûr yed-i küffâra girift oldukdan sonra 

gelüp bizim tarafımıza geçüp “Felân be-felân mahallerde kışla[k] ideriz.” 

diyü kā’imeler göndermiş. İmdi, benim bildiğim böyledür ki bu misillü 

Tatar  leşkeri bizim memleketimizde kışla[k] ider ise bütün re‘âyâmızın 

hayvânâtları yağma ve mâlları telef ve izâ‘at, kurâların cümlesi dağılup 

perîşân olup ve düşmen dahi zuhûr ider ise yine üzerine varmayup hemân 

memleketimiz harâb [u] yabâb olduğı [ile] kalur ve bir dahi şen ü âbâdân 

olunması güç olur ve belki hîç olmaya.” [286a] diyü cevâb buyurdukda, 

Vezîr-i A‘zam hazretleri dahi fermân buyurdılar ki: “Yâ karındaşım, şim-

di böyle olduğı hâlde âhsen vechi kangısıdur ve münâsibi dahi nedür?” 

Tekrâr Vezîr-i mükerrem Hüseyin Paşa  hazretleri şöyle cevâb buyurdılar 

ki: “Evvelâ Bucak  sekiz konak yirdür, sür‘atle gelinse ucda gelebilürler. 

Bucak yine ebnâ-yı cinsleri memleketleridür, gûnîh ( ــ  ve ma‘mûr (כ

ve münbit memleketlerdür. Hemân fermân buyurun ki Hisârcık  menzi-

linden hareket idüp Bucak’da kışlasınlar. İktizâ ider ise aceleten imdâda 

yetişsünler ve eger iktizâ ider ise.” 

Hazret-i Vezîr-i mükerrem Defterdâr el-Hâcî Mehemmed Paşa  ba‘dehû 

şöyle takrîr-i kelâm buyurdılar ki: “Buyurdığız sözler yirlü yirindedür. 

Velâkin şimdiki hâlde işlerin iktizâsı budur ki; ol havâlîlerde Tatar  leşkeri 

kışlayup ve bir re‘âyâyı incitmeyüp cümle geçinmeleri mîrîden ola. Ve eger 

hıyânetleri zâhir olup re‘âyâyı incidirler ise muhkem haklarından gelinme-
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si emr-i mukarrerdür, tenbîh ü te’kîd olunsun. Ve her vechile Silistre  ve 

Rusçuk ’da ve Niğbolı  havâlîlerinde kışlaması münâsibdür.” 

Yeniçeri Ağası Hüseyin Paşa  hazretleri tekrâr şöyle cevâb buyurdılar ki: 

“Evvelâ Pâdişâhımızın ulûfesin alup ve ulûfeli kullarına sefer hemân yaza 

göre değildür, düşmen zuhûrında gerek yaz ve gerek kış. Hemân şimdi fer-

mân olunsun, kalkalım, bu aradan hareket idelim. Vezîr-i A‘zam hazretleri 

Rusçuk ’da ve yeniçeri Silistre  ve sipâh ve silâhdâr ocakları Niğbolı  ve ol 

havâlîlerde kışla[k] idüp cümlemizin bi’l-ittifâk ol havâlîlerde kışlanmamız 

münâsibdür. Ve sene-i âtiyeye mühimmât-ı seferiyyeyi devletin i‘timâd ey-

lediği âdemlere fermân-ı âlî yedlerine virilsün, şevketlü Pâdişâhımız dahi 

Edirne  Sahrâsı’nda kışlasun. Mühimmât-ı seferiyye tedârikinden olup pey-

ender-pey âdemler ve mühimmâtlar göndersünler. İnşâ’allâhu’r-Rahmân 

ilkbahârda düşmen ile mukābil olunup ahz-ı intikām alınur.” 

Vezîr-i A‘zam hazretleri bundan sonra Defter[dâr] Mehemmed Paşa  haz-

retlerine nazar idüp şöyle fermân buyurdılar ki: “Kırk bin Tatar  leşkerinin 

yevmiyye şa‘îr ve lahm bahâsı otuz günde ne mikdâr akça ider, hesâb olu-

na.” Ve hesâb olundukda otuz güne değin kırk bin Tatar leşkeri neferâtının 

yevmiyye lahm ve şa‘îr bahâları doksan bin gurûş idüp, doksan bin gurûşı 

mîrîden virilmek üzre fermân-ı âlî sâdır olup ve Tatar Hânı hazretleri dahi 

ol havâlîlerde kışlanması içün fermân-ı âlî sâdır olup meclis dağılmışdur. 

Ve Yeni Palanka  Muhâfızı Kurd Paşa ’dan ve Pançova  Palankası Muhâfızı 

Ömer Paşa ’dan arz u mahzarlar gelüp kırâ’at olundı: “Küffâr-ı la‘înin taburı 

bütün kalkup ol havâlîlere karîb gelüp velâkin ikişer yüz âdemler ile düş-

men taburına karşu duramayacağımız azharun mine’ş-şems299dür. Tiz elden 

fermânınız nedür?” diyü tahrîr ve işâret itmeleriyle, “Kal‘aları boşaldup 

Hisârcık  Kal‘ası’na gelesiz.” diyü fermân olundı.

Meks, fî 5 Z, [yevm-i] pençşenbih, fî 7 Teşrîn-i Sânî, der-sene 1128. 

Yevm-i mezbûrda Belgrad  Kal‘ası’ndan arz u mahzar geldi ki Belgrad Kal‘a-

sı’nın eşkıyâsı hurûc idüp muhâfızları olan Vezîr-i mükerrem Sarı Ahmed 

Paşa ’yı sarâyından bârgîrine bindirüp su kullesi kapusından taşra çıka-

rup pâre ve pâre eyledikleri i‘lâmları mûcebince meşveret olundı. Velâkin 

299 “Güneşten bile daha açık, besbelli meydanda” manasında Arabî bir deyiş.



284 METİN

kal‘a-i mezbûrda bellü başlar mâldâr bir [i]ki nefer kimesne olup, Sancağ-ı 

Şerîf Belgrad’da iken ol kimesneleri vâlî-i muhâfız Şer‘an katl olunması 

murâd idüp velâkin basîret bağlanup asker-i İslâm gitdikden sonra muh-

kem haklarından geleceğini ifâde idüp ve düşmenleri dahi esrâra muhbirler 

idi. Bu sebebden katl olunacaklar hâkimden evvelce davranup işlerini gör-

düler. İzâlesi [286b] geçüp vâcibü’l-katl olunan habâ’isler düşmen tarafın-

da bulundukların cümlenin ma‘lûmları olup velâkin sonraya alıkonulup 

bu sebebden maktûllerin katl olunacağı ma‘lûmları olmağın peşîn tedârik 

görüp muhâfızların katl idüp pâre ve pâre eylediler. İsakcı  Muhâfızı Vezîr-i 

mükerrem Mustafâ Paşa  hazretlerinden arz u mahzar gelüp kırâ’at olunup 

düşmenin katanası geldüği haberi ve İsakcı tarafına tekrâr imdâd içün as-

ker gönderdiler.

Meks, fî 6 Z, yevmi’l-cum‘a, fî 8 Teşrîn-i Sânî. Yevm-i mezbûrda Filibe  

menzilinden tûğ-ı Hazret-i Sadr-ı Âlî hareket idüp Papaslı  menziline revâ-

ne oldı. 

Menzil-i Papaslı,  [sâ‘at] 4,5, fî 7 Z, [yevm-i] cum‘airtesi, fî 9 Teşrîn-i 

Sânî. Yevm-i mezbûrda Filibe  menzilinden hareket olunup dört buçuk 

sâ‘atde Papaslı  menziline nüzûl olundı.

Menzil-i Kayalı , sâ‘at 5, fî 8 Z, [yevm-i] pazar, fî 10 Teşrîn-i Sânî, sene 

1128. Yevm-i mezbûrda Papaslı  menzilinden ordû-yı hümâyûn hareket 

olunup beş sâ‘atde Kayalı  menziline nüzûl olundı. Sâbıkā Bosna  Muhâfızı 

Mîr-i Mîrân Sarı Mustafâ Paşa ’ya bir tuğ dahi inâyet buyurılup Belgrad  

muhâfızlığı kendüye tevcîh buyuruldı.

Menzil-i Semizce , sâ‘at 3, fî 9 Z, [yevm-i] pazarirtesi, fî 11 Teşrîn-i 

Sânî, sene 1128. Yevm-i mezbûrda Kayalı  menzilinden ordû-yı hümâyûn 

hareket idüp üç sâ‘atde Semizce  menziline nüzûl olundı.

Menzil-i Uludere , sâ‘at 3,5, fî 10 Z, fî 12 Teşrîn-i [Sânî], sene 1128, 

nâm-ı dîger Uzuncaâbâd , Hâsköy , yevm-i salı. Yevm-i mezbûrda Semizce  

menzilinden hareket olunup Uludere  menziline nüzûl olundı.

Menzil-i Harmanlı , sâ‘at 4,5, fî 11 Z, fî 13 [Teşrîn-i Sânî]. Yevm-i mez-

bûrda Uludere  menzilinden hareket olunup dört buçuk sâ‘atde Harmanlı  

menziline nüzûl olundı. Fermân-ı âlî buyurılup hâcegân-ı dîvân ve erbâb-ı 
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devlet Vezîr-i A‘zam hazretleri ile İyd-i Adhâ eyleyüp dâmen-i şerîflerin bûs 

eylemişlerdür.

Menzil-i Cisr-i Mustafâpaşa , sâ‘at 6, fî 12 Z, fî 14 Teşrîn-i Sânî.

Harmanlı  menzilinden pençşenbih güni ordû-yı hümâyûn hareket idüp 

yarım sâ‘at kasaba-i mezbûrı ilerü geçüp altı buçuk sâ‘atde nüzûl olundı.

Menzil-i Kemâlçayırı , sâ‘at 3, fî 13 Z, yevmi’l-cum‘a, fî 15 Teşrîn-i 

Sânî. Yevm-i mezbûrda Cisr-i Mustafâpaşa ’dan hareket olunup üç sâ‘atde 

Kemâlçayırı  menziline nüzûl olundı.

Menzil-i Edirne , [sâ‘at] 2, fî 14 Z, cum‘airtesi, fî 16 Teşrîn-i Sânî. 

Yevm-i mezbûrda Kemâlçayırı  menzilinden ordû-yı hümâyûn hareket olu-

nup bâğlar nihâyetinde Kazan  Köprüsi’nin üsti tarafı mahallinde yemeklik 

sâyebânın kurup Pâdişâh-ı rûy-ı zemîn hallede hilâfetehû ilâ yevmi’d-dîn 

hazretleri Sancağ-ı Şerîf ’e istikbâl buyurup, ba‘de’t-ta‘âm kānûn-ı kadîm 

üslûb üzre ve alay ile ubûr olunup Sarây-ı Hümâyûn’a Sancağ-ı Şerîf ’i 

teslîm buyurılup du‘â vü senâ olunup herkes mahalli mahalline dağıldılar.

Meks, fî 15 Z.

Meks, fî 16 Z.

Meks, fî 17 Z, salı yevm, der-sene 1128. Sâ‘at üçde iken Vezîr-i A‘zam 

Sarâyı’na vükelâ-i devlet ve vüzerâ-i izâm ve meşâyih-i izâm ve erbâb-ı dîvân 

da‘vet olunup cümlesi cem‘ olunup ba‘dehû üç kıt‘a hatt-ı hümâyûn-ı şev-

ket-makrûn kırâ’at olundı. Ve ba‘dehû Yirgöği 300 Muhâfızı Vezîr-i müker-

rem Emîrzâ Paşa’nın vezîr kethudâsına gelen mektûbı dahi kırâ’at olundı. 

Mektûb mefhûm[ı] budur ki: “Hâlâ Eflak  Voyvodası olan İskerlet-zâde 

kendü hânesinde yatur iken Nemçe  tarafından üç yüz mikdârı katanası 

gelüp voyvoda-i mesfûrı şeb-hûn idüp ıyâl u evlâdın ve cümle mâlın ahz ve 

kendüsin esîr idüp içeriye götürdiler. Veliyyü’n-ni‘am efendilerimize i‘lâm 

buyurasız keyfiyyet-i ahvâli.”

Meks, fî 18 Z, [yevm-i] çehârşenbih,301 fî 19 Teşrîn-i [Sânî].

300 Metinde כ وכ
301 Bu ifadenin üstü çizilmiştir.
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Meks, fî 19 Z, [yevm-i] cum‘a.302 Yevm-i mezbûrda Şeyhu’l-İslâm Efen-

di fevt, namâzı dahi Sultân Selîm  Câmi‘sinde kılınmışdur. Ve Yeniçeri Ağa-

sı Vezîr-i mükerrem Hüseyin Paşa  hazretlerine serâsere kaplu sırt semmûr 

kürk ilbâs buyurılup Rusçuk  ve Silistre  etrâfların [287a] muhâfaza eyle-

mek üzre ta‘yîn buyuruldı.

Tebdîlât

Abdülkādir Efendi  re’îsü’l-küttâb ve Re’îs-i sâbık Süleymân Efendi  baş-

muhâsebeci, atlu mukābeleciliği sâbık Hüseyin Efendi ’ye, tersâne emânet-

liği Atlu Mukābelecisi Sebzî Mehemmed Efendi ’ye, cizye muhâsebeciliği 

Yek-çeşm Dürrî Ahmed Efendi ’ye, Piyâde Mukābelecisi sâbık es-Seyyid 

Mahmûd Efendi ’ye başmukāta‘acılık, Başmukāta‘acı-i sâbık Hüseyin 

Efendi’ye piyâde mukābeleciliği. Vech-i meşrûh üzre hil‘at-i fâhireler ilbâs 

buyurulmuşdur.

Fî 25 Z, [yevm-i] çehârşenbih, fî 26 Teşrîn-i Sânî, sene 1128. Yevm-i 

mezbûrda Yanbolı ’da sâkin olan sultânlardan Çoban Girây  neslinden Kara 

Devlet Girây  Sultân’ı Kırım  Hân-ı âlî-şânlık ile da‘vet buyurılup, alay ile 

getürilüp Edirne ’ye dâhil oldı.

Fî 3 M, [yevm-i] pençşenbih, sene [1]129. Kara Devlet Girây Sultânı 

Kırım  Hânı olup kānûn-ı kadîm üzre Edirne  Sahrâsı’ndan hareket itdiri-

lüp, Taşköprü ’nün karşu yakasında yemeklik olunup Vezîr-i A‘zam hazret-

leri azîm ziyâfetler ve ikrâmlar idüp kışlası olan mahalle azîmet buyurdılar.

Fî 6 M, sene 1129. Küçük Tezkireci-i sâbık Mustafâ Efendi ’ye taşra 

hazîne kitâbeti tevcîh buyuruldı.

Fî 14 M, [yevm-i] pazarirtesi, sene 1129. Târîh-i varakda ve yevm-i 

mezbûrda Vezîr-i mükerrem Defterdâr el-Hâcî Mehemmed Paşa  hazretle-

rine serâsere kaplu sırt semmûr kürk ilbâs buyurılup Vidin  Kal‘ası muhâ-

fazasına ta‘yîn buyuruldı. Defterdâr-ı sâbık Osmân Efendi , defterdâr vekîli 

olmak üzre hil‘at ilbâs buyuruldı.

302 Günlerde hataya düşülmüştür. Zira ayın 17’si salı ve 18’i çarşamba olduğu halde yanlışlıkla 19’u cuma 

günü olarak hesap edilmiştir.
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Fî 20 M, [yevm-i] pazar, sene 1129. Yevm-i mezbûrenin gicesi Pâdişâh-ı 

âlem-penâh hazretlerinin bir erkek evlâdı dünyâya gelüp “Mehemmed” 

ismiyle tesmiye olundı. Ancak donanma olmayup hemân mehterhâne ile 

iktifâ buyurdılar.

Fî 12 S, [yevm-i] pazarirtesi, sene 1129. Yevm-i mezbûrda Hotin  Kal‘a-

sı’nın muhâfızı Vezîr-i mükerrem Dâmâd Mehemmed Paşa  Edirne  Sah-

râsı’na dâhil olup Vezîr-i A‘zam hazretlerine mülâkî olduklarında serâsere 

kaplu sırt semmûr kürk ilbâs buyurılup vezâret ile defterdârlık inâyet bu-

yuruldı. Erbâb-ı dîvân dahi kendülerine tebrîk eylemişlerdür.

Fî 14 S, sene 1129. Pâdişâh-ı âlem-penâh hazretlerinin bir erkek evlâdı 

dahi dünyâya kadem basup “Sultân Mehemmed”  ismiyle tesmiye buyurı-

lup azîm şenlik olmuşdur.

Fî 24 S, sene 1129. Yanbolı ’dan da‘vet buyurılan Sa‘âdet303 Girây Sultân, 

Pâdişâh-ı âlem-penâh hazretlerine buluşup Kırım  Hânı olmuşdur.

Fî 27 S, sene 1129. Kubbealtı ’nda Dîvân-ı Hümâyûn olup Hind  ilçisi 

bulunmuşdur.

Fî 29 S, [yevm-i] pençşenbih, sene 1129. Yevm-i mezbûrda alay ile er-

bâb-ı devlet Kırım  Hân-ı âlî-şânı yemeklik menziline dek getürmüşlerdür.

Fî 6 Ra, [yevm-i] pençşenbih, sene 1129. Yevm-i mezbûrda Rikâb-ı 

Hümâyûn Kā’im-makāmı Hazret-i Vezîr-i rûşen[-zamîr] hazretleri serâsere 

kaplu sırt semmûr kürk ilbâs buyurılup dâmâd-ı Şehriyârî olmuşdur. Ka-

pucılar Kethudâsı Mehemmed Ağa ’ya vezâret virilüp nişâncılık dahi inâyet 

buyurulmuşdur. Osmân Efendi  defterdâr olup Defterdâr-ı sâbık Vezîr-i 

mükerrem Mehemmed Paşa  kubbe-nişîn olmuşdur.

Fî 7 Ra, [yevm-i] cum‘a, sene 1129. Vezîr-i A‘zam Halîl Paşa  ser-bostâ-

niyân-ı sâbık an-Âsitâne  serâsere kaplu sırt semmûr kürk ilbâs buyurılup, 

ilbâs buyurılan kürk mukarrer olmak üzredür. Ve tekrâr Rikâb-ı Hümâyûn 

Kā’im-makāmı Vezîr-i mükerrem Dâmâd-ı Şehriyârî İbrâhîm Paşa  hazret-

leri serâsere kaplu sırt semmûr kürk ilbâs buyurulmuşdur. 

303 Metinde אدات
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[287b] İbtidâ-i ihrâc-ı tûğ-ı hümâyûn der-Bâbü’s-Sa‘âde, fî 3 R, sene 

1129, yevm-i çehârşenbih. Yevm-i mezbûrda sâ‘at üç buçukda iken tûğ-ı 

hümâyûn ihrâc olunmuşdur.

Fî gurre-i Ca, sene 1129. Fransız  ilçisi yevm-i mezbûrda Kubbealtı ’nda 

rikâb-ı hümâyûna yüz sürmüşdür ve Hünkârımıza ubudiyyeti yok idi.

Fî 4 Ca, yevmi’l-cum‘a. Otâğ-ı hümâyûn taşra çıkup Vezîr-i A‘zam Ket-

hudâsı İbrâhîm Ağa  alay ile tûğ-ı hümâyûnı alup Sırık Meydânı ’na nüzûl 

olundı. Pazarirtesi,304 yevm-i mezbûrda alay olunup ordu-yı hümâyûn taş-

ra çıkmışdur.

Fî 7 Ca, [yevm-i] cum‘airtesi, sene 1129. Yevm-i mezbûrda Yeniçeri 

Ağası alay idüp huzûr-ı hümâyûndan alay ile geçüp hil‘at-i fâhire ilbâs bu-

yurulmuşdur.

Fî 12 Ca, [yevm-i] pazarirtesi,305 [sene] 1129. Yevm-i mezbûrda Pâ-

dişâh-ı âlem-penâh hazretleri müretteb alay ile Bâb-ı Hümâyûn ’dan çıkup 

sa‘âdetle otâğ-ı hümâyûna teşrîf buyurdılar.

Fî 14 Ca, sene 1129, âhir-i sitte-i Sevr,306 yevm-i pençşenbih. Yevm-i 

mezbûrda Nehr-i Tuna ’da yigirmi pâre şâ’ika küffârdan ahz olunup ve baş-

buğlarını dahi gönderilüp habs eylemişlerdür.

Fî 18 Ca, [yevm-i] pazarirtesi, sene 1129. Yevm-i mezbûrda Âsitâne ’den 

Cebecibaşı Mustafâ Ağa  gelüp Sulak Çeşmesi  kurbında bir gün meks idüp 

yevm-i mezbûrda huzûr-ı hümâyûnda alay göstermişdür ve hil‘at-i fâhire 

dahi ilbâs buyurulmuşdur. Mora  Ser-askeri Osmân Paşa ’dan mektûb geldi 

ki: “Bi-hamdillâhi Te‘âlâ Venedik  keferesinin ince donanmasından on ka-

dar fırkate ahz olunup ve içindeki olan kefereleri dahi ahz olunup huzûr-ı 

hümâyûna göndermek üzreyiz.”

Fî 21 Ca, yevm-i salı, sene 1129. Yevm-i mezbûrda otâğ-ı hümâyûnda 

dîvân olup bir kıst mevâcib ihrâc buyurulmuşdur. Ve Vezîr-i A‘zam haz-

304 Tarih eksik bırakılmıştır.

305 Günlerde hataya düşülmüştür.

306 Güneş’in Sevr (boğa) burcunda bulunduğu Nisan ayında fırtınalarıyla meşhur olan altı günü ifade 

etmek için kullanılır.
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retlerine dahi kapaniçe307 ilbâs buyurılup vükelâ-i devlet dâmen-i şerîflerin 

bûs eylediler. Âsitâne -i Sa‘âdet ’de bin nefer bostâncı müceddeden tahrîr 

buyurulmağla yevm-i mezbûrda huzûr-ı hümâyûnda alay göstermişlerdür.

Fî 22 Ca, [yevm-i] pazarirtesi,308 sene 1129. Yevm-i mezbûrda Hânkapu  

Kethudâsı Sâlih Ağa  yediyle Kırım  Hân-ı âlî-şâna Devlet-i Aliyye  tarafın-

dan kılıç ve kürk gitdi. Ve Yalı Ağası Osmân Ağa  dahi ordû-yı hümâyûnda 

umûr-ı309 mühimme ile gelüp mevcûd bulunmağla ma‘ân gitdiler.

Fî 28 Ca, [yevm-i] salı, sene 1129. Yevm-i mezbûrda silâhdâr terakkîlü-

leri huzûr-ı hümâyûnda alay göstermişlerdür.

Fî 29 selh-i Ca, [yevm-i] cum‘airtesi, sene 1129. Yevm-i mezbûr-

da Mevkūfâtçı Ahmed Efendi ’ye ma‘zûl olup ve kendüsine taşra hazîne 

kitâbeti tevcîh ve inâyet buyurulmuşdur. Anadolı  Muhâsebecisi Süleymân 

Efendi  ma‘zûl et-Tevkî‘î Mehemmed Efendi ’ye virilmişdür. Siyâh Mehem-

med Efendi ’ye mevkūfâtçılık tevcîh buyurulmuşdur.

Fî 11 C, [yevm-i] pençşenbih, sene 1129. Yevm-i mezbûrda Dergâh-ı 

Âlî cebecileri Edirne  Sahrâsı’ndan hareket idüp sefer-i hümâyûna azîmet 

eylediler.

Fî 16 C, [yevm-i] cum‘airtesi, sene 1129. Yevm-i mezbûrda altmış bay-

rak mîrî levendât Ser-çeşme Beğ’e tefvîz olup Edirne  Sahrâsı’ndan hareket 

idüp sefer-i hümâyûna azîmet eylediler.

Fî 18 C, [yevm-i] pazar, sene 1129. Yevm-i mezbûrda Vezîr Kethudâ-

sı İbrâhîm [Ağa] Hünkâr kapucılar kethudâsı olup, Kapucılar Kethudâsı 

Muhsin-zâde Abdullâh Ağa  vezîr kethudâsı olmuşdur.

Fî 19 C, [yevm-i] cum‘airtesi. Receb Paşa  hazretleri menzil ile salt ve 

sebük-vâr ordu-yı hümâyûna gelmişdür.

Fî 25 C, [yevm-i] pazarirtesi, sene 1129. Yevm-i mezbûrda Yeniçeri 

Ağası Edirne  Sahrâsı’ndan hareket idüp sefer-i hümâyûna azîmet eylediler. 

[288a] Sene-i âtiye içün asker tertîbi olup ve Nemçe  Seferiçün huzûr-ı 

hümâyûnda alay gösterüp Niş  cânibine revâne olanlardur.

307 Osmanlı padişahlarının ve diğer devlet büyüklerinin giydiği devrik yakalı, kolsuz, kol yerine omuz-

larında kısa parçalar ve yakasının arkasında neredeyse yere kadar uzanan enli iki şerit bulunan çok 

gösterişli bir kürktür.

308 Günlerde hataya düşülmüştür.

309 Metinde م ا
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Fî 23 C,310 sene 1129. Yevm-i mezbûrda Aydın  Paşası Mîr-i Mîrân Ab-

dullâh Paşa  Edirne ’ye dâhil olup huzûr-ı hümâyûnda alay gösterüp hil‘at-i 

fâhire ilbâs buyurulmuşdur. Kütahya  Vâlîsi Hazret-i Vezîr-i mükerrem 

Maktûl-zâde Alî Paşa  hazretleri huzûr-ı hümâyûnda alay gösterdüp serâse-

re kaplu sırt semmûr kürk ilbâs buyurulmuşdur.

Fî 29 C, [yevm-i] çehârşenbih, sene 1129. Yevm-i mezbûrda Diyâr-

bekir  Vâlîsi Vezîr-i mükerrem Receb Paşa kethudâ-yı hazîne-i Enderûn -ı 

Hümâyûn -ı sâbık, huzûr-ı hümâyûnda alay gösterüp kapusı halkıyla ve 

eyâlet askerîsi ile serâsere kaplu sırt semmûr kürk ilbâs buyurılup Niğbolı  

cânibine azîmet buyuruldı. Ve bilesince ta‘yîn buyurılan Aydın  eyâletinde 

Karakılı dimekle meşhûr üç bin kadar piyâde ve süvârî dahi geçüp, Receb 

Paşa hazretlerinin yanına ta‘yîn buyurılan asker otuz binden mütecâvizdür. 

Zîrâ başka yire ser-asker olup Mehâdiye Boğazı ’ndan geçüp Erdel  içine gi-

rüp cümle kurâlarını ihrâk bi’n-nâr eylemek üzre yedine müte‘addid hatt-ı 

hümâyûn ve fermân-ı âlî virilüp ve Defter-i Hâkānî’den ta‘yîn buyurılan 

eyâletlerin defterlerin ihrâc ve yedine virilüp tevcîhan kendülerinde olmak 

üzre. Pençşenbih yevm-i mezbûrda sefer-i hümâyûna ta‘yîn buyurılan Mısr  

Kulı huzûr-ı hümâyûndan alay gösterüp sefer-i hümâyûna azîmet buyur-

dılar.

Fî selh-i C, yevmi’l-cum‘a, sene 1129. Yevm-i mezbûrda öyleden evvel-

ce Sancağ-ı Şerîf ’i Vezîr-i A‘zam Serdâr-ı Ekrem Halîl Paşa  hazretleri bütün 

erbâb-ı devlet ile teslîm alup alay ile otâğ-ı Hazret-i Sadr-ı Âlî’ye nüzûl 

olundı. Ve Rişvân-zâde dahi alay göstermişdür. Yevm-i mezbûrda Vezîr-i 

A‘zam’ın ve Nişâncı Mehemmed Paşa ’nın ve kubbe-nişîn olan Dâmâd Me-

hemmed Paşa ’nın tuğları ordu-yı hümâyûndan hareket idüp Kemâlçayırı  

menziline revâne oldı.

Fî gurre-i Receb, cum‘airtesi, sene 1129. Yevm-i mezbûrda Belgrad  

cânibine azîmet buyurulmak üzre Vezîr-i A‘zam hazretleri Edirne  Sahrâ-

sı’ndan hareket buyurılup ve şevketlü Pâdişâhımız dahi yemekliğe değin 

sa‘âdetle teşrîf buyurup, ba‘de’t-ta‘âm du‘â vü senâ ile Vezîr-i A‘zam’a azî-

met buyurdılar. Ve şevketlü Pâdişâhımız dahi yemeklikden avdet buyu-

310 Tarih yazımında hata bulunmaktadır. Zira bir önceki tarih “25 C.” şeklinde verilmiştir. 
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rup otâğ-ı hümâyûna nüzûl buyurduklarında Vezîr-i mükerrem Dâmâd-ı 

Şehriyârî Kā’im-makām-ı Âlî hazretlerine çuka ferâceye kaplu sırt semmûr 

kürk ilbâs buyurup dâ’ire halkı dâmen-i sa‘âdetlerin bûs eylediler.

Fî 2 Receb, sene 1129. Re’îs vekîli Ârifî Ahmed Efendi,  defter emîni 

vekîli Kör Dürrî Ahmed Efendi , nişâncı vekîli Ma‘den birâderi Abdullâh 

Efendi , mukābele-i süvârî vekîli Tezki[r]e-i Sânî Alî Efendi , Haremeyn 

Muhâsebecisi Hasan Efendi , hazîne muhâsebecisi vekîli Hâşimî Efendi , 

piyâde mukābelenin vekîli Hâsib Efendi , küçük evkāf hâceliği Yedekci-zâ-

de Alî Efendi ’ye tevcîh, başmuhâsebe vekîli Tezkire-i Evvel es-Seyyid Ab-

dullâh Efendi ’ye ve yeniçeri efendisi vekâletliği Âdil Efendi ’ye ve mevkūfât 

vekâleti Tersî311 İbrâhîm Efendi ’ye ve mevkūfâtdan ma‘zûl olup ve yine 

etmeğin ibkā olup, Taşra Hazîne Kâtibi Ahmed Efendi. Ve târîh-i vara-

kaya gelinceye [dek] bu hakîr bir seferden hâlî kaldığımız yoğidi.312 Bu 

sene-i mübârekede bâ-fermân-ı âlî rikâb-ı hümâyûnda alıkonılup ve sefer-i 

hümâyûna rikâb-ı hümâyûnla gitmek üzre hazîne kitâbetinde istihdâm 

buyurdılar. 

[288b] [Yevm-i] pençşenbih. Yevm-i mezbûrda Kapudân Paşa hazret-

lerinden mektûb geldi ki; “Donanma-yı hümâyûn kalyonları ile küffâr-ı 

bed-fi‘âlin donanma-yı menhûsesi kalyonları ile İmroz Adası ’nın karşu-

sında Kömür Adası ’nda mukābil olup on bir sâ‘atde ayırd olamayup gice 

ile top ve tüfeng dahi bir ân münkatı‘ olmayup, bi-hamdillâhi Te‘âlâ üç 

kalyon313 gark ve bir aded kalyonı dahi ihrâk bi’n-nâr olup mâ-‘adâsı dahi 

şikest olup bir vechile mukāvemete kādir olamayup karârı firâra tebdîl 

itmekle cümle kullarının ittifâk ve ittihâdı ile ardına düşüp gitmişizdür. 

Şevketlü Pâdişâhımızın hayr du‘âların recâ iderüz.” diyü tahrîr olunmuş ve 

çukadârına dahi cevâb virilüp gönderdiler.

Fî 7 Receb, [yevm-i] pençşenbih, sene 1129. Yevm-i mezbûrda Mim-

li-oğlu  Edirne  Sahrâsı’na dâhil olup huzûr-ı hümâyûnda alay gösterüp üç 

binden ziyâde Kürdistân  neferi levendâtı ile pesen-dîde olunmuşdur.

311 Metinde س
312 Metinde 
313 Metinde ب א



292 METİN

Fî 21 Receb, [yevm-i] pazarirtesi, sene 1129. Yevm-i mezbûrda bâ-

zistânda ve çârşû-yı pâzârda bâ-fermân-ı âlî tenbîh buyurdılar ki, Namâz-

gâh Ovası ’nda du‘â içün asâkir-i mansûreye.

Fî 25 Receb, [yevm-i] pençşenbih. Yevm-i mezbûrda Sırık Meydânı ’nda 

ale’s-sabâh asâkir-i mansûre içün du‘â olunmuşdur.

Fî 28 Receb, sene [1]129.

Fî gurre-i Şa‘bân, yevm-i cum‘airtesi, fî 28 Hazîrân.

Menzil-i Kemâlçayırı , [sâ‘at] 3. Şevketlü Pâdişâhımız dahi yevm-i mez-

bûrda Edirne  Sahrâsı’ndan hareket buyurup Kemâlçayırı  menziline nüzûl 

olundı. Hazret-i Vezîr-i mükerrem Moralı Alî Paşa  hazretleri dahi Edirne 

kā’im-makāmlığı kendülerine inâyet buyurulmağla yemeklikden avdet bu-

yurmuşlardur.

Menzil-i Cisr-i Mustafâpaşa , sâ‘at 4, fî 2 Ş, [yevm-i] pazar, sene 1129. 

Yevm-i mezbûrda Mustafâpaşa  Köprüsi’ne nüzûl olundı.

Menzil-i Harmanlı , sâ‘at 6, fî 3 Ş, [yevm-i] pazarirtesi, fî gurre-i

Temmûz.

Menzil-i Uludere , sâ‘at 4, fî 4 Ş, yevm-i salı, fî 2 Temmûz.

Menzil-i Semizce , [sâ‘at] 4, fî 5 Ş, fî 3 Temmûz. Dâhil-i menzil-i mez-

bûr, yevm-i çehârşenbih.

Menzil-i Kayalı , sâ‘at 3, fî 6 Ş, yevm-i pençşenbih, fî 4 Temmûz.

Menzil-i Papaslı , [sâ‘at] 4, fî 7 Ş, [yevm-i] cum‘a, fî 5 Temmûz.

Menzil-i Filibe , sâ‘at 5,5, fî 8 Ş, [yevm-i] cum‘airtesi, fî 6 Temmûz. 

Yevm-i mezbûrda Vezîr-i A‘zam hazretlerinin telhîsçisi gelüp şöyle takrîr-i 

kelâm eyledi ki: “Sâhib-i Devlet hazretleri Niş  Sahrâsı’ndan mâh-ı Şa‘bân-ı 

şerîfin altıncı pençşenbih güni hareket buyurup Belgrad  cânibine gitdiler.”

Meks, fî 9 Ş, [yevm-i] pazar, fî 7 Temmûz.

Meks, fî 10 Ş, [yevm-i] pazarirtesi, fî 8 Temmûz.

Meks, fî 11 Ş, [yevm-i] salı, fî 9 Temmûz.

Menzil-i Tatarpâzârı , [sâ‘at] 6, fî 12 Ş, [yevm-i] çehârşenbih, fî 10 Tem-

mûz, sene 1129.
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Yevm-i mezbûrda Filibe  Sahrâsı’ndan hareket-i hümâyûn [ve] altı sâ‘at-

de Tatarpâzârı  menziline nüzûl olundı.

Menzil-i Saruhânbeğli , sâ‘at 4, fî 13 Ş, [yevm-i] pençşenbih, fî 11 Tem-

mûz.

Yevm-i mezbûrda Pâzârcık  menzilinden hareket-i hümâyûn olup dört 

sâ‘atde Saruhânbeğli  menziline nüzûl olundı.

Menzil-i Ilıca , sâ‘at 5,5, fî 14 Ş, [yevm-i] cum‘a, fî 12 Temmûz. Beş 

buçuk sâ‘atde menzil-i mezbûra gelindi.

Menzil-i İhtiman , sâ‘at 3,5, fî 15 Ş, [yevm-i] cum‘airtesi, fî 13 Temmûz. 

Üç buçuk sâ‘atde gelindi.

Menzil-i Ormanlı , nâm-ı dîger Yenihân , sâ‘at 5, fî 16 Ş, yevm-i pazar, fî 

14 Temmûz. Beş sâ‘atde menzil-i mezbûra gelindi.

Menzil-i dâhil-i Sofya , sâ‘at 5, fî 17 Ş, [yevm-i] pazarirtesi, fî 15 Tem-

mûz. Yevm-i mezbûrda beş sâ‘atde alay ile Sofya  Sahrâsı’na dâhil olundı.

Meks, fî 18 Ş, [yevm-i] salı, fî 16 Temmûz.

Meks, fî 19 Ş, [yevm-i] çehârşenbih, fî 17 Temmûz.

Meks, fî 20 Ş, [yevm-i] pençşenbih, fî 18 Temmûz.

Yevm-i mezbûrda Mîrâhûr-ı Evvel İbrâhîm Ağa ’ya serâsere kaplu sırt 

semmûr kürk ilbâs buyurılup kubbe-nişînlik vezâret virilmişdür.

Meks, fî 21 Ş, [yevm-i] cum‘a, fî 19 Temmûz. Otâğ-ı hümâyûnda 

ale’s-sabâh cemâ‘at-i kesîr ile du‘â olunmuşdur.

Meks, fî 22 Ş, [yevm-i] cum‘airtesi, fî 20 Temmûz.

Meks, fî 23 Ş, [yevm-i] pazar, fî 21 Temmûz. Yevm-i mezbûrda Mehâ-

diye cânibine gönderilen Ser-asker Paşa’da[n] müjde haberi geldi ki, Mehâ-

diye Boğazı ’n ceng [ü] cidâl ve muhârebe ile düşmen-i bî-dîn kıra kova 

kal‘a-i mezbûra girüp mukāvemet idemedikleri ecilden ve yürüyiş mahal-

linde vire idüp, elhamdülillâhi Te‘âlâ feth müyesser olmuşdur. Üç bin beş 

yüz kefere tu‘me-i şemşîrden helâk, bin yedi yüz kefere kurtılup Siş Kal‘ası  

cânibine gönderilmişdür.
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[289a] Meks, fî 24 Ş, pazarirtesi, fî 22 Temmûz. Asâkir-i İslâm’a nusret 

içün otâğ-ı Şehriyârî’de cem‘ olunup sıbyânân du‘â iderek ale’s-sabâh du‘â 

olunmuşdur.

Meks, fî 25 Ş, [yevm-i] salı, fî 23 Temmûz, sene 1129, hâlî.

Meks, fî 26 Ş, [yevm-i] çehârşenbih, fî 24 Temmûz, hâlî.

Meks, fî 27 Ş, [yevm-i] pençşenbih, fî 25 Temmûz, hâlî.

Meks, fî 28 Ş, yevmi’l-cum‘a, fî 26 Temmûz, sene 1129, hâlî.

Meks, fî 29 Ş, [yevm-i] cum‘airtesi, fî 27 Temmûz. Yevm-i mezbûrenin 

gicesi Defter-i Hâkānî Kîsedârı Mustafâ Efendi ’yi kendü köleleri katl idüp 

ve kātiller dahi ele girüp Muhzır Ağa  Habsi’ne virilmişdür.

Meks, fî gurre-i Ramazân-ı şerîf, yevm-i pazar, fî 28 Temmûz.

Meks, fî 2 N, [yevm-i] pazarirtesi, fî 29 Temmûz.

Meks, fî 3 N, [yevm-i] salı, fî 30 Temmûz, hâlî.

Meks, fî 4 N, [yevm-i] çehârşenbih, fî 31 Temmûz.

Meks, fî 5 N, [yevm-i] pençşenbih, fî gurre-i Ağustos, hâlî.

Meks, fî 6 N, [yevm-i] cum‘a, fî 2 Ağustos, hâlî.

Meks, fî 7 N, [yevm-i] cum‘airtesi, fî 3 Ağustos, hâlî.

Meks, fî 8 N, yevm-i pazar, fî 4 Ağustos, hâlî.

Meks, fî 9 N, [yevm-i] pazarirtesi, fî 5 Ağustos, hâlî.

Meks, fî 10 N, [yevm-i] salı, fî 6 Ağustos, hâlî.

Meks, fî 11 N, [yevm-i] çehârşenbih, fî 7 Ağustos. Yevm-i mezbûrede 

Pâdişâh-ı âlem-penâh hazretleri Enderûn  hazînesinden yüz kîselik zencîrli 

altun Ser-asker Receb Paşa hazretlerine irsâl buyurdılar.

Meks, fî 12 N, [yevm-i] pençşenbih, fî 8 Ağustos, hâlî.

Meks, fî 13 N, [yevm-i] cum‘a, fî 9 Ağustos. Yevm-i mezbûrda elli kîse-

lik zencîrli altun ser-asker Receb Paşa hazretlerine irsâl buyurdılar.

Meks, fî 14 N, [yevm-i] cum‘airtesi, fî 10 Ağustos. Niş  Muhâfızı Pa-

şa’nın çukadârı geldi, haber çıkmadı. Mûhiş habere tefe’’ül olundı.

Meks, fî 15 N, [yevm-i] pazar, fî 11 Ağustos. Ordû-yı hümâyûn tara-

fından haber gelüp guzât-ı İslâm’a inhizâm vâki‘ olup Sofya  Sahrâsı’nda 

herkes “Nefsî nefsî!” olup feryâd u figāna başlandı.
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Yekûn-ı meks eyyâm: 34, sahrâ-i Sofya .

Meks, fî 16 N, [yevm-i] pazarirtesi, fî 12 Ağustos, hâlî.

Meks, fî 17 N, [yevm-i] salı, fî 13 Ağustos, hâlî.

Meks, fî 18 N, [yevm-i] çehârşenbih, fî 14 Ağustos, hâlî.

Meks, fî 19 N, [yevm-i] pençşenbih, fî 15 Ağustos.

Meks, fî 20 N, [yevm-i] cum‘a, fî 16 Ağustos.

Meks, fî 21 N, [yevm-i] cum‘airtesi, fî 17 Ağustos, hâlî.

Meks, fî 22 N, [yevm-i] pazar, fî 18 Ağustos. Yevm-i mezbûrda Hâsekî 

Ağa yediyle mühr-i Sultânî Nişâncı Mehemmed Paşa  hazretlerine bâ-hatt-ı 

hümâyûn irsâl buyuruldı. Yevm-i mezbûrda tûğ-ı hümâyûn dahi Yenihân  

menziline azîmet kılındı.

Menzil-i Yenihân , sâ‘at 5,5, fî 23 N, [yevm-i] pazarirtesi, fî 19 Ağus-

tos. [289b] Yevm-i mezbûrda Sofya  Sahrâsı’ndan hareket-i hümâyûn olup 

Yenihân  menziline beş buçuk sâ‘atde nüzûl olundı. Ve kubbe-nişîn olan 

İbrâhîm Paşa  hazretlerine serâsere kaplu sırt semmûr kürk ilbâs buyurılup 

Sofya’yı muhâfaza eylemek üzre Hamîd  Sancağı’nı kendülerine hâss ta‘yîn 

buyuruldı.

Menzil-i İhtiman , sâ‘at 5, fî 24 N, [yevm-i] salı, fî 20 Ağustos. Menzil-i 

mezbûra beş sâ‘atde gelindi.

Menzil-i Ilıca , sâ‘at 3,5, fî 25 N, [yevm-i] çehârşenbih, fî 21 Ağustos, 

sene 1129. Menzil-i mezbûra üç buçuk sâ‘atde gelindi.

Menzil-i Saruhânbeğli , [sâ‘at] 5,5, fî 26 N, [yevm-i] pençşenbih, fî 22 

Ağustos, sene 1129. Menzil-i mezbûra beş buçuk sâ‘atde gelindi.

Menzil-i Pâzârcık , sâ‘at 3,5, fî 27 N, fî 23 Ağustos, sene 1129. Yevm-i 

cum‘a menzil-i mezbûreye üç buçuk sâ‘atde gelindi.

Meks, fî 28 N, [yevm-i] cum‘airtesi, fî 24 Ağustos.

Meks, fî 29 N, [yevm-i] pazar, fî 25 Ağustos.

Meks, fî selh-i N, [yevm-i] pazarirtesi, fî 26 Ağustos. Re’îs Vekîli Ârifî 

Ahmed Efendi  asıl re’îsü’l-küttâb olmak üzre ordû-yı hümâyûna revâne 

oldı.
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Meks, fî gurre-i L, [yevm-i] salı, fî 27 Ağustos. Yevm-i mezbûrda İyd-i 

Şerîf olup otâğ-ı hümâyûnda bayram namâzın kılındı. Velâkin imâmı 

kasaba-i mezbûrdan getürilüp hutbeyi ve imâmeti merkūm kırâ’at idüp 

namâzı dahi ol kılıvirdi. Palankalardan boşalup gelenleri kasaba-i mezbûra 

yirleştirdiler.

Meks, fî 2 L, [yevm-i] çehârşenbih, fî 28 Ağustos.

Meks, fî 3 L, [yevm-i] pençşenbih, fî 29 Ağustos, hâlî.

Meks, fî 4 L, [yevm-i] cum‘a, fî 30 Ağustos, hâlî.

Meks, fî 5 L, [yevm-i] cum‘airtesi, fî 31 Ağustos.

Meks, fî 6 L, [yevm-i] pazar, fî gurre-i Eylûl.

Meks, fî 7 L, [yevm-i] pazarirtesi, fî 2 Eylûl.

Meks, fî 8 L, [yevm-i] salı, fî 3 Eylûl, hâlî.

Meks, fî 9 L, [yevm-i] çehârşenbih, fî 4 Eylûl, hâlî. Tebdîlât-ı gulâm 

[ve] Enderûn -ı Hümâyûn -ı gılmânân.

Meks, fî 10 L, [yevm-i] pençşenbih, fî 5 Eylûl, hâlî.

Meks, fî 11 L, [yevm-i] cum‘a, fî 6 Eylûl, hâlî.

Meks, fî 12 L, [yevm-i] cum‘airtesi, fî 7 Eylûl.

Meks, fî 13 L, [yevm-i] pazar, fî 8 Eylûl.

Meks, fî 14 L, pazarirtesi, fî 9 Eylûl.

Meks, fî 15 L, [yevm-i] salı, fî 10 Eylûl, hâlî.

Meks, fî 16 L, [yevm-i] çehârşenbih, fî 11 Eylûl.

Meks, fî 17 L, [yevm-i] pençşenbih, fî 12 Eylûl, hâlî.

Meks, fî 18 L, [yevm-i] cum‘a, fî 13 Eylûl, hâlî.

Meks, fî 19 L, [yevm-i] cum‘airtesi, fî 14 Eylûl.

Meks, fî 20 L, [yevm-i] pazar, fî 15 Eylûl, hâlî.

Meks, fî 21 L, [yevm-i] pazarirtesi, fî 16 Eylûl.

Meks, fî 22 L, [yevm-i] salı, fî 17 Eylûl, hâlî.

Meks, fî 23 L, [yevm-i] çehârşenbih, fî 18 Eylûl.

Yekûn-ı meks, eyyâm: 26, Pâzârcık .

Menzil-i Filibe , sâ‘at 6, fî 24 L, [yevm-i] pençşenbih, fî 19 Eylûl. Yevm-i 

mezbûrda Pâzârcık  menzilinden hareket-i hümâyûn olunup Filibe  menzi-

line altı sâ‘atde gelindi.
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Meks, fî 25 L, yevmi’l-cum‘a, fî 20 Eylûl.

Meks, fî 26 L, [yevm-i] cum‘airtesi, fî 21 Eylûl.

Meks, fî 27 L, [yevm-i] pazar, fî 22 Eylûl.

Yevm-i mezbûrda Engürüs  balyozı rikâb-ı hümâyûna dâhil [olup], ça-

dırlar kurılup ve hem şehrde dahi başka konak virildi.

Meks, fî 28 L, [yevm-i] pazarirtesi, fî 23 Eylûl. Kasaba-i mezbûrda Sarı 

Nâzır ’ın hânesinde Dâmâd-ı Şehriyârî Hazret-i Vezîr-i mükerrem Kā’im-

makām İbrâhîm Efendi mizin tabî‘atları şikest olup hâne-i mezbûrda olur 

iken Engürüs  balyozı gelüp rikâb-ı sa‘âdetlerine yüz sürmüşdür.

Meks, fî 29 L, [yevm-i] salı, fî 24 Eylûl, hâlî.

Meks, fî gurre-i Za, [yevm-i] çehârşenbih, fî 25 Eylûl, hâlî.

Menzil-i Papaslı , [sâ‘at] 5,5, fî 2 Za, [yevm-i] pençşenbih, fî 26 Eylûl. 

Beş buçuk sâ‘atde menzil-i mezbûra gelindi.

Menzil-i Kayalı , sâ‘at 3, fî 3 Za, [yevm-i] cum‘a, fî 27 Eylûl. Üç sâ‘atde 

Kayalı menziline gelindi.

Menzil-i Semizce , [sâ‘at] 4, fî 4 Za, [yevm-i] cum‘airtesi, fî 28 Eylûl. 

Dört sâ‘atde menzil-i mezbûra gelindi.

Menzil-i Uzuncaâbâd , [sâ‘at] 4, fî 5 Za, [yevm-i] pazar, fî 29 Eylûl. 

Dört sâ‘atde menzil-i mezbûra gelindi.

Menzil-i Harmanlı , sâ‘at 4, fî 6 Za, [yevm-i] pazarirtesi, fî 30 Eylûl.

Menzil-i Cisr-i Mustafâpaşa , [sâ‘at] 6, fî 7 Za, [yevm-i] salı, fî 31 [Ey-

lûl]. Altı sâ‘atde [Cisr-i] Mustafâpaşa  menziline gelindi.

Menzil-i Paşaköyi , [sâ‘at] 3, fî 8 Za, [yevm-i] çehârşenbih, fî gurre-i 

Teşrîn-i Evvel.

Menzil-i Edirne , [sâ‘at] 3, fî 9 Za, [yevm-i] pençşenbih, fî 2 Teşrîn-i 

Evvel. Yevm-i mezbûrda Paşaköyi  menzilinden hareket olunup alay ile üç 

sâ‘atde Sarây-ı Hümâyûn’a dâhil olundı, fi’t-târîhi’l-mezbûr. 

[290a] Dâhil-i Edirne , ordû-yı hümâyûn, fî 25 Z, fî 17 Teşrîn-i Sânî, 

sene 1129.
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Serdâr-ı Ekrem Vezîr-i A‘zam Mehemmed Paşa  hazretleri alay ile San-

cağ-ı Şerîf ’i teslîm buyurdılar.

Yevm-i pazar, fî gurre-i M, der-sene 1130. Bin yüz otuz senesinin mâh-ı 

Muharremü’l-harâm’ın gurresi pazar güni Cebecibaşı Mustafâ Ağa ’ya vezâ-

ret ile İstanbul  kā’im-makāmlığı tevcîh ve inâyet buyurılup serâsere kaplu 

sırt semmûr kürk ilbâs buyurulmuşdur. Şa‘îr Emîn[i] Halîl Efendi  matbah 

emîni olup, Matbah Emîni Osmân Efendi  matbah emîn[liğ]i başmuhâse-

becisi olup, Ma‘den birâderi Abdullâh Efendi  şa‘îr emîni olup, Yek-çeşm 

Dürrî Ahmed Efendi  atlu mukābelecisi olmuşdur. Çavuşbaşı Niğdeli Alî 

Ağa  cebecibaşı olup, Osmân Kethudâ’nın birâderi Ebûbekir Ağa  çavuşbaşı 

olmuşdur. 

Bosna  Muhâfızı Hazret-i Vezîr-i mükerrem Nu‘mân Paşa  ibn-i 

Köprüli-zâde ’den gelen Devlet-i Aliyye ’ye kā’imenin sûretidür, fî 12 

Za, der-sene 1129

“Bundan akdem Nemçe  keferesi Bosna  eyâletinde vâki‘ serhadd-i İs-

lâmiyye ve sâ’ir memlekete istîlâ kasdına asker-i menhûsesin her cânib-

den tedârik ve müheyyâ eyleyüp Belgrad  istîlâlarından sonra mâh-ı Ra-

mazân-ı şerîfin yigirmi yedinci güninde Belgrad tarafından ifrâz ve me’mûr 

memleket[le]rinden tertîb itdikleri askerlerini tedbîrleri üzre Novi Kal‘ası  

muhâsarasına me’mûr olan askerlerini dillerin takrîri üzre sekiz bin ka-

dar kefere nehri geçüp meteris ile muhâsara ve on iki bin mikdârı Nehr-i 

Una ’nın karşu tarafından Hırvat  Banı314 ve Çaster  ( ْ َ ــ ْ א َ ) ve Varadin  Ce-

neralleri ve haydûd Nemçe askerleri kumandanlar ile Nemçe Çasarı’ndan 

cedîd bayraklar ile top ve cebehâne ve gumpara ve hâvanlar ve sâ’ir mete-

ris âlât ve mühimmâtlarıyla gelüp Novi Kal‘ası’n muhâsara itmekle imdâd 

ve muhâfazasıçün yanımızda mevcûd olan askeri ta‘yîn  itmek tedârikin-

de iken mâh-ı mezbûrun âhirine karîb Ösek  Cenerali Yekror Vidiynim 

( ِ ْ وْر ِوِد ُ َْכ ) nâm cenerali ve Yirtaş (َאْش ْ ِ )  nâm la‘înler on dört bin mikdâ-

rı süvârî ve piyâde Nemçe askeri ve Sırp  haydûdları ve üç bin mikdârı Ma-

car  ve Hırvat ve sâ’ir asker-i menhûsesiyle ve cebehâne ve kolonborna ve 

şâhî toplar ve hâvan ve gumpara meteris mühimmâtıyla Belgrad Kal‘ası’na 

314 Hırvat ve Macar prenslerine verilen unvandır.
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üç konak ba‘îd İzvornik  Kal‘ası’nı ve Novi Kal‘ası’nı muhâsara iden düş-

men ile ittifâk ve tedbîrleriyle bir yevm-i ma‘hûdede muhâsara eyleyüp, iki 

cânibden kal‘alarımızı mahsûr-ı şedîd üzre istîlâ ve ceng ile derûnlarında 

olan asker-i İslâm’ı kemâl mertebe rencîde itmekle Novi Kal‘ası’nı istihlâs 

ve düşmen-i dînin kahr [u] tedmîriçün Ma‘den-i Atîk Muhâfızı Üsküb  

Sancağı Mutasarrıfı Ömer Beğ  ile Bosna ve Hersek  sancakları zu‘amâ ve 

erbâb-ı tîmârları ve başlu yarar levendâtımızdan yedi bayrak süvârî ve Ma-

suh  ve Ban[y]aluka  ve Bihke  ve Usturınca  ve Kavaveye  kapudânlıklarının 

neferâtları ve Zihne  ve Travnik  ve Akhisâr  ve Yayçe  kazâlarının alay beğleri 

ta‘yîn ve zahîre ve cebehânelerin kifâyet mikdârı irsâl ve îsâl itdikden sonra 

kendümüz dahi mâh-ı Şevvâl’in yedinci güni Raznepçe ( ــ َــ  ْ -Yayla (َرا

sı ’ndan aşup ve on üçünci güni Travnik’den hareket ve eyâlet-i Bosna’da 

vâki‘ kazâların iş erleri ve askeri izzetlü Kara Alî Paşa  ve Abdullâh bende-

leri ve yanımızda mevcûd bulunan mîrî piyâde sekbân neferâtları ile müs-

ta‘înen-billâhi Te‘âlâ İzvornik Kal‘ası’n muhâsara iden a‘dâ-yı dîn üzerine 

sür‘at ile azîmet ve kat‘-ı menâzil iderek esnâ-yı tarîkde Novi üzerine gelen 

küffâr-ı hâk-sârın top ve cebehânesin cengden iki gün mukaddem [290b] 

kaldırup Nehr-i Una ile Köstence  Kal‘ası’na getürüp sebük-vâr piyâde ve 

süvârî on beş bin mikdârı askerleri ehl-i İslâm’ı karşulamağa me’mûr olan. 

Ve asker-i mansûre dahi mâh-ı Şevvâl’in on ikinci güni üzerlerine varup 

bi-avnillâhi Te‘âlâ kahr [u] tedmîr olup niceleri esîr ve ekserleri Nehr-i Sava  

ve Nehr-i Una  nehirlerinde gark ve helâk oldukları haberi ve dahi otuz

aded[den] ziyâde küffâr bayrakları gelmeğle yanımızda olan cümle asker-i 

İslâm mesrûr olup İzvornik  Kal‘ası’na üç sâ‘at ba‘îd mahalle mâh-ı Şevvâl’in 

yigirmi dördünci hamîs güni konuldukda İzvornik altında iki bin Nemçe  

ve Macar  beş yüz mikdârı piyâde düşmen-i dîn askeri tahvîfen perîşân it-

mek kasdıyla gice ile şeb-hûn fikriyle ordumuzun ardına nısf sâ‘at mahalle 

geldüği istimâ‘ olunup, ol gice hâzır u müheyyâ olup pençşenbih güni 

ale’s-sabâh ordudan bir mikdâr asker ile kethudâmız İbrâhîm Efendi  ben-

deleri ta‘yîn olunup bi-avnillâhi Te‘âlâ mukābil oldukda küffârın piyâdesi 

cümle ahz u katl olunup, ba‘dehû irtesi cum‘a güni cümle asâkir-i İslâm ile 

mütevekkilen-alallâhi [Te‘âlâ] İzvornik üzerine revâne oldukda, evvel halâs 

firâr iden süvârî Nemçe askerî tâ’ifesi İzvornik Kal‘ası’n muhâsara iden küf-
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fâra varup kuvvet-i İslâm’ı ihbâr itmekle küffâr kal‘a altından kalkup iki 

sâ‘at mikdârı Kozluk  nâm mahalle taburın kurup ve tekrâr Belgrad  tarafın-

dan timür cebelü Nemçe ve Macar askeri dahi imdâdları gelüp ordularına 

mülhak olup kuvvet-i te‘âdî ile yirlerinde karâr itmeleriyle ilerüye çarhacı 

ta‘yîn, ta‘cîlen irsâl olundukda küffâr-ı hâk-sâr kendülerine mukāvemet ve 

tabur ile cenge tasaddî itmekle bi-inâyetillâhi Te‘âlâ asker-i İslâm üzerlerine 

vardıkda Allâh Subhânehû ve Te‘âlâ fazlından düşmen-i dînin üzerlerine 

gadab ve kulûblarına havf nüzûl idüp asker-i İslâm’ın kulûblarına şecâ‘at 

ilhâm olmağ-ile bi-fazlillâhi Te‘âlâ bir vechile tahammül idemeyüp yirle-

rini perîşân hâliyle tecâvüz idüp ve esnâ-yı tarîkde getürdüklerin cümle 

sağîr ü kebîr top ve hâvan ve cebehâne ve bi’l-cümle arabaların ve başları 

olan kendü zevcesin terk idüp, asker-i İslâm hamden-lillâhi Te‘âlâ yetişüp 

nice bin mikdârını katl ve nicelerin esîr ve ol gice düşmen-i dîn ile asker-i 

İslâm-ı nusret-şi‘âr ceng ortasında sa‘bü’l-mürûr, bu vechile ışâ vaktine dek 

mahlût kalup tefrîk mümkin olmamağ-ile birbirlerinin kelâmı istimâ‘ olu-

nur kadar yakın. Sabâh olunup irtesi gün dahi Braç  ve Beline ’ye315 karîb 

Yana Köprüsi’ ne değin kahr [u] tedmîr ve katl ü esîr iderek ba‘zısı Riya 

Köprüsi ’ni geçüp gitmekle bi-inâyet[illâh] cüz’î kâfir halâs ve ma‘an or-

dumuza getürdükleri diller içün bahâları getürenlere virilüp katl olundı. 

Ve firâr idenleri ekserî Nehr-i Dirin ’e gark ve helâk olup hamden-lillâh 

bi’l-cümle küffârdan ednâ mikdârı kâfir halâs olmuşdur. Allâhu Te‘âlâ’nın 

fazl u kereminden zuhûr iden avn-ile gazâ-yı ekber olup İzvornik  Kal‘ası’na 

avdet olunup konulmuşdur. Bende-i hâlisu’l-fu’âd, Nu‘mân.” 

[291a] Fî 2 S, yevm-i salı, fî 12 erba‘în, sene 1130. Dîvân-ı Hümâyûn 

olmuşdur.

Fî 26 S, yevmi’l-cum‘a, sene 1130. Yevm-i mezbûrda Defterdâr-ı sâbık 

Osmân Efendi ’ye ve Köprüli-zâde  Es‘ad Beğ ’e müceddeden vezâret tevcîh 

ve inâyet buyurulmağla serâsere kaplu sırt semmûr kürk ilbâs buyurulmuş-

dur. 

Fî 27 S, sene 1130. Vidin  Muhâfızı Muhsin-zâde  Hazret-i Vezîr-i mü-

kerrem Abdullâh Paşa  hazretleri gelüp yeniçeri ağalığı kendülerine tevcîh 

315 Metinde ْه َ ْ
ِ َ
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ve inâyet buyurılup serâsere kaplu sırt semmûr kürk ilbâs buyurulmuşdur. 

Ağa-i sâbıkı Tekfûrdağı ’nda kendünün çiftliği olmağla, “Çiftliğinde meks 

idesin.” diyü göndermişlerdür. Kul Kethudâsı’nı azl idüp ve yirine kul ket-

hudâsı rikâb-ı hümâyûnda Sofya  Sahrâsı’nda ağa vekîl[i] olan Fındık-oğlu  

kul kethudâsı olmuşdur.

Pâdişâh-ı rûy-ı zemîn hallede hilâfetehû ilâ yevmi’d-dîn hazretlerinin 

mâh-ı Rebî‘u’l-evvelî’nin beşinci pazar gicesi bir erkek evlâdı dünyâya ge-

lüp [...] ismiyle tesmiye olunmuşdur. Der-sene 1130.

Mısr-ı Kāhire  Vâlîsi sâbık Vezîr-i mükerrem Abdî Paşa  hazretleri fî 14 

Ra yevm-i salı, sene 1130, Dâmâd-ı Şehriyârî Vezîr-i mükerrem İbrâhîm 

[Paşa] hazretlerinin sarâyına gelüp mülâkî olup sarâyına gider oldukda bir 

donanmış at pîşkeş virilüp Yek-çeşm Haydar Ağa ’nın hânesine nüzûl ey-

ledi.

Meşveret-i vüzerâ-yı izâm der-bâb-ı Hazret-i Sadr-ı Âlî, fî 15 R, yevm-i 

çehârşenbih, sene 1130. 

[291b] Berâ-yı sefer-i hümâyûn-ı Nemçe  der-zamân-ı el-Gāzî Sultân 

Ahmed  Hân ibnü’l-Gāzî Mehemmed Hân 

Cum‘airtesi, yevm-i mezbûrda sâ‘at ikide iken Vezîr-i A‘zam Mehem-

med Paşa  hazretlerinin sarây-ı âlîlerine Hazret-i Vezîr-i mükerrem İbrâhîm 

Paşa  dâmâd-ı Şehriyârî, Vezîr-i mükerrem Osmân Paşa  defterdâr-ı sâbık 

ve Müftî Ebû İshâk Efendi  ve Kādî-askerân efendiler ve Nakîbü’l-Eşrâf ve 

Vezîr-i mükerrem Ağa-i Yeniçeriyân Abdullâh Paşa  ve ağayân-ı ocak cem‘ 

olunup ve Yâsin-i Şerîf kırâ’at olunup, ba‘de’d-du‘â tuğ Hazret-i Sadr-ı 

Âlî’ye ihrâc olunmuşdur, fî 10 R, sene 1130.

Berâ-yı fî 6 Ca, yevm-i pençşenbih. Yevm-i mezbûrda ikinci sâ‘atde 

Vezîr-i A‘zam’ın tuğı, kethudâları Hasan Beğ  yediyle ihrâc buyurılup alay 

ile Sırık Meydânı ’na nüzûl olundı.

Fî 8 Ca, yevm-i cum‘airtesi, sene 1130. Yevm-i mezbûrda ordu-yı 

hümâyûn taşra çıkmışdur, velâkin alay kaydında olunmayup hemân şöy-

lece çıkılmışdur.
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Fî 9 Ca, yevm-i pazar, fî 29 Mart, sene 1130. Yeniçeri Ağası Vezîr-i mü-

kerrem Abdullâh Paşa  yevm-i mezbûrda alay ile taşra çıkmışdur.

Fî 10 Ca, [yevm-i] pazarirtesi, fî 30 Mart, sene 1130. Alay ile Vezîr-i 

A‘zam Mehemmed Paşa  hazretleri alayı vakārıyla otâğ-ı hümâyûna nüzûl 

buyurulmuşdur.

Fî 24 Ca, yevm-i salı, sene 1130. Yevm-i mezbûrda Kubbealtı ’nda 

Dîvân-ı Hümâyûn olup ordu-yı hümâyûndan Vezîr-i A‘zam ve ağayân-ı 

ocâğiyân cümle gelüp iki kıst mevâcib ihrâc olunmuşdur.

Fî 29 Ca, yevm-i cum‘airtesi, sene 1130. Yevm-i mezbûrda cebeci ocağı 

ve topcı ocağı ve top arabacı ocağı Kirişhâne  yurdından hareket olunup 

huzûr-ı hümâyûnda alay gösterdüp Sırık Meydânı  kurbına nüzûl eylediler.

Fî 5 C, sene 1130. Yevm-i mezbûrda İngiltere  cumhûrının balyozı tec-

dîd olunup Nemçe  ülkesinden azîmet idüp Edirne ’ye dâhil olup alay ile 

girmişdür.

Fî 6 C, yevm-i cum‘airtesi, sene 1130. Bundan mukaddem yigirmi yedi 

senesinde Mora  Cezîresi’ne sefer-i hümâyûn vâki‘ olup ordu-yı hümâyûn 

kādîsı olan Abdullâh Efendi  sefer-i hümâyûn avdetinde kendüsine Anadolı  

pâyesi virilüp ve yigirmi sekiz senesi Nemçe  Seferi’nde Anadolı kādî-as-

kerîsi olup sefer avdetinde ma‘zûl ve târîh-i mezbûrda Âsitâne ’den getürdi-

lüp Şeyhu’l-İslâm Ebû İshâk İsmâ‘îl Efendi  mağdûben ma‘zûl ve kendüye 

Bursa ’ya nefy, mezbûr Abdullâh Efendi yirine şeyhu’l-İslâm olmuşdur; oğlı 

Es‘ad Efendi ’nin şekāveti sebebiyle. 

[292a] Fî 8 C, yevm-i pazarirtesi ve sene 1130. Yevm-i mezbûrda öyle-

den evvel Vezîr-i A‘zam Mehemmed Paşa  mühr-i vezâretden ma‘zûl olup Ti-

mürtaş  Sahrâsı ’na gönderildi. Ve Sadâret-i Kübrâ’ya Hazret-i Dâmâd-ı Şeh-

riyârî Kā’im-makām İbrâhîm Paşa  hazretlerine inâyet buyurulmağın otâğ-ı 

hümâyûna sa‘âdetle teşrîf buyurup erbâb-ı devlet dâmen-i sa‘âdetlerin bûs 

eylemişlerdür. Ve rikâb-ı hümâyûn kā’im-makāmlığı İbrâhîm Paşa hazretle-

rinin dâmâd[ı]316 kapucılar kethudâsı[-i] Şehriyârî’[ye] vezâret[le] virilmiş-

dür. Kapucılar kethudâsı Safiyye317 Sultân -zâde Mehemmed Ağa  olmuşdur.

316 Kaymak Mustafa Paşa (ö. 1143/1730).

317 Metinde א
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Fî 9 C, yevm-i salı ve sene 1130. Yevm-i mezbûrda İngiltere  Kıralı’nın 

ilçisi Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp ve nâmesin ve hedâyâsın teslîm [idüp], 

rikâb-ı hümâyûna yüz sürmüşdür. Zikr olunan ilçi, a‘nî İngiliz  ilçisi olup 

Nemçe  ile Âl-i Osmân  Pâdişâhın beynlerin bulmak içündür.

Fî 12 C, [yevm-i] cum‘airtesi, sene 1130. Yevm-i mezbûrda Yeniçeri 

Ağası Vezîr-i mükerrem Abdullâh Paşa  konakçı tuğı ilerüye gitmişdür.

Berâ-yı hareket-i ordu-yı hümâyûn an-azîmet-i Nemçe , fî 7 Receb, 

yevm-i pazarirtesi, sene 1130

Menzil-i Tekye , sâ‘at 3,5, fî 7 Receb, [yevm-i] pazarirtesi ve sene 1130. 

Yevm-i mezbûrda Edirne  Sahrâsı’ndan ordu-yı hümâyûn hareket idüp ve 

şevketlü Pâdişâh-ı rûy-ı zemîn hallede hilâfetehû ilâ yevmi’d-dîn hazretleri 

Hazret-i Vezîr-i A‘zam Veliyyü’n-ni‘am efendimizin otâğ-ı âlîlerine teşrîf 

buyurup vâfir sâ‘at kendüleriyle halvet-nişîn olup ve ba‘dehû alaylar ve 

saflar bağlanup tertîb-i üslûb üzre Hıdırlık  altında müceddeden açılan yol-

dan ubûr olunup üç buçuk sâ‘atde Tekye  menziline nüzûl olundı. Ve Pâ-

dişâhımız bâğların nihâyetinde vedâ‘ idüp avdet buyurmuşlardur ve Haz-

ret-i Vezîr-i A‘zam Veliyyü’n-ni‘am efendimizin dâmâdı Vezîr-i mükerrem 

Hazret-i Mustafâ Paşa  et-Tevkî‘î efendimizin otâğ-ı âlîlerinde kalmışdur.

Menzil-i Cisr-i Mustafâpaşa , sâ‘at 3, fî 8 Receb, yevm-i salı.

Menzil-i Harmanlı , sâ‘at 6, fî 9 Receb, [yevm-i] çehârşenbih.

Menzil-i Uzuncaâbâd , sâ‘at 4, fî 10 Receb, [yevm-i] pençşenbih. Ka-

saba-i mezbûrı geçüp öte tarafı dağın dâmenine bir müferrih, [ferah]-fezâ 

yire ordu-yı hümâyûn nüzûl olundı.

Menzil-i Semizce , sâ‘at 3, fî 11 [Receb], yevmi’l-cum‘a. Defterdâr Efen-

di işbu menzilinden Halebe  menziline revâne olundı. 

[292b] Menzil-i Kayalı , sâ‘at 3, fî 12 Receb, yevmi’l-cum‘airtesi.

Menzil-i Papaslı , sâ‘at 4, fî 13 Receb. Yeniçeri Ağası Filibe  Sahrâsı’ndan 

Sofya  Sahrâsı’na gitmesiçün fermân-ı âlî sâdır olmuşdur. Yevm-i pazar.

Menzil-i Filibe , sâ‘at 5, fî 14 Receb, [yevm-i] pazarirtesi. Ordu-yı 

hümâyûn Filibe şehrinin berü tarafına nüzûl eyledi.
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Meks, fî 15 Receb, [yevm-i] salı.

Meks, fî 16 Receb, yevm-i çehâr[şenbih]. Yevm-i mezbûrda Rişvân-zâ-

de mîr-i mîrân, Hazret-i Vezîr-i A‘zam Dâmâd-ı Şehriyârî Veliyyü’n-ni‘am 

efendimizin huzûr-ı âlîlerinde alayın âdâb [u] erkân üzre gösterüp hil‘at-i 

fâhire ilbâs buyurmuşlardur.

Meks, fî 17 Receb, [yevm-i] pençşenbih, sene 1130. Yevm-i mezbûrda 

Anadolı ’da isyân üzre olup ve suçı dahi afv olunup sefer-i hümâyûna gel-

mesiçün hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn sâdır olup ve mûcebince amel 

idüp binden mütecâviz levendât neferâtıyla “Yeni Dünyâ” didikleri gelüp 

alayın huzûr-ı Sadr-ı Âlî’de ve Filibe  Sahrâsı’nda gösterüp hil‘at-i fâhire 

ilbâs buyurulmuşdur. Kendüsi tırâş idi.

Meks, fî 18 Receb, [yevm-i] cum‘a, [sene] 1130. Yevm-i mezbûrda tûğ-ı 

Hazret-i Sadr-ı Âlî reften.

Menzil-i Pâzârcık , sâ‘at 6,5, fî 19 Receb, [yevm-i] cum‘airtesi, sene 

1130. Yevm-i mezbûrda Filibe  Sahrâsı’ndan gice ile ordu-yı hümâyûn ha-

reket idüp altı buçuk sâ‘atde Pâzârcık  menziline nüzûl olundı.

Menzil-i Yeniköy , sâ‘at 4, fî 20 Receb, yevm-i pazar, sene 1130. Yevm-i 

mezbûrda Pâzârcık  menzilinden dahi hareket olunup Vişola  ( َ ــ ُ  nâm (ُو

karyede yemeklik olunup ve Kapulıderbend ’in ağzına ordu-yı hümâyûn 

dört sâ‘atde nüzûl olundı.

Menzil-i İhtiman , [sâ‘at] 6,5, fî 21 Receb, [yevm-i] pazarirtesi, sene 

1130. Tathîr ve tevsî‘ine fermân-ı âlîleri sâdır olup şol kadar tathîr olun-

muş ki, guzât-ı İslâm kendüleri ve ağırlıkları zahmetsiz geçüp azîm hayr 

du‘â almışlardur. Derbend -i mezbûr gāyetle güzel olmuşdur.

Menzil-i Yenihân , [sâ‘at] 5, fî 22 Receb, yevm-i salı, sene 1130.

Menzil-i Sofya , sâ‘at 6, fî 23 Receb, yevm-i çehârşenbih, sene 1130. 

Yevm-i mezbûrda Yenihân  menzilinden ordu-yı hümâyûn hareket idüp 

alay ile Sofya  Sahrâsı’nda Vitoşa 318 Dağı’nın dâmenine Boyana  nâm karye-

nin kurbına altı sâ‘atde nüzûl olundı.

318 Metinde ش و
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Meks, fî 24 Receb, hâlî.

Meks, fî 25 Receb, yevmi’l-cum‘a. Yevm-i mezbûrda vüzerâ-yı izâm ve 

ağayân-ı ocak ve hâcegân-ı dîvân otâğ-ı Hazret-i Sadr-ı Âlî’ye cem‘ olunup 

meşveret olunmuşdur.

Meks, fî 26 Receb, [yevm-i] cum‘airtesi, sene 1130, hâlî. Diyârbekir  

eyâletine mutasarrıf olan Hazret-i Vezîr-i mükerrem Abdullâh Paşa  ibn-i 

Köprüli-zâde,  eyâleti askerîsi ile ve kapusı halkıyla alay gösterüp sırt sem-

mûr kürk serâsere kaplu ilbâs buyurulmuşdur. Ve Haleb  Vâlîsi Topal Yûsuf 

Paşa  kethudâsı Vezîr-i mükerrem Osmân Paşa  mükemmel askeri ile alay 

gösterüp serâsere kaplu sırt semmûr kürk ilbâs buyurulmuşdur.

Meks, fî 27 Receb, yevm-i pazar.

Meks, fî 28 Receb, yevm-i pazarirtesi, hâlî.

Meks, fî 29 Receb, yevm-i salı, hâlî.

Meks, fî selh-i Receb, [yevm-i] çehârşenbih, sene 1130.

Meks, fî gurre-i Ş, [yevm-i] pençşenbih.

Meks, fî 2 Ş, [yevm-i] cum‘a, hâlî.

Meks, fî 3 Ş, [yevm-i] cum‘airtesi, sene 1130, hâlî.

Meks, fî 4 Ş, yevm-i pazar, [sene] 1130.

Meks, fî 5 Ş, [yevm-i] pazarirtesi, sene 1130.

Meks, fî 6 Ş, [yevm-i] salı, sene 1130, hâlî.

Meks, fî 7 Ş, [yevm-i] çehârşenbih, sene 1130. Yevm-i mezbûrda Kırım  

Hânı Sa‘âdet Girây  Sultân Hân-ı âlî-şân ordu-yı hümâyûna dâhil olacağı 

ma‘lûm-ı Hazret-i Sadr-ı Âlî olmağla kethudâların kapu halkıyla ve tabl 

[u] alem ile yemeklik mahalline gönderüp ve bi’z-zât kendüleri dahi teşrîf 

buyurmuşlardur. Ve yemeklik dahi köprü [293a] başındadur. Ba‘de’t-ta‘âm 

alay ile hayme-i Hazret-i Dâmâd-ı Şehriyârî’ye nüzûl olundılar. Ve hâce-

gân-ı dîvân alaya bir mikdârı gidüp ve bir mikdârı gitmemişdür.
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Meks, fî 8 Ş, yevm-i pençşenbih.

Meks, fî 9 Ş, yevmi’l-cum‘a.

Meks, fî 10 Ş, [yevm-i] cum‘airtesi. Yevm-i mezbûrda Banaköy  kur-

bında bir mürtefi‘ mahalle Veliyyü’n-ni‘am ve kesîrü’l-himem efendimiz 

sâyebânın kurdurup leşker-i Tatar ’a kānûnları üzre ve ma‘a[n] ziyâdesiyle 

ziyâfet olunmuşdur. Ve nişân topların dahi getürdüp ve nişâna top atdırup 

azîm ihsânlar virmişlerdür.

Meks, fî 11 Ş, [yevm-i] pazar.

Meks, fî 12 Ş, [yevm-i] pazarirtesi.

Meks, fî 13 Ş, [yevm-i] salı.

Meks, fî 14 Ş, [yevm-i] çehârşenbih, [fî] gurre-i Temmûz.

Meks, fî 15 Ş, yevm-i pençşenbih. Leyletü’l-Berât olduğından gice bü-

tün ordu-yı hümâyûnda mûm donanması olmuşdur, gāyetle müferrih ol-

muşdur.

Meks, fî 16 Ş, [yevm-i] cum‘a.

Meks, fî 17 Ş, [yevm-i] cum‘airtesi.

Meks, fî 18 Ş, [yevm-i] pazar.

Meks, fî 19 Ş, yevm-i pazarirtesi, sene 1130.

Meks, fî 20 Ş, [yevm-i] salı.

Meks, fî 21 Ş, [yevm-i] çehârşenbih.

Meks, fî 22 Ş, [yevm-i] pençşenbih, sene 1130. Yevm-i mezbûrda 

Diyârbekir  eyâletine mutasarrıf olan Köprüli-zâde  Abdullâh Paşa  hazret-

lerine serâsere kaplu sırt semmûr kürk ilbâs buyurılup Vidin  Kal‘ası ser-as-

kerîlik ile ta‘yîn buyurılup revâne olmuşdur.

Meks, fî 23 Ş, sene 1130, hâlî.

Meks, fî 24 Ş, [yevm-i] cum‘airtesi.

Meks, fî 25 Ş, [yevm-i] pazar.

İhrâk-ı kebîr

Âsitâne ’de Cübbe‘alî  Kapusı’nın taşrasından ihrâk zuhûr idüp bi-emril-

lâhi Te‘âlâ şedîd rûzgâr dahi zuhûr itmekle Un Kapanı’ndan içerüye âteş 
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isâbet itmekle kol kol olup söğündürmek mümkin olmamağla Sultân Me-

hemmed ’e varınca ve Şehzâde Câmi‘i  ve Eski Odalar  ve Lanka Bâğçesi  ve 

Avretpâzârı ’ndan çınâr ağacına varınca bütün ihrâk olmuşdur. Hakk Te‘âlâ 

mükâfâtın vire, âmîn. Bu ihrâkın kā’imesi mâh-ı mezbûrun yigirmi seki-

zinci gicesi gelmişdür.

Meks, fî 26 Ş, [yevm-i] pazarirtesi.

Meks, fî 27 Ş, [yevm-i] salı.

Meks, fî 28 Ş, [yevm-i] çehârşenbih. Yevm-i [mezbûrda] Nemçe  üzeri-

ne ve sulh içün mükâlemeye ta‘yîn olunan es-Seyyid Firdevs Efendi  temes-

sükâtlar ile geldi.

Meks, fî 29 Ş.

Meks, fî gurre-i Ramazânü’l-mu‘azzam, yevmi’l-cum‘a, sene 1130. 

Meks, fî 2 N, [yevm-i] cum‘airtesi.

Meks, fî 3 N, [yevm-i] pazar.

Meks, fî 4 N, [yevm-i] pazarirtesi. Yevm-i mezbûrda Mısr  askeri or-

du-yı hümâyûna dâhil oldı.

Meks, fî 5 N, [yevm-i] salı. Yevm-i mezbûrda Re’îsü’l-Küttâb Ârifî Ah-

med Efendi ’ye vezâret virilüp serâsere kaplu sırt semmûr kürk ilbâs buyu-

rulmuşdur ve berâtın Hazînedâr-ı Şehriyârî getürmüşdür. 

[293b] Meks, fî 6 N, [yevm-i] çehârşenbih, fî 22 Temmûz.

Meks, fî 7 N, [yevm-i] pençşenbih, fî 23 Temmûz.

Meks, fî 8 N, [yevm-i] cum‘a, fî 24 Temmûz sene 1130.

Meks, fî 9 N, [yevm-i] cum‘airtesi.

Meks, fî 10 N, [yevm-i] pazar.

Meks, fî 11 N, [yevm-i] pazarirtesi, hâlî.

Meks, fî 12 N, yevm-i salı, sene 1130. Yevm-i mezbûrda mükâlemeye 

ta‘yîn buyurılan İbrâhîm Ağa  silâhdâr-ı Şehriyârî-i sâbık gelüp Hazret-i Ve-

liyyü’n-ni‘am efendimizin hâk-i pây-ı sa‘âdetlerine yüz sürdükde başmuhâ-

sebeciliği ihsân buyurılup hil‘at-i fâhire ilbâs buyurulmuşdur. Ve Mısr-ı 

Kāhire  Kulı dahi huzûr-ı Hazret-i Sadr-ı Âlî’de alay gösterüp kānûn-ı kadî-

meleri üzre hil‘at-i fâhireler ilbâs buyurulmuşdur.
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Meks, fî 13 N, fî 29 Temmûz, sene 1130. Yevm-i mezbûrda Veliy-

yü’n-ni‘am efendimizin tuğı Sofya  Sahrâsı’ndan avdet idüp revâne olmuş-

dur. Ve yevm-i mezbûrda Venedik  keferesi Bar Kal‘ası ’nı mahsûr idüp 

donanma-yı menhûsesiyle azîm kal‘a-i mezbûra ve varoşına rahne virüp 

guzât-ı İslâm gāyetle ıztırâb ve elem üzre iken gayret-i dîn-i Muhammediy-

ye zuhûra gelüp asâkir-i İslâm şeb-hûn idüp mukātele ve muhârebe olunur 

iken gāyetle rûzgâr-ı şedîd ve furtına zuhûr idüp yüzden mütecâviz kebîr 

ve sağîr gemileri furtınadan gark olup kendüleri tu‘me-i şemşîre tâkat ge-

türemeyüp, “Emân, el-emân!” dimeleri ile emân virmeyüp ve cümlesin 

kılıçdan geçürmek üzre murâd eylediklerinde la‘în-i bî-dîn, “Cumhûru-

muzdan bize haber geldi ki, cümlemiz barışık olmuşlar ve bizim dahi sizin-

le cengimiz yokdur.” diyü cevâb eylediklerinde asâkir-i İslâm’a başbuğ olan 

İskender  Paşası Kurd Paşa  keyfiyyet-i ahvâli i‘lâm itmekle henûz barışık 

ahvâli ma‘lûmları değil idi. 

Devlet-i Aliyye  emekdârları ve ricâl-i devlet dahi huzûr-ı Hazret-i 

Sadr-ı Âlî’de meşveret olundukda cümlenin re’y [ü] tedbîrleri üzre öyle 

haber gönderdiler ki, “Çünki barışık esnâsında zuhûr itmekle emânına re’y 

velâkin kal‘a-i mezbûrenin yıkılan yirleri ta‘mîr ve top [ve] cebehânesin 

mîrîye kabz olunup timür âlâtına müte‘allik kendüleri yanında bir bıçak 

dahi olursa cümlesin tu‘me-i şemşîr ile helâk idesiz ve ulü’l-emre inkıyâd 

iderler ise kusûr kalan gemilere tahmîl itdirdüp izin viresiz.” diyü fermân-ı 

âlî sâdır olup göndermişlerdür.

Menzil-i Samakov , der-nezd-i köprü başı, sâ‘at 3, fî 14 N, yevm-i penç-

şenbih, fî 30 Temmûz. Yevm-i mezbûrda ordu-yı hümâyûn Sofya  Sahrâ-

sı’ndan avdet olunup Samakov ’ı geçüp köprü yanına üç sâ‘atde gelindi.

Menzil-i Yenihân , [sâ‘at] 3, fî 15 N, yevmi’l-cum‘a.

Menzil-i İhtiman , sâ‘at 3,5, fî 16 N, [yevm-i] cum‘airtesi, fî gurre-i 

Ağustos. Yevm-i mezbûrda İhtiman  menzilinden dahi hareket olunup Ka-

pulıderbendi ’nde kapu mahallinde otâğ-ı Hazret-i Sadr-ı Âlî kurulup bü-

tün dâ’ire halkı derbend-i mezbûrun içinde yatdılar. Gāyetle safâ ve zevk 

olunmağla Veliyyü’n-ni‘am efendimize azîm du‘â itmişlerdür.
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Menzil-i Saruhânbeğli , sâ‘at 4,5, fî 17 N, [yevm-i] pazar. Yevm-i mez-

bûrda ordu-yı hümâyûn Kapulıderbendi ’nden dahi hareket idüp dört bu-

çuk sâ‘atde menzil-i mezbûra gelindi.

Menzil-i Tatarpâzârı,  der-nezd-i Alacalar , sâ‘at 3, fî 18 N, [yevm-i] paza-

rirtesi. Yevm-i mezbûrda Kapucılar Kethudâsı[-i] Hazret-i Şehriyârî Safiy-

ye Sultân -zâde mücevher hançer ve kürk getürüp [294a] Veliyyü’n-ni‘am 

efendimize ilbâs buyurup ağa-i mezbûra azîm ikrâm buyurmuşlardur.

Meks, fî 19 N, yevm-i salı.

Meks, fî 20 N, yevm-i çehârşenbih, sene 1130.

Menzil-i Karye-i Karakâfir, sâ‘at 5, fî 21 N, [yevm-i] pençşenbih. Yevm-i 

mezbûrda Alacalar  Köyi’nden dahi ordu-yı hümâyûn hareket idüp üç bu-

çuk sâ‘at gidilüp bir müferrih yirde yemeklik olunup yurt yirine beş sâ‘atde 

gelindi. Konak yiri gāyetle eyü idi. Veliyyü’n-ni‘am efendimizin otâğ-ı âlî-

leri bir eyü yire vaz‘ olunup içinden Nehr-i Tuna  mânendi su cereyân idüp 

köprüler ile geçilür idi. 

Mâh-ı mezbûrun yigirmi birinci gicesi rikâb-ı hümâyûn tarafından 

Hâs-âhûr Kalfası gelüp Pâdişâh-ı âlem-penâh hazretlerinin bir kız evlâdı 

dünyâya gelmiş, ismi “Reyhân”  ismi ile tesmiye olunmuşdur, müjdesin ge-

türmüşdür. Mehterhâne şenliği olup safâ-bahş eylemişlerdür. Kalfa-i mez-

bûra Veliyyü’n-ni‘am efendimiz azîm ikrâm eylemişlerdür.

Menzil-i Değirmenderesi , sâ‘at 2, fî 22 N, [yevm-i] cum‘a. Yevm-i mez-

bûrda Karakâfir karyesinden dahi hareket olunup menzil yakın olduğın-

dan yemeklik olmamışdur. Değirmenlerden cereyân iden nehr-i kebîr Ve-

liyyü’n-ni‘am efendimizin otâğ-ı âlîlerinden dahi cereyân iderdi.

Menzil-i Kemerköprü , sâ‘at 4,5, fî 23 N, [yevm-i] cum‘airtesi. Yevm-i 

mezbûrda dahi Değirmenderesi  menzilinden dahi hareket olunup düz 

ova ile gidilüp ve Filibe  şehrinin ardından dolaşılup şehr-i mezbûrı geçüp 

Taşköprü ’de ordu-yı hümâyûn nüzûl olunup dört buçuk sâ‘atde menzil-i 

mezbûra gelindi. Veliyyü’n-ni‘am efendimizin otâğ-ı âlîleri Nehr-i Meriç  

kenârına kurulmuşdur.

Menzil-i Papaslı , sâ‘at 4,5, fî 24 N, [yevm-i] pazar, fî 10 Ağustos. 

Yevm-i mezbûrda dahi Filibe  Sahrâsı’ndan Taşköprü  yurdından dahi or-
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du-yı hümâyûn hareket idüp ve Kırım  Hân-ı âlî-şân dahi ma‘an safâ-yı 

hâtır ile ubûr olunup Papaslı  menziline dört buçuk sâ‘atde nüzûl olundı.

Menzil-i Kayalı , sâ‘at 4, fî 25 N, [yevm-i] pazarirtesi. Yevm-i mezbûrda 

Papaslı  menzilinden dahi ordu-yı hümâyûn hareket idüp dört sâ‘atde Ka-

yalı  menziline nüzûl olundı.

Menzil-i Semizce , [sâ‘at] 3, fî 26 N, yevm-i salı, fî 12 Ağustos. Kayalı  

menzilinden dahi hareket olunup üç sâ‘atde gelindi. Yemeklik  dahi olma-

mışdur.

Menzil-i Uzuncaâbâd , [sâ‘at] 3,5, fî 27 N, fî 13 Ağustos, [sene] 1130.

Kayalı  menzilinden dahi hareket ve Uzuncaâbâd ’a nüzûl olunmuşdur. 

Yemeklik  olmuşdur.

Menzil-i Harmanlı , Kazovası , sâ‘at 5, fî 28 N, [yevm-i] pençşenbih, fî 14 

Ağustos, [sene] 1130. Yevm-i mezbûrda Uzuncaâbâd ’dan dahi hareket olu-

nup Kazovası  menziline ve korılık içine ordu-yı hümâyûn nüzûl eylemişdür.

Menzil-i Cisr-i Mustafâpaşa , sâ‘at 4,5, fî 29 N, [yevm-i] cum‘a, fî 15 

Ağustos, sene 1130. Kazovası  menzilinden dahi hareket olunup Cisr-i 

Mustafâpaşa ’yı yarım sâ‘at mikdârı geçilüp bir mürtefi‘ mahalle nüzûl 

olundı. Erbâb-ı devlet ve dâ’ire halkı yevm-i mezbûrda Veliyyü’n-ni‘am 

efendimiz ile bayramlaşmışlardur ve İyd-i Şerîf namâzı bu menzilde kılın-

mışdur ve Sancağ-ı Şerîf bu menzilde sandûkadan çıkarılup mu‘azzez ve 

mükerrem yedde getürülmek üzre.

Menzil-i Paşaköy  der-kurb-ı Tekye , sâ‘at 3, fî gurre-i L, [yevm-i] cum‘a-

irtesi, fî 16 Ağustos, sene 1130. Cisr-i Mustafâpaşa ’dan dahi hareket olu-

nup üç sâ‘atde Paşaköyi  menziline nüzûl olundı.

Menzil-i dâhil-i Edirne , sâ‘at 3, fî 2 L, yevm-i pazar, fî 17 Ağustos, 

sene 1130. [294b] Yevm-i mezbûrda Paşaköy  menzilinden dahi ordu-yı 

hümâyûn hareket idüp bâğlar ucında Kazanköpr[ü]’de yemeklik olunup 

Pâdişâh-ı âlem-penâh hazretleri dahi yemeklikden Bunca Çeşmesi ’nden 

ubûr olunup müretteb alay ile Edirne  şehrine nüzûl olundı.

Fî 14 L, sene 1130. Yevm-i mezbûrenin gicesi ay tutılup sâ‘at birde 

başlayup ikiye varınca bütün münkesif olmuşdur.
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Fî 20 L, sene 1130. Yevm-i mezbûrda Moskov  Çarı’nın mektûbıyla bir 

ilçisi geldi ve şikâyeti Koca Hân-zâdelerden Deli Sultân ’dan ki, “Memleke-

tinin çok yirin urup ekserin esîr ve kimisin katl, mâlların yağma eyledikle-

rinden sulha mugāyir işleriniz hareket idüp il ve memleketim harâb olmuş-

dur.” diyü. Devlet-i Aliyye ’ye bildürmek ile gelen ilçisine müsâ‘ade olunup 

Taman ’da ve İbrâ’îl ’de ve Kili ’de ve Özi ’de ve sâ’ir yirlerde fermân-ı âlî sâdır 

olmuşdur ki; kādîlara ve voyvodalara her kimin yedinde bulunur ise alınup 

ilçi-i mesfûra teslîm oluna. Ve ilçinin yanına ta‘yîn Vezîr-i A‘zam-ı sâbık 

Mehemmed Paşa ’nın telhîscisi Uşâklı Mehemmed Ağa ’ya ta‘yîn eylemişler-

dür, kendüye beş yüz gurûş harc-ı râh virmişlerdür. 

[295a] Berâ-yı hareket-i Pâdişâh-ı rûy-ı zemîn ve asâkir-i İslâm

an-Edirne  ilâ gāye-i Âsitâne,  fî 15 Za sene 1130

Menzil-i Hafsa , sâ‘at,319 fî 15 Za, [yevm-i] pazarirtesi, sene 1130.

Menzil-i Baba-yı Atîk , sâ‘at,320 fî 16 Za, [yevm-i] salı.

Menzil-i Burgos , fî 17 Za, [yevm-i] çehârşenbih.

Menzil-i Karışdıran , fî 18 Za, [yevm-i] pençşenbih, sene 1130.

Menzil-i Çorlı , fî 19 Za, yevmi’l-cum‘a.

Menzil-i Silivri , fî 20 Za, [yevm-i] cum‘airtesi. İki yirde yemeklik ol-

muşdur.

Menzil-i Çekmece-i Kebîr , sâ‘at,321 fî 21 Za, [yevm-i] pazar.

Menzil-i Çekmece-i Sağîr , fî 22 Za, [yevm-i] pazarirtesi.

Menzil-i Sahrâ-yı Dâvûdpaşa , fî 23 Za, [yevm-i] salı.

Meks, fî 24 Za, [yevm-i] çehârşenbih, sene 1130.

Menzil-i,322 fî 25 Za, [yevm-i] pençşenbih, sene 1130.

Âsitâne ’ye tertîb-i kānûn-ı kadîm üzre yevm-i mezbûrda dâhil olundı. 

[295b] Bin yüz otuz bir senesinin mâh-ı Muharremü’l-Harâm’ın yi-

girmi yedinci salı güni Hazret-i Vezîr-i mükerrem ve Dâmâd-ı Şehriyârî 

hazretlerinin kethudâları sa‘âdetlü Mehemmed Ağa  tarafından ve Ve-

liyyü’n-ni‘am[ımı]z hazretlerinin diz çukadârları her birlerin hâcegân-ı 

319 Saat verilmemiştir.

320 Saat verilmemiştir.

321 Saat verilmemiştir.

322 Menzil ismi verilmemiştir.
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Dîvân-ı Hümâyûn-ı sâbıkları Sarây-ı Hazret-i Sadr-ı Âlî’ye da‘vet buyurı-

lup Kethudâ Beğ efendimiz hazretlerinin odasına cem‘ olunup otuz iki ne-

fer kimesne hâzır u âmâde olunup ba‘dehû Kapucılar Kethudâsı Mustafâ 

Ağa  hâzırûn olan hâcegân efendilerden yedinde olan defter mûcebince on 

iki efendileri ifrâz idüp huzûr-ı Hazret-i Sadr-ı Âlî’ye varılup, alâ-merâtibi-

him on iki kimesneye menâsıblar tevcîh ve hil‘at-i fâhireler ilbâs buyurılup 

ve bu bendelerine dahi silâhdâr kitâbeti ile mesrûr buyurılup beyne’l-akrân 

ferîh u fahûr herkes hânesine avdet olunup ve bakıyye kalan yigirmi nefer 

kimesne Veliyyü’n-ni‘am[ımı]z efendimiz hazretleri huzûr-ı sa‘âdetlerine 

da‘vet idüp kendü mübârek yedleriyle menâsıblarının ru’ûs-ı hümâyûnla-

rın ve ma‘an kimine beş yüz gurûş ve kimine dört yüz gurûş ve kimine üç 

yüz gurûş in‘âm u ihsân idüp cümlenin hâtırların mutayyib idüp cümlesi 

hâk-i pây-ı devletlerine yüz sürüp memnûnen ve mesrûren herkes ıyâl u 

evlâdına mülâkî oldukda azîm hayr du‘âlar eyleyüp ve azîm hayr du‘âya 

mazhar düşmüşlerdür. 

‘Asrımızda ve gayrı asrda selefden geçen vüzerâ efendilerimiz dahi böyle 

bir işe muvaffak olmamışdur. Fe-lillâhi’l-hamdu ve’l-minne Hakk Subhâ-

nehû ve Te‘âlâ ömr ü devletin yevmen fe-yevmen ziyâde idüp kendülerine 

ve evlâd [u] etbâ‘ına kem nazar ile nazar idenleri Allâhu Azîmü’ş-şân aza-

metiyle kahr idüp sâye-i sa‘âdetlerin ve merhamet [ü] şefkatlerin yevmen 

fe-yevmen re‘âyâ vü berâyâ üzerinden ve üzerimizden eksik itdirmeyüp sâ-

ye-i sa‘âdetlerinde vâfir müddet zevk u safâlar oluna. Âmîn, yâ Mu‘în.

Der-beyân-ı İlçi-i Nemçe 

Bin yüz otuz bir senesinin mâh-ı Ramazân-ı şerîfin on dördünci güni 

Nemçe  ilçisi memleketinden gelüp Âsitâne ’ye dâhil olup bölük ağaları ve 

Dergâh-ı Âlî Çavuşbaşı Ebûbekir Ağa  ocaklı ile ma‘an Dâvûdpaşa kurbında 

Hazînedâr Ağa Bakçası’nda ilçi-i mesfûra yemeklik ve ziyâfet olmak üzre 

karşulanup ve ba‘dehû bütün ağalar ile Dâvûdpaşa Sarâyı ’nın karşusındaki 

sırtda ilçi-i mesfûr gelür iken karşulayup hâl ve hâtır soruşdukdan sonra 

bakça-i mezbûrda yemeklik olunup, azîm ziyâfetler ve eşribeler ekl-i belîğ 

olundukdan sonra ilçi-i mesfûrı[n] önine düşüp tertîb-i kānûn-ı kadîm 

üzre Edirne  Kapusı’ndan ve Bolad İskelesi ’nin hâricinden ve Otakcılar ’dan 
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[ve] Dâvûdpaşa’dan alay ile kendüye ta‘yîn olunan İbrâhîm Ağa Çiftliği ’ne 

getürilüp çiftlik-i mezbûrda gidinceye dek meks olunmuşdur.

Haftasında Kubbealtı ’nda Dîvân-ı Hümâyûn’a ilçi-i mesfûrı alay ile ge-

türilüp nâmesin teslîm idüp ve hedâyâsı; altı aded kebîr âyîne ve bir aded 

sîm-i hâm ve fıskiyye sîmden. Getürdüği hedâyâ ber-vech-i tahmîn iki yüz 

kîselikdür. İlçi-i mesfûra Nişâncı Paşa hazretleri ve Kapudân Paşa hazretleri 

ve Re’îsü’l-Küttâb Efendi ve Yeniçeri Ağası sarâylarına da‘vet olunup ziyâ-

fetler olunmuşdur. [296a] İlçi-i mesfûr bütün İstanbul ’un müferrih olan 

yirlerin cümle seyr idüp, hattâ Ayasofya  Câmi‘-i kebîre varup seyr itmek 

murâd eyledikde kayyımları içerüye komayup fermân-ı âlî sâdır oldukda ol 

minvâl üzre seyr eylemişlerdür.

Bin yüz otuz iki senesinin mâh-ı Cemâziye’l-âhir’in yigirmi üçünci salı 

güni Dîvân-ı Hümâyûn’da Nemçe  ilçisi nâme-i hümâyûnı teslîm alup hil‘at-i 

fâhireler ilbâs olunup kendüye nîmten semmûr kürk ilbâs olunmuşdur. Ve 

ba‘dehû alay ile Galata ’ya ta‘yîn olunduğı mahalle nüzûl olunmuşdur.

Fî 28 Ca, sene 1132. Târîh-i mezbûrda Hazret-i Vezîr-i mükerrem 

Dâmâd-ı Şehriyârî hazretleri Maktûl Yalısı ’nda ilçi-i mesfûra ziyâfet idüp, 

öyle ziyâfet ki bir ilçiye olmamışdur. Ve ba‘dehû Kapudân Paşa hazretleri 

dahi ziyâfet eylemişdür. Ve ba‘dehû Hazret-i Vezîr-i mükerrem Dâmâd-ı 

Hazret-i Sadr-ı Âlî Nişâncı Mustafâ Paşa  hazretleri ilçi-i mesfûra ziyâfet 

eylemişdür. Ve ba‘dehû Hazret-i Kethudâ Beğ Dâmâd-ı Hazret-i Sadr-ı 

Âlî Mehemmed Ağa  hazretleri kendülerinin sarâyında ilçi-i mesfûra ziyâfet 

eylemişlerdür. Ve ba‘dehû Yeniçeri Ağası Ağa Kapusı ’nda ziyâfet eylemiş-

dür. Ve ba‘dehû Re’îsü’l-Küttâb Mehemmed Efendi  hazretleri dahi ziyâfet 

eylemişdür. Ve ba‘dehû Hazret-i Defterdâr İbrâhîm Efendi , Beşiktaş  Sarâyı  

civârında Başbâkî Gulâmı Ahmed Ağa ’nın yalısında ziyâfet eylemişlerdür. 

Bunların cümlesi alâ-merâtibihim ilçi-i mesfûra hedâyâ virüp gāyetle ik-

râm olunup, böyle bir ilçiye [dahi] ikrâm olunmayup, ilçi dahi sürûrından 

helâk mertebesine varmışdur.

Fî 12 C, sene 1132. Târîh-i mezbûrda Hazret-i Vezîr-i mükerrem efen-

dimizin sarây-ı âlîde ve huzûr-ı sa‘âdetlerinde ilçi-i mesfûrı alay ile getüri-

lüp hil‘at-i fâhireler ilbâs buyurulmuşdur.
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Fî 17 C, sene 1132. Târîh-i mezbûrda Nemçe  ilçisi Âsitâne ’den hareket 

idüp kendü memleketine revâne olmuşdur.

Fî gurre-i L, sene 1132. Sûr-ı hümâyûn içün etrâf [u] eknâfa tenbîh 

olunup pîşkeşler içün defteri virildi târîh-i mezbûrda.

Tebdîlât

Fî 13 L, yevm-i cum‘airtesi, sene 1132. Târîh-i mezbûrda ve yevm-i 

mezbûrda huzûr-ı Hazret-i Sadr-ı Âlî’ye hâcegân-ı dîvân ve ehl-i menâ-

sıb-ı sâbık da‘vet buyurılup, Anadolı  muhâsebeciliği Mukābele-i Süvârî-i 

sâbık Seyfullâh Efendi ’ye tevcîh ve hil‘at-i fâhire ilbâs şüde. Mukābele-i 

Süvârî Velî Efendi ’ye, sipâh kitâbeti Daltabanlı Mustafâ Efendi ’ye ve silâh-

dâr kitâbeti Ma‘den birâderi Abdullâh Efendi ’ye ve mukābele-i piyâde 

Çukadâr-ı Şehriyârî-i sâbık Hüseyin Efendi ’ye ve cebeciler kitâbeti hazîne 

kâtibi olup sâbıkā Silâhdâr Kitâbeti Ahmed Efendi ’ye ve mâliye tezkireci-

liği Küçük İmâm Mehemmed Efendi ’ye, başmukāta‘a Dürrî-zâde  Ahmed 

Efendi ’ye ve Büyük Kal‘a Safâyî Efendi ’ye, Küçük Kal‘a Şeyh-zâde’ye, kü-

çük evkāf Mustafâ Efendi’ye ve mevkūfât Hâs-âhûr Rûznâmçesi-i sâbık 

Mehemmed Efendi’ye. Ve hil‘at-i fâhireler ilbâs buyurulmuşdur.

Fî 23 L, yevm-i salı, sene 1132. Yevm-i mezbûrda ve târîh-i varakada 

Kubbealtı ’nda Dîvân-ı Hümâyûn olunup Venedik  cumhûrının tarafların-

dan ta‘yîn balyozı Galata ’da sâkin olmak üzre galebe dîvân olup rikâb-ı 

hümâyûna yüz sürüp hil‘at-i fâhireler ilbâs buyurulmuşdur. Bu def‘a ta‘yîn 

olunan balyoz öyle balyoz ki, cümle umûrlarına murahhasdur. 

[296b] Fî 6 Za, yevm-i pazar, sene 1132. Yevm-i mezbûrda Hazret-i 

Vezîr-i A‘zam Veliyyü’n-ni‘am ve kesîrü’l-himem efendimiz hazretlerinin 

kethudâsı sa‘âdetlü ve sehâvetlü Mehemmed Ağa , dâmâd-ı Hazret-i Sadr-ı 

Âlî efendimizin sûr-ı hümâyûn içün otâğ-ı hümâyûnları ta‘yîn olunacak 

mahal ki Okmeydânı ’dur, teşrîf buyurup ve ma‘an bölük ağaları ve sâ’ir 

ocağ ağaları mahall-i mezbûra varup, herkes dâ’ireli dâ’iresini bilüp taraf-ı 

sa‘âdetlerinden tenbîh ve te’kîd olunmuşdur. Ve düğin, Emîn-i Matbah323 

Halîl Efendi  teberdârân-ı Sarây-ı Atîk -i sâbık bütün esnâfa bâ-fermân-ı âlî 

323 Bu kelimeden sonra fazladan bir “emîn” kelimesi yazılmıştır.
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tenbîh buyurılan saçıları esnâfın ba‘de’l-alay emîn-i mezbûr zabt eylemek 

üzre tenbîh buyurulmuşdur.

Fî 15 Za, yevm-i çehârşenbih, sene 1132. Yevm-i mezbûrda ve târîh-i 

varakada şevketlü Pâdişâh-ı âlem-penâh hazretleri sa‘âdetle Okmeydânı ’na 

otâğ-ı hümâyûna teşrîf buyurup bir gün mukaddem bâ-fermân-ı âlî ile 

da‘vet olunan vüzerâ ve Hazret-i Şeyhu’l-İslâm ve Kādî-askerân ve Nakî-

bü’l-Eşrâf ve mevâlî ve müderrisîn ve ağayân-ı ocak ve Dîvân-ı Hümâyûn 

hâcegân[ı] yevm-i mezbûrenin gicesi cem‘ olunup tulû‘-ı şemsden sonra 

tertîb-i kānûn-ı kadîm üslûb üzre İyd-i Şerîf ’de ne minvâl üzre dest-bûs 

olunageldü ise ol minvâl üzre cümlesi dest-bûs-ı Hazret-i Sadr-ı Âlî ve 

dest-bûs-ı hümâyûn olunmuşdur. Ve ba‘dehû top şenliği ve mehterhâne ile 

yaya geçidi324 olunup mukallidler ve masharalar gûnâ-gûn tertîb üzre olun-

madadur. Tophâne -i Âmire ocağından bir fîl tasvîr olunup fîl-i mezbûrun 

üzerine bir köşk ihdâs olunup ve iki aded gulâm dahi tasvîr olunup huzûr-ı 

hümâyûna getürdüklerinde Alay Köşki ’nden Hünkârımız dûrbîn ile gelür 

iken nazar-ı hümâyûnları oldukda bir mûhiş şey olup ve hem gulâmları 

tasvîri olduğından çendân rağbet buyurılmayup ve pesendîde dahi olun-

mayup geldüği yola göndermişlerdür.

Cebecibaşı Ağa ma‘rifetiyle sûr-ı hümâyûn-ı hitân şenliği içün 

yapdırılan fişenklerin masârifâtıdur, defteridür, fî [1]5 Za, sene 1132

Fî 16 Za, leyle-i pençşenbih, sene 1132. 

Okmeydânı ’nda otâğ-ı hümâyûn öninde atılan

[Muhtevâsı] Aded

Mâhtâb 80

Tarrâka 80

Yigirmi mâhtâb ve sekiz yüz tarrâka ve otuz altı püskürme ve bir
kâğıd hâvan ve üç yüz oklama fişenkleri ile tezyîn mükemmel şâdı[r]vân 

l

324 Metinde ي
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Berâ-yı elde atılan

[Muhtevâsı] Aded

Mâhtâb 20

Çiçekli tuc325 hâvan 1

Âsumânî 20

Gülrîz 10

Leyle-i cum‘a’da Okmeydânı ’nda huzûr-ı hümâyûnda atılan

[Muhtevâsı] Aded

İki bin beş yüz tarrâka ve iki yüz badaluşka ve bin altı yüz oklama ve beş 
yüz mükemmel âsumânî fişenkleri ile tezyîn beş kulleli mükemmel kal‘a

1

Yigirmi mâhtâb ve sekiz yüz tarrâka ve otuz altı püskürme ve bir kâğıd 
hâvan ve üç yüz oklama fişenkleri ile tezyîn mükemmel şâdırvân

1

Otuz hârgâh ve yüz elli tarrâka ve kırk kestâne ve seksen mâhtâb fişenk-
leri ile tezyîn mükemmel dahme

1

Yüz altmış mâhtâb ve seksen gülrîz ve iki yüz kırk kestâne fişenkleri ile 
tezyîn mükemmel çadır

3

Yigirmi hârgâh ve altmış tarrâka ve iki yüz altmış delice fişenkleri ile 
tezyîn mükemmel çarh-ı felek

2

Çiçekli kâğıd hâvan 4

Çiçekli tuc hâvan 2

Çiçekli ağaç havan 1

Elde atılan bunlardur

 [Muhtevâsı] Aded

 Mükemmel âsumânî 250

 Mâhtâb 20

 Gülrîz 20

 Püskürme 10

325 Metinde غ
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[297a] Leyle-i şenbih, fî 18 Za, sene 1132,

deryâda huzûr-ı hümâyûnda atılan

 [Muhtevâsı] Aded

Üç bin beş yüz tarrâka ve iki yüz elli badaluçka ve iki bin altı yüz oklama 
ve beş yüz mükemmel âsumânî fişenkleri ile tezyîn beş kulleli mükem-
mel kal‘a

1

Yigirmi mâhtâb ve sekiz yüz tarrâka ve otuz altı püskürme ve bir kâğıd 
hâvan ve üç yüz oklama fişenkleri ile tezyîn mükemmel şâdırvân

1

Yüz altmış mâhtâb ve yüz altmış tarrâka fişenkleri ile tezyîn mükemmel 
çadır

2

Yüz kestâne ve iki yüz delice ve iki püskürme ve yüz tarrâka ve altı bada-
luçka fişenkleri ile tezyîn ve memlû mükemmel kabak

2

Leyle-i ehadda, fî 19 Za, sene 1132, bâğçe resmi olmak üzre

deryâda huzûr-ı hümâyûnda atılanlardur

 [Muhtevâsı] Aded

Dört yüz tarrâka ve iki yüz gülrîz ve iki yüz mâhtâb fişenkleri ile tezyîn 
mükemmel târ

8

Kırk kebîr karanfil fişengi ile tezyîn olunmuş mükemmel mâh-nümâ’î 5

Yüz altmış mâh-ı Kadîr ve yüz altmış tarrâka fişenkleri ile tezyîn mü-
kemmel mühr-i Süleymânî

10

Yüz hârgâh ve iki yüz tarrâka fişenkleri ile tezyîn mükemmel çarh-ı felek 10

Yüz altmış mâhtâb ve yüz altmış tarrâka fişenkleri ile tezyîn mükemmel 
akabe-i cüll-çerâğ326

4

Üç yüz mükemmel âsumânî ve iki yüz gülrîz ve yüz mâhtâb fişenkleri 
ile tezyîn hayme-i Hindî

10

İki yüz çiçekli mâhtâb ve iki yüz gülrîz ve iki yüz karanfil ve altı yüz 
tarrâka fişenkleri ile tezyîn mükemmel serv ağacı

10

Altmış gülrîz ve altmış tarrâka ve yigirmi mâhtâb ile memlû enârlarıyla 
tezyîn enâr ağacı

1

Altmış gülrîz ve altmış tarrâka ve yigirmi mâhtâb ile memlû limonıyla 
tezyîn mükemmel limon ağacı

1

326 “Büyük kandil” manasındadır. Metinde اغ  
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Elde atılan

[Muhtevâsı] Aded

Mâhtâb ile memlû çanak 8

Çiçekli tuç hâvan 1

Mükemmel bahrî 100

Mâhtâb 20

Gülrîz 20

Leyle-i isney[n]de karada huzûr-ı hümâyûnda atılan,

fî 20 Za, sene 1132

[Muhtevâsı] Aded

İki bin beş yüz tarrâka ve iki yüz badaluçka ve bin altı yüz oklama ve beş 
yüz mükemmel âsumânî fişenkleri ile tezyîn beş kulleli mükemmel kal‘a

1

Otuz hârgâh ve yüz elli tarrâka ve kırk kestâne ve seksen mâhtâb fi-
şenkleri ile tezyîn mükemmel dahme

1

Yigirmi mâhtâb ve sekiz yüz tarrâka ve otuz altı püskürme ve bir kâğıd 
hâvan ve üç yüz oklama fişenkleri ile tezyîn mükemmel şâdırvân

1

Kırk hârgâh ve dört yüz tarrâka ve iki yüz oklama ve elli kestâne ve 
yanlarında asılan on mühr-i Süleymân’da altmış tabancalı mâhtâb ve 
altı yüz delice fişenkleri ile tezyîn mükemmel haymedür.

1

Yüz altmış mâhtâb ve yüz altmış tarrâka fişenkleri ile tezyîn mükemmel 
çadır

2

Altmış kestâne ve yigirmi mâhtâb ve otuz delice ve altı badaluçka ve 
yigirmi tarrâka fişenkleri ile tezyîn mükemmel tahta gülle ma‘a-hil‘at

1

Yigirmi hârgâh ve altmış tarrâka ve iki yüz altmış delice fişenkleri ile 
tezyîn mükemmel çarh-ı felek

2

Sekiz hârgâh ve sekiz tarrâka fişenkleri ile tezyîn mükemmel koc, çift 1

Mükemmel âsumânî 150

Çiçekli tuç hâvan 1

[297b] Püskürme 10

Mâhtâb 20

Kestâne 20
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Fî 21 Za, sene 1132, leyle-i sâlisde deryâda huzûr-ı hümâyûnda atılan

[Muhtevâsı] Aded

İki bin beş yüz tarrâka ve iki yüz badaluçka ve bin altı yüz oklama ve beş 
yüz mükemmel âsumânî ve sekiz çiçekli kâğıd hâvan fişenkleri ile tezyîn 
beş kulleli mükemmel kal‘a

1

Yigirmi mâhtâb ve sekiz yüz tarrâka ve otuz altı püskürme ve bir kâğıd 
hâvan ve üç yüz oklama fişenkleri île tezyîn mükemmel şâdırvân

1

Yüz altmış gülrîz ve yüz altmış tarrâka fişenkleri ile tezyîn mükemmel 
fânûs-ı Hindî

1

On hârgâh ve otuz tarrâka ve yüz otuz delice fişenkleri ile tezyîn mü-
kemmel çarh-ı felek

1

Mükemmel bahrî 100

Mükemmel âsumânî 150

Mâhtâb ile memlû çanak 10

Püskürme 10

Elde atılan

[Muhtevâsı] Aded

Mâhtâb 20

Kestâne 20

Neft yağıyla mülemma‘ meş‘al topı 80

Fî 22 Za, sene 1132, leyle-i çehârşenbihde karada

huzûr-ı hümâyûnda atılan

[Muhtevâsı] Aded

İki yüz mâhtâb ve iki yüz gülrîz ve dört yüz tarrâka fişenkleri ile tezyîn 
mükemmel tar

8

Yüz seksen mâhtâb ve yüz seksen karanfil ve üç yüz altmış tarrâka fi-
şenkleri ile tezyîn mükemmel serv ağacı

6

Seksen mâhtâb ve seksen tarrâka fişenkleri ile tezyîn mükemmel akabe-i 
cüll-çerâğ

2
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Seksen gülrîz ve seksen tarrâka fişenkleri ile tezyîn mükemmel mühr-i 
Süleymânî

5

Elli hârgâh ve elli tarrâka fişenkleri ile tezyîn mükemmel çarh-ı felek 5

Yüz altmış gülrîz ve yüz altmış tarrâka fişenkleri ile tezyîn mükemmel 
kānûn-ı Hindî

2

Üç yüz mâhtâb ve üç yüz mükemmel âsumânî fişenkleri ile tezyîn mü-
kemmel hayme-i Hindî

10

On püskürme ve yüz elli kebîr tarrâka ve kırk badaluçka ve iki yüz 
mâhtâb ve elli karanfil ve iki mâhtâbdan dendânıyla üzerinde olan kasrı 
ve üç aded fîl-i [yâ]bânî ve bütün vücûdı tezyîn olunmuş mükemmel fîl

1

Altmış kestâne ve yigirmi mâhtâb ve otuz delice ve altı badaluçka ve 
yigirmi tarrâka fişenkleri ile tezyîn mükemmel tahta köle, çift

1

Mâhtâb ile memlû çanak 12

Çiçekli tuç hâvan 1

Mükemmel âsumânî 150

Gülrîz 20

Mâhtâb 20

Püskürme 10

Kestâne 150

Fî 23 Za, sene 1132, leyle-i pençşenbihde deryâda

huzûr-ı hümâyûnda atılan

[Muhtevâsı] Aded

Üç bin tarrâka ve dört yüz badaluçka ve iki bin oklama ve yedi yüz elli 
mükemmel âsumânî ve sekiz çiçekli kâğıd hâvan fişenkleri ile tezyîn 
yedi kulleli kebîr mükemmel kal‘a

1

Seksen mâhtâb ve seksen tarrâka fişenkleri ile tezyîn mükemmel çadır 1

Muhârebe içün badaluçka 150

Mükemmel bahrî 100
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Elde atılan

[Muhtevâsı] Aded

Çiçekli tuç hâvan 2

Mükemmel âsumânî 150

Püskürme 25

Çiçekli kâğıd hâvan 10

Mâhtâb 25

Kestâne 20

Neft yağıyla mülemma‘ meş‘al topı 200

[298a] Fî 24 Za, sene 1132, leyle-i cum‘a’da karada

huzûr-ı hümâyûnda atılan

[Muhtevâsı] Aded

Yigirmi mâhtâb ve sekiz yüz tarrâka ve otuz altı püskürme ve bir kâğıd 
hâvan ve üç yüz oklama fişenkleri ile tezyîn mükemmel şâdırvân

1

Seksen mâhtâb ve seksen tarrâka fişenkleri ile tezyîn mükemmel çadır 1

On altı hârgâh ve on badaluçka fişenkleri ile tezyîn koc, çift 2

Doksan mâhtâb ve doksan mükemmel âsumânî fişenkleri ile tezyîn 
mükemmel hayme-i Hindî

3

Yüz tarrâka ve üç yüz delice ve on badaluçka fişenkleri ile tezyîn mü-
kemmel kâğıd el humbarası

10

Otuz hârgâh ve yüz elli tarrâka ve kırk kestâne ve seksen mâhtâb fişenk-
leri ile tezyîn mükemmel dahme 

1

Elde atılan

[Muhtevâsı] Aded

Çiçekli tuç hâvan 2

Mükemmel âsumânî 150

Püskürme 10

Mâhtâb 25

Kestâne 25
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Fî 25 Za, sene 1132, leyle-i şenbih deryâda huzûr-ı hümâyûnda atılan

[Muhtevâsı] Aded

Yigirmi mâhtâb ve sekiz yüz tarrâka ve otuz altı püskürme ve bir kâğıd 
hâvan ve üç yüz oklama fişenkleri ile tezyîn mükemmel şâdırvân

1

Otuz hârgâh ve yüz elli tarrâka ve kırk kestâne ve seksen mâhtâb fi-
şenkleri ile tezyîn mükemmel dahme

1

Seksen mâhtâb ve seksen tarrâka fişenkleri ile tezyîn mükemmel çadır 1

Yigirmi hârgâh ve altmış tarrâka ve iki yüz altmış delice fişenkleri ile 
tezyîn mükemmel çarh-ı felek

2

On hârgâh ve elli tarrâka ve otuz mâhtâb fişenkleri ile tezyîn mükem-
mel fanûs-ı devvâr

1

Yüz elli kestâne ve iki yüz delice ve iki püskürme ve elli tarrâka ve altı 
badaluçka fişenkleri ile tezyîn ve memlû mükemmel kabak

2

Çiçekli tuç hâvan 2

Mükemmel bahrî 100

Mükemmel âsumânî 150

Püskürme 10

Elde atılan

[Muhtevâsı] Aded

Badaluçka 40

Mâhtâb 20

Neft yağıyla mülemma‘ meş‘al top 75
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Fî 26 Za, sene 1132, leyle-i ehadda karada

huzûr-ı hümâyûnda atılan

[Muhtevâsı] Aded

Yigirmi mâhtâb ve sekiz yüz tarrâka ve otuz altı püskürme ve bir kâ-
ğıd hâvan ve üç yüz oklama fişenkleri ile tezyîn mükemmel şâdırvân

1

Seksen mâhtâb ve seksen tarrâka fişenkleri ile tezyîn mükemmel çadır 1

On hârgâh ve otuz tarrâka ve yüz otuz delice fişenkleri ile tezyîn mü-
kemmel çarh-ı felek

1

Yüz kestâne ve iki yüz delice ve iki püskürme ve yüz tarrâka ve altı 
badaluçka fişenkleri ile tezyîn mükemmel kabak

2

İki yüz delice ve iki yüz tarrâka ve yigirmi badaluçka ve kırk kestâne 
fişenkleri ile tezyîn mükemmel kâğıd el humbarası

10

Çiçekli tuç hâvan 2

Çiçekli kâğıd hâvan 3

Elde atılan

[Muhtevâsı] Aded

Mükemmel âsumânî 150

Püskürme 40

Mâhtâb 20
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[298b] Fî 27 Za, sene [1132], leyle-i isneynde karada

huzûr-ı hümâyûnda atılan

[Muhtevâsı] Aded

Yigirmi mâhtâb ve sekiz yüz tarrâka ve otuz altı püskürme ve bir kâğıd 
hâvan ve üç yüz oklama fişenkleri ile tezyîn mükemmel şâdırvân

1

Otuz hârgâh ve yüz elli tarrâka ve kırk kestâne ve seksen mâhtâb fişenk-
leri ile tezyîn mükemmel dahme

1

On hârgâh ve elli tarrâka ve otuz mâhtâb fişenkleri ile tezyîn mükem-
mel fânûs-ı devvâr

1

Seksen hârgâh ve seksen mâhtâb ve üç yüz tarrâka ve üç yüz elli delice 
ve elli kestâne ve yigirmi badaluçka fişenkleri ile tezyîn dört çarhlı ve 
sekiz mühr-i Süleymânî, on kebîr tabancalı mükemmel dolâb-ı bostân

1

Yüz kestâne ve iki yüz delice ve iki püskürme ve yüz tarrâka ve altı ba-
daluçka fişenkleri ile tezyîn mükemmel kabak

2

Yüz altmış mâhtâb ve yüz altmış tarrâka fişenkleri ile tezyîn mükemmel 
çadır

2

Yigirmi hârgâh ve altmış tarrâka ve iki yüz altmış delice fişenkleri ile 
tezyîn mükemmel çarh-ı felek

2

İki yüz tarrâka ve üç yüz delice ve kırk kestâne fişenkleri ile tezyîn mü-
kemmel kâğıd el humparası

10

Altmış kestâne ve yigirmi mâhtâb ve otuz delice ve altı badaluçka ve 
yigirmi tarrâka fişenkleri ile tezyîn mükemmel tahta köle ma‘a-hil‘at

1

Elde atılan

[Muhtevâsı] Aded

Çiçekli kâğıd hâvan 2

Çiçekli tuç hâvan 2

Mükemmel âsumânî 150

Püskürme 40

Badaluçka 30

Mâhtâb 20

Kestâne 15
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Fî 28 Za, sene [11]32, leyle-i sâlisde

deryâda huzûr-ı hümâyûnda atılan

[Muhtevâsı] Aded

Yigirmi mâhtâb ve sekiz yüz tarrâka ve otuz altı püskürme ve bir kâğıd 
hâvan ve üç yüz delice fişenkleri ile tezyîn mükemmel şâdırvân

1

Yigirmi hârgâh ve altmış tarrâka ve iki yüz delice fişenkleri ile tezyîn 
çifte çarhlı mükemmel dolâb 

1

Yigirmi hârgâh ve otuz tarrâka ve iki yüz altmış delice fişenkleri ile 
tezyîn mükemmel çarh-ı felek

2

Yüz kestâne ve iki yüz delice ve iki püskürme ve yüz tarrâka fişenkleri 
ile tezyîn mükemmel kabak

2

On hârgâh ve elli tarrâka ve otuz mâhtâb fişenkleri ile tezyîn mükem-
mel fânûs-ı devvâr

1

Çiçekli tuç hâvan 2

Mükemmel âsumânî 150

Elde atılan

[Muhtevâsı] Aded

Mükemmel bahrî 100

Badaluçka 150

Püskürme 40

Mâhtâb 20

Kestâne 10

Neft yağıyla mülemmâ‘ top-ı meş‘al 60
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Fî 29 Za, sene 1132, leyle-i çehârşenbih

karada huzûr-ı hümâyûnda atılan

[Muhtevâsı] Aded

İki bin beş yüz tarrâka ve iki yüz badaluçka ve bin oklama ve beş yüz 
mükemmel âsumânî ve kırk hârgâh fişenkleri ile tezyîn dört çarhlı üç 
kulleli mükemmel kal‘a

1

Seksen mâhtâb ve seksen tarrâka fişenkleri ile tezyîn mükemmel çadır 1

Yigirmi mâhtâb ve sekiz yüz tarrâka ve otuz altı püskürme ve bir kâğıd 
hâvan ve üç yüz otuz delice fişenkleri ile tezyîn mükemmel şâdırvân

1

Yigirmi hârgâh ve altmış tarrâka ve iki yüz delice fişenkleri ile tezyîn 
çifte çarhlı mükemmel dolâb

1

On hârgâh ve elli tarrâka ve otuz mâhtâb fişenkleri ile tezyîn mükem-
mel fânûs-ı devvâr

1

Altmış hârgâh ve iki yüz elli tarrâka ve dört yüz delice ve kırk kestâne 
ve otuz badaluçka ve yigirmi mâhtâb fişenkleri ile tezyîn dört çarhlı ve 
on mühr-i Süleymânî ve beş kebîr tabancalı mükemmel çarhlı dahme

1

Yüz yigirmi mâhtâb ve yüz yigirmi tarrâka fişenkleri ile tezyîn mükem-
mel akabe-i cüll-çerâğ

3

Seksen gülrîz ve seksen tarrâka fişenkleri ile tezyîn mükemmel fânûs-ı 
Hindî

1

Seksen mâhtâb ve seksen gülrîz ve yüz altmış tarrâka fişenkleri ile tez-
yîn mükemmel tar

4

[299a] Seksen hârgâh ve iki yüz tarrâka fişenkleri ile tezyîn mükemmel 
çarh-ı felek

8

Doksan altı karanfil ve doksan altı tarrâka fişenkleri ile tezyîn mükem-
mel mühr-i Süleymânî

8

Üç yüz mâhtâb ve üç yüz âsumânî fişenkleri ile tezyîn mükemmel hay-
me-i Hindî

10

Yüz kestâne ve iki yüz delice ve iki püskürme ve yüz tarrâka ve altı 
badaluçka fişenkleri ile memlû mükemmel kabak

2

Ber-hevâ uçmak üzre musavver fişenkli kâğıd 1

Çiçekli tuç hâvan 3

Mükemmel âsumânî 150
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Elde atılan

[Muhtevâsı] Aded

Püskürme 40

Kestâne 20

Çiçekli kâğıd hâvan 4

Mâhtâb 20

Gülrîz 20

Fî 14 Z, sene 1132, leyle-i penşenbih, Yalı Köşki  öninde

huzûr-ı hümâyûnda atılan

[Muhtevâsı] Aded

Dört bin tarrâka ve sekiz yüz badaluçka ve üç bin oklama ve sekiz yüz 
elli mükemmel âsumânî ve sekiz çiçekli kâğıd hâvan fişenkleri ile tez-
yîn yedi kulleli mükemmel kal‘a

1

İki bin tarrâka ve iki yüz badaluçka ve bin oklama ve dört yüz mükem-
mel âsumânî ve üç çiçekli kâğıd hâvan fişenkleri ile tezyîn üç kulleli 
mükemmel kal‘a

1

Kırk mâhtâb ve bin altı yüz tarrâka ve yetmiş iki püskürme ve iki kâğıd 
hâvan ve altı yüz oklama fişenkleri ile tezyîn mükemmel şâdırvân

2

Otuz hârgâh ve yüz elli tarrâka ve kırk kestâne ve seksen mâhtâb fi-
şenkleri ile tezyîn mükemmel dahme

1

Dört yüz mâhtâb ve dört yüz tarrâka fişenkleri [ile] tezyîn mükemmel 
çadır

5

Altmış hârgâh ve yüz seksen tarrâka ve yedi yüz seksen delice fişenkleri 
ile tezyîn mükemmel çarh-ı felek

6

Elli kestâne ve yüz delice ve bir püskürme ve elli tarrâka ve üç badaluç-
ka fişenkleri ile tezyîn mükemmel kabak

1

İki yüz gülrîz ve yüz mâhtâb ve üç yüz tarrâka fişenkleri ile tezyîn mü-
kemmel serv ağacı

7

Altmış karanfil ve altmış tarrâka fişenkleri ile tezyîn mükemmel mühr-i 
Süleymânî

6

Altmış hârgâh ve yüz altmış tarrâka fişenkleri ile tezyîn mükemmel 
çarh-ı felek

6



328 METİN

Doksan hârgâh ve üç yüz mâhtâb ve iki yüz gülrîz ve dört yüz tarrâ-
ka fişenkleri ile tezyîn dört küçük fenârlı ve kebîr fenârlı mükemmel 
fânûs-ı hayâl

1

Beş yüz mâhtâb ve sekiz yüz tarrâka fişenkleri ile tezyîn kebîr
mükemmel akabe-i [...]327 1

İki yüz kırk mâhtâb ve iki yüz kırk mükemmel âsumânî fişenkleri ile 
tezyîn mükemmel hayme-i Hindî

8

Ber-hevâ uçmak üzre perîzât musavver kâğıd 1

Yüz badaluçka ve iki yüz elli tarrâka ve yüz delice ve kırk hârgâh ve elli 
kestâne ve on püskürme ve bir çiçekli kâğıd hâvan fişenkleri ile tezyîn 
mükemmel ejderhâ

1

Ber-hevâ olmak üzre musavver bâz-ı şâhîn kâğıd 1

Ber-hevâ olmak üzre musavver fişenkli kâğıd 1

Çiçekli tuç hâvan 2

Çiçekli kâğıd hâvan 4

Elde atılan

[Muhtevâsı] Aded

Mükemmel âsumânî 250

Mükemmel bahrî -

Püskürme 150

Kestâne 100

Mâhtâb 50

Gülrîz 50

327 Devamındaki kelime yazılmamıştır.
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Fî 15 Z, sene 1132, yevm-i pençşenbih,

huzûr-ı hümâyûnda şenlik içün virilen

[Muhtevâsı] Aded

Püskürme 150

Badaluçka 150

Kestâne 100

Def‘aten fî 19 Z, sene 1132, yevm-i isneyn,

huzûr-ı hümâyûnda şenlik içün virilen

[Muhtevâsı] Aded

Badaluçka 100

Püskürme 10

[299b] Tiryâkîler içün yapdırılan katrânî fişenk masârifâtı, fî 27 Za, 

sene 1132, yevm-i isney[n]de Okmeydânı ’nda huzûr-ı hümâyûnda 

şenlik olundukda sarf olunan

[Muhtevâsı] Aded

Mükemmel âsumânî 200

Delice fişenk 800

Sekiz köşesine çiçekli kâğıd hâvan 8

Badaluçka 200

Oklama 200

Fişeng-i kestâne 500

Püskürme 40

Mâhtâb 50

Mil ucında fıskiyye içün kebîr çiçekli kâğıd hâvan 1

Etrâfında olan çarhlara hârgâh 60

Kebîr tarrâka 100

Kasrın etrâfında kâğıd hâvan hârgâh 24
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Fî 29 Za, sene 1132, leyle-i çehârşenbih, def‘a-i sâni[ye]de 

Okmeydânı ’nda huzûr-ı hümâyûnda şenlik olundukda [sarf olunan]

[Muhtevâsı] Aded

Badaluçka 200

Çiçekli kâğıd hâvan 4

Fişeng-i kestâne 200

Püskürme 50

Oklama 200

Neft yağıyla mülemma‘ top-ı meş‘al 200

Fî 20 Z, sene 1132, yevm-i sâlisde huzûr-ı hümâyûnda

şenlik eylemek üzre virilen

[Muhtevâsı] Aded

Elli mâhtâb (50) ve elli hârgâh (50), fişenkleri ile tezyîn mükemmel 
çalar sâ‘at

1

Yekûn-ı ecnâs-ı takım-ı mezkûr

[Muhtevâsı] Aded

Kal‘a 8

Çadır 21

Şâdırvân 13

Dahme 6

Çarh-ı felek 49

Kabak 13

Koc (çift) 3

Fânûs 4

Kâğıd el humbarası 30

Fîl 1

Fânûs-ı Hindî 5

Enâr ağacı 1
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Limon ağacı 1

Tar 20

Mâh-nümâ’î 5

Akabe-i cüll-çerâğ 9

Mühr-i Süleymânî 29

Hayme-i Hindî 41

Hayme-i devvâr 1

Serv ağacı 23

Tahta köle ma‘a-hil‘at 3

Dolâb-ı bostân 1

Çifte çarhlı dolâb 2

Çarhlı dahme 1

Fânûs-ı hayâl 1

Kebîr akabe 1

Ejderhâ 1

Sâ‘at 1

Fişenkli kâğıd 2

Perîzât kâğıd 1

Bâz-ı şâhîn kâğıd 1

Kasr-ı tiryâkî 2
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Takım-ı mezkûrun mecmû‘ı donadıldıkda sarf olunan

fişenk ecnâsı yekûnıdur

[Muhtevâsı] Aded

Fişeng-i mâhtâb 6.355

Püskürme 1.168

Tarrâka-i kebîr 44.214

Çiçekli kâğıd hâvan 81

Çiçekli tuç hâvan 23

Oklama 18.900

Fişeng-i kestâne 2.135

Hârgâh 1.154

Delice fişenk 6.740

Mükemmel âsumânî 8.100

Badaluçka 3.688

Mükemmel bahrî 750

Çiçekli ağaç hâvan 1

Fişeng-i gülrîz 2.100

Fişeng-i karanfil 626

Fişeng-i mâh-ı Kadîr 160

Mâhtâb-ı çanak 30

Kâğıd hâvan-ı hârgâh 24

Mâhtâb ile memlû enâr 20

[Mâhtâb ile] memlû limon 20

Neft yağıyla mülemma‘ meş‘al topı 515

Yekûn-ı masârifât-ı ecnâs-ı fişenkhâ-i mütenevvi‘a 96.804

[300a] Sûr-ı hümâyûnda ancak tahrîr olunan Cebehâne-i Âmire’de 

masârifât olandur ve Tophâne-i Âmire ocağından yine başkadur ve Ter-

sâne-i Âmire’den dahi yine başkadur. Ve huzûr-ı hümâyûnda bunlar dahi 

şenlik eylemişlerdür. Velâkin cüz’iyyât makūlesi olduğından bu mahalle 
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kayd olunmamışdur. Sûr-ı hümâyûnun bütün tafsîli kalem-i teşrîfâtda 

kayd olunmuşdur. Vezîr-i A‘zam ve kesîrü’l-himem veliyyü’n-ni‘am efen-

dimiz mahsûs nasb u nefs ve takayyüdleri ile kayd itdirmişlerdür. Zîrâ bu 

def‘a vâki‘ olan sûr-ı hümâyûnun tertîb defteri bulunmamakla ilâ mâ-şâ’allâh 

eser olmak üzre ve Devlet-i Aliyye ’de iktizâ eyledikçe mukāyese olunsun 

içün. Hakk Te‘âlâ vücûd-ı sa‘âdetlerin cemî‘-i âfetden hıfz idüp devletle-

rinde karâr-dâde olalar, âmîn.

Fî 11 L, sene 1133. Der-beyân-ı tebdîlât-ı aklâm, hil‘at ilbâs-şüde der-

huzûr-ı Hazret-i Sadr-ı Âlî.328

Fî 16 R, sene 1134. Târîh-i mezbûrda Acem  ilçisi Kubbealtı ’na gelüp 

huzûr-ı hümâyûnda nâmesin teslîm idüp ve hedâyâsın, dahi Şâh-ı Acem’in, 

teslîm idüp ve bir kıst ulûfe dahi ihrâc olunmuşdur.

Fî 9 Ca, yevm-i pazar, sene 1134. Târîh-i mezbûrda tebdîlât vâki‘ olup 

başmuhâsebe Şâh-ı Acem ’e ilçilik ile gidüp gelen Yek-çeşm Dürrî Efen-

di ’ye tevcîh ve defter emâneti Fransa  Kıralı’na ilçilik ile gidüp gelene tev-

cîh, Yigirmisekiz Çelebi  Mehemmed Efendi  dimekle ma‘rûf. Ve darbhâne 

nezâreti sâbıkā Başbâkî Gulâmı Ahmed Ağa ’ya tevcîh ve yeniçeri efendiliği 

Daltaban Mustafâ Paşa ’nın dîvân efendisi olan Mustafâ Efendi ’ye tevcîh 

buyurılup huzûr-ı Hazret-i Sadr-ı Âlî’de hil‘atler ilbâs buyurulmuşdur.

Fî 9 Ca, yevm-i pençşenbih, sene 1134.329 Târîh-i mezbûrda yevm-i 

çehârşenbih güni Hazret-i Vezîr-i Ekrem Veliyyü’n-ni‘am efendimiz Acem  

ilçisi Murtazâ Kul ’a Kâğıdhâne ’de ziyâfet idüp azîm in‘âmlar ve ihsânlar 

olunup zevk u safâlar itmişlerdür.

Fî 3 L, yevmi’l-cum‘a, sene 1134. Târîh-i mezbûrda Hazret-i Vezîr-i 

Ekrem Dâmâd-ı Şehriyârî Veliyyü’n-ni‘am efendimiz Hazret-i Eyyûb -ı 

Ensârî ’de cum‘ayı edâ idüp ve ba‘dehû Eyyûb-ı Ensârî’den sa‘âdetle teşrîf 

buyurup Yenibâğçe ’ye Dergâh-ı Âlî Yeniçeri Ağası hazretlerinin ziyâfeti-

328 Metinde bu tarih ve konu başlığı kaydedilmiş, ancak sonrasında hiçbir kayıt düşülmemiştir. Kayıttan 

sonra dört beş satırlık bir boşluk bırakılmış, devamında ise 1134 senesine ait kayıtlar verilmiştir. 1133 

senesiyle ilgili olarak sadece bu kayıt mevcuttur ve o da boş bırakılmıştır. Hulasa, bu bir senelik olay-

ların kaydedilmediği görülmektedir. 

329 Bir önceki tarih “9 Ca, sene 1134, yevm-i pazar” olarak kaydedilmiştir. Burada aynı ayın aynı günü 

önce “pençşenbih” olarak yazılmış, sonra düzeltilerek “çehârşenbih” olarak verilmiştir. Burada ayın 

veya haftanın gününde bir hata olmalıdır.
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ni ekl idüp sıhhat ü âfiyet ile bâğçe-i mezbûrdan müretteb alay ile ubûr 

idüp, Hünkârımız Sarây-ı Atîk ’de Süleymâniyye Câmi‘ -i şerîfine nâzır olan 

Kasr-ı Hümâyûn’da seyr idüp sa‘âdetle huzûr-ı hümâyûndan dahi ubûr 

buyurılup sarây-ı âlîlerine teşrîf buyurmuşlar.

Yevm-i mezbûrda Hazret-i Eyyûb-ı Ensârî  huddâmına azîm in‘âm ve 

ihsânlar buyurılup ve kırk aded ganem dahi kurbân vaz‘ buyurılup rikâb-ı 

sa‘âdetlerinde ta‘yîn olunan çorbacılara ve sâ’irlerine ol kadar bahşîşler vi-

rilmişdür ki para yirine İslâmbol  altunı in‘âm olunmuşdur. 

[300b] Tebdîlât-ı mukarrer-i hâcegân-ı Dîvân-ı Hümâyûn, 

fî 8 L, yevm-i çehârşenbih ve sene 1134

Anadolı  muhâsebeciliği sâbıkā Tersâne-i Âmire Mehemmed Efendi ’ye 

tevcîh ve emîn-i matbah olan Halîl Efendi  mukarrer-şüde ve hâliyâ Şa‘îr 

Emîn[i] Süleymân Efendi ’ye mukarrer-şüde; kalyonlar defterdârı yeniçe-

ri kalemi hulefâsından gelmeye mukarrer-şüde; süvârî kalemi Çukadâr-ı 

Şehriyârî-i sâbık Hüseyin Efendi ’ye tevcîh-şüde; cizye muhâsebeciliği Ha-

beşî-zâde ’ye tevcîh; sipâh  kitâbeti sâbıkā mevkūfâtî Arpa Rûznâm[e]cisi 

Mehemmed Efendi’ye tevcîh-şüde; sipâh kitâbeti Yedekci-zâde Alî Efen-

di ’ye tevcîh-şüde; piyâde kalemi Şehdî Efendi ’ye tevcîh-şüde; mevkūfâtçı-

lık sâbıkā mevkūfâtî olan Siyâh Mehemmed Efendi ’ye tevcîh-şüde; küçük 

rûznâmçelik Yeşilli-zâde Mustafâ Efendi ’ye tevcîh; cebeciler kitâbeti Sâmî 

Efendi ’ye [tevcîh]; sâbıkā cebeciler kâtibi olup hâliyâ Taşra Hazîne Kâtibi 

Ahmed Efendi ’ye kal‘a-i kebîr tezkireciliği tevcîh; Şeyh-zâde’ye küçük kal‘a 

tezkireciliği tevcîh; hâslar kalemi Sarây-ı Atîk  musarrıfı olan Vezîr-i A‘zam 

yeğenine tevcîh-şüde.

Fasl-ı müşâvere der-bâb-ı Hazret-i Sadr-ı Âlî der-huzûr-ı Sadr-ı Âlî, 

fî 6 M, [yevm-i] cum‘airtesi, sene [1]135

Yevm-i mezbûrda ve târîh-i varaka[da] Hazret-i Şeyhu’l-İslâm Abdullâh 

Efendi  ve Kādî-askerân-ı Urûmili  ve Anadolı  ve Kapudân Paşa ve Yeniçeri 

Ağası ve Sipâh ve Silâhdâr Ağası ve Cebecibaşı Ağa ve Topcıbaşı Ağa ve 

Top Arabacıbaşısı cem‘ olunup müşâvere olunmuşdur. Acem  memleketle-

rin nısfından ziyâdesi darb-ı şemşîr ile feth idüp yed-i kabzasına girift olan 
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Monlâ Dâvûd  nâm kimesneden kā’ime gelüp ve Erzurum  Vâlîsi İbrâhîm 

Paşa ’dan dahi kā’imeler gelüp ve Van  Muhâfızı Vezîr-i mükerrem Köprü-

li-zâde  Abdullâh Paşa ’dan dahi kā’ime gelüp ve Tatar Hân  celâletlü Sultân-ı 

âlî-şândan dahi mektûblar ve kā’imeler gelüp, mefhûm-ı bâ-cevâb Monlâ 

Dâvûd’dan budur ki: “Tebrîz  şehrini ocaklık olmak üzre evlâd-ı evlâdımıza 

virmek üzre bâ-hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn ihsân buyurılup, hutbe 

ve sikke Pâdişâhımızın üzerine olup, feth olunan memleketler Pâdişâhı-

mız zabt buyursunlar. Ve Isfahân  şehrin[i] Mîr Veys-oğlu  Sultân Mahmûd  

târîh-i mezbûra gelinceye dek beş aydan mütecâviz cânib-i erba‘asın yedi 

kat mahsûr idüp mahsûr olan yirden ferd-i vâhid çıkmayup Acem keferesi 

kemâl mertebe kahtlıkdan telef [ve] mürd olup iki direm nân-ı azîz bir 

akçaya olmak üzre. Sâ’ir şey dahi buna göre kıyâs oluna.” Bu mâdde dahi 

müzâkere olunmuşdur.

Fasl-ı müşâvere der-bâb-ı Hazret-i Vezîr-i A‘zam

der-huzûr-ı Sadr-ı Âlî, fî 13 S, yevm-i pazar, der-sâ‘at 4, sene 1135

Yevm-i mezbûrda Hazret-i Şeyhu’l-İslâm Abdullâh Efendi  ve Kādî-as-

kerân-ı Urûmili  ve Anadolı  ve Kādî-i İslâmbol  ve Kapudân Paşa ve Yeniçeri 

Ağası ve Sipâh ve Silâhdâr Ağaları ve Ağâ-i bölükhâ-i erba‘a ve Cebecibaşı 

Sebzî Ağa  ve Topcıbaşı Ağa ve Top Arabacıbaşı ve Defterdâr-ı sâbık el-Hâcî 

Mustafâ Efendi  ve kıs alâ hâzâ, bâ-fermân-ı âlî cem‘ olunup sene-i mez-

bûrda huccâcü’l-Müslimîn yanına cerdeci ta‘yîn buyurılan el-Hâcî Receb 

Paşa  hazretlerinden gelen kā’ime cümlenin muvâcehesinde kırâ’at olun-

dı. Bu sene-i mübârekede huccâcü’l-Müslimîn Mekke -i Mükerreme’den 

avdet [301a] buyurduklarında Medîne -i Münevvere’den330 konak beri 

tarafa avdetlerinde bi-emrillâhi Te‘âlâ vefât idüp içlerinde sâbıkā Cidde  

vâlîsi olan Vezîr-i ekrem Kürd  İbrâhîm Paşa  bulunup huccâcü’l-Müslimîn 

İbrâhîm Paşa hazretlerin başbuğ idüp Cerdeci Receb Milhem Urbânıyla 

ceng-i azîm olunup bi-hamdillâhi Te‘âlâ Arab  eşkıyâsın vâfir tu‘me-i darb-ı

şemşîr ile katl olunduklarında kusûrı firâr idüp, mansûr [u] muzaffer huc-

câcü’l-Müslimîn karşulayup selâmet birle Şâm -ı Şerîf ’e dâhil olmuşlar. Se-

ne-i âtiyeye Şâm-ı Trâblus  vâlîsi olan Hazret-i Vezîr-i mükerrem Bodur 

330 Bu kelimeden sonra yazılması gereken sayı yazılmamıştır.
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Osmân Paşa  hazretlerin emîr-i hacc itmekle cümlesi müstahsen görilüp, 

akabince bâ-hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn dahi sâdır oldı. Zîrâ Receb 

Paşa hazretleri emîr-i hacclıkdan imtinâ‘331 eyledüği sûretdedür.

Tebdîlât-ı hâcegân-ı ba‘z, fî 17 Ra, yevm-i cum‘airtesi, sene 1135

İstanbul  mukāta‘ası Eyyûblı Aklî Mehemmed Efendi ’ye tevcîh, Bursa  

mukāta‘ası Adlî Efendi ’ye ve Kefe  mukāta‘ası Tersî İbrâhîm Efendi ’ye ve 

Piskopos 332 mukāta‘ası Hasan Ağa-zâde Abdullâh Efendi ’ye ve bölükhâ-i 

erba‘a kitâbetleri dahi başka ve başka virilüp, zikr olunanların ru’ûs-ı 

hümâyûnları her birinin yedlerine teslîm olunup ve ba‘zılarına dahi atâ vü 

ihsân-ı Veliyyü’n-ni‘am olmuşlardur.

Ve târîh-i mezbûrda dahi şevketlü Pâdişâhımız Hazret-i Sadr-ı Âlî efen-

dimizin ziyâfetlerine teşrîf buyurup üç gün ve üç gice helvâ sohbeti olmak 

üzre azîm zevk u safâlar eylemişlerdür.

Müşâvere der-bâb-ı Sarây-ı Hazret-i Sadr-ı Âlî der-huzûr-ı Sadr-ı Âlî, 

fî 3 Ca, yevm-i salı, sene 1135

Yevm-i mezbûrda Kubbealtı ’nda dîvân olunup ve müşâvere erbâbına 

tenbîh buyurılup, ba‘de’d-dîvân Hazret-i Şeyhu’l-İslâm Abdullâh Efendi  

ve Kādî-askerân-ı Urûmili  ve Anadolı  ve Kapudân Paşa dâmâd-ı Haz-

ret-i Sadr-ı Âlî ve Ağa-i Yeniçeriyân-ı Dergâh-ı Âlî ve ocağ ağaları ve bö-

lükhâ-i erba‘a ve Ağa-i Cebeciyân-ı Dergâh-ı Âlî Sebzî Mehemmed Ağa  

ve ma‘zûlîn Kādî-askerân ve Ağa-i Ser-topî cem‘ olunup, Erzurum  Vâlî-

si Hazret-i Vezîr-i mükerrem İbrâhîm Paşa  silâhdâr-ı Şehriyâr-ı sâbıkdan 

gelen mektûb ve kā’imeler bi’l-muvâcehe kırâ’at olundukda, mefhûm bu 

ki: “Tebrîz  hâkiminden ve Revan  hâkiminden ve Tiflis  hâkiminden333 ve 

Üçkilîsâ  papaslarından memhûrlı kā’imeler gelmiş ki, üzerimize bu ka-

dar eyyâmdan berü Acem  Şâhları hükûmetinde olup dâ’imâ inkıyâd üzre 

iken, Mîr Veys-zâde Sultân Mahmûd,  şâhımıza gālib olup pây-ı tahtını 

dahi taht-ı tasarrufına alup şimdi bize dahi hükûmet ideceği emr-i mukar-

331 Metinde אن ا
332 Metinde س ا
333 Bu kelimeden sonra sehven “ve Revan hâkiminden” ifadesi tekrar yazılmıştır.
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rerdür. Velâkin elbette bizler dahi bir kadîm pâdişâha muhtâclarız ve bu 

memleketler dahi kadîmü’l-eyyâmdan berü Âl-i Osmân  Pâdişâhı efendi-

lerimizindür. Taraf-ı Devlet-i Aliyye ’den birer mu‘temedün-aleyh kulların 

ta‘yîn buyursunlar, memleketlerimizi zabt u rabt itsünler, dostlarına dost ve 

düşmenlerine düşmeniz. Ve Mîr Veys-oğlı  Sultân Mahmûd’ı biz bilmeziz 

ve itâ‘at dahi itmeyiz.” Çünki ahvâle muttali‘ olduklarında, “Tarafımızdan 

zabt olunması münâsib midür, değil midür?” denildikde, cümlesi münâsib 

görmekle Van  Mutasarrıfı Köprüli-zâde  Abdullâh Paşa  hazretlerin Revan’ı 

tevcîh buyurılup ol semte gönderilmesin müstahsen görüldi.

Kazvîn334 Hâkimi Şâh Tahmâsb ’ın335 vekāyi‘idür

Hufyeten bütün nüdemâsı meşveret idüp Şâh Mahmûd ’a kâğıdlar yazı-

lup Şâh Mahmûd’a taraflarından âdemler gider iken derbend ağzında Şâh 

Tahmâsb  tarafından câsûsluğa ta‘yîn olunan âdemleri tutup ve yedlerinde 

olan kâğıdları ile ma‘an Kazvîn hâkimi Şâh-ı Acem ’in oğlu Şâh Tahmâsb’a 

getürdüklerinde kâğıdları açup ve okuyup mefhûm-ı bâ-mektûblar bu 

imiş ki: “Ey sultân-ı âdil Şâh Sultân Mahmûd!  Rikâb-ı sa‘âdetlerine yüz-

lerimiz sürdükden sonra kendiniz mi teşrîf buyurursuz veyâhûd devlet-i 

aliyye niz tarafından bir ser-asker mi ta‘yîn buyurursuz? Hemân mukābele 

olmazdan mukaddem hânımızı bend idüp sizlere teslîm ideriz.” Bu ahvâle 

Şâh Tahmâsb vâkıf, bütün nüdemâsının ihânetini ve kendüye ne mertebe 

kasd itdiklerin habîr oldukdan sonra kendüye mahsûs olan huddâmların-

dan [301b] ve zî-kıymete müte‘allik eşyâlarında[n] alup karârı firâra tebdîl 

ve nâ-bûd [u] nâ-peydâ olmuşdur.

Fî 6 Ca, sene 1135. Yevm-i mezbûrenin cum‘a gicesi Pâdişâhımızın bir 

erkek evlâdı dünyâya gelüp “Nu‘mân” ismiyle tesmiye olunup dört gün 

ve dört gice donanma olunup velâkin kış şedîd olmağla çepelden zevkler 

olunmamışdur.

334 Metinde 
335 Metinde ــאس א . Bazı yerlerde “Tahmâs” ve kimi zaman da “Tahmâsb” şeklinde verilen bu isim, 

imlâda birlik olması için tarafımızdan “Tahmâsb” şeklinde kullanılmıştır.
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Tertîb-i alay ve ziyâfet der-Sa‘dâbâd , Hazret-i Sadr-ı Âlî

be-Pâdişâh-ı Şehriyârî ve meşveret-i huzûr-ı hümâyûn

Fî 4 L, yevm-i çehârşenbih, sene [1]135.

Bin yüz otuz beş senesinde ve Hazîrân’ın yigirmi ikinci pazar ve mâh-ı 

Şevvâl’in gurresi pazar güni İyd-i Şerîf olup ve mâh-ı mezbûrun üçünci 

salı güni Yenibâğçe  nâm mahalde Nakkāş Sarâyı ’nda Yeniçeri Ağası Me-

hemmed Ağa ’nın ziyâfetin safâlanup ve hedâyâsın tertîb-i kānûn-ı ocak336 

üzre alay ile Şehzâdebaşı ’ndan Eski Odalar  öninden sarâyına getürdiler. Ve 

İyd-i Şerîf ’in dördünci çehârşenbih güni Sa‘dâbâd ’a gidilüp ve ahşamda 

erbâb-ı dîvâna ve ocaklıya ve kapucıbaşı ağalara ve Dergâh-ı Âlî mütefer-

rika ağalarına ve Şeyhu’l-İslâm ve Kādî-askerân-ı Urûmili  ve Anadolı  ve 

Kādî-ı İstanbul  ve Nakîbü’l-Eşrâf ve ma‘zûlînler dahi da‘vet olunup alay-ı 

müretteb üzre Mîrâhûr Köşki mahallinde alaylar bağlanup Pâdişâh-ı âlem-

penâh hazretlerin Sa‘dâbâd’a götürilüp sa‘âdetle teşrîf buyurdılar. Ve ol gün 

azîm ta‘âmlar çekilüp ve safâlanup azîm şenlikler ve safâlar olunmuşdur. Ve 

ikindü mahallinde meşveret olunmuşdur.

Tiflis  Kal‘ası’nın miftâhları İyd-i Şerîf ’de gelüp huzûr-ı hümâyûna arz 

olunup vire olduğı hâlde. Velâkin mukaddemâ sittî senevî (ي ــ  ّ ــ ) 

olan Revan  hâkimi Şâh Muhammed  Tiflis hâkimi ile ceng idüp ve Tiflis 

hâkimi Revan hâkimini bozup ve askerin dahi perîşân idüp ve ba‘dehû 

gerüye avdet idüp Lezgi  askerinin başbuğı olan Monlâ Dâvûd ’a varup Re-

van hâkimi Şâh Muhammed’[e] ahvâl-i mâcerâyı ve kendünün inhizâmını 

takrîr idüp, “İmdi, siz de Müslümânsız ve biz de elhamdülillâhi Te‘âlâ. Fî 

mâ-ba‘d bu Tiflisli’ye bu intikāmı komayup ve bâ-husûs Erzurum  Vâlîsi 

Vezîr-i mükerrem İbrâhîm Paşa  hazretleri Âl-i Osmân  Pâdişâhı tarafından 

ser-asker ta‘yîn buyurılup vâfir asker ile Tiflis’e karîb gelüp ve taraflarında 

Tiflis Kal‘ası’n almak üzrelerdür. Şimdiki hâlde bize imdâd u i‘ânet idüp, 

varalum Osmânlı  askeri gelmezden mukaddem kal‘a-i mezbûrı biz zabt 

idüp ve bizim yedimiz ile kal‘a-i mezbûrı Âl-i Osmân Pâdişâhı’na teslîm 

idüp kulluklarında bulunup hizmet-i Pâdişâhî’de bulunavuz.” didikde 

Monlâ Dâvûd dahi vâfir asker ile imdâd u i‘ânet idüp ve nefsü’l-emrde 
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gelüp muhâsara ve ceng ü cidâl idüp, Tiflis hâkimi karârı firâra tebdîl ve 

askerin dahi kırup kal‘a-i mezbûrı zabt idüp ve ba‘dehû ol esnâda İbrâhîm 

Paşa hazretleri dahi kal‘a-i mezbûrun civârında bulunmağla ilçi gönderilüp 

Şâh Muhammed  miftâhların teslîm ve kal‘a-i mezbûra da‘vet idüp ikindü 

mahallinde kal‘anın derûnına duhûl ve ikindi ezânları okunup, namâzlar 

kılınup ve Revan hâkimine kürk ilbâs ve sâ’irlerine dahi alâ-merâtibihim 

hil‘atler ilbâs buyurılup vâfir atâ itmişdür. Ve ba‘dehû İbrâhîm Paşa haz-

retleri bu ahvâli arz u i‘lâm idüp ve kendüsine dahi ser-askerlik gönderilüp 

tevcîhât defteri dahi ihrâc olunup gönderildi. Gediklü çavuş ağalarında[n] 

Kozbekci Mustafâ Ağa ’yı çavuşbaşı vekîli ve emîn ve on nefer çavuş ve re’îs 

vekîli ve defter emîni vekîli gönderildi.

Fî 18 L, sene [1]135. Ve kendüye kılıç ve kaftân ve kürk ve Ekrâd beğ-

lerine dahi Devlet-i Aliyye  tarafından hil‘atler, silâhşôr-ı Şehriyârî ağaların-

da[n] Hünkârımızın oğullu[ğı] olan Selîm Ağa  yediyle irsâl olundı.

Fî 20 L, sene [1]135. Mâh-ı mezbûrun on dördünci cum‘airtesi güni 

Kapudân Paşa hazretleri Tersâne-i Âmire’de Pâdişâh hazretlerine ziyâfet 

idüp ve dört yıl bir ayda üç anbârlı kalyonın tekmîl ve deryâya inmesi 

dahi yevm-i mezbûrda vâki‘ olmağla sâ‘at üçde mübâşeret olunup deryâya 

indirmemek ile ol gün ferâgat olunup Şevvâl-i şerîfin on altıncı pazarir-

tesi güni ale’s-seher ikdâm-ı tâmm ve üstâd yediyle deryâya nüzûl eyledi.

Allâhu Azîmü’ş-şân mübârek [ve] meymûn eyle[ye]. Âmîn, bi-hurmeti Sey-
yidi’l-Mürselîn. 

[302a] Tebdîlât-ı hâcegân-ı Dîvân-ı Hümâyûn, fî 22 L,

yevm-i pazar ve sene 1135

Başmuhâsebe mukarrer Feyzullâh Efendi ’ye; Anadolı  muhâsebeciliği 

es-Seyyid Firdevsî Efendi ’ye; emîn-i matbah mukarrer; emîn-i cev mu-

karrer; emîn-i Tersâne-i Âmire mukarrer; ser-kassâbâ[n] mukarrer; nâzır-ı 

Tophâne Emîn-zâde Ahmed Ağa ’ya tevcîh, mezbûrun İslâmbol  bârûthâne-

si ref‘; hâlâ şehr emîni olan Küçük İmâm Mehemmed Efendi ’ye tevcîh; kü-

çük rûznâmçe Yüsrî Ahmed Efendi ’ye tevcîh; sipâh kitâbeti Vezîr-i A‘zam 

yeğeni hâsslar hâcesi olana tevcîh; silâhdâr kitâbeti Râmî Paşa  mührdârı 

Süleymân Efendi ’ye tevcîh ve kendüsi Vidin  Kal‘ası yapmasına me’mûr; 
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mukābele-i süvârî olan Hüseyin Efendi ’ye mukarrer, Niş  Kal‘ası ’nda binâ 

emîni olduğı hasebiyle; mevkūfât sâbıkā Silâhdâr Kâtibi İsmâ‘îl Efendi ’ye 

tevcîh; başmukāta‘a Sakābe Efendi ’ye tevcîh; cebeciler kitâbeti Şehrî Me-

hemmed  Efendi ’ye tevcîh ve bu hakîrin üzerinde olan Büyük Kal‘a hâceliği 

Hüseyin Paşa -zâde Mehemmed Beğ ’e tevcîh ve Küçük Kal‘a Mûsâ Efen-

di -zâde’ye tevcîh; taşra kâğıd emâneti Cem‘î Ahmed Efendi ’ye tevcîh ve iç 

kâğıd emâneti Dürrî-zâde ’ye tevcîh.

Fî 4 Za, sene 1135. Târîh-i mezbûrda meşveret,

der-bâb-ı Hazret-i Sadr-ı Âlî

Şeyhu’l-İslâm ve Kādî-askerân ve Hazret-i Kapudân Paşa ve Nakî-

bü’l-Eşrâf ve ma‘zûlînler ve Ağa-i Yeniçeriyân ve Ağa-i Bölükhâ-i Erba‘a ve 

Ağa-i Ser-cebe es-Seyyid Sebzî Mehemmed Ağa  ve Ağa-i Ser-topî târîh-i 

mezbûrda cem‘ olunup Tiflis  üzerine ser-asker olan İbrâhîm Paşa ’dan 

Vezîr-i mükerrem Ârifî Ahmed Paşa ’dan gelen kā’imeler kırâ’at olundı. 

Cümlenin muvâcehesinde mefhûm-ı me’âl budur ki: “Vire ile feth u tes-

hîri müyesser olan Tiflis Kal‘ası içün İslâm ile müşerref olup, ismini dahi 

İbrâhîm konılup zikr olunan İbrâhîm’e kal‘a-i mezbûrı ocaklık olunup 

senede rikâb-ı hümâyûna kırk bin gurûş irsâliyye olunup gayrı bir şey’e 

vaz‘-ı yed olunmamak üzre evlâd-ı evlâda ber-vech-i ocaklık olmak üzre 

arz olunması münâsib mi ve değil mi?” denilmişdür ve cümlesi müstahsen 

görmüşlerdür. Velâkin Anadolı  Kādî-askerîsi-i sâbık Paşmakcı-zâde  şöyle 

takrîr-i cevâb eyledi ki: “Şimdi yeniden İslâm ile müşerref olmuş şahsa 

cedîden feth olunmuş memleketi ocaklık itmek cândan münâsib değildür. 

Zîrâ beri tarafın hûyın ve töresin bilinmeyüp efendilerimiz dahi kezâlik. 

Sizler a‘lemsiz.” Vezîr-i A‘zam efendimiz, “Her vechile münâsibdür, hemân 

ocaklık berâtı tahrîr olunsun.” diyü fermân buyurdılar. 

Hasan Paşa ’dan gelen kā’imedür, fî 27 Ra

Luristân  Hânı Alî Merdân Hân ’ı bundan akdem münhezim oldukda 

Aleşter337 nâm mahalle firâr eyledikden sonra kalb u sînesine ru‘b u hirâs 

ve re’y-i emâna rağbet eylemiş. Erdelân  Hânı Abbâs Kulı Hân : “On seneye
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karîb Ehl-i Sünnet ve Cemâ‘at’danız.” diyü arz-ı hulûs iderken Mîr

Ve[y]s-oğlı  tarafına meyl ü rağbet itmekle yâbân sancakları beği olan 

Muhammed Hân  Beğ şecî‘ ve bahâdır olmağla Erdelân’a beğlerbeğiliğe 

tahvîl-nâm[e] tahrîr ve Eceliyakın Osmân Ağa  ile Kürdistân  askeri üzerine 

ta‘yîn olundukda cümlesi dahi arz-ı mutâva‘at ve re’y-i emân-ı mutma’in-

nü’l-hâtırına râgıb338 ve mekâtib-i Şer‘iyyelerine mübâşeret itmişlerdür.

Mamoy339  beğleri dahi re’y ü emân ile arz-ı mutâva‘at itmekle derecât-ı mîr-i 

mîrânlık ihsân olunmak üzre arz olundı. Erdelân’a tâbi‘ Civânrûd  sultânı 

olan Allâhvirdi  kendü hevâsıyla mutâva‘at itmekle sancağı üzerine ibkā ve 

yedine tahvîl-nâme tahrîr ve Erdelân’a ta‘yîn olunmuşlardur. [302b] Eyâ-

let-i Nahcivân ’a tâbi‘ Hersin  sancağı sultânı olan Mehemmed Azîz Sultân  

dahi bilâ-teklîf arz-ı mutâva‘at ve sancağı askeri ile ta‘yîn olmuşlardur. Ve 

Lacaf (אف َ َ )   sancağı sultânı Ferruh Beğ  ve karındaşı re’yi ile gelüp hizmet-i

Pâdişâhî’de bulunmak şartıyla sancağına gitmişdür. Eyâlet-i [U]rûmiyye  dahi 

sâbıkā İmâdiyye  hâkimi olan Behrâm Beğ ’e mîr-i mîrânlık ile tahvîl-nâme 

tahrîr ve eyâlet-i mezbûreye me’mûr ve ta‘yîn olunmuşdur.

Evvel-i bahâr-ı huceste-âsârda yeniçeri ortalarından birkaç bin ne-

fer orta ve serdengeçdiyân bayrakları ta‘yîn ve üzerlerine kul kethudâsı 

veyâhûd âhar zabt u rabta kādir cerî ve cesûr ve Rişvân-zâde Beğ ’in erşed 

evlâdından biri ile Rişvân tâ’ifesinden beş yüz nefer güzîde süvârî ve beş 

yüz nefer piyâde ve Kilis  tarafından bin nefer piyâde ve süvârî ve Bizigi-oğlı 

Mehemmed Beğ  ile beş yüz nefer süvârî ve Kütahya  ve Karamân  ve Haleb  

eyâletleri ta‘yîn ve levendâtın ziyâde lüzûmı olmağla Ser-çeşme ta‘yîn ve 

yüz aded süvârî sekbân bayrakları küşâde ve Savukbulak  Hânı dahi mahsûs 

âdem gönderüp itâ‘at itmekle [U]rûmiyye  cânibine Behrâm Paşa  ma‘iy-

yetine ta‘yîn olunmuşlardur. Ve “Ferîdûn  dahi münhezimen Hemedân ’a 

gelüp kendü başına hükûmet ideyor. Ve mahall-i mezbûr gāyet ile yaylak 

yirdür ve azîm su‘ûbet çekilür. Ve ihtimâldür, vilâyet talan ve yağma ola.” 

diyü şimdilik te’hîre kalması münâsib görülmüşdür.

Hazret-i Sadr-ı Âlî hazretlerinin sarâyında meşveret olunup akd-i sulh 

ta‘yîn olunan Moskov  Çarı’nın tarafından balyozı ve Fransa  Pâdişâhı tara-
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fından balyozının yeğeni beğ-zâde, Devlet-i Âl-i Osmân  tarafından Defter 

Emîni el-Hâcî Mustafâ Efendi  ve Re’îsü’l-Küttâb Mehemmed Efendi  tara-

feyne nizâm virilüp hil‘at-i fâhireler ilbâs buyuruldı.

“Timürkapu  didikleri mahal ki iki aded bahrin cem‘ olduğı mahal 

ve Niyâzovası  mahalden ve Belh  ve Buhârâ ’ya varıncaya dek. Ve Monlâ 

Dâvûd ’un feth itdüği mahal ki Şemakı ’dur, Şemakı’da oturmak üzre on 

sâ‘at alarkasında Moskovlu zabtında ola ve Âl-i Osmân  Pâdişâhı efendi-

miz Gence ’ye ve Tebrîz ’i ve Revan ’a ve Şîrvân ’a ve Hemedân ’a ve Cisr-i 

Cevâd ’dan sınur olup zabt idüp zabtında olalar. Ve Şâh Ta[h]mâsb Is-

fahân ’da otura ve oturması dahi Moskov  Çarı’nın imdâd u i‘ânetiyle ola.” 

Bu tertîb üzre temessükleşmişlerdür ve temessükler[i] dahi Fransız  balyo-

zının yeğeni götürmüşdür.

Vezîr-i A‘zam oğlına vezâret virilüp Genc Mehemmed Paşa  ismiyle 

tesmiye ve Âtike Sultân ’ı tezvîc ve dâmâd-ı Şehriyârî olmuşdur, sinni on 

dörtdedür.

Yevm-i pençşenbih, fî 20 C, sene 1136. Bağdâd  Vâlîsi Hasan Paşa ’nın 

fevti haberi geldikde yirine oğlı Ahmed Paşa ’ya tevcîh buyuruldı.

Fî 22 C, sene 1136. Ve Basra ’yı Hasan Paşa  kethudâsı Abdurrahmân  

Paşa ’ya virildi.

Et-Tevkî‘î Alî Paşa ’ya Ümmü Gülsûm Sultân ’ı virildi. Bodur Osmân 

Paşa -zâde’ye [ya‘nî] dahi Ahmed Paşa ’ya340 Hadîce Sultân ’ı virildi.

Hemedân  Kal‘ası’nın darb u şemşîr ile feth haberi geldi Ser-asker Ah-

med Paşa ’dan.

Fî 4 M, sene 1137. Ve şehr-i İstanbul ’da gicesi olmayup üç gün do-

nanma oldı. Revan  Kal‘ası’nın feth u [teshîri] haberi Sadr-ı A‘zam efendi-

mizin çukadârı yediyle geldi; vire ile yed-i İslâm’a girift ve yedi gün mehil 

alınmışdur. Kal‘a-i mezbûrun derûnına guzât-ı muvahhidîn zabt u rabt 

eyleyüp tathîr olundukda top [u] tüfengden kırılan Kızılbâş’a nihâyet ol-

mayup tuz ve lahm-ı ganem ve bakar hîç olmayup bir vukıyye revgan-ı 

sâde kırk gurûşa çıkup kemâl mertebe kaht olduğına binâ’en muhâsaranın 

340 Bu kelimeden sonra “dahi” kelimesi sehven tekrar yazılmıştır.
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ibtidâsından doksan yedinci güni vire eylemişlerdür. Mustafâ Ağa  yediyle 

gelmişdür miftâhları. Üç gice deryâ donanması olmuşdur ki bir vechile 

tahrîri mümkin değildür tekmîl donanma, fî 17 M, sene 1137.

Tebdîlât-ı Kırım  Hânı Mengli341 Girây  Sultân be-evlâd-ı Selîm Girây  

Sultân.

Ziyâfet-i Sadr-ı Âlî be-Kırım  Hânı’na ve Sa‘dâbâd ’a ve reften-i Kırım, 

fî 10 S, sene 1137.

Tebdîlât-ı hâcegân-ı Dîvân-ı Hümâyûn, fî 12 L, sene 1137. Bu hakîrin 

hissesine iki sene ma‘zûllukdan sonra piyâde mukābeleciliği inâyet buyu-

ruldı. 

[303a] Tebrîz ’[in] feth u teshîri

Darb-ı şemşîr ile müyesser olan şehr-i benderin müjde haberi bin yüz 

otuz yedi senesinin mâh-ı Zi’l-hicce’nin on ikinci güni ve İyd-i Adhâ’nın 

üçünci güni Tebrîz  üzerine ser-asker olan Köprüli-zâde  Abdullâh Paşa ’dan 

feth u [teshîri] haberin kā’imesi geldi:

“Hakk Subhânehû ve Te‘âlâ şevketlü Pâdişâhımızın vücûd-ı hümâyûn-

ların cemî‘ âfet ve [fitne-i] dehrden masûn ve mahfûz idüp serîr-i saltana-

tında pîrgâh ide, âmîn. Ve sâye-i sa‘âdetlerin ve merhamet [ü] şefkatlerin 

fukarâ vü re‘âyâ üzerinden dûr u zâ’il eylemiye, âmîn. Ve meksimiz iktizâ 

iden mahalden devletlü ve âmmeye merhametlü olan efendilerimize du‘â 

vü senâ olundukdan sonra; asâkir-i İslâm ile mâh-ı Zi’l-ka‘de’nin on ye-

dinci güni tulû‘-ı şemsde Tebrîz  olan şehr-i benderin mukābiline nüzûl 

olunup ve der-akab Kızılbâş-ı bed-ma‘âşın cem‘ olunan askeri guzât-ı İs-

lâm ile mukābil ve cenge mübâşeret ve âgāz olundukda beyne’s-salâteyn-

de bi-hamdillâhi Te‘âlâ Kızılbâş-ı bed-ma‘âşın yüzi dönüp şehre doğrılup 

inhizâm üzre gider oldukda asâkir-i İslâm bi’l-cümle müşâhede eyledikle-

rinde veliyyü’n-ni‘am efendilerimizin hayr du‘âları ve hüsn-i himmetleri 

berekâtıyla her birileri Rüstem-vârî ardlarına hücûm [ve] darb-ı şemşîr ile 

kıra kova her tarafdan şehre ma‘an duhûl eylediklerinde ve şehrin orta-

sında Osmân Paşa  kulları piyâde olduğı hâlde ceng iderek şehîden fevt 
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olmuşdur. Hakk Te‘âlâ efendilerimize ömrler virsün. Ceng dahi münkatı‘ 

olmayup sabâha dek ceng olunup dört gün ve dört gice ceng [ü] cidâl ve 

harb u kıtâl münkatı‘ olmayup bu aralıkda iki aded mahallesi halkı itâ‘at 

ve emân dilediklerinden kendülerine emân virilüp ve ol ahşama dek şehrin 

hâricine nakl ve iki gün kendülerine mehil virilüp diyâr-ı âhara gitsünler 

diyü ekîd ü şedîd tenbîh olunmuşdur, bi-hamdillâhi Te‘âlâ. Fakat bunlar-

dan mâ-‘adâsı cümlesi tu‘me-i şemşîr ile helâk olunup ve mâlları guzât ve 

muvahhidîne bahş olunmuşdur. Emvâllerinin nihâyeti dahi yokdur ve her 

bir mahallelerinin evleri onar bin ev ve dahi ziyâde ve eksik olmak üzredür. 

Ve cum‘a namâzın dahi Sâhib-i Zamân Câmi‘ -i şerîfinde edâ idüp üzerimi-

ze edâsı mühimm olan du‘âlarımızı edâ eyledikden sonra veliyyü’n-ni‘am 

efendilerimize dahi du‘â-yı azîm olunmuşdur. Ağa Vekîli olan Şâhîn Me-

hemmed Ağa  kullarının Revan  muhâsarasında eyledüği yüz aklığı ve dîn-i 

mübîne istikāmet üzre hizmeti aralığa gidüp ve bu def‘a dahi sadâkat ve 

istikāmet üzre hizmet eyledüği bir vechile tahrîr mümkin değildür. Mez-

bûr kullarının hizmeti zâyi‘ olmayup kendüsine ikrâm olunmak üzre recâ 

ideriz ve ikrâma sezâ, hâlis ve muhlis ve iş-güzâr kullarınızdandur. Ve Şâh 

Tahmâsb  dahi nefs-i Tebrîz’in içinde bulunup ikinci güni ceng esnâsında 

karârı firâra tebdîl eylemişdür. Ve her ahvâli ve her işin tafsîlini inşâ’allâ-

hu’r-Rahmân tahrîr buyurılup Silâhşôr-ı Şehriyârî Kara Mehemmed  Pa-

şa -zâde ile huzûr-ı âlîlerine irsâl kılınur, müsâ‘ade-i aliyyelerin recâ ideriz.”

Tebrîz  üzerine ser-asker olan Abdullâh Paşa ’dan gelen mektûbdur ve ta-

tarları tâ’ifesinden Abdurrahmân  ve Abdüllatîf  yediyle nefs-i Tebrîz’den on 

altıncı güni gelmişdür. Gelen tatarların takrîri böyledür ki: “Nefs-i Tebrîz 

şehri beş sâ‘at cirmi olup ve cem‘ olunan Kızılbâş üç kerre yüz binden 

mütecâvizdür. Ve asker-i İslâm’dan şehîden fevt olan on iki binden müte-

câvizdür ve yaralı dahi on bin mikdârı olmak gerekdür.”

Ve beş gün ve beş gice kara donanması fermân-ı âlî buyurılup, bi-ham-

dillâhi Te‘âlâ mağmûmen ve mesrûren bâzâristânları ve çârşû-yı pâzârı şol 

kadar tezyîn eylemişlerdür ki tahrîr mümkin değildür. Hüseyin Paşa  Câ-

mi‘si dimekle ma‘rûf mutantan câmi‘ olup şevketlü Pâdişâhımız içün ol-

mak üzre tahmîn dahi eylemişlerdür. 
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[303b] Gence  üzerine ser-asker ta‘yîn buyurılan Defterdâr-ı sâbık Sarı 

Mustafâ Paşa ’dan haber geldi ki; Gence şehrine altı sâ‘at karîb olan Lur î342 

Kal‘ası’nın fethi haberi geldi, fî 14 Z, sene 1137. Kal‘a-i mezbûr bir yüce 

dağın tepesinde vâki‘ olup bundan mukaddem Gence  üzerine ser-asker 

ta‘yîn olunan Silâhdâr-ı Şehriyârî-i sâbık İbrâhîm Paşa  merhûm giderken 

küçük kal‘a olduğından rağbet itmeyüp doğrı Gence şehrine varup muhâ-

sara idüp fethi henûz tekmîle karîb oldukda Ârifî Ahmed Paşa ’sının sû-i 

tedbîri ile bozulup guzât-ı İslâm vâfir rahnedâr olup, ol vakitde kal‘a-i mez-

bûrda tahassun iden Kızılbâş vâfirini şehîd eyledüği cümlenin ma‘lûmları 

olmağla, bu def‘a Mustafâ Paşa  hazretleri feth idüp cümlesini tu‘me-i şem-

şîr ile helâk eylemişlerdür.

“İzzetlü dîvân hâceleri efendiler ve ümenâ ağalar hazerâtı. Geçen gün 

Sa‘dâbâd ’da koşu atlarını getürenler, inşâ’allâhu Te‘âlâ cum‘a güni yine se-

herî atlarını getürüp hâzır u âmâde eyliyesiz ve bundan gayrı cum‘airtesi 

gicesi her biriniz Sa‘dâbâd’da köşklerinizi kanâdîl ve mâhiyyeler ile tezyîn 

idüp envâ‘ fişenkler atdırup alâ’im-i şâdmânî izhâr eylemeniz fermân bu-

yurulmağla vech-i meşrûh üzre amel eyliyesiz, fî 13 Z, sene 1137.”

Yevm-i mezbûrda olmayup cum‘a namâzın şevketlü Pâdişâhımız [Câ-

mi‘-i] Sultân Mehemmed’de edâ idüp cum‘airtesi günine kalmışdur. Ve 

cum‘airtesi günine Tebrîz  şehrinin tebrîki içün bölükleri ağaları ve Re’î-

sü’l-Küttâb Efendi ve Defterdâr Efendi ve Rûznâmçe-i Evvel Efendi ve Def-

ter Emîni ve Cebecibaşı ve Topcıbaşı sâ‘at birde iken dest-bûs-ı hümâyûn 

eylemişlerdür. Dîvân takımı ile değil, hemân ferâce ve sarık iledür. Ve her 

köşke beşer yüz dahi ziyâde kanâdîl ile tezyîn idüp azîm zevk [u] safâlar 

eylemişlerdür. Ve Tersâne-i Âmire’den yapılan sal üzerinde kal‘a ve şenlikler 

ve Cebecibaşı Ağa’nın yapduğı sal üzerinde kal‘a ve atlar kara ve bir kul-ı 

güzîde, sâzende vü hânende ve rakkas azîm tezyîn ile tezyîn idüp huzûr-ı 

hümâyûnda Karaağaç Köşki ’nde şenlikler eylediklerinde iki top dîbâ ve 

iki top güzîde telli hatâyî ve iki donluk çuka vâfir altun ihsân-ı hümâyûn 

olmuşdur.

342 Metinde ْر ُ
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Fî 20 Z, sene 1137. Târîh-i mezbûrda Hemedân  cânibinde ser-asker 

olan Vezîr-i mükerrem Hasan Paşa -zâde Ahmed Paşa  hazretlerinden tatarı 

tâ’ifesinden iki nefer âdemîsi gelüp Luristân  eyâletinden Luristân şehrine 

Ahmed Paşa hazretleri kalkup gitdüğin haberi geldi.

Fî 15 M, sene 1138. [304a] Şehr-i mu‘azzamın, Gence  ki

darb-ı şemşîr ile feth u teshîri müyesser olduğı haberidür ki zikr olunur

Fî 15 M, sene 1138. “Bin yüz otuz yedi senesinin mâh-ı Zi’l-hicce-i 

Şerîf ’in yigirmi beşinci güni metîn ve müstahkem olan Gence  şehrini 

pazarirtesi kuşluk vaktinde muhâsara olunup muhâsara olunduğı sâ‘at 

guzât-ı İslâm der-akab ceng ü cidâle âgāz olunup her tarafdan şol kadar 

ceng ü cidâl olundı ki, irtesi salı güni beyne’s-salâteynde üç koldan yürü-

yiş olunup bi-hamdillâhi Te‘âlâ tahassun iden Kızılbâş-ı bed-ma‘âş ekserîsi 

tu‘me-i şemşîr ile helâk ve kusûrı dahi yağma olunup bi-hamdillâhi Te‘âlâ 

guzât-ı muvahhidîn tok ve doyum olmuşlardur.” diyü târîh-i mezbûrda 

ser-asker ta‘yîn buyurılan Defterdâr-ı sâbık Hazret-i Vezîr-i mükerrem Sarı 

Mustafâ Paşa ’dan târîh-i mezbûrda Veliyyü’n-ni‘am efendimiz hazretleri-

ne mektûbı geldikde üç gice deryâ donanması içün fermân-ı âlîleri sâdır 

olmuşdur. Ve erbâb-ı menâsıba dahi her birine birer aded kayık şöyle fer-

mân-ı âlîleri sudûr buyuruldı ki, “Herkes kaçar çifte kayığa âdetleri üzre 

binegeldiler ise kayıklarını tezyîn idüp ve hâlâ oldukları mansûblarının 

isimlerini kanâdîlden yazup huzûr-ı hümâyûndan geçdiklerinde herkesin 

mansûbları ma‘lûm-ı hümâyûnum olsun.” diyü mahsûs hatt-ı hümâyûn-ı 

şevket-makrûn sâdır olmuşdur. Hakk Te‘âlâ, efendilerimizin ömr-i devlet-

lerin yevmen fe-yevmen ziyâde idüp hemîşe mesrûr olmadan hâlî olmıya-

lar. Âmîn, bi-hurmeti Seyyidi’l-Mürselîn, fî 18 M, sene 1138.343

[307a]344 Isfahân  şehrini feth u teshîr iden Mîr Mahmûd345  ricâl-i dev-

leti birlik olup ve mezbûr Mîr Mahmûd  şehr-i mezbûrı feth itdikden sonra 

sûret-i zâhirde, “Sünnî ve İmâm-ı A‘zam  mezhebindeyiz.” diyü iddi‘â ve 

her birleri alâmet-i İslâm izhâr idüp kemâl mertebe kendüye i‘timâd ve 

343 Bu kelimeden sonra [304b] yüzü boş bırakılmıştır.

344 [305a - 306b] arası Prut  Seferi hadiselerine ait olduğundan [219b]’ye dahil edilmiştir. Evvelce gös-

terildiği üzere bu varaklardan [305b] ve [306a]’da da Osmanlı ve Rus ordusunun konuşlanmasını 

gösteren bir tasvir bulunmaktadır.

345 Metinde دي ي 
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küllî hâsıl ve pür-ma‘rifet ile olduklarını Mîr Mahmûd müşâhede idüp, 

ba‘dehû kendülerin her birini birer işe ta‘yîn idüp kemâl mertebe i‘timâd 

ve devletini dahi bunlara teslîm idüp bin yüz otuz beş buçuk senesinde 

Mîr Mahmûd’ı ittifâk ve ittihâd birle zehirleyüp ve cümlesi Kızılbâş-ı bed-

ma‘âş oldukları hasebiyle ba‘dehû ammî-zâdesi olan Eşref Hân  yirine cülûs 

itdirilüp kendüye bî‘at idüp, ol dahi kendülerine itâ‘at u inkıyâd üzre olup 

sinni yigirmi beş yaşında olup tâzeliği hasebiyle sâhib-i hurûcluk iddi‘â-

sında ve kendüye tâbi‘ olanlar dahi kendüye pâye virüp kendüye kemâl 

mertebe gurûr gelüp, Kāfdan Kāf ’a hükm iderim mülâhazasına düşüp, 

[Hâdimü’l-]Haremeyni’ş-Şerîfeyn  olan Devlet-i Âl-i Osmânî halledallâ-
hu saltanatahû ilâ yevmi’l-kıyâme hazretlerine ilçi nâmıyla nâme gönder-

mek üzre tasmîm idüp hâliyâ Bağdâd  muhâfızı olup Hemedân  cânibine 

ser-asker olan Hazret-i Vezîr-i mükerrem Hasan Paşa -zâde Ahmed Paşa  

hazretlerine âdem gönderüp, mefhûm bu ki, “Âl-i Osmân  Pâdişâhına ilçi 

göndersem gerekdür, velâkin gönderdiğim nâmeyi açup bakmıya ve ilçime 

niçün gidersin diyü su’âl olunmıya.” diyü tenbîh ü te’kîd idüp, cevâbında 

Ahmed Paşa hazretleri dahi Rüstemâne cevâb virür ki: “Gelsün.”

Ba‘dehû ilçisi zuhûr idüp ve ba‘dehû Ahmed Paşa  hazretleri Devlet-i 

Aliyye ’ye ifâde vü i‘lâm idüp keyfiyyet-i ahvâli şöyle ifâde ider ki: “Isfahân  

hakîmi olan Eşref Hân ’ın ilçisi gelüp hâlâ yanımıza dâhil olup, beğimiz, 

keyfiyyet ne yüzdendür; emriniz ne yüzdendür, bir sâ‘at mukaddem kulu-

nuza ifâde buyurasız.” Hazret-i Vezîr-i mükerrem Dâmâd-ı Şehriyârî Veliy-

yü’n-ni‘am efendimizin dahi ma‘lûm-ı devletleri buyuruldukda Pâdişâh-ı 

âlem-penâh hazretlerinin huzûr-ı hümâyûnlarına gelen kā’imeyi telhîs ve 

arz u i‘lâm buyuruldukda: “Gelsün.” diyü izn-i hümâyûn buyuruldukda 

mübâşir ta‘yîn ve menzil ile gelmek üzre revâne olup bin yüz otuz sekiz 

senesinin mâh-ı Cemâziye’l-evveli’nin on altıncı güni ilçi-i mezbûr Üskü-

dar ’a dâhil olup ve mâh-ı mezbûrun on dokuzuncı güni Üsküdar’dan ubûr 

ve Zorpilâvı  kurbında kendüye bir sarây döşenüp ta‘yîn olunan sarâya nakl 

ve ba‘dehû Kabasakal  mahallesinde Kürd  Bayram Sarâyı  dimekle meşhûr 

olan sarâya nakl ve Cemâziye’l-âhir’in altıncı güni vekîl-i mutlak olup 

Dâmâd-ı Şehriyârî Hazret-i Vezîr-i mükerrem İbrâhîm Paşa  yesserallâhu 
mâ-yeşâ hazretlerinin sarây-ı âlîlerine da‘vet olundukda emîn ü ümenâların 
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cümlesine tezkire gönderilüp, “Kuşluk vaktinde erkân kürkiyle mevcûd 

bulunasız. diyü. Ve Emîn-i Defter-i Hâkānî el-Hâcî Mustafâ Efendi  ve 

Defterdâr el-Hâcî İbrâhîm Efendi  ve Tezkire-i Evvel Efendi ve Tezki-

re-i Sânî Efendi ve kürklü zu‘amâ ve ağayân-ı Hazret-i Sadr-ı Âlî ve bir 

mikdâr müderrislerden ve Nahîfî Efendi  dahi hâzır u âmâde olunup, ilçi 

gelüp dâmen-i Hâzret-i Sadr-ı Âlî’ye yüz sürüp ve nâmesin virüp kahve 

ve şerbet ikrâm ile gerüye avdet olunup bir mükemmel donanmış esb 

çeküp gelen nâmesin tercümeye virildi. Ve mâh-ı mezbûrun dokuzuncı 

güni ricâl [307b] Dîvân-ı Hümâyûn’dan sonra Hazret-i Şeyhu’l-İslâm 

ve Kādî-askerân ve ma‘zûlîn ve ricâl-i devlet yevm-i mezbûrda sâ‘at beş-

de iken da‘vet olunup Sarây-ı Hazret-i Vezîr-i mükerrem[e] cem‘ olu-

nup gelen nâmesinin tercümesin kırâ’at olunup ve mührinde olan beyt 

budur: 

َאر אر َ אى  אכ ف  ٔه   ا
دכאر כ כ א   אن  א ف  ا
دכאر כ כ א   אن  א ف  ا

َאر346 אر َ אى  אכ אن ا  َ ٔه 

Ve ba‘dehû Isfahân  hâkimi olan Eşref Hân ’ın ilçisini rikâb-ı hümâyû-

na sâ’ir ilçiler gibi yüz sürdürmeyüp Hazret-i Sadr-ı A‘zam hazretleri ilçi-i 

mezbûra bir donanmış mükemmel esb ve bir vâfir altun in‘âm u ihsân idüp 

ve çok eğlendürmeyüp nâmesin cevâbı tahrîr olunup ve bütün ulemâmız 

yedine virilen nâme-i hümâyûna imzâ ol minvâl üzre teslîm olunmuşdur, 

fî,347 ve gerüye avdet itdirilmişdür. Ve yedine virilen nâmenin sûreti işbu 

mahalle kayd u tahrîr olunmuşdur:

ــאر  ــא ان ا  . ِ ــ َّ ا כ ــ و ا وا ــא   ٍ ــ ٍ وا ــ ــ  ــ  א ُ ا ــ ز  ــ و 
 ٍ ــ ْ ِ ــ  אِن  ْ ــ َ ــ  ــ ”  ــ ا  כــ ر ــ  ــאل ا “ و ــ כــ ا ــ و ـّـא ا ا ” ــ א ــא  ّ
ــ   ُ ــ ت ا ــ ــ   ّ ـُـ ــא.  ً א ــ ا ــכ  ــכאن ذ ــ  وا  ُ כــ ــ  ُ و ــ ــאدُوا  “ وا ٍ ــ وا
 ، ــ ِ א ٰ ــ ا  ُ כــ ُ َ ا ــ ُ ــא  ُ ْ َכ ــ َ א َ ُ َ ــ  ــِאْن ا  ُ ــ  ُ ــ ــאً  א ــ  ِ א ــ כאن ا א ــ ا
ــ أْن  ِ َ ْ َ :  ”و  ــ א ــ ا ــ  ــ  َ כאت ا ــ ــ ا ــאم ا ِ ــאِد  ٰ ِ ْ ْ ِ ا ــ ــאِد  ٰ ِ ْ ــ ا ِ

346 “Hakk’ın kulu, yücelerin yücesi Dört Halife’nin ayağının tozu

 Allâh’ın hükmüyle âlem padişahlarının ulusu oldu

 Allâh’ın hükmüyle âlem padişahlarının ulusu oldu

 Hz. Ahmed’in (s.a.v.) emrinin kölesi, Dört Halife’nin ayağının tozu oldu”

347 Bu kelimeden sonra verilmesi gereken tarih boş bırakılmıştır.
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 ْ ــ َ . َو ُ ــ ا ــא ا כ ــאم  ــאط ا ٰ ُ ــ  ِ َّ َر اَ ُ ــ ُ ــא أنَّ ْا ِ ــ  ْ َ א
ِ ِ  ٍ ــ ٍ وا ــ ْ ــ َو ــ  َ ا ــ ُ َ

 ِ ــ ُכ  َ ــ َ ْ ُ ــ ان  ِدّي ِا ــ َ َ ــ  אئ ة َوا َ ــ َ َ ــ وا َ َ ْر ــאز ا َ ــِכ  ــ َذ َ َ ــאَدة  َ ــאَزْت ا
اُن  َ ــ ْ ِ ِر ــ א َ َ ــאِع ا ُ إ ــ َ َ אَ َ ُ  ِ ــ ِ ــא  َ ِ  ٌ ــ ِ َא ٍة، َوَذا  َّ ــ ِ ــ  َ ــאٌم  َ ٍ ِا ــכ ِ ٍ َو ــ ّ َ َ ٍ َو ــ ْ َ
ــ  ْ ُ ِ َوأ ــ ْ َ ِ ا َ ــ َ ــ  ِ ْ َ َ َو ِ ِ ــ ْ ُ ِ ا ــ ِ ِ َכ ــ َ َ  ِ ــ  ُ ــ َّ َ َوا ــ ــ أ ْ َ َ  ِ ا
ــאد  ْ َ َ ــ و َ ــ ا   ِ ــ ئ ــ ا ــ  َ َن ا

ِ ِب.  ْ ــ َ ِ ا ــ ْ ِ ا ــ َ אَو َ ُ  ْ ــ ِ ــ  ُ א َ َ َوا
ــאِزِع  َ َ ِ َوا ــ َ ِ ْ َ ــ ا ِ َو ــ ِ َ ُ َرأَي  ــ ِ ِرِه َو ــ אُ ِ  ُ ــ ْ َ  ٌ ْ ُכ ــ َ ــ  ِ ــ رأ َ ــ ا ِ ْ ُ ِه َو  ِ ــ ِ ََوا ِ
ُة  َ ــ ِ ُ َو َכ ْ ــ َ ُة َوْا َّ ــ ُ ِ ا ــ ُ َא َ ْ ِ وا ــ ُ א َ َّ ــאِع َوأ َ ْ ِ ْ ــ ا ِ ، َو ِ اِئــ َ َ ــאُخ ا َ ِ ِ ِل َوا ــ َ ُل ا ــ ِ ِا
 ٍ ــ ْ  ُ כــ ُ اً  ــ ِ א َ اً  ــ ْ َ ــ  ْ َ َ َ ا ــ ْ َ َن  ُ َכــ ِ اَْن  َّ ا ــ ُ ّ . أ ِّ ــ َ ُ ا َ ــ ُ ِ َو ــ ِ א ا
ــَכ.  ِ َ َس  ــ  َ  ٍ ئــ َ

ِ ــאُوُن  َ َ ُ َوا ــ ُ َא َ ِ ا ــ ِ א َ ا ــ َ ِ  َ ــ َ َ ْ ــ ِا َ  ِ ــ ْ َ ِة ا ــ ُ ِ ــאُم  ِ ا
ــ َوِاْن  ُ ْ  ُ ــ ِ َ ــ  ِ َא אَ ه  ــ ــ  ِ ــ  ِ ُ  َّ ٌــ  

ِ ــ َ א َ ِ  ٍ ــ ِא َ  ٍ ــ ِ ا َ ِ  َ ــ ِ ُ ْ כאََن  ــ  َّ ُــ
ــ  ِة  َ ــ

ِ
ْ َ َ ا ــ

ِ  “. ــ ْ َ ِ ا ــ ْ ــ اَ  ُ ــ ْכ ُ َ ا ــ ُ ــא  َ ْ َכ ــ َ א ُ ــאج  ــ ا ــאَِدي  ــ ِا ا أ
ا  ــ ُ ْ א َ  ِ ــ ْ َ َ

ِ َ ِ  َ ــ ٍ ُ ُ ”ِاَذا  ــ ْ َ  ُ ــ ا ِ َة َر َ ــ ْ َ ُ ــ  ْ أ ــ َ  ِ ــ ُ ج  ــ . ”ا ــ َ َّ ِ ا ــ ِ ُ ا
 ٌ ــ َ َ ــ  و ْ ُ ا ــ ْ َ َ ــאً 

ِ א َ َ ُ  ِ ــ ْ َ َ
ِ َ ِ  َ ــ ِ ُ َــאُه ِاَذا  ــ   . َ ــ ِ َ “ ا ــאَ ُ ْ ِ  َ ــ َ ا

ِل  وَّ ــא ِ  َ ــ ِ ِ א َ ــ  َ
ِ َא ِ وا  ُ ــ َ َ اء  ــ َ ــא  ُ ــ  ْ َ َ ُم  ُ ــ ْ َ  ٌ ــ َ

ِ َא ــ  א ــ ا َ ْ َ ــא َو َ ِ ــאُء  َ َ ُ ا ــ ِ َ
َُכــ  ــ  ) او  ــ ــ ( َ ْ ِ ِم  ــ ِ اء כאَن َداَر ا َ ــ َ ، و ــ ْ َ َ ْ َ ة اَْو  َ ــ ْ َ ــ  اء  ــ َ ، و ــ ِ ِ א َ اَو 
 ِ ــ َ َ ِ ِ ا ــ َ َ  ْ ــ َ ــ  ِ َ ــ  َ ُ َو ــ َ َ  َ ــ َ ُه وِاْن ا ــ ــ آ َ ُ ى َو ــ ْ ُ ِ ا ــ َ ْ َ ــאُل  ْ ُ ِا ــ ِ َ َ
 َ َ ــאَم واٍل  َ ِــכ ”ِاْن  א َ ــאَل   َ ــ َ َ َ ــ  ــאل ا ، و ــ َ َْכ ــ ا ِ ــאِرق  َ َ ح ا ْ ــ َ  ْ ــ

ِ َن.“  ُ ــ َ א ُ
ــ  ُ ــאَل ا َ  “. َ ــ َ  ُ ــ َ َ ا ــ َ ــ َو ِ َ ِ ا ــ َ ــ   ِ ــ ُ  َ ــ ْ ِ ه واْن َכאَن  ــ ــא  ــ  زا َواٍل 
אً  ــ א َ َوُل  ِ َوِاْن َכאَن ا ــ اَ َ َ اً  ــ ِ ْ ُ  ٍ ــ אِر ِة  ــ ــ  َ ا ِا ُ ــאَر َ َ َ َّــאِس اَن  ِ ــ   ِ َ ْ َ ”و 

“. ــ َ ْ ــא اَ َ َِف  ــ ِ  َ ــ ــאَد ا َ  َ ــ כَّ َ َ ــِאَذا  َ ح  ــ َّ ِ ا ــ ِ ْ َ  ْ ــ ِ  َ ــ َ ــَכ اَ ْ ُ َ ا ــ َ َ ــ  َ  َّ َن ُכ ِ
348. ِ ِ ْ َ ِة ا َ َ َ  َ  ِ ِ כ َح ا ْ َ ِ ا

348  “Râfızîlerin ve Kerrâmiyye mezhebinin aksine aynı asırda iki imamın seçilmesi caiz değildir. Bizim, 

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemâat’in delili şudur: (Hz. Peygamber’in (s.a.v) vefatından sonra) Ensâr; “Bizden 

bir devlet başkanı, sizden de bir devlet başkanı olsun.” dediler. Hazreti Ebû Bekr es-Sıddîk (r.a.) ise 

“Bir kının içinde iki kılıç olmaz.” şeklinde mukabele etti. Bu söze razı olup karşı çıkmadılar. Bu (rıza) 

Sahâbe’nin icmâı oldu. Öyle ise eğer ümmet, peş peşe iki devlet başkanını seçer ise ikincisi asi sayılır 

ve onun azli caizdir. Onun görevden alınması gerekir. Eğer karşı çıkarsa asinin örneğinde olduğu gibi 

onunla savaşılır ve öldürülür. Nitekim Ebu’l-Berekât en-Nesefî’nin el-İ‘timâd fi‘l-İ‘tikād kitabında 

şöyle geçmiştir: “Ümmetin aynı devirde iki devlet başkanıyla yönetilmesi caiz değildir. Çünkü devlet 

başkanının yürüteceği işleri bir tek kişi deruhte edebilir. Eğer birden fazla devlet başkanının olması 

caiz görülseydi o zaman dört, on veya yüz halifenin seçilmesi de uygun olurdu ki bu her köye, her 

mahalleye, her yerleşim yerine bir halife seçmeyi gerektirirdi. Bu da Sahâbe’nin icmâına aykırıdır. 

Eğer Sahâbe’nin icmâı terk edilirse Müslümanların sözünün tefrikasına, aralarında savaş meydana 

gelmesine, korkaklığa, ehl-i harbe karşı mukavemetsizliğe, dirençsizliğe sebep olur. Çünkü idarecilerin 

bir kısmı diğerlerine itaat etmez, birbirlerinin görüşünü beğenmezler. Her birisi kendi görüşüne uyar, 

kendi dediğinin olmasına çalışır. Tefrika ve çekişmede ise sözler kuvvetini kaybeder, kararlar bozulur. 

Görüş birliği, dayanışma ve yardımlaşmada ise kuvvet, ümmetin sağlamlığı ve ümmetin haşmeti vardır. 

Fakat -hatalı isem Allâh beni bağışlasın- eğer iki İslâm diyarı arasında aşılamayan bir okyanus olup 

birbirlerine ulaşma ve yardım etme imkânı yoksa burada iki halifenin seçilmesinde bir sakınca yoktur. 

 Sonra imamete uygun birine biat edilse, ondan sonra da bir başkasına biat edilse ikincisinin hal‘i 
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 [308a] [Su’âl:] Ehl-i İslâm asr-ı vâhidde iki kimesneye akd-i bî‘at idüp 

imâm nasb itmek câ’iz olur mı? 

El-Cevâb: İki imâmın asr-ı vâhidde ictimâ‘ının adem-i sıhhati icmâ‘-ı 

Ashâb’la sâbitdür; meger her birinin memleket ve eyâletleri beyninde 

Bahr-i Hind  gibi bir hâciz-i azîm ola ki, her biri âharın memleketinde 

tedbîr ve himâyesi kādir olmıya. 

[Su’âl:] Bu sûretde âbâ-i kirâmı ve ecdâd-ı izâmı mülûk ve e’imme olan 

Sultânü’l-berreyn ve Hâkānü’l-bahreyn, Hâdimü’l-Haremeyni’ş-Şerîfeyn  

Sultân Hân edâmallâhu iclâlehû mâkirü’l-cedîdân hazretlerine cumhûr-ı 

Müslimîn akd-i bî‘at ve imâm nasb idüp bu kadar seneden berü imâmet[i] 

mütekarrir oldukdan sonra hayta-i eyâletinden olup seyf ile feth itdüği 

memâlikine muttasıl belde-i Isfahân  ve kurbında olan ba‘zı bilâda itâle-i 

dest-i tasallut iden Zeyd,  da‘vâ-yı imâmet ve saltanat idüp Müslimînden 

ba‘zı kimesneler dahi kendüye bî‘at idüp imâm nasb eylemeleriyle Sultân-ı 

mûmâ-ileyh hazretlerine âdem ve mektûb gönderüp, “Belde-i Isfahân 

kürsî-i memâlik-i Revâfız-ı Acem  olup ve hâlâ benim zabtımda olmağla

Halîfe-i müşârun-ileyh hazretlerinin Revâfız-ı Acem’den feth u teshîr ey-

lediği bilâd ve ahâlî-i eyâleti bana teslîm idin.” diyü ilhâh sadedinde olsa 

Zeyd’in hükm-i Şer‘îsi ne vechiledür?

El-Cevâb: Zeyd  bâğî olup hal‘i vâcibdür. İki; tasaddî itdüği da‘vâların-

dan rücû‘ idüp ribka-i bî‘at-i Zıllullâh-ı müşârun-ileyh hazretlerini kılâde-i 

gerden-i itâ‘at iderse fe-bihâ349 ve eger da‘vâsına ısrâr idüp itâ‘atden ibâ 

(azledilmesi) vaciptir. Eğer direnirse asiler hakkında olan görüşe göre öldürülür.’’ Bunu Ebu‘l-Mu‘în 

en-Nesefî Tebsırat adlı eserinde zikretmiştir. “İmam Müslim’in Hazreti Ebû Hureyre’den naklettiği; 

“İki halifeye biat edildi mi ikincisine savaş açın ve öldürün.’’ hadisinin manası olarak iki halifeye biat 

edildiğinde birincisinin hilafeti sahih olup ona vefa etmek vacip, ikincisinin ise batıl olup hilafette 

hak iddiasının ona haram olduğu söylenmiştir. İkinciye bilerek veya bilmeyerek biat etsinler, ister 

farklı ülkede, ister aynı beldede olsun, Dâru’l-İslâm’a bir tür engel olsun ya da olmasın ikincisinin 

biatının iptali vacip olur. Onun emirleri dinlenmez, sözü geçersizdir. Onunla ittifak ederlerse ve 

hilafet talebinden geri durmazlarsa onlarla savaşılır.’’ Bu da Şeyhu’l-Ekmel’in (Bâbertî) Şerhu’l-Meşârık 

adlı kitabından alınmıştır. İbn Arafe’nin naklettiğine göre İmam Mâlik şöyle demiştir: “Eğer bir vali 

bir başka valinin yetkilerini elinden almaya çalışırsa Ömer b. Abdülazîz gibi biri olsa da onu bertaraf 

etmek vaciptir.”

 Cevheretü’t-Tevhîd şerhi olan Şerhu’l-Kebîr adlı eserde geçtiğine göre İmam Kurtubî; “Hâricîlerden 

birisi adaleti tesis için fasık olan bir halifeyi devirmeye kalksa insanların onu desteklememeleri 

lazımdır. Zira saltanat isteyen, kendisinin salih olduğunu iddia ederek ortaya çıkar. Saltanatı elde 

ettikten sonra ise iddia ettiğinin tersine hareket eder.’’ demiştir.’’
349 “Ne âlâ, ne güzel, öyle olsun” manasında Arabî bir deyiş.
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iderse 350
 ﴾  ِ ــ ْ ـٓـ اَ ٰ َء ِا ــ ۪ٓ َ ــ  ّٰ َ ــ  ۪ ْ َ ــ  ۪ َّ ا ا ــ ُ ِ א َ َ ﴿ nass-ı kerîminin hükmince ve 

Sahîh-i Müslim’de Ebû Sa‘îd el-Hudrî radiyallâhu Te‘âlâ anhu hazretlerin-

den rivâyet olunan 351
ــא  َ ُ ْ ِ  َ ــ َ ا ا ــ ُ ُ ْ א َ  ِ ــ ْ َ َ

ِ َ ِ  َ ــ ِ ُ -hadîs-i şerîfi mûce ِإَذا 

bince kıtâli âmme-i Müslimîn’e vâcib olur.

İnhizâm-ı asâkir-i İslâm an-cânib-i Hemedân  der-nezd-i Kal‘a-i Arab 

Isfahân  üzerine ser-asker olan Vezîr Ahmed Paşa  ibn-i Hasan Paşa ’nın 

çukadârı ve bir aded tatarı, asker-i İslâm’ın münhezim haberin bir mektûb 

ile taraf-ı Devlet-i Aliyye ’ye ifâde vü i‘lâm idüp tafsîli[n] sonra i‘lâm ide-

cekdür, [fî] 22 R ve sene 1139.

Ve bin yüz otuz dokuz senesinin mâh-ı Cemâziye’l-evvel’in on üçünci 

güni Dergâh-ı Mu‘allâ kapucıbaşılarından Enderûn -ı Hümâyûn ’dan Çu-

kadâr-ı Şehriyârî-i sâbık Bodur Abdullâh Ağa  dimekle ma‘rûf ve Ser-asker 

Ahmed Paşa  hazretlerinin dîvân efendisi Alî Efendi  ve Dergâh-ı Âlî cebeci 

ocağından bir odabaşı asâkir-i İslâm’ın inhizâmı haberin tafsîl üzre getür-

diler, fî 13 Ca, sene 1139. 

Böylece mesmû‘umuz oldı ki, Isfahân  üzerine cem‘ olunan tavâ’if-i asâ-

kir Hemedân ’da cem‘ olunup ve umûm zahîresi dahi alınup konak be-ko-

nak, ayak ve ayak tertîb-i ceng-i Osmânî üzre bir [i]ki kaç menzil ilerü 

gidilüp mâh-ı Rebî‘u’l-evvel’in on üçünci cum‘a güni Arab  Kal‘ası dimekle 

ma‘rûf kal‘a-i mezbûrun önine nüzûl olunurlar. [308b] Arab Kal‘ası ki 

öni ova ve ensesi sengistân yüce dağ, kal‘a-i mezbûrdan ötesi derbend-i 

azîm ve dar boğaz olup yedi sekiz sâ‘at mikdârı sürer imiş. Ser-asker Ah-

med Paşa  hazretleri varmazdan bir [i]ki gün mukaddem ahâlîsi ve zâbitleri 

gelüp itâ‘at idüp fermân-bend olmuşlar idi. Hattâ asâkir-i İslâm mahall-i 

mezbûra nüzûl eylediklerinde vâfir zâd u zahîre getürüp herkese akçaları 

ile fürûht eyleyüp du‘â itmişler idi. Ve askerî tâ’ifesinden dahi bir ferde 

zulm ü cevr yok idi. Kul mevâcibi kal‘a-i mezbûra vaz‘ olunup ba‘de’l-ceng 

mevâciblerin Serdâr-ı Ekrem virse gerek idi. Ve kal‘a-i mezbûrdan Isfahân 

şehri yigirmi sâ‘atden mütecâviz imiş. 

350 “Şayet bir grup ötekine karşı haddi aşarsa Allâh’ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı 

savaşın.” Hucurât, 49/9.

351 “Eğer iki halifeye (aynı dönemde) biat edilirse kendisine sonradan biat edileni öldürün.” Müslim, 

“İmâra”, 1853. 
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Ez-în-cânib, keyfiyyet-i ahvâl böyle oldukda kol be-kol tertîb-i ceng 

kavânîn-i Osmânî üzre Çarhacı Bebe Süleymân ’ın oğlu olmak üzre tasmîm 

olunmuş idi, Hânî Paşa  dimekle ma‘rûf. Kendüsinden bir mikdâr şübhe 

ârız olmağla münâsib görülmeyüp çarhacı itmeyüp gayrıyla eylemişler idi. 

Toplar derbend ağzını gözler, herkes kollu kolınca meterisler alınur iken 

ve ağırlık dahi henûz gelüp yıkılmadan mâh-ı Rebî‘u’l-evvel’in on ikinci 

cum‘a güni asâkir-i İslâm görseler ki, derbend ağzından bir beyaz bayrak 

zuhûr ider. Yanında ber-vech-i tahmîn iki bin mikdârı atlu askeri olup 

herkes bu alâmeti gördüklerinde, “Bre nedür ol alâmet, Eşref Hân ’ın askeri 

olmasun?” dir iken bir bayrak dahi biri ve biri ardınca dört bayrak, her 

birinde ikişer bin atlu neferi, ber-vech-i tahmîn ancak olup dört küme 

asker biri zırh ile ve elinde kalkan ve sün[g]üsi ile doğrı toplar üzerine 

sür‘at ile gelüp ve bir fırkası dahi doğrı asâkir-i İslâm’ın ensesinde ağırlık 

üzerine gidüp deveyi ve katırı [ve] katarları ile ve har-bendesi ile sürüp 

derbend ağzından yollanmada ve iki fırkası dahi asâkir-i İslâm’ın üzerine 

hücûm eylediklerinde, Bebe352 Süleymân’ın oğlu Hânî Paşa evvelden Eş-

ref kendülerinin ebnâ-yı cinsinden olup biribirleri ile mektûblaşup hîn-i 

mukābelede ceng itmemek üzre habîr olup ahd ü mîsâk eylemişler. Vaktâki 

ol mukābele vaktinde ban urup tarafına bir tüfeng atmayup ve başında 

mevcûd bulunan askerin alup kal‘a-i mezbûrun sol tarafına ihrâc olun-

dukda Ser-asker Paşa’nın önindeki toplara bir fitîlden âteş eylediklerinde 

bir mikdârın helâk idüp, helâk olanların birinin yirine iki atlu dahi gelüp, 

çünki asker-i İslâm bu alâmetleri gördüklerinde atlu askeri, “Biz bozulduk 

şimden girü ne dururuz, eyüsi karârı firâra tebdîl eylemek münâsibdür, bâ-

husûs Ser-asker dahi gitdi.” diyüp piyâde askerin bırağup ikindü mahalli 

firâr itmeleri ile bütün topları ve hâvanları ve ordu-yı hümâyûnı zabt idüp 

Arab  Kal‘ası’na topları ve aldukları şeylerin mecmû‘ısın kal‘a-i mezbûra 

vaz‘ itmişler. Ahmed Paşa  hazretlerinin gelen çukadârının takrîridür ki, 

cengde mevcûd bulunup vukūf tahsîl eylemiş, fî 14 Ca, sene 1139. 

Târîh-i mezbûrda Vezîr-i A‘zam hazretlerinin sarâyında vüzerâ-yı izâm 

ve Hazret-i Şeyhu’l-İslâm ve Kādî-askerân ve ocak ağaları cem‘ olunup 

meşveret olunmuşdur. 

352 Metinde כ  
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[309a] Mine’l-acâ’ibi’l-garâ’ib

Acımusluk  kurbında müceddeden yapılan çârşû hammâmında Pâ-

dişâh-ı rûy-ı zemîn hallede hilâfetehû ilâ yevmi’d-dîn hazretleri bin yüz otuz 

dokuz senesinin mâh-ı Receb-i şerîfinin yigirmi dokuzuncı güni cum‘airte-

si halvet-i hâss-ı hümâyûn olunup, bi-nefsihî Pâdişâh-ı âlem-penâh hazret-

leri ve bütün kadınları ile ve şehzâdegân-ı civân-baht ve sultânlar ile bütün 

takımları hammâm-ı mezbûra girüp ol gün azîm zevk u safâlar idüp ahşa-

mı halvet bozuldukda hammâmcı ve tellâklar hammâma vardıklarında çil 

para ve çil akça papadya çiçeği gibi kurna başlarında ve mermerler üzerinde 

dökülmüş vâfir, herkes yağma idüp azîm mesrûr olmuşlardur. 

[309b] Mine’l-acâ’ibi’l-garâ’ib

Bostânî-i hâssa ocağında Hâsekî Kuruçeşmelü  nâm kimesne Ankara  

sancağı Kapudân Mustafâ Paşa  hazretlerine hâss ta‘yîn buyurılup ve mez-

bûr Hâsekî’yi ta‘yîn idüp, vardukda hadden bîrûn, “İltizâmımdan şu kadar 

bin gurûşa aldım.” diyü kimini ahz ve kimilerin nefy-i vatan ve celâ, ıyâl 

u evlâdlarından dûr idüp zulmün nihâyeti olmayup, ahâlîlerinin ve re‘âyâ 

fukarası cevr u zulmine tâkat getüremeyüp Âsitâne -i Sa‘âdet ’e arz u mahzar 

ve dökilüp geldiklerinde mezbûr Hâsekî dahi ardlarından şöyle arz ider ki, 

“Ahâlî-i vilâyet eşirrâdan olup ve eger ağladıklarına merhamet buyurılur 

ise uhdemizde olan mâl-i mîrî bir vechile tahsîl olunmaz ve eger nef[î]r-i 

âmm olmak üzre felân ve felân kazâlarının a‘yânları ve re‘âyâları cem‘ olup 

itâ‘at-i fermân itmeyüp mâl-i mîrîyi virmeyenlerinin mâlları mîrîye ahz ve 

sâ’ir eşyâları yağma olunur ise ve sâ’ire dahi örnek olup mâl-i mîrî her kan-

gı yirde var ise fî mâ-ba‘d tahsîldârlar tahsîlde zahmet çekerler.” diyü arz 

itmeyle Devlet-i Aliyye  mezbûrun arzına müsâ‘ade itdiklerinde, fermân-ı 

âlî varduğı sâ‘at ol mikdâr a‘yân ve sâ’ir re‘âyâ ve nef[î]r-i âmm askeri cem‘ 

ve mahall-i mezbûra varup mağāralara firâr ve yüksek dağlara vatan idüp 

havflarından nâşî bî-cürm ü bî-günâh üzerlerine varan asker dahi lâ-şebîh 

küffâr askerine girercesine girüp vâfiri şehîd, vâfiri yaralu ve bâkire olan 

kız evlâdlarını[n] avretlerini tasarruf ve mâllarını yağma idüp bir merte-

be zulm-i sarîh ve gadr olunmuşdur ki, bahsden hâric[dür]. Çünki ah-

vâl böyle oldukda, der[d]-mend re‘âyâlar cümlesi gelüp Pâdişâh-ı âlem-
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penâh hazretlerine arz-ı hâl ve ahvâllerini cümle ifâde vü i‘lâm eyledik-

lerinde ahvâllerini Pâdişâh-ı rûy-ı zemîn ma‘lûm-ı hümâyûnları oldukda 

der-akab hâsekî-i mezbûrı ihzâr ve katl olunmak [içün] hatt-ı hümâyûn-ı 

celâlet-makrûn sâdır olmağla Hazret-i Sadr-ı Âlî recâsıyla katlden halâs ve 

ocakda bekāsı kesilüp ocakdan dûr olunmuş idi. Sene 1135. 

Ve ba‘dehû mezbûr Hâsekî Kuruçeşmelü  Alî Ağa  sene-i mezbûreden fî 

23 Z, sene 1138 ve sene-i mezbûreye gelinceye dek kendü hâlinde durma-

yup tekye-nişîn şeyhleri ile ve uşşâklar ile ve remmâller353 ve müneccimler 

ile rûz-merre ve gice sabâhlara dek işret ve sohbet-i hâss idüp ve puta tapar 

gibi bunlara tapup ve kendüye vezâret virilüp ve ba‘dehû vekîl-i mutlak 

olmak üzre kendüsinin mahremi olanların cümlesi ta‘ahhüd eylemişler idi. 

Ve kendüsi dahi Zorpilâvı  kurbında Vâlide Kethudâsı-zâde İstanbul  Efen-

disi’nin hânesi civârında bir mu‘azzam sarây ücretiyle tutup ol târîhden 

târîh-i mezbûr[a] gelince keyfiyyeti böyle olup; ez-kazâ kendüsinin yakını 

olan etbâ‘ından birisinin da‘vâsı zuhûr, Şer‘le İstanbul Efendisi huzûrın-

da mürâfa‘a-i Şer‘ olunmak iktizâ ider. Hasmı ile İstanbul Efendisi’nin 

huzûrında sâdır olan fermân-ı âlî mûcebince mürâfa‘[a] olacak vakitde Alî 

Ağa’nın etbâ‘ı olan şahs İstanbul Efendisi’ne yakın varur da şöyle cevâb 

ider ki: “Sultânım, bendeniz bunda konşuyuz, hattâ Hâsekî Alî Ağa ’nın 

etbâ‘larındanız. Bendenize bir eyüce nazar idin, sonra peşîmân olmayasız, 

yol bunadur ve sonra cenâbınız zahmet çekmiyesiz.” 

Ez-în-cânib, Efendi hazretleri ise şehrî olduğına binâ’en bu sözlerden 

şey ahz u tırâş idüp hasmına dir ki, “Bu da‘vâ şimdilik dursun, şimdilik 

işimiz çokdur, mülâhaza idelim.” diyüp def‘-i meclis idüp, bir tezkire Haz-

ret-i Sadr-ı Âlî’ye tahrîr ve keyfiyyet-i ahvâli i‘lâm [310a] eylediklerinde 

Hazret-i Vezîr-i A‘zam, Muhzır Ağa ’yı ve harbeler ile tebdîl-i câme olup 

mezbûr Hâsekî Alî Ağa ’nın hânesin sud[û]r olan fermân-ı âlî mûcebince 

basup ve kendüsini ve kendüye mahsûs olan çekmecesini huzûr-ı Âsafî’ye 

ihzâr olunmak üzre varılup, bu kerre kendüsi dahi ale’s-seher karârı firâra 

tebdîl eyleyüp kendüyi hânesinde bulamayup ancak çekmecesini ve ba‘zı 

hâne sâkin[i] olan dervîşânları ve kendüye yakın etbâ‘larından ba‘zıların 

353 Remil döküp fal açan, gaipten haber vermek iddiasında bulunarak dolandırıcılık eden kişiler için 

kullanılan tabirdir.
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mahbûsen ahz ve Hazret-i Sadr-ı Âlî’ye getürilüp su’âl eylediklerinde ki-

misi, “Fukarâdanız.” [diyüp] ve kimisi müneccimlik ile şöhret bulanlardan 

olmağla ba‘zıları nefy ve ba‘zıların kıyâfetleri tebdîl olunup vaz‘-ı kürek ve 

çekmecesini dahi açdıklarında içinden vâfir nüsha ve vâfir nücûma mü-

te‘allik kâğıdlar zuhûr idüp ve kendüsi dahi vekîl-i mutlak olacağın kâ-

ğıdlarda tahrîr olunmuş bulunup, bu def‘a dahi, “Böyle yazu kimindür ve 

kimin yazusıdur?” diyü teftîş ü tefahhus olunup azîm kîl ü kāl olunup ve 

ba‘dehû irtesi güni mezbûr Alî Hâsekî’yi Silâhdâr-ı Şehriyârî-i sâbık Kadîd 

Yûsuf Ağa ’nın hânesinde bulunup kendüsini mahbûsen huzûr-ı Hazret-i 

Sadr-ı Âlî’ye getürdüklerinde Vezîr-i A‘zam hazretleri kendüyi gördükde 

şöyle cevâb buyurdılar ki, “Çünki murâdın vezâretdür, evvelâ yolına gir 

de andan sonra ol.” didikde şöyle cevâb eyledi ki: “Sana viren Tanrı Te‘âlâ 

bana dahi virür ve ben Allâh’dan isterim, kimseden istemem.” Evvelâ: “Bu 

kā’ime senündü ve sana kim virdi?” diyü su’âl eylediklerinde, “Seri virmek 

olur sırrı virmek olmaz.” [diyü söyledi.] 

Evvelâ kā’imede yazılı imiş ki, “Bin yüz otuz dokuz senesinin mâh-ı 

Muharremü’l-harâm’ın on beşinci güni bir azîm fetret zuhûr ider, ol va-

kitde cümle ricâl-i devleti katl iderler ve ol vakitde sultânım hazretlerini 

bostâncıbaşılığa da‘vet iderler ve bostâncıbaşı ağa olursuz. Dört beş gün-

den sonra sizlere yine hil‘at-i fâhire ile semmûr kürk geydirilüp vezâret 

virilür, bir [i]ki günden sonra Sadâret-i Kübrâ’ya nâ’il-i merâm olup ve 

sizin yüzinizden vâfir fütûhât-ı celîleye nâ’ilü’l-merâm olup çok kimesneler 

sizin yüzinizden çerâğ olup hândân olurlar. Ve siz dahi rütbe-i sadâretde 

çok zamân mu‘ammer olursuz.” diyü kā’imede tahrîr olunmuş ve şehr-i İs-

tanbul ’da ne kadar müneccim var ise kendüyi habse kaldırup der[d]-mend 

bî-çâreleri her birlerini huzûr-ı Hazret-i Sadr-ı Âlî’ye ihzâr, kimisi inkâr ve 

kimisi dir ki: “Sultânım, bizler ma‘sûmcalara okuruz ve kendülerinin karî-

hasından bir [i]ki kaç para virüp ıyâl u evlâdımız ile ta‘ayyüşlenüp zarûre-

timiz anun ile def‘ ideriz.” 

Ve İstanbul ’a tebdîller dağılup hâne be-hâne dükkân be-dükkân kûşe-

be-kûşe gezüp vâfir kimesneler ahz, mazanneleri olanlardan kimi vaz‘-ı 

kürek ve kimi iklîm-i âhara nefy ve kimine dahi sadaka-i Hazret-i Sadr-ı

Âlî’ye mazhar düşüp tahlîs, bu minvâl üzre çok kimesnenin kulûbları-



356 METİN

na dokunuldı. Ve ba‘dehû mâh-ı Muharremü’l-harâm’ın on beşinci güni 

tekrâr habsden ihrâc idüp kendüye su’âl eylediler, ikrâr eylemedi. Fetvâ-yı 

şerîfe [ile] boynın Bâb-ı Hümâyûn  meydânında urdılar. İmdi, işbu mahalle 

nazar iden ihvâna kıssadan hisse alup ve kendüsi hisse-mend oldukda hayr 

ile yâd idüp bir Fâtiha-i Şerîf[e] ile yâd idüp rûhuma ihdâ ideni Hakk 

Te‘âlâ cemî‘ âfet-i belâdan hıfz ide anı. Âmîn, bi-hurmeti Seyyidi’l-Mürselîn. 

[310b] Ve mine’l-acâ’ibi’l-garâ’ib

Bâb-ı Hümâyûn ’da mâl-i mîrî etrâf [u] eknâfdan cem‘ olunup, sayılup 

ve vezn olunup ve kem-ayârdan ihtirâz olunup ve Hazîne-i Âmire’ye ahz 

u kabz olunmak üzerine. Ve üzerine dahi me’mûr olunanlar ki mehterân-ı 

hayme-i hâssa neferâtlarından içlerinden kırk nefer âdem intihâb ve vezne-

dâr ta‘bîri ile ta‘yîn ve bu neferin yine içlerinden reşîd olanı veznedârbaşı 

hâssa mehterbaşılarının arzıyla olup piyâde mukābelesine kayd ve yedi-

ne dahi sûret-i mukābele virilüp ve ba‘dehû Defterdâr Efendi mukābele 

tezkiresi mûcebince dîvân tezkiresi virüp ve kusûr neferât dahi mezbûrı 

üzerine başbuğ bilüp ve bundan sonra yine kırk nefer âdemin içlerinden 

bölükbaşılar ve derici ta‘bîr olunur gedik, yollu yolıyla olageldüği kānûn-ı 

kadîmden ve bu akçayı ahz u kabz eylediklerinden Hazînedârân-ı Bîrûnî 

ocağı neferâtı ağaları ve kâtibi ile yigirmi bir nefer yevmiyye ulûfe olup ve 

bunların içlerinden başeski her kangı ise ol başeski Bâb-ı Hümâyûn hazîne-

sinde cem‘ olunan akça veznedârbaşının ahz u kabz eylediği akçayı der-kîse 

ve mührleyüp Bâb-ı Hümâyûn hazînesine idhâl idüp, kapuyı dahi ta‘yîn 

olunan hazînedâr kapayup ve kilîdleyüp miftâhın beline sokup bütün gün 

bekleyüp bir yire dahi gidemeyüp ancak işi ve güci bu olup fermân-ı âlî 

sâdır olmadıkça bir akça çıkmak muhâldür. Ve yalnız fermân ile dahi ol-

mayup sûret-i rûznâmçe olmadıkça, zîrâ sergi halîfesi ve sergi nâzırı işâreti 

dahi olmadıkça. Ve ba‘dehû Bâb-ı Hümâyûn’da kîse beş yüzden mütecâviz 

olduğı sûretde tekrâr Rûznâmçe-i Evvel Efendi Bâb-ı Hümâyûn’a varup, 

tekrâr sayılup ve kapan ta‘bîr olunur vezn olundukda Dîvân-ı Hümâyûn’da 

Kubbealtı ’ndaki hazîneye idhâl iderler. Minvâl-i meşrûh üzre kānûn-ı ka-

dîm böyledür.
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Ve Kubbealtı ’ndaki Hazîne-i Âmire’nin derûnında timür kafes didikleri 

ki cânib-i erba‘ası timür kafesdür ki sık ve metîn ve müstahkem olup ağ 

akça olup, ol timür kafesin derûnını doldurmak iktizâ eyledikleri sûretde 

Dîvân-ı Hümâyûn kîsesi ile kırk bin kîse akça alur. Hattâ evvel hazîne-

dârlardan el-Hâcî Ahmed  dirlerdi bir ihtiyâr hazînedâr var idi, bu hakîr 

Enderûn -ı Hümâyûn ’dan ber-vech-i te’yîd hazîne kitâbetlik ile ber-murâd 

oldukda bin yüz on altı senesinde ol ihtiyâr el-Hâcî Ahmed ile ba‘zı vakit, 

“Ol timür kafesin dolduğın akça ile bilür misin ve hîç gördün mi?” didikde 

şöyle cevâb eyledi ki: “Sultân Murâd el-Gāzî merhûmun asrında kırk bin 

kîse ağ akça ile dolduğın gördüm ve bilürüm.” Ve yine Hazîne-i Âmire’nin 

içinde üç mahalde kuyular vardur kapağı pirinç yaldızlı. Ol kuyulara dahi 

çil akça vaz‘ olunur idi. Ve timür kafesin içinde kapusının sağ tarafında bir 

bodrum vardur, ol bodruma dökme altun vaz‘ olunurdı. 

El-hâletü hâzihî şimdiki vakitde ol timür kafese akça konuldukda hâli-

su’l-ayâr sîm ve altun Rûznâmçe-i Evvel Efendi’nin memhûrı ile memhûr-

lanup Şıkk-ı Evvel Efendi ve Rûznâmçe-i Evvel Efendi ve Başbâkî Gulâmı 

ve Hazînedârbaşı Ağa [ve] Veznedârıbaşı, Hazînedârân-ı Bîrûn neferâtı 

cem‘ olunan kîseleri zikr olunanların muvâcehesinde timür kafese vaz‘ 

olunup ve timür kapuyı dahi kebîr kilîd ile kilîdlenüp ve kilîd üzerine 

memhûrlanup vekîl-i mutlak olan Vezîr-i A‘zam hazretlerinde olan tuğralı 

memhûr idüp ve Defterdâr Efendi ve Başbâkî Gulâmı Ağa’nın memhûr[ı] 

ile ve Rûznâmçe-i Evvel Efendi’nin memhûr[ı] ile memhûrlanup ba‘dehû 

herkes yirlü yirine giderler [311a] ve miftâhın taşra Hazînedârbaşı Ağa 

alıkoyup ve ba‘de’d-dîvân Hazîne-i Âmire’nin taşra kapusını dahi kilîdle-

nüp herkes mahalli mahalline giderler. Ve bu tertîb kānûn-ı kadîm olup 

ve el-yevm bu minvâl üzredür. Böyle olduğı vükelâ-yı devletin cümlesi-

nin ma‘lûmlarıdur. Velâkin rikâb-ı hümâyûn kā’im-makāmı olup dâmâd-ı 

Şehriyârî olan Hazret-i Vezîr-i A‘zam İbrâhîm Paşa  hazretlerinin zamân-ı 

sa‘âdetlerinde ve Defterdâr Osmân Efendi ’nin şevkiyle ve “İşgüzâr ve sâdı-

ku’l-kavldür.” diyü Veznedârbaşı-zâde Ahmed Ağa ’yı ta‘rîf, “Çünki böyle-

dür, kendüyi veznedârbaşı itmek her vechile münâsibdür.” dimekle mezbûr 

Ahmed Ağa ’yı Bâb-ı Hümâyûn ’da veznedârbaşılık hizmetinde istihdâm 

buyuruldı. Çünki kendüsi reşîd ve işinde ve gücinde mukdim bulunup 
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Kā’im-makām Paşa hazretleri kendüden hoşnûd ve etbâ‘larının kalbine ve 

gözine girüp cümlesi “Âferîn, ancak olur sultânım.” diyerek bin yüz otuz 

senesinin mâh-ı Cemâziye’l-Âhir’inin evâ’ilinde Sadâret-i Kübrâ’ya da‘vet 

buyurılup ve mühri dahi kendülerine sa‘âdet ile virilüp nâ’ilü’l-merâm ol-

duklarında Veznedârbaşı dahi “Bu fursat, fursat-ı ganîmedür.” diyü gice ve 

gündüz huzûr-ı Hazret-i Sadr-ı Âlî’yi terk itmeyüp “Gel Veznedârbaşı, git 

Veznedârbaşı.” diyerek ve kendüsine dahi yevmen fe-yevmen iltifât-ı Sadr-ı 

Âlî’ye mazhar düşüp, aralıkda ba‘zı cevâhire müte‘allik şeyler dahi kendüye 

atâ buyurılup, çünki kendüye bu mertebe ruhsat virilüp, hazmdan dahi 

kalup günden güne ıyş u işret ve bezm-i sohbet ve tâze civânlara dahi mâ’il 

olup ve şehr-i İslâmbol ’da her kangı semtde ve uzaklarda tâzeler var ise 

mâl-i mîrî kuvvetiyle sayd u şikâr itmekle ebnâ-yı cinsleri içinde bu minvâl 

üzre ahvâli râyegân olmağla.

Ez-în-cânib, bu kerre kendüsini muhâfaza kaydında olup ne ile kendü-

sini bunlardan tahlîs ve falya354 virmemek üzre kendü umûrında fikr-i fâsi-

desi sebebiyle tertîb idüp kānûn-ı kadîme mürâ‘ât itmeyüp ve ocağı zâbit-

lerini dahi tarh itmek ne ile olur diyü eyledüği tertîbine ru’ûs-ı hümâyûna 

mürâca‘at ve veznedârbaşılık mansûb olmak üzre rağbet itmekle der-akab 

hil‘at-i fâhire ilbâs buyurılup yüz otuz dört senesinde bu minvâl üzre ye-

dine ru’ûs-ı hümâyûn virilüp beş kîse akça mikdârı câ’ize nâmıyla virüp 

ve bu mukaddemâ kānûn-ı kadîmde zikr olundı idi ki, hazînedârân ne-

ferâtlarından başeski ta‘yîn olunur, dahi anı her-bâr Defterdâr Efendi’ye 

ve Vezîr-i A‘zam’a söyle[ye]rek, “Bu makūle âdemîleri akça ile doyurmak 

mümkin değildür, anların işi ve güci yokdur. Akçayı kabz iden ben olam, 

su’âlin ve cevâbın ben virem de bunlar necidür, bunları üzerimizden def‘ u 

ref‘ eylen.” diyerek ve sözine dahi müsâ‘ade buyurılup zikr olunan gedüği 

ref‘ olunup Bâb-ı Hümâyûn  hazînesinin kapusının miftâhın kendüsi ahz 

u kabz idüp bu minvâl üzre oldukda Defterdâr Efendi ve Rûznâmçe-i Ev-

vel Efendi ve ocağı zâbiti Mehterbaşı bundan ihtirâz idüp, “Çünki Vezîr-i 

A‘zam hazretlerinin nedîm ve musâhibidür.” diyü herkes başını hırkaya 

çekdi ve bir kimse dahi mezbûrun hakkında hayr u şerr söz söylemedi. 

354 “Salıverme, bırakma” manasındadır.
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Ve mezbûr veznedârbaşı şol kadar ıyş u işrete ve zevk [u] safâya mâ’il 

oldı ki [ta‘rîfi] bir vechile mümkin değil. Ve mevâcib ihrâcında bir kıst 

mevâcibe ancak Âsitâne -i Sa‘âdet ’de mevcûd bulunanlara bin beş yüz kîse 

akça Hazîne-i Âmire’den ve kula dahi virilür idi. Kānûn-ı kadîm üzre be-

her kîseden birer gurûş izn-i Pâdişâhî ile alıkonılup ve ol akça dahi meşîn 

kîseye ve ba‘zı mahalle sarf olunup [311b] ve birazı dahi kalup, ol kusûr 

kalan akçayı Veznedârbaşı kendüye avâ’id olmak üzre alup ve kendü umû-

rına sarf ider. Ve bundan sonra veznedârbaşı olanlara Bâb-ı Hümâyûn ’da 

cem‘ olan mâl-i mîrî mültezimler akçayı teslîm-i hazîne eylediklerinde 

harc-ı vezne nâmıyla kānûn-ı kadîm üzre beher binde iktizâsına göre alı-

konup sergi kâtibi yedine pusula virüp ve ol cem‘ olan akçayı mâh be-mâh 

on dört hisse olup hissenin birisi dahi veznedârbaşı olanlara mahsûsdur, 

bunlara kanâ‘at itmeyüp ulûfe vakitlerinde ulûfe gicesine kîse bağlamasını 

devşürüp ol gice dar gice olduğından akçanın üzerine nâzırı olup ve ken-

dü memhûrı ile memhûr kîse iden rûznâmçe-i evvel efendiler gereği gibi 

vukūf tahsîl idemeyüp, “Beher kîse-i dîvân elli bin akça tamâmdur.” diyü 

mülâhazasın idüp ve kendüsi dahi safâ-yı hâtır ile safâda kûşe-nişîn olup 

memhûrın dahi kendülerine atıvirüp dost yüzinden düşmen yedine fur-

sat-ı ganîme düşüp bildikleri gibi atup ve tutup. Vaktâki beher kîsede beşer 

gurûş ve onar gurûş ve ba‘zı kîselerde on beşer gurûş noksân virilüp Ce-

becibaşı Ağa ve Topcıbaşı Ağa ve Yeniçeri Ağası ve sâ’irleri dahi keyfiyyet-i 

ahvâli böyle oldukların bilüp Defterdâr Efendi’ye ve Kethudâ Beğ’e bir

[i]ki kaç kerre habîr ü âgâh ve tezkire ile bildiklerinden, Defterdâr Efendi 

bunlara şöyle cevâb virdi ki: “Müft akça buldınız da noksânın su’âl idüp is-

tersiz.” Ve bunlar dahi, “Behey sultânım, bu kul mevâcibidür, kime noksân 

virelüm.” diyü vâfir tazallüm eylediklerinde kat‘â sözlerine rağbet itmeyüp 

nâ-ümmîd olup Hazret-i Vezîr-i A‘zam Veliyyü’n-ni‘am efendimize dahi 

keyfiyyet-i mâ fi’l-bâli ifâdeye i‘lâm itmeğe bir kimse cesâret idemeyüp, 

bir senede dört kıst mevâcib Hazîne-i Âmire’den ihrâc oldukda altı bin 

kîse akça idüp ve mezbûr veznedârbaşıya îrâd ne mikdâr olur, bu sûretde 

kıyâs idüp mülâhaza buyurulsun. Ve kendüsi dahi mâl-i mîrîden dört yüz 

kîseden mütecâviz sarrâflara virüp mâh be-mâh hesâb görüp rubhın alurdı, 

beher kîsesi altışar gurûşa. Dahi ziyâdeye mevâcib vaktinde yine sarrâflar-

dan cem‘ idüp ulûfeye virilüp aybın setr idüp kimseye iş‘âr itmezdi. Ve 
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erbâb-ı devletden ba‘zı zarîfler bu keyfiyyet-i ahvâle muttali‘ olup, “Neme 

gerekdür, ne ahvâli var ise varsun zevklensün.” dirler idi. Ve bu akça mu‘â-

melesi dahi kendüye başka îrâd olmuş idi. Hele ahvâle muttali‘ olanlardan 

ba‘zı ahbâblar bir yire cem‘ olup müzâkere iderdik, minvâl-i meşrûh üzre 

îrâdın dahi senede hesâb iderdik; yüz yetmiş kîse ve yüz seksen kîse akçaya 

bâliğ olurdı.

Ez-în-cânib, 355
َن﴾  ُ ِ ْ َ ــ ْ َ  َ ً َو َ ــא َ وَن  ُ

ِ ْ َ ــ ْ َ  َ  ْ ــ ُ ُ َ ــאَء اَ ٓ َ  âyet-i şerîfi ﴿ِاَذا 

mâ-sadakınca bin yüz otuz dokuz senesinin mâh-ı Muharremü’l-harâm’ın 

yedinci güni kendüye damla isâbet idüp ve dili dahi damla marazın-

dan tutılup, Allâhumma’hfaz,356 bir vechile lisâna kādir olamayup mâh-ı 

mezbûrun onuncı [güni] dâr-ı fenâdan dâr-ı bekāya rıhlet eyledüği sâ‘at

der-akab hânesi memhûrlanup ve hazînedârın mahbûs ve merhûmun 

mahrem-i esrârı olan veznedârlardan Uzun Mehemmed  dimekle ma‘rûf, 

anı dahi ahz u habs olunup ve merhûmun kendü yazdırmasıyla olan def-

terin hâlâ başdefterdâr olan el-Hâcî İbrâhîm Efendi  yedine alup nazar ey-

ledikde defterde Hazret-i Sadr-ı Âlî hazretlerinin gedük sâhibi olup hâlâ 

hizmetinde [312a] olanların her birlerinde mâl-i mîrîden kendülerine karz 

olmak üzre kimine yigirmi beş bin gurûş ve kimine on bin gurûş ve kimi-

ne otuz bin gurûş ve kimine bin gurûş ve kimine on beş bin gurûş mâl-i 

mîrîye bu minvâl üzre telef ve izâ‘at idüp altı yedi yüz kîse akçanın ismi 

mevcûd, cismi nâ-mevcûd.

Ez-în-cânib, Defterdâr Efendi işbu defteri alup Hazret-i Vezîr-i A‘zam 

efendimize gösterdikde Hazîne-i Âmire’yi tahrîr ve her kimde dahi akça 

zuhûr ider ise mâl-i mîrîye tamâmen tahsîl olunmasıçün kat‘î fermân-ı 

âlî sâdır olup Defterdâr Efendi Hazîne-i Hümâyûn’a gelüp çadır Mehter-

başı’sını ve Sergi Halîfesini ve Sergi Nâzırını cem‘ idüp kendülerine su’âl 

[ve] cevâb eylediklerinde Mehterbaşı şöyle cevâb virdi ki, “Evvelâ mer-

hûm Veznedârbaşı bizim hükmümüzden çıkup yedine ru’ûs-ı hümâyûn 

virilüp mansûb olmak üzre zabt iderdi ve biz dahi kendüye su’âl ve cevâba 

cesâret idemezdik. Piyâde mukābelesine fermân buyurun, kat‘â bizim 

alâkamız yok idi.” diyüp kendüyi tahlîs eyledi. Ol birileri dahi bu cevâbı 

355 “Onların ecelleri geldiği zaman ne bir saat ileri, ne bir saat geri alınır.” A‘râf, 7/34.

356 “Allâh’ım, sen muhafaza et.”
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virüp, “Bâb-ı Hümâyûn  hazînesin kapusın kendüsi açup ve kendüsi kapa-

yup Hazîne-i Bîrûnî ocağının neferâtlarından başeskileri kapuyı açup ve 

kapayup ve miftâhın dahi kendüsi hıfz ider iken merhûm Veznedârbaşı 

mezbûrı tarh idüp rağbet itmeyüp kendüye mahsûs itmekle yedi sekiz se-

nedür yanına ve yöresine uğradığımız yokdur.” diyü Defterdâr Efendi’ye 

bu cevâbı virüp her tarafdan pâk cevâb virdiler.

Ba‘dehû Rûznâmçe-i Evvel Efendi ve mâl-i mîrî üzerine ta‘yîn olunanlar 

bir yire cem‘ olunup ve merhûm Veznedârbaşı Mehemmed’in makbûsın ve 

masrûfâtın tahrîr eylediklerinde vech-i meşrûh üzre Hazîne-i Âmire’den ol 

mikdâr kîse noksân idüp defterinde kayd olunanlardan tahsîli içün telhîs 

olundukda, telhîsi mûcebince tahsîli içün fermân-ı âlî sâdır olup ve her-

kese mübâşirler ta‘yîn olunup, bunlardan mâ-‘adâ iki yüz on yedi kîse ak-

çanın külliyet ile yiri nâ-ma‘lûm olmağla Hazret-i Vezîr-i A‘zam hazretleri 

Defterdâr Efendi’ye azîm itâb ve kemâl mertebe tekâsüline haml itmekle 

su’âl ve cevâba kādir olmaduğı ecilden kendüsi zikr olunan iki yüz on yedi 

kîse akça mâl-i mîrîye bu sâ‘at Hazîne-i Âmire’ye komak üzre fermân-ı âlî 

sâdır olup tamâmen Hazîne-i Âmire’ye konulmuşdur ve bu ahvâl dahi baş-

muhâsebede tafsîli kayd olunmuşdur. Ba‘zı dahi şeyler vardur, işbu mahalle 

kayd itmekde edeb itmişizdür.

Kıssadan hisse budur ki; ser-i kâra geldikde elün işde olsun, gözün eşde 

olsun. Lokmayı yalnız yime, hukūk-ı kadîme ri‘âyet eyle ve kānûn-ı kadî-

me dahi mürâ‘ât eyle. Hak yoldan ayrılma, tama‘kârlık eyleme. Sakalını 

gulâmlarına teslîm eyleme, evvel-endîş ol, her şeyin encâmın fikr eyle. Ve 

bâb-ı tevekkülde ol, Hakk Te‘âlâ mu‘în ve zahîrin olur. İşbu nasîhatlar ile 

âmil olmazsan işde böyle def‘aten iki yüz on yedi kîse akçayı [alı]virür.

[312b] Bin yüz otuz dokuz senesinin mâh-ı Cemâziye’l-Âhire’nin yi-

girmi beşinci güni ber-mûcib-i tertîb menâzillerin Isfahân  üzerine ta‘yîn 

buyurılan asâkir-i mansûrenin ubûr [u] mürûr idecek menâzillerde zahî-

releri mevkūfât defteri mûcebince cem‘ u tahsîl içün seksen altı menâzile 

Âsitâne -i Sa‘âdet ’den Dergâh-ı Mu‘allâ gedükli müteferrika ağalarından ve 

gerek sadr-ı a‘zam ağalarından altmışdan mütecâviz ağalar sâdır olan fer-

mân-ı âlî mûcebince târîh-i mezbûrda Üsküdar ’a geçüp beher menzilde 

cem‘ eyledikleri zehâ’ir beher menzilde üçer bin kîle şa‘îr İstanbul  kîlesi 
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olmak üzre ve iki yüz aded ganem mübâşir-i merkūm ve ahâlî-i vilâyet 

ma‘rifetleriyle cem‘ u tahsîl ve mübâşir-i merkūma teslîm olunup iktizâ 

iden akçaları hîn-i hesâbda tekâlîflerine nakz olunup, eger akçaları tekâlîf-

lerinde izdiyâd bulur ise Hazîne-i Âmire’den an-nakdin virilmek üzre fer-

mân-ı âlîlerde tahrîr olunup, herkes me’mûr oldukları mahalli mahalline 

revâne oldılar.

Bin [yüz] kırk senesinin,357 Hemedân ’da asâkir-i İslâm’a başbuğ olan 

Bağdâd  Muhâfızı Vezîr-i ekrem Hasan Paşa -zâde Ser-asker Ahmed Paşa  

hazretleri cem‘ olan asâkir-i İslâm ki kul kethudâsı, yeniçeri tâ’ifesi ile sipâh 

ve silâhdâr başkethudâları, ocâğ-ı mezbûrânın terakkîlüsi ve müceddeden 

serdengeçdi askeri ile ve bölükhâ-i erba‘a ağaları ve neferâtları ile ve cebe-

cilerin başkethudâsı Ya‘kūb Kethudâ  ocâğ-ı mezbûrun serdengeçdileri ve 

müceddeden be-Dergâh-ı Âlî yazılan neferât ve bu senede müceddeden 

tahrîr olunan mîrî piyâde levendâtı altı bin ve Tatar  tâ’ifesi on iki bin ve 

Dergâh-ı [Âlî] topcılar kethudâsı dahi ocağ neferâtıyla yüz elli pâre top 

ile ve top arabacıların başkethudâsı dahi neferâtıyla ve mîrî cânibinden 

an-nakdin ellişer gurûş bahşîş ile on bin kadar süvârî levendâtı ve üçer 

tuğlı beş kadar vezîr ve mîr-i mîrânlar bir vâfir Urûmili  eyâletlerinde bir 

mikdâr ve Afgān358  askeri ve Arab  askeri ve Türkmen  askeri ve Kürd  tâ’ife-

sinden; hâsılı bu sene-i mübârekede cem‘ u tahsîl olunan asâkir-i tavâ’ifin 

hadd ü hasrı olmayup gayret-i Devlet-i Aliyye  ve bâ-husûs Vezîr-i A‘zam 

Dâmâd-ı Şehriyârî Vekîl-i mutlak Hazret-i İbrâhîm Paşa  hazretlerinin 

[tedbîr-i] tâmm ve takayyüd ü ihtimâmı [ve] sa‘y [ü] cehdi şöyledür ki; 

gerek zehâ’ir husûsında ve gerek asâkir-i İslâm husûsında ve gerek hazî-

ne husûsında ve gerek cebehâne husûsında bi’l-külliye ihtimâmları sebe-

biyle her husûsda ma‘a-ziyâdesiyle tekmîl bulunup ber-vech-i tahmîn yüz 

seksen bin mikdârı asâkir-i mansûre ile gitmek üzre iken Isfahân  hâkimi 

olan Eşref Hân ’dan sulh u salâ[h] içün ilçiler biribiri ardınca sür‘atle gelüp 

kemâl mertebe sulha tâlib u râgıb olup, en sonraki gelen ilçisinin sözi bu 

olmuşdur ki, “Cümlenin muvâcehesinde Âl-i Osmân  Pâdişâhı bizim Ve-

liyyü’n-ni‘amı[mı]z efendimizdür. Bu hakîr kendülerinin ednâdan ednâya 

bir kulıyız. Biz kendülerine mukāvemete bir vechile kādir değiliz ve geçen 

357 Bu kelimeden sonra gelmesi gereken ay ve gün yazılmamıştır.

358 Metinde آن ا
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sene dahi sözümüz bu idi ve cengimiz dahi yok idi. Ancak inhizâmlık sizin 

askeriniz kendü kendülerine itdiler ve biz dahi kendülerine kat‘â harbe 

müte‘allik bir işde bulunmadık. [313a] Kendülerine perîşânlık el virdi, 

bu minvâl üzre kalup karârı firâra tebdîl eylediler. Çünki ahvâl böyle oldı, 

Devlet-i Aliyye’nin mühimmât-ı cebehânesi elli dört pâre top ve gerek kaz-

ma ve kürek ve gerek hâvanları mecmû‘ısın hânımız tarafından mu‘teme-

dün-aleyh âdemler ta‘yîn buyurılup mahall-i mezbûra karîb Arab Kal‘ası 

dimekle ma‘rûf cümlesini tahrîr idüp ve kal‘a-i mezbûra idhâl olunup ve 

üzerine dahi muhâfazasıçün âdemler ta‘yîn eyledik, hâlâ defteri, işde.” di-

yüp meydâna çıkarup, “Cümlesini ahz u kabz idin ve sâ’ir eşyâyı dahi sizin 

askeriniz alan u taran ve yağma itmişlerdür ve bizim askerimiz tarafından 

bir habbenize vaz‘-ı yed itmemişlerdür. Ve bundan sonra ma‘lûmunuz ol-

sun ki; bu kadar asker ile üzerimize gelürseniz bilüp ve âgâh olasız ki, ıyâl u 

evlâdımızı çıplak oldukları hâlde önlerimize katup ve küçük uşakların dahi 

her birlerinin yedlerine Kelâm-ı Kadîm  virilüp feryâd u figān iderek min-

vâl-i meşrûh üzre istikbâl ideriz. Dilerseniz cümlemizi tu‘me-i şemşîr ile 

helâk idesiz ve dilerseniz cümlemizi afv buyurasız. Bizden kat‘â el kabzaya 

urup da size karşu durur bir ferd-i vâhid yokdur. Recâ iderüz katl ü kıtâl 

etmiyesiz, kan dökülmeyüp biz dahi Müslümânız, ıyâl u evlâdımız ayaklar 

altında kalmasun.” [diyü] feryâd u figān eyledikde ve “Devlet-i Aliyye her 

ne minvâl üzre mutayyib olur ise kabul ideriz ve her şeyi murahhas olmak 

üzre ilçiyim. Allâh aşkına olsun bu sözlerime müsâ‘ade idin.” diyü Serdâr-ı 

Ekrem’in başını kürkinin altına sokup durdukda, ol vakit Serdâr-ı Ekrem 

Ahmed Paşa hazretleri cümleye hitâb idüp, “Eyü, ne dirsiniz bu sözlere, 

münâsibi nedür?” didikde, Edirne  pâyesiyle ilçilik ile murahhas olup ta‘yîn 

olunan Abdullâh Efendi  ayak üzre durup, “Sultânım, bendenizde bir hatt-ı 

hümâyûn-ı şevket-makrûn vardur, bu husûsda koynumdan ihrâc idüp 

cümlenin muvâcehesinde kırâ’at olunup ve cümlenin dahi ma‘lûmları ol-

sun ve bundan sonra meşveret olunsun, münâsibi ne ise öyle olsun.” diyüp 

hatt-ı hümâyûnı ihrâc ve kırâ’at olunmuşdur. 

Mazmûn-ı hatt-ı hümâyûn böyle[dür ki]; “Mahall-i mezbûra varılup 

hareket-i hümâyûnum olmazdan mukaddem eger sulha rağbet ider ise 

gereği gibi, çünki anlar dahi Müslümân olduğı hasebile, tarafeynde[n] 
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kan dökülmemek üzre münâsib olanı yine ricâl-i devletim emekdârları 

ile meşveret idüp iktizâsı üzre hareket idesiz ve muhâlifinden be-gāyet ih-

tirâz idesin.” diyü hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn sâdır olmağla, hâzır 

ve mevcûd bulunan vüzerâ-yı izâmlar ve mîr-i mîrânlar ve zâbitân-ı ocak359 

ve ağayân-ı bölükhâ-i erba‘a360 ve cümle asâkir-i mansûreye Serdâr-ı Ek-

rem Ahmed Paşa  hazretleri, “Ne dirsiz, bâ-husûs hatt-ı hümâyûn mazmû-

nı dahi böyledür.” didikde cümlesi her ahvâle muttali‘ olup yir ve yirden 

cümlesi sulha tâlib u râgıb olup, “Her vechile sulh olunması münâsibdür.” 

diyü cevâb virilüp, Eşref Hân’ın murahhas olan ilçisi felân nâm ile mükâ-

lemeye şürû‘ eylediler ki, “Şimdiye dek ne mikdâr yir Devlet-i Aliyye ’nin 

kabza-i tasarrufına girüp zabt u rabt eylediniz ise cümlesi sizin olsun ve 

geçen sene bırağılan top ve cebehâne cümlesi hıfzımızda olmağla cümlesin 

alup kabz idesiz. Ve Hüveyze’yi dahi fî mâ-ba‘d Âl-i Osmân  Pâdişâhı efen-

dimiz zabt idüp ve tarafınızdan hâkimler ta‘yîn idesiz ve size münâsibdür.” 

diyüp on iki mâdde üzerine sulh u salâ[h] olunup tarafeynin rızâları her 

vechile münâsib [313b] olundukdan sonra huccet-i Şer‘iyye olunup ilçi-i 

mezbûr ve Devlet-i Aliyye’den Edirne  pâyesiyle ta‘yîn buyurılan Abdullâh 

Efendi  Isfahân  cânibine azîmet idüp Isfahân’dan on iki sâ‘at beri bir mahal-

le vardıkda Eşref Hân ’ın baş vezîri üç bin mikdârı Afgān  askeri ile mahall-i 

mezbûrede sâkin olduğı hâlde alay itdirdüp Abdullâh Efendi’ye istikbâl 

idüp haymesine nüzûl itdirdüp evvel ta‘âm, sonra kelâm eylediklerinde 

azîm hazz idüp du‘â vü senâ idüp Abdullâh Efendi’ye bir donanmış mü-

kemmel at ve İstanbul  hesâbı üzre on beş kîse mikdârı nukūd ve bir vâfir 

parça-i emti‘a361 virüp ol gice kendüde misâfir, ale’s-seher Eşref Hân’a irsâl 

eylemişdür.

Eşref Hân ’a varup mülâkî oldukda âyînleri üzre hareket idüp azîm il-

tifât u ikrâm, işbu sulhun nizâmın ve huccet-i Şer‘iyye’yi gösterüp azîm pe-

sendîde idüp, “Ve makbûlüm olmuşdur ve fî mâ-ba‘d Âl-i Osmân  Pâdişâhı 

efendimiz hazretlerinin bizler mahsûs çerâğları olup ve kendülerinin du‘â-i 

hayrlarındayız. Ve şimden sonra dahi dostlarına dost ve düşmenlerine düş-

meniz ve kendülerinin fermânına inkıyâd üzre oluruz. Fe-lillâhi’l-hamd ki, 

359 Metinde א א אغ  .Bu hata metnin bütününde tarafımızdan tashih edilerek gösterilmiştir .او

360 Metinde א א ء ا אء ار כ
361 Metinde ا
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tarafeynden ceng ü cidâl ve katl ü kıtâl olunmayup sühûletle def‘ olundı.” 

diyüp ilçi-i mezbûra bir donanmış mükemmel at ve vâfir hedâyâ ve otuz 

kîseden mütecâviz nukūd akça virüp mu‘azzez ü mükerrem girüye avdet 

itdirilüp Kirmânşâhân ’a dâhil ve Ser-asker Vezîr-i mükerrem Ahmed Pa-

şa ’ya mülâkî oldukda ol dahi meserret haberleri ile Ubeydullâh Efendi ’ye 

Âsitâne -i Sa‘âdet ’e irsâl eyledi. Gāyetle kaht târî olmağla asâkir-i İslâm’a 

izin virilüp ceste ve ceste avdet eylediler.

Dâhil-i Ubeydullâh Efendi  der-Âsitâne,  fî şehr-i Ra, sene 1140.

“Evvelâ Isfahân  hâkimlerinin Devlet-i Aliyye ’ye ilçisi gelmek iktizâ ider 

ise vekîl-i mutlaka gelüp ve nâmesin virilüp, nâme alup gerü avdet oluna.” 

Kānûn-ı kadîm dahi böyle imiş. Bu âdet içün beynlerinde bir mikdâr nizâ‘ 

zuhûr itmekle Sultân Murâd  Hân merhûmun sulhında olan atîk kānûnla-

ra bakıldıkda fi’l-vâki‘ böyle oldukda ilzâm olunup minvâl-i meşrûh üzre 

olundı.

Hüveyze’yi Devlet-i Âl-i Osmân ’a teslîm

“Sizin sizde ve bizim bizde tarafeynden isyân ider âdemimiz zuhûr 

idüp yanımıza ve yanınıza firâr idüp varursa bi’l-ittifâk taleb olundukda 

her kimde bulunur ise biribirimize teslîm itmek üzre ve bâzirgânlarımıza 

biribirimize varup gelüp tarafeynden zulm ü ta‘addî olunmayup kānûn-ı 

kadîm üzre tarafeynden gümrükleri alınmak üzre. Ve hudûdlarımız felân, 

felân ve felân ve felân yirlerden olup muharrirler tahrîr idüp kat‘ olunan 

yirlerden tarafeynin rızâları olduğı üzre zabt u rabt olunup biribirlerine 

haddinden ziyâde tecâvüz itmeyüp sulha mürâ‘ât oluna. Ve bunların birisi 

sulha rağbet itmeyüp zulm ü ta‘addîsi zuhûr ider ise Şer‘an ve kānûnen 

muhkem haklarından geline, gavrına irdikden sonra mâddenin. Ve beyni-

mizde sınırdaş olup üzerine taraflarımızdan hâkimler ve voyvodalar ta‘yîn 

olunup tiz elden düşmenlerimiz zuhûr ider ise biribirimize haberler irgü-

rüb ifâde vü i‘lâm [314a] idüp biribirlerine imdâd u i‘ânet eylemek üzre 

ve kıs alâ hâzâ.”
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Tertîb-i sikke ve tashîh-i sikke, fî 11 Receb, sene 1140

Târîh-i mezbûrda sâdır olan fermân-ı âlî böyledür ki, “Fî mâ-ba‘d şehr-i 

İstanbul ’da ve Memâlik-i Mahrûse’de kesik para ve züyûf akça geçmeyüp 

bi’z-zât Darbhâne-i Âmire’de kat‘ olan akça geçsün.” diyü fermân-ı âlî sâdır 

olup etrâf [u] eknâfa mahsûs mübâşirler ta‘yîn ve kara tarafına ve gerek 

deryâ tarafına ne mikdâr kapular var ise âdemler ta‘yîn olunup, mülte-

zimler tarafından gelen akça ki gerek nukūd ve sülye ve kesik para doğru 

Darbhâne-i Âmire’ye ahz olunup ve bundan mâ-‘adâ beş yüz kîselik cedîd 

Mısr-ı fâkıra (ه ــ א ) parası dahi Hazîne-i Hümâyûn’dan ihrâc olunup ak-

lâm hâcelerinden bir [i]ki kaç kimesnelerin ve ba‘zı vezîr ağaların[ın] dahi 

zikr olunan beş yüz kîselik parayı yedlerine tevzî‘ u teslîm olunup kimisi 

Gelincik  Çârşûsı’nda ve kimisi Bâzâristân ’da ve kimisi dahi Aksarây ’da ve 

kimi Şehzâde Câmi‘i  semtinde hâzır u âmâde olup kesik parayı ve nukūdı 

herkesin yedlerinden ahz olunup ve vezn idüp, hesâbda değil dirhemine 

göre hesâb idüp ona göre yedlerine cedîd para virile. Bu minvâl üzre oldu-

ğı mâl-i mîrî vâfir fâ’ide göre ve sâ’ir nâs kemâl mertebe zarardan hâlî ola. 

Çünki dellâllar nidâ olunup ba‘zıları rağbet idüp fermân-ı âlîye imtisâlen 

varup cedîd paraya akçasın tebdîl eyledikde zararı ne mikdâr oldukda çâr-

şû-yı pâzârda alış ve veriş münkatı‘ olup ve bâ-husûs ki kapulardan dahi 

ta‘yîn olunan mübâşir gelen akçayı ahz u kabz eylediklerinde vâfir nizâ‘ u 

gavgāya mü’eddî olacağı nümâyân oldukda göz yanıkdırup yine evvelki 

minvâl üzre karâr-dâde oldı, meşveret ile ve mülâhaza ile olunmaduğın-

dan. Yohsa ve eger meşveret ile olup husûs-ı mevâddın tashîh-i sikke olup 

ve şehr-i İstanbul’da ve Memâlik-i Mahrûse’de fî mâ-ba‘d kesik para bu-

lunmayup ve cedîd para yürürdi velâkin mîrî beş yüz kîseden mütecâviz 

akçadan çıkmak iktizâ iderdi. Bin yüz kırk senesinin mâh-ı Receb-i şerî-

fin on birinci güni Hazret-i Vezîr-i A‘zam hazretleri Dergâh-ı Âlî Yeniçeri 

Ağası’na hitâben fermân-ı âlî sâdır oldı ki: “Yeniçeri ocağında rûz-merre 

vâki‘ olan mahlûlât senin ma‘rifetinle ve Sekbânbaşı ma‘rifetiyle ve Kul 

Kethudâsı ve Yeniçeri Efendisi ma‘rifetleriniz ile zabt u rabt olunup bir 

ferde virilmeyüp tâ ki ihrâc olunacak ulûfe mevâcibi bağlanmazdan mu-

kaddemce bi-nefsihî kendün getürüp ve mahlûlât-ı mezbûrı kendün arz 

idüp ocâğ-ı mezbûrun emekdârları ve ocağa hizmeti sebkat itmiş olup ve 
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alîl olanlara dahi merhamet olunup herkese tekā‘üdlük ihsân-ı hümâyûn 

oldukdan sonra bâkî kalan mahlûlât hazîne-mânde olunmak üzre fermân-ı 

âlî sâdır olmağla bunun hilâfından be-gāyet ihtirâz idesiz.” 

[314b] Beyân-ı ilçi-i Devlet-i Aliyye ’den Isfahân  hâkimi Eşref Hân ’a 

gidecek ilçidür ki zikr olunur

Sâbıka Yenişehr  monlâsı olan Râşid Efendi ’yi münâsib görmekle hân-ı 

mezbûr ile iktizâ iden tekellümâta murahhas olup bin yüz kırk bir sene-

si Muharremü’l-harâm’ın evâhirinde Dolmabâğçe  nâm mahalde Hazret-i 

Şehriyârî içün haymeler ve sâyebân kurılup ilçi-i mezbûrı mükemmel alay 

ile ol mahalden huzûr-ı hümâyûnda uğradup dâmen-bûs ve devlet-me’nûs-

ları ile şeref-yâb oldukda kendüsine hil‘at-i fâhire ilbâs buyurılup ve ket-

hudâsına dahi ilbâs buyurılup ol mahalden yigirmi beş aded kebîr kayıklar 

ile Üsküdar ’a geçüp Haydarpaşa  nâm mahalde nüzûl eyledi. Devlet-i Aliy-

ye ’den Eşref Hân ’a ilçi-i mezbûr yediyle irsâl olunan bir mücevher sorguç 

ve mücevher bir aded seyf ve bir aded serâsere kaplu sırt semmûr kürk ve 

bir ad[ed] mükemmel takımı ile altun mücevher raht ve bir aded mücev-

her eğer. İlçi-i mezbûrun Mekke -i Mükerreme mevleviyyeti pâyesi olmağla 

ref‘ olunmayup ve tekrâr kendüye Rûmili  pâyesiyle mîr-i mîrânlık ihsân-ı 

hümâyûn olunmuşdur, fî 11 S, yevm-i pençşenbih, sene 1141. 

Târîh-i mezbûrda ilçi-i mezbûr Haydarpaşa  mahallinden hareket idüp 

cânib-i Isfahân ’a revâne oldı.

Hazret-i Silâhdâr-ı Şehriyârî olan Mehemmed Ağa ’ya vezâret virilüp 

vezâret unvânıyla eyâlet-i Erzurum  tevcîh ve dâmâd-ı Şehriyârî dahi ol-

muşdur, fî 11 R, sene 1141.

Mîrâhûr-ı Küçük, Sadr-ı A‘zam hazretlerinin yeğeni olup mukaddemâ 

kendülerine ve Silâhdâr-ı Şehriyârî Mehemmed Ağa ’ya dahi ma‘ân dâmâd-ı 

Şehriyârî olmak üzre kendülerine birer aded çuka ferâceye kaplu sırt sem-

mûr kürk ilbâs buyurılup ve Rûmili  pâyesiyle mesrûr olmuşlar idi. Bu def‘a 

dahi Mîrâhûr-ı Sânî Mustafâ Paşa ’ya Hazret-i Sadr-ı Âlî huzûrında serâsere 

kaplu sırt semmûr kürk ilbâs buyurılup ve Sivas  eyâleti dahi kendülerine 

tevcîh-i vezâret unvânıyla ve Sâhib-i Devlet hazretlerinin bi-nefsihî kendü-

lerinin takımıyla sarâydan alay ile getürilüp kendüsinin mutasarrıf olduğı 
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Elmâs Paşa  birâderinin sarâyı Gedikpaşa’daki Akarçeşme ’de olmağla sarây-ı 

mezbûra nüzûl olundı, fî 12 R, yevm-i pazarirtesi, sene 1141.

Mîrâhûr-ı Sânî Silâhşôr-ı Şehriyârî ağalarından Kara Mehemmed  Pa-

şa ’ya362 ihsân olundı. Ve Silâhdâr Ağa yolıyla çukadârî-i Şehriyârî olan 

Hammâmcı Ebûbekir  “Ağa” lakabıyla rütbe-i âlîye nâ’il-i merâm olup ve 

çukadâr-ı Şehriyârî yolıyla Kilâr-ı Âmire’den gitme Küçük Ebûbekir Ağa  

nâ’il-i rütbetü’l-merâm olmuşdur, fî 11 R, sene 1141.

Silâhdâr-ı Şehriyârî Enderûn -ı Hümâyûn ’dan çıkup Sadr-ı Âlî hazretle-

rinin huzûrında serâsere kaplu sırt semmûr kürk ilbâs buyurılup Süleymâ-

niyye  kurbındaki hânesine alayı revâne ve nüzûl eylediler, fî 15 R, yevm-i 

çehârşenbih, sene 1141.

[315a] Akd-i nikâh, fî 15 R, yevm-i pençşenbih, sene 1141,

be-kavl-i takvîm

Târîh-i mezbûrda Silâhdâr-ı Şehriyârî-i sâbık Vezîr Mehemmed Paşa  

Dâmâd-ı Şehriyârî ve Mîrâhûr-ı Sânî-i sâbık Vezîr Mustafâ Paşa  dâmâd-ı 

Şehriyârî363 olup yevm-i mezbûrda taraflarından kendülerinin kethudâları 

vekîlleri olup nişânı dahi Vezîr-i A‘zam Kethudâsı sa‘âdetlü Mehemmed 

Paşa dahi alay ile Dârü’s-Sa‘âde Ağası’na teslîm olunmak üzre azîmet ve 

sağdıç, Silâhdâr Mehemmed Paşa ’nın, kubbe-nişîn olan Hâfız Ahmed 

Paşa  ve Mustafâ Paşa hazretlerinin sağdıcı birâderi et-Tevkî‘î Alî Paşa  olup 

Vezîr-i A‘zam hazretleri ve Şeyhu’l-İslâm Efendi hazretleri dahi takımla-

rıyla Kubbealtı ’na cem‘ olup Dârü’s-Sa‘âde Ağası sultânlar hazretlerinin 

vekîlleri olup Zeyneb Sultân ’ı Mustafâ Paşa ve Â’işe Sultân ’ı Silâhdâr Me-

hemmed Paşa tezvîcliğe akd-i nikâh olunmuşdur, onar bin eşrefî altuna. 

Ve Vezîr-i A‘zam hazretlerine serâsere kaplu sırt semmûr kü[rk] ve Şey-

hu’l-İslâm Efendi’ye beyâz çukya kaplu sırt semmûr kürk bir ve sağdıç olan 

paşalara dahi serâsere sırt semmûr kürk ve Dârü’s-Sa‘âde Ağası’na kürk iki 

ve sâ’irlerine dahi alâ-merâtibihim hil‘at-i fâhireler ilbâs buyurulmuşdur.

Fî 21 R, yevm-i çehârşenbih, sene 1141. Târîh-i mezbûrda Silâh-

dâr Mehemmed Paşa ’nın sultânının, Zeyneb Sultân ’ın cihâzı Enderûn -ı 

362 Bu sıfat “Ağa” olmalıdır.

363 “dâmâd-ı Şehriyârî” ifadesi sehven tekrar edilmiştir.



Târîh-i Göynüklü 369

Hümâyûn ’dan ihrâc ve Bâb-ı Hümâyûn ’dan ve Cebehâne öninden ve So-

vukçeşme ’ye ve ba‘dehû Şengül Hammâmı’nın öninden, Vezîr-i A‘zam 

Sarâyı öninden, Çatalçeşme ’nin öninden Dîvânyolı ’na ve Sultân Bâyezîd  

havlusındaki Buğdaycılar  Kapusı’ndan ve Kazgancılar  öninden ve Sarây-ı 

Atîk  Kapusı öninden Silâhdâr Mehemmed Paşa ’nın sarâyına ve kavânîn-i 

Osmânî ve tertîb-i alay ile nüzûl olundı.

Fî 22 R, yevm-i pençşenbih, sene 1141. Yevm-i mezbûrda Zeyneb 

Sultân ’ı Enderûn -ı Hümâyûn ’dan azîm alay ile bin[dür]üp, vüzerâ-yı izâm 

ve ocak ağaları ve aklâm hâceleri ve gediklü zu‘amâ ve çavuşân tertîb-i alay 

ve ihtişâm ile bâlâda tahrîr olunduğı mahallerden uğradup yevm-i mezbûr-

da sarây-ı mezbûra nüzûl olundı, fi’t-târîhi’[l-mezbûr]. 

Fî 6 Ca, yevm-i çehârşenbih, sene 1141. Târîh-i mezbûrda ve yevm-i 

mezbûrda Şehzâde-i civân-baht Sultân Süleymân ’ın hemşîresi Zeyneb 

Sultân ’ın cihâzı Kaya Sultân Sarâyı’ na ihrâc olunup Mustafâ Paşa ’nın sağ-

dıcı olan birâderi et-Tevkî‘î Alî Paşa  hazretlerine teslîm olunup tertîb-i 

kavânîn-i alay üslûb üzre sarây-ı mezbûra nüzûl olundı.

Fî 7 Ca, yevm-i pençşenbih, sene 1141. Târîh-i mezbûrda, eyyâm-ı 

mezbûrda Hazret-i Vezîr-i A‘zam ve Şeyhu’l-İslâm ve Kapudân Mustafâ 

Paşa  ve Nişâncı Alî Paşa  ve Hâfız Ahmed Paşa  ve Silâhdâr-ı sâbık Me-

hemmed Paşa  ve Genc Mehemmed Paşa  ve Kapucılar Kethudâsı-i sâbık 

Mustafâ Paşa ve Hazret-i Kethudâ Paşa ve ocâğ-ı yeniçeriyân-ı Dergâh-ı 

Âlî ve ser-bevvâbânân ve ağayân-ı gediklüyân-ı müteferrikān-ı Dergâh-ı 

Âlî ve çavuşân-ı Dergâh-ı Âlî ve ağayân-ı ocâğ-ı sipâhiyân-ı [Dergâh-ı] Âlî 

ve zâbitân-ı ocak, ağayân-ı cebeciyân ve topcıyân ve araba-i top ve hâce-

gân-ı Dîvân-ı Hümâyûn tertîb-i kavânîn üzre Sarây-ı Hümâyûn’a nüzûl 

ve tertîb-i alay üslûb üzre Zeyneb Sultân ’ı Sarây-ı Hümâyûn’dan ihrâc 

ve tertîb-i alay üzre Bâb-ı Hümâyûn ’dan ubûr, Ayasofya  Hammâmı’nın 

öninden Sovukçeşme ’den Alay Köşki ’nin yanından Şengül Hammâmı’nın 

öninden Çatalçeşme ’den Dîvânyolı ’na ve At Meydânı ’ndan Tavukcılar 

kâr-hânesinin öninden ve arabacılar kâr-hânesinin öninden Âhûrkapu ’ya 

otlık anbârının öninden dik yukarı sarây-ı mezbûra nüzûl olundı. Hevânın 

gāyetle letâfetine musâdif olmakla erbâb-ı seyre göre bir haylî safâlanup 

du‘â-i hayr-ile şevketlü Pâdişâhımızı nâs yâd eylediler. 
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[315b] Fî 12 Ca, yevm-i salı. Târîh-i mezbûrda Vezîr-i A‘zam Kethudâ-

sı Mehemmed Paşa  hazretleri kendü sa‘âdet-hânelerinde şevketlü Pâdişâ-

hımıza helvâ ziyâfeti eylemişlerdür. Kapudân Paşa hazretleri dahi kendü 

sarâyında Hünkâra helvâ ziyâfeti eylemişlerdür, fî 16 Ca, sene 1141.

Fî 19 Ca, sene 1141. Târîh-i mezbûrda Fransız  balyozı ile ve Nemçe  

balyozı Dîvân-ı Hümâyûn’a gidüp huzûr-ı hümâyûnda hil‘at-i fâhireler 

ilbâs buyurılup nâmelerin teslîm eylemişlerdür. Ve bundan sonra ulûfe ya-

zusı dahi olmuşdur.

Defterdâr İbrâhîm Efendi  on seneden mütecâviz defterdârlık hizmetin-

de mütemâdî olup bir seneye karîb hastalığı yevmen fe-yevmen müştedd 

olup, âhirü’l-emr ecel-câmın nûş idüp bin yüz kırk bir senesinin mâh-ı Re-

cebü’l-ferd’in gurresi pazarirtesi gicesinin nısfü’l-leylde dâr-ı fenâdan dâr-ı 

bekāya rıhlet idüp ale’s-seher taraf-ı Şehriyârî’den hânesini ve etbâ‘larının 

hânelerini memhûrlanmak üzre ta‘yîn olunan Çavuşbaşı İsmâ‘îl Ağa  ve 

Başbâkî Gulâmı Emîn Mehemmed Ağa  bunlar gelüp ve hânelerin mem-

hûrlayup kırk nefer çavuşân-ı Dergâh-ı Âlî neferâtlarından bekçi ta‘yîn 

olunmuşdur. Ve Defterdâr Efendi otuz senesinde başmuhâsebe kîsedârı 

iken hacc-ı şerîfe gidüp ve kendü eliyle Zemzem-i şerîfde kendüsinin kefe-

nin zemzemleyüp vâfir müddet hıfz idüp, “İktizâ ider, itdüği vakit hâzır u 

âmâde eyledim.” ümmîdiyle. Kendü hânesi Şehzâdebaşı ’nda olup ve mu-

kaddemâ hazînedârlığı hizmetinde olan el-Hâcî Yûsuf  ’un hânesi Kādî-as-

ker Câmi‘i  kurbında olup tebdîl-i mekân itmek üzre hâne-i mezbûrda bu-

lunmağın, gerek kendü hânesi ve gerek hazînedârın hânesi mührlenmek ile 

hâzır u âmâde itdüği kefen memhûrlanan odalarda bulunmağın nasîb ol-

mayup meyyiti odadan ihrâc ve Dîvânhâne’ye bırağılup ve üzerine bir köh-

ne yorgan atıvirüp ol hâl ile kalup, ba‘dehû merhûmun hizmetinde olan 

yorgancılar zümresinde[n] Yorgancı Abdî  dimekle ma‘rûf kimesne kendü-

siyle bir mikdâr hesâbı var imiş. Mezbûr Abdî hesâbın görmek sevdâsıyla 

gelüp görse ki efendi merhûm olmuş, ancak meyyit yatur, huddâmdan 

bir kimesne yok. Çünki ahvâl böyledür, çârşûya gidüp kefen ve techîz [ü] 

tekfîn görüp bir mikdâr âdemler peydâ idüp Sultân Mehemmed Câmi‘i  

şerîfinde namâzın kılup defn iderler. Ve yirine Dâmâd Mehemmed Paşa  

merhûmun küçük oğlu İzzet Alî Beğ  defterdâr mektûbcılığı hizmetinde is-
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tihdâm olunup ve bir sene mikdâr merhûmun defterdârlık umûrına vekîli 

olup mâh-ı mezbûrun ikinci güni mezbûr Alî Beğ’e tevcîh olunmuşdur.

Ve Pâdişâh-ı âlem-penâh hazretleri, “Merhûm olandan bin beş yüz kîse 

matlûbumdur.” diyü hatt-ı hümâyûn sâdır olup Hazret-i Dâmâd-ı Şeh-

riyârî Vezîr-i mükerrem İbrâhîm Paşa  hazretlerinin şefâ‘atleri ve recâ it-

mekle beş yüz kîsesi afv, bin kîse akça tahsîl olunmak üzre fermân-ı âlî dahi 

sudûr itmekle merhûmun kethudâsı hizmetiyle mukayyed olan Soğancı-

başı Ahmed Ağa  ve Hazînedâr-ı sâbık Yûsuf ve hâliyâ hazînedârı Sâlih ve 

mührdârı ve mehterbaşısı yedi nefer kimesne ahz olunup kendülerinden 

Kethudâ-i Paşa-i Sadr-ı Âlî hazretleri merhûmun mâlını su’âl buyurduk-

larında cümlesi inkâr eylemeleriyle bostâncılara habs ve furûna virilmek 

üzre tenbîh olunup, iki üç günden sonra yedi nefer kimesneyi tekrâr ihrâc 

olunup habsden ara yire ricâl-i devletden ba‘zı kimesneler girüp, “Bin kîse 

akça matlûbdan iki yüz kîse akça noksân bulur ise sekiz yüz kîse akçayı 

bizler ta‘ahhüd ideriz tekmîline.” Ve bu yedi nefer kimesnelerden, “Bizler 

dahi tahsîl ideriz.” dimeleri ile rûznâmçe-i evvel olan Kıbleli-zâde Mehem-

med Efendi  ve Matbah Emîn[liğ]i Halîl Efendi  ve Başbâkî Gulâmı Emîn 

Mehemmed ve Kassâbbaşı Ağa sekiz yüz kîse akçanın tamâmen teslîm-i 

hazîne olmak üzre kefîl olmuşlardur. Kethudâsı Ahmed Ağa  da altı nefer 

kimesneye kefîl, velâkin nukūd çıkup ve merhûmun hânesi ve yalısı dahi 

kabz olunup ve akārâtı dahi hesâb olunup bunlar dahi hesâba [316a] mah-

sûb olup, ba‘dehû aşağı varıldıkdan sonra ne mikdâr kalur ise cem‘ idüp 

teslîm ideler. Gerek merhûm olan defterdârdan ve gerek kethudâsından 

matlûb olan mâl devede kulak değillerdür. Tafsîl üzre tahrîr eyledim anun 

içün ki, cümlenin ma‘lûmıdur.

Cizye Muhâsebecisi Yeğen Mehemmed Efendi  merhûm olup, fî 4 Re-

ceb, sene 1141, cizye muhâsebeciliği Matbah Emîni Halîl Efendi ’ye tevcîh 

ve matbah emânetliği dahi Râmî Hazînedâr Süleymân Efendi ’ye tevcîh, 

beher sene bin gurûş tenzîli ve noksânı ile kabûl eylemişdür, fî 5 Receb, 

sene 1141.

Bin yüz kırk bir senesinin mâh-ı Receb-i şerîfin on üçünci güni Gence  

Muhâfızı Vezîr-i mükerrem Sarı Mustafâ Paşa ’dan kā’imeler ve mektûb-

lar geldi ve ma‘an bu def‘a yine Diyârbekir  vâlîsi olup Vezîr-i mükerrem 



372 METİN

Kürd İbrâhîm Paşa  isyân üzre olup itâ‘at eylemeyüp ve Lezgi  tâ’ifesi dahi 

Şâhseven  ile yek-dil ve yek-cihet olup kendü hâllerinde olmayup ve mü-

ceddeden feth u teshîri müyesser olup yed-i İslâm’a munzamm olan mem-

leketlerin kurâ re‘âyaların ve askerî tâ’ifelerinden nicelerin katl ve mâlların 

nehb [ü] gāret itmelerin Der-i devlet-medâr’a bundan mukaddem arz u 

i‘lâm itmeleriyle Diyârbekir Vâlîsi İbrâhîm Paşa hazretleri ol cânibe ser-as-

ker ta‘yîn ve bilesince mîr-i mîrânlarından nice paşalar eyâletleriyle ta‘yîn 

ve Monlâ Dâvûd ’un üzerinde Şemakı  Hânlığı def‘ ve kendüsi sû-i tedbîri 

hasebiyle mahbûs Bozca Adası’na kal‘a-bend olmak üzre ihzâr olunup Der-

gâh-ı Mu‘allâ kapucılarıbaşılarından Dervîş Mehemmed Ağa ’nın nizâmı 

üzre Monlâ Dâvûd’un yirine Şemakı Hânlığı Serhây Hân  öteden berüye 

âbâ vü ecdâdı hân-zâde ibn-i hân-zâde olmağla hânlık kendüye tevcîh ve 

Şemakı’ya mutasarrıf olup ve Lezgi tâ’ifesinin üzerine dahi başbuğ olup 

on beş binden mütecâviz güzîde tüfeng-endâz asker ile mezbûr İbrâhîm 

Paşa hazretlerinin yanına ta‘yîn olunmuş idi. Otuz bin mikdârı asker ile 

mevcûd olup ve Şâhseven Kızılbâş-ı bed-ma‘âşların üzerine başbuğ olan 

Mugan  Hânlarhânı ve Abdurrezzâk Paşa  bunların ikisi dahi ibtidâ şark 

seferi zuhûrında ve Revan  fethinde Devlet-i Aliyye ’ye tebe‘iyyet idüp ken-

dülerine azîm ikrâm olunmuş, sonra isyân idüp karârı firâra tebdîl ve Şâh-

seven semtine rağbet idüp ve azîm asker cem‘ idüp elli binden mütecâviz 

asker cem‘ idüp Serhây üzerine gelüp azîm ceng olunup, bi-hamdillâhi 

Te‘âlâ on binden mütecâviz askeri tu‘me-i şemşîr ile helâk ve kendüleri 

dahi ele girüp esîr olup kusûrı dahi itâ‘at idüp re‘âyâlığı kabul itmeleriyle 

on binden mütecâviz hâne cem‘ olup Anadolı ’ya iskân olmak üzre arz u 

i‘lâm eylemişler. Târîh-i mezbûrda müjde haberleri ve kā’imeleri geldi ve 

kendülerine serâsere kaplu sırt semmûr kürk ve sâ’irlerine dahi hil‘at-i fâhi-

re ilbâs buyurulmak üzre irsâl olundı, fî 23 Receb sene 1141. 

[316b] Berâ-yı tevcîhât, fî 17 L, yevm-i pazar, sene 1141

Târîh-i mezbûrda tevcîhât olunup ibtidâ mukarrer olunanlar hil‘at-i fâ-

hire ilbâs buyurulanlardur ki, zikr olunur: Defterdâr-ı Evvel Efendi, Şıkk-ı 

Sânî Efendi, Şıkk-ı Sâlis Efendi, Emîn-i Defter-i Hâkānî Abdullâh Efen-

di , Emîn-i Darbhâne Küçük İmâm Mehemmed Efendi  üçünci senedür, 

Emîn-i Tersâne-i Âmire Cîn Ahmed Ağa  dördünci sene, Emîn-i Şa‘îr Sü-
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leymân Efendi  sekizinci sene, Emîn-i Matbah-ı Âmire Süleymân Efendi, 

Râmî hazînedârı ikinci sene, Rûznâmçe-i Evvel Kıbleli-zâde Mehemmed 

Efendi  dokuz sene menâsıb içinde olup iki sene rûznâmçeliğidür, Baş-

muhâsebecisi Abdullâh Efendi ikinci seneliği, Cizye Muhâsebecisi Halîl 

Efendi  ikinci senesi, Başbâkî Gulâmı Mehemmed Emîn altıncı seneliği, 

Mevkūfâtî Ebûbekir Beğ efendi hazret-i çukadâr-ı Şehriyârî-i sâbık üçünci 

seneliği, Âsitâne  bârûthâneliği Arnavud  Mehemmed Ağa , sercebe-i Ab-

dullâh beşinci seneliği, Topcıbaşı Ağa dördünci seneliği, Nâzır-ı Tophâne 

Bodur Ahmed Efendi ’ye üçünci sene, şehr emâneti Mehemmed Efendi’ye 

ikinci sene,364 Arabacıyân-ı Top Ağa üçünci seneliği, ocâğ-ı mezbûrun baş-

kethudâlıkları dahi ma‘an hil‘atler ilbâs olunmuşdur.

Berâ-yı tevcîhât-ı menâsıb, fi’t-târîhi’l-mezbûr: Yeniçeri efendiliği Yi-

girmisekiz Çelebi ’ye, Anadolı  muhâsebeciliği Arz-ı hâlci Fehm Mustafâ 

Efendi ’ye, sipâh kitâbeti hamîr kitâbeti ile meşhûr olan Re’îs Kethudâsı 

Ahmed Efendi ’ye, silâhdâr kitâbeti Çavuş Ahmed Efendi ’ye tâbi‘ İmâm-ı 

Evvel-i Şehriyârî Efendi’[ye], tezkire-i mâliye Râmî Paşa -zâde’ye, mukābe-

le-i süvârî es-Seyyid Firdevsî Efendi ’ye, mukābele-i piyâde Sarây-ı Atîk  te-

berdârları Atîk-i sâbık Abbâs Efendi ’ye, rûznâmçe-i küçük Merâmî Ahmed 

Efendi ’ye, cebeciler kitâbeti Hazîne Kâtibi Ahmed Efendi’ye üçünci def‘a.

Hil‘at-i fâhire ilbâs olunmayup yedlerine ru’ûs-ı hümâyûn virilüp, fi’t-târî-

hi’l-mezbûr: Büyük Kal‘a Sâlim Efendi ’ye, tâbi‘-i Kapudân Paşa, ikinci def‘a; 

Küçük Kal‘a Adlî Efendi ’ye; küçük evkāf Mehemmed Efendi’[ye] , tâbi‘-i 

Nişâncı Paşa; başmukāta‘a Kılıç Alî Paşa -zâde Mehemmed Efendi ’ye; İstan-

bul  mukāta‘acılığı [D]ürr[î]-zâde’ye; taşra kâğız emînliği Reşîd hânendeye; 

Piskopos,  Kethudâ Beğ hazretlerinin mektûbcı hulefâlarından Hâlisâ Efen-

di ’ye, ibtidâki mansûbıdur; târîhcilik Aydın  Muhassılı Abdullâh Paşa ’nın 

dîvân efendisine, ibtidâki mansûbıdur; Avlonya  hâceliği Kapudân İbrâhîm 

Paşa ’nın dîvân efendiliği hizmetinde olan efendiye, Bursa  hâceliği dahi.

Ve bunlardan mâ-‘adâ on beş yigirmi kadar ihtiyârlara surreler virilüp 

herkese mikdârınca ikrâm olundı. Sipâh  ağalığı Mehemmed Ağa ’ya, silâh-

dâr ağalığı Kaddî Halîl Ağa ’ya tevcîh.

364 “Nâzır-ı Tophâne Bodur Ahmed Efendi’ye üçünci sene, şehr emâneti Mehemmed Efendi’ye ikinci 

sene”: Derkenârdadır.
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Fî 13 Za, sene 1141. Hâlâ Kırım  Hânı Mengli Girây  Hân’ın terbiyeti 

ve ahvâli beyânındadur

Bundan akdem Âsitâne ’ye gelüp Kumkapu  kurbında sâbıkā defter 

emîni olan merhûm Mustafâ Efendi ’nin hânesinde ikāmet üzre olan 

celâdetlü Mengli Girây  Hân hazretleri yine Kırım  cânibine gitmesi fer-

mân-ı âlî buyurulmağla Sadr-ı A‘zam hazretlerinin sarâylarından Dâvûd-

paşa Sahrâsı ’na hâzır u âmâde olunan yemeklik sâyebânına varınca azîm 

alay tertîb olunup, işbu bin yüz kırk bir senesinin mâh-ı Zi’l-ka‘de’si-

nin on üçünci yevmü’l-hamîs güni sâ‘at üçde iken Âsitâne’de mevcûd 

bulunan vüzerâ-yı izâm hazretleri Vezîr-i mükerrem Kapudân Mustafâ 

Paşa , Vezîr-i mükerrem Nişâncı Alî Paşa , mutasarrıf-ı Haleb  Vezîr-i mü-

kerrem Aydın  Vâlîsi Abdullâh Paşa , Vezîr-i mükerrem Silâhdâr-ı sâbık-ı 

Şehriyârî Mehemmed Paşa , mutasarrıf-ı Erzurum  Yeğen Mustafâ Paşa , 

mutasarrıf-ı [...] ve Sipâh ve Silâhdâr Ağaları ve kapucıbaşı ağaları ve 

aklâm hâcegân efendileri tertîb-i kavânîn üzre ve Yeniçeri Ağası ve Ye-

niçeri Efendisi kānûnları üzre ve ocâğ-ı cebeciyân-ı Dergâh-ı Âlî kâtib 

efendileri ve ocâğ-ı topcıyân-ı Dergâh-ı Âlî kâtibleri ile ve ocâğ-ı araba-

cıyân-ı top kâtibleri ile ve bu zikr olunan ocaklar ağaları ve zâbitânları 

ve şorbâcıları ile yollu yollarıyla ve kā‘ide-i tertîb-i alay-ı Osmânî üzre 

rûz-merre isti‘mâl eyledikleri kisveleri ile Hân-ı âlî-şân ve Hazret-i Sadr-ı 

Âlî ile ma‘an ubûr eylediklerinde [317a] selâmlarına muntazır olmak 

üzre Topkapusı  hâricinde saf be-saf tertîb üzre durdılar. Ve zikr olunan 

vüzerâ-yı izâm ve gediklü müteferrika ve çavuşân cümlesi Hazret-i Sadr-ı 

Âlî Sarâyı’na cem‘ olunup ve ba‘dehû Sarây-ı Hazret-i Sadr-ı Âlî’den ha-

reket olundukda ve esnâ-yı râhda ibtidâ çavuşân-ı Dîvân-ı Âlî ve ba‘dehû 

ağayân-ı Hazret-i Sadr-ı Âlî ve ba‘dehû gediklü müteferrika çavuşân ve 

ba‘dehû gediklü zu‘amâ-yı Dergâh-ı Âlî ve hâcegân ve Defterdâr ve Re’î-

sü’l-Küttâb efendiler ve ba‘dehû kapucıbaşı ağalar ve ba‘dehû bölükhâ-i 

erba‘a ve ba‘dehû Sipâh ve Silâhdâr ağaları ve ba‘dehû Tezkire-i Evvel ve 

Sânî efendiler ve ba‘dehû vüzerâ-i izâm hazretleri bi’l-cümle ikişer iki-

şer ve ba‘dehû Hân-ı âlî-şân hazreti yemîn ü yesârda Hazret-i Sadr-ı Âlî 

vezîr-i Aristo-tedbîr Dâmâd-ı Hazret-i Şehriyârî İbrâhîm Paşa  ve ba‘dehû 

Rûmili  pâyesiyle kethudâlık hizmetleriyle şeref-yâb olan Mehemmed 
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Ağa  ve ba‘dehû mektûbî-i Hazret-i Sadr-ı Âlî ve mektûbî-i kethudâ-i 

Sadr-ı Âlî ve ba‘dehû mehterhâne[-i] tabl ve ba‘dehû ağayân-ı Enderûn -ı 

Hazret-i Sadr-ı Âlî minvâl-i meşrûh üzre Sarây-ı Sadr-ı Âlî’den hareket 

ve Dâvûdpaşa’da yemeklik sâyebânına nüzûl olunup, ba‘de’t-ta‘âm Sadr-ı 

Âlî kendü sâyebânından Hân-ı âlî-şân ve vüzerâ-yı izâm oldukları sâye-

bâna gelüp Kethudâ-yı Sadr-ı Âlî Mehemmed Ağa ba‘zı nizâm-ı Kırım 

içün on kadar fermân-ı âlî getürüp Sadr-ı A‘zam hazretlerine teslîm, an-

lar dahi Hân-ı âlî-şâna teslîm ve ba‘dehû bir kırmuzı atlas kîse derûnında 

adedi nâ-ma‘lûm vâfir altun Hân-ı âlî-şân hazretlerine hediyye virüp ve 

bir mükemmel donanmış dorı esb çeküp Hân-ı âlî-şânın yanında olan üç 

sultânlara dahi birer avuç her birine ihsân idüp ve ba‘dehû esnâ-yı râhda 

sarf eylemek içün yine başka bir kîse içinde bir mikdâr altun dahi Hân-ı 

âlî-şânın kendüsi recâ idüp kapucıbaşı olan Karaferkulak (ق ــ ه  ــ ) 
İbrâhîm Ağa  Hân hazretleriyle ta‘yîn olunmağla ana teslîm olunup 

ba‘dehû sâyebânda Sâhib-i Devlet ile vedâ‘ idüp Sadr-ı A‘zam hazretleri 

sâyebânda kalup, yine kemâ-fi’l-evvel zu‘amâ ve ağayân-ı Sadr-ı Âlî ye-

meklikden bir mil kadar yemîn [ü] yesârda selâma durup vüzerâ-yı izâm 

hazretleri ve Kethudâ-i Sadr-ı Âlî sâyebânda Hân hazretleri ile ma‘an bi-

nüp bir mil mikdârı vüzerâ-yı izâm gidüp, ba‘dehû Hân hazretleri ma‘an 

bindirilüp bir mil mikdârı vüzerâ-yı izâm gidüp, ba‘dehû Hân hazretle-

rini selâmlayup veda‘ ve avdet idüp Kethudâ-i Hazret-i Sadr-ı Âlî yalnız 

[Hân] hazretlerinin yesârında vüzerânın avdetinden sonra bir mil kadar 

dahi gidüp anlar dahi vedâ‘ ve avdet eyledikleri işbu mahalle şerh virildi, 

fî 13 Za yevm-i pençşenbih, sene 1141. 

İlçi Râşid Paşa  âmed, fî 26 Za, yevm-i pençşenbih, sene 1141

Isfahân  hâkimi Eşref Hân ’a Devlet-i Aliyye ’den ta‘yîn buyurılan ilçilik 

ile Râşid Paşa  târîh-i mezbûrda hânesine nüzûl eyledi. Bundan mukad-

dem kendüsine fermân-ı âlî sâdır oldı idi ki, “Menzil ile ağırlığın bırağup 

gelesin.” diyü. Isfahân’[a] avdetinden Tebrîz  üzerine ubûr itmekle Tebrîz 

Muhâfızı Çavuşbaşı-i sâbık Vezîr-i mükerrem Mustafâ Paşa  hazretlerine ilçi 

Paşa mülâkî oldukda sâdır [olan] fermân-ı âlîyi kendüye teslîm ve mefhû-

mı ma‘lûm oldukda menzil ile gelmişdür. Ve yigirmi iki gün Isfahân’da ikā-

met idüp ve yigirmi iki günde iki kerre Eşref Hân’a mülâkî olup ve şehr-i 
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mu‘azzamın hâricinde mesîregâh olan mahallerde ilçi-i mezbûra dört def‘a 

ziyâfet olunup ve ikrâm olunmuşdur, el-uhdetü ale’r-râvî.365

Mine’l-acâ’ibi’l-garâ’ib

Çünki Isfahân  hâkimi Eşref Hân ’dan büyük ilçi çıkup Devlet-i Aliy-

ye ’ye yüz sürmek üzre geleceği muhakkak olmağla, Hazret-i Sadr-ı Âlî 

ve Dâmâd-ı Şehriyârî Vezîr-i zî-şân hazretleri şöyle murâd buyurdılar ki:

“Ecnebî devletin ilçisi memleketimize geldikde şehrimizi ma‘mûr ve şen 

[ü] âbâdân görsün, harâb görmesin.” diyü bin yüz kırk bir senesinin mâh-ı 

Zi’l-hicce’nin on beşinci güni şöyle fermân-ı âlî buyurdılar ki: “Şehr-i İstan-

bul ’da ve Hazret-i Eyyûb  Sultânî ’de ne kadar selâtîn366 cevâmi‘ ve mescidler 

ve medreseler ve mektebler var ise boya urılub ve mermerleri beyâz ve kireç 

iktizâ iden yirlere badana urılup ve dekâkînler ve hânlar dahi badana urılup 

pâk ve tathîr ola. Ve bundan mâ-‘adâ ilçi-i mezbûr içün Hazret-i Eyyûb 

Sultânî’de merhûm Hüseyin Paşa  Bakçası dimekle ma‘rûf ol mahalle nüzûl 

itdirile. Ve bundan mâ-‘adâ ilçi-i mezbûr Üsküdar ’a gelüp dâhil olup Âsitâ-

ne -i Sa‘âdet ’e ubûr eyledüği vakitde yol üzerinde olan yemîn ü yesârında 

olan hâneler ve dekâkînler mecmû‘ısı boyalı olup ve badana dahi urıla. Ve 

büyük gümrük ve kahve gümrüği dahi ta‘mîr olup ve hâzır [u] âmâde ola. 

Ve ba‘dehû tekrâr şehr-i İstanbul’da ne kadar hâneler ve dekâkînler ve hân-

lar dahi boyalı olup badana urıla. Ve Cebehâne-i Âmire’nin kapusı dahi 

yıkılup müceddeden yapılmasıçün fermân-ı âlî sâdır olup ve kapu-i mezbûr 

ağaçdan olmuşdı; bu def‘a Veliyyü’n-ni‘amı[mı]z Hazret-i Sadr-ı Âlî çerçi-

fesi mermer olup ve ne mikdâr mermer gider ise kendülerinin kîsesinden 

olmak üzre tenbîh ve ocâğ-ı mezbûra bir eser vaz‘-ı kadîme ilhâk olunmak 

üzre müceddeden yapıldı. 

[317b] Isfahân  hâkimi olan Eşref Hân  tarafından ilçi-i kebîr olmak 

üzre Devlet-i Aliyye  tarafına gönderdiği Şîrâz hâkimi olan Muhammed 

Hân  ki, Buluc  aşîretinden olup işbu bin yüz kırk bir senesi mâh-ı Zi’l-hic-

ce-i şerîfin yigirmi dördünci pençşenbih güni Üsküdar ’a karîb Kartal  men-

zilinden hareket eyledikde devletlü, inâyetlü vezîr-i Aristo-tedbîr dâmâd-ı 

365 “Sorumluluk rivayet edene aittir” manasında Arabî bir deyiş.

366 Metinde 
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Şehriyârî Sadr-ı A‘zam olan İbrâhîm Paşa  hazretleri tarafından Bostâncıba-

şı  Köprüsi dimekle ma‘rûf mahalde sâyebân ve haymeler kurılup, fî 24 Z, 

sene 1141, târîh-i mezbûrda rûznâmçe-i evvel olan Kıbleli-zâde Mehem-

med Beğ  kırk-elli mikdârı Enderûn -ı Sadr-ı Âlî ağalarından kırk mikdârı 

çukadâr ve sekiz mikdârı sakallu ağavât-ı bîrûn ve dokuz re’s mükemmel 

donanmış yedek atlar ile yemeklik olan mahalde muntazır ve ilçi-i mezbûrı 

mahall-i mezbûra nüzûl itdirüp, ba‘de’t-ta‘âm Sâhib-i Devlet tarafından bir 

re’s mükemmel donanmış esb çeküp ba‘dehû mahall-i mezbûrdan hareket 

ve yevm-i mezbûrda ilçi ile atbaşı berâber Kıbleli-zâde mutantanasıyla Üs-

küdar’da sâbıkā bostâncıbaşı olan Mustafâ Ağa ’nın sarâyına nüzûl itdirdik-

den sonra Kıbleli-zâde kendü tevâbi‘âtıyla İstanbul ’a geçüp ilçi-i mezbûrı 

Üsküdar’a nüzûl itdirdüği haberin virdikde Devlet-i Aliyye tarafından ilçi-i 

mezbûr yanında mihmândâr olmak üzre bâ-fermân-ı âlî ta‘yîn buyurılan 

sâbıkā Silâhdâr-ı sâbık İbrâhîm Paşa kethudâsı ve ba‘dehû Basra  defterdâ-

rı ve târîh-i mezbûrda Sadr-ı A‘zam hazretlerinin mektûbî halîfelerinden 

olan Yancıklı Mehemmed Beğ  yevm-i mezbûrda Üsküdar’a varup ilçi ile 

mülâkāt ve Üsküdar’da bir gice meks ve mâh-ı mezbûrun yigirmi altıncı 

cum‘airtesi güni Tersâne-i Âmire’den iki kıt‘a çekdirme sefînesi mükemmel 

donanup Üsküdar İskelesi’nde lenger-endâz olup yevm-i mezbûrda sâ‘at 

iki buçukda iken ilçi-i mezbûrı Mihmândâr Efendi ile bir çekdiriye ve ilçi 

kethudâsını sâ’ir tevâbi‘âtları ile bir çekdiriye tahmîl itdirüp lenger-endâz 

olan kalyonlardan ve yüz aded hâzır u âmâde olan Tophâne-i Âmire’de 

mevcûd olan toplar ve Kızkullesi ’nde mevcûd olan toplar ve Sarâyburnı ’n-

da yüz elli pâre toplar çekdiri-i mezbûr her birinin mukābiline geldikde 

konuş topları nişân olmak üzre atdıkda her birinden toplar şenlikleri itdi-

rilen büyük gümrüğe dâhil olup gümrüğe çıkup bir mikdâr teneffüs, kahve 

ve eşribe ve buhûr ile ikrâm olunup ba‘dehû tertîb-i kavânîn-i Osmânî 

üzre Balıkpâzârı  Kapusı’ndan alay ile Çavuşbaşı İsmâ‘îl Ağa  ile ilçi-i mez-

bûrun sağ cânibinde at başı berâber ubûr iderek sâ‘at dörtde iken tahmîs 

öninden, kitâbcıların ardından, Hâcepaşa ’daki cadde yola girilüp ba‘dehû 

Alay Köşki ’nin öninden, Sovukçeşme ’den, Hazret-i Sadr-ı Âlî’nin sarâyı 

öninden, Mahmûd Paşa  Câmi‘ -i şerîfinin nerdübân ayağından, Tarakçılar  

içinden, Eski Sarây Kapusı’nın öninden, Sultân Bâyezîd  Câmi‘-i şerîfinin 

Buğdaycılar  Kapusı’ndan, Vezneciler içinden, Şehzâde Câmi‘i  Eski Oda-
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lar ’ın öninden, Sultân Mehemmed Câmi‘ -i şerîfinin altı yanından, Yeni 

Odalar ’ın öninden ubûr iderek sekizinci sâ‘atde ta‘yîn olunan mahalle 

nüzûl olunmuşdur.

İhrâk-ı kebîr

Fî 4 Muharremi’l-harâm, yevm-i çehârşenbih,367 sene 1142. Târîh-i 

mezbûrda ve yevm-i mezbûrda sâ‘at on ikide iken Pôlâd  Kapusı’nın hâ-

ricinde keresteci dükkânında boya yapar iken revgan-ı neft âteşe dökilüp 

şedîd rûzgâra musâdif olmağla bi-emrillâhi Te‘âlâ ân-ı vâhidde kapudan 

içerüye âteş isâbet idüp her tarafa kol ve kol olup gitdikçe müştedd olup; 

bir ucı Hadîce Sultân ’ın yalısı kurbında, bir ucı Eğrikapu ’ya, bir tarafı 

Sultân Selîm  Câmi‘i  etrâfı, bir tarafı Hırka-i Şerîf olduğı mahalleye. Hâlâ 

Rûmili  Kādî-asker[i] bulunup Paşmakcı-zâde Çelebi ’nin hânesi dahi ihrâk 

bi’n-nâr olup Edirne  Kapusı’na varınca ol havâlîlerde olan mükellef sarây-

lar ve cevâmi‘ [u] mesâcidler ve hammâm ve hâneler ve on bir aded Rûm  

kilîsâsî ve beş aded Ermeni  kilîsâsî ve beş aded Yahûdîler kilîsâsî ihrâk olup 

on dokuz sâ‘at tamâmen yanup, rûzgâr kesildikde bi-emrillâhi Te‘âlâ âteş 

de teskîn olmuşdur. Vâfir Müslümânlar, vâfir sıbyânân, vâfir Yahûdî ve 

esvâbların dahi çıkaranlar, “Selâmete çıkardık.” diyenler çoğu yanmışdur. 

[318a] Fî 4 M, yevmi’l-cum‘airtesi, sene 1142. Târîh-i mezbûrda ilçi-i 

mezbûr sâkin olduğı mahalden gelüp Hazret-i Vezîr-i A‘zam hazretleri-

ne buluşup ve dâmen-bûs[î] idüp kendülerine tahsîs olan nâmesin virüp 

hil‘at-i fâhireler ilbâs olunmuşdur.

Fî 7 M, yevm-i salı, sene 1142. Târîh-i mezbûrda ulûfe ihrâc olundukda 

ne minvâl üzre kalbe dîvân olur ise ol minvâl üzre tenbîh ü te’kîd ve tezyîn 

olunup târîh-i mezbûrda ilçi-i mezbûr gelüp nâmesin ve Eşref Hân ’dan 

ta‘yîn olan hedâyâsın dahi teslîm idüp hil‘at-i fâhire ilbâs olunmuşdur.

Fî 15 M, sene 1142. Târîh-i mezbûrda şevketlü Pâdişâhımızın Sarây-ı Ce-

dîd-i Sultânî’de Bâb-ı Hümâyûn  kurbında mücedded yapılan çeşme tekmîl 

olunup eş-Şeyh Arab-zâde Efendi  du‘â idüp kurbânlar zebh olunup azîm 

ihsânlar dahi fukarâya atâ eylemişdür Hazret-i Sadr-ı Âlî. Öyle bir çeşmedür 

ki, gök kubbenin altında ana mânend bir çeşme dahi yokdur, ve’s-selâm.

367 Önce “yevmi’l-cum‘airtesi” yazılmış, bilahare bunun üzeri çizilerek iptal edilmiştir. 
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Sa‘dâbâd  be-ziyâfet be-tertîb-i alay

Fî 23 M, yevm-i pençşenbih, sene 1142. Târîh-i mezbûrda ve eyyâm-ı 

mezbûrede Eşref Hân ’ın ilçisi dahi ziyâfete da‘vet olunup ve getürilüp 

Mîrâhûr Köşki’nin kendüsinde sâkin ve alay-ı mezbûrı seyr ü temâşâ it-

dirilmek üzre ve Hazret-i Vezîr-i Aristo[-tedbîr] ve Dâmâd-ı Şehriyârî 

İbrâhîm Paşa  hazretleri dahi Taşburnu  kurbında vâki‘ olan Kapudân Paşa 

hazretlerinin mührdârının kasrında sâkin olup alay-ı mezbûr tertîb üzre 

Taşburnı’nda cem‘ ve ceste ceste huzûr-ı âlîlerinden geçüp Dergâh-ı Âlî 

çavuşları ve gediklü çavuşân ağaları ve gediklü müteferrika ağaları ve aklâm 

hâceleri efendiler ve kapucıbaşı ağalar ve Nakîbü’l-Eşrâf ve Kādî-askerân-ı 

Rûmili  ve Anadolı  ve Şeyhu’l-İslâm Efendi ve kubbe-nişîn olan vüzerâ-yı 

izâm tertîb-i kavânîn üzre geçüp Sa‘dâbâd ’a nüzûl ve ba‘dehû Sa‘dâbâd 

Kasr-ı Âlî’de Vezîr-i A‘zam hazretleri bir mikdâr teneffüs eyledikden son-

ra ilçi-i mezbûr huzûr-ı âlîlerine da‘vet buyurılup ve geldikde ikrâmen 

ayağa kalkup ilçi-i mezbûr yed-i sa‘âdetlerin bûs eyledikde çukya kaplu 

sırt semmûr kürk ilbâs ve kethudâsına dahi kākūm kürk ilbâs buyurılup, 

ba‘dehû Şeyhu’l-İslâm ve Nakîbü’l-Eşrâf ve Kādî-askerânlar ve vüzerâ-yı 

izâmlar ve cümlesi dahi bütün gelüp Vezîr-i A‘zam hazretlerine bî‘at idüp 

dâmen-bûs-ı Hazret-i Sadr-ı Âlî eylediler. Kuşluk ta‘âmı geldikde kırk beş 

aded altun sahan ve ma‘a-kapak ell[i] iki sahan tamgalu sîm ile ta‘âm gelüp 

safâ-yı hâtır ile zevklendiler. Ta‘âmdan sonra toplar ve hâvan kumparası ve 

tüfengler atılup ahşama dek, ahşamdan sonra gice şenliği yine başka olup 

yatsu mahallinde ilçi-i mezbûr sâkin olduğı mahalle gitdi ve bir mükem-

mel donanmış at dahi çekdiler.

Ve Hazret-i Sadr-ı Âlî ol gice Sa‘dâbâd ’da kalup azîm zevk [u] safâlar 

olup ve cümleye alâ-kadri’l-imkân ihsânlar eylediler. Ve tertîb olan her-

kes rûz-merre isti‘mâl eyledikleri esvâblar ile böylece alaya hâzır olunup ol 

minvâl üzre alay gösterdiler.

Fî 10 S, yevmi’l-cum‘airtesi, sene 1142.368 Târîh-i mezbûrda Hazret-i 

Vezîr-i A‘zam efendimiz Yeşilli Sarâyı’nda sa‘âdet ile oturup Eşref Hân ’ın 

ilçisi Bahâdır Muhammed Hân ’ı da‘vet idüp kahve ve eşribe ve buhûrdan 

368 Derkenârda “be-kavl-i Sâdık Muhammed Hân ” şeklinde bir ibare bulunmaktadır.
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sonra kendüye yeşil çukya kaplu bir sırt semmûr kürk ve kırk kîse akça 

ve bir donanmış mükemmel at kendüye in‘âm ve on kîse harclık akça et-

bâ‘ına ve hil‘at-i fâhireler ilbâs buyurılup iktizâ iden mektûbın alup dâ-

men-bûs[î-i] Hazret-i Sadr-ı Âlî idüp veda‘ eyledi. Ve kendülerine atâ olan 

akça Pâdişâh-ı âlem-penâh hazretlerinden olmak üzredür.

Fî 12 S, yevm-i pazarirtesi, sene 1142. Târîh-i mezbûrda ilçi-i mezbûr 

olduğı mahalden kalkup Haydarpaşa  Bâğçesi’ne nüzûl idüp oradan dahi 

Isfahân ’a revâne olacakdur mukaddem [ü] mu’ahhar.

Fî 6 S, yevm-i salı, sene 1142. Târîh-i mezbûrda bir kıst ulûfe ihrâc 

olunup kula ve Eşref Hân ’ın ilçisi dahi Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp nâmesin 

alup kendüye serâsere kaplu bir sırt semmûr kürk ilbâs buyurılup ve etbâ‘ı 

dahi hil‘at-i fâhireler ilbâs olunup kavânîn-i Âl-i Osmân ’ı seyr ü temâşâ 

idüp Devlet-i Âl-i Osmân’a du‘â eyledi.

Şâh Tahmâsb ’ın ilçisi geldi, fî 6 R, sene 1142. Târîh-i mezbûrede ilçi-i 

mezbûr kırk aded menzil ile gelüp Âsitâne ’ye dâhil oldı, yevmi’l-cum‘air-

tesi, fi’t-târîhi’l-mezbûr.

İlçi-i mezbûr Yenikapu ’da merhûm Defter Emîni Mustafâ’nın hânesine 

nüzûl olunup, fî 10 R, yevm-i çehârşenbih, sene 1142. Târîh-i mezbûrda 

huzûr-ı Hazret-i Sadr-ı Âlî’ye da‘vet olunup rikâbına yüz sürüp nâmesin 

virdi ve hil‘atler ilbâs olundı.

[318b] Der-beyân-ı Isfahân 

Şâh Hüseyin ’in oğlı Şâh Tahmâsb,  pederi Şâh Hüseyin’i Isfahân  hâkimi 

Eşref Hân  katl eyledikden sonra Şâh Tahmâsb zuhûr idüp ve bütün Acem  

memleketinin ricâl-i devleti ve re‘âyâsı nâ-ümmîd oldukları hâlde Şâh Tah-

mâsb’a imdâd u i‘ânet idüp, “Şâhımızsın, şimden sonra hemân durma, 

cenge âgāz eyle ve düşmenimizden dahi ahz-ı intikām alalım.” diyüp tahrîk 

eylediklerinde mukaddemâ Isfahân cenginde Mîr Mahmûd,  Isfahân’ı ceng 

ü gārâtla mâlik oldukları vaktinde Şâh Tahmâsb karârı firâra tebdîl eyle-

yüp Azerbaycân ’da tavattun eylemiş idi. Çünki kendüsine tahrîr olunduğı 

üzre kendüye kuvvet gelmekle bin yüz kırk iki senesinin içinde hurûc idüp 

olduğı mahalden ayak be-ayak yüriyüp Eşref Hân’ın zabt eyledüği şehr-
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ler ve kurâlar kendüye tebe‘iyyet idüp tarafından hâkimler nasb u ta‘yîn 

ve mezbûr Eşref Hân’ın tarafından ta‘yîn [olunan] âdemleri katl iderek 

Isfahân üzerine yürüdükde üzerine vezîrin ser-asker idüp irsâl ve mukāve-

mete kādir olmayup gerüye avdet idüp ve kendü yanında olan Afgān  aske-

ri dahi Eşref ’den dil-gîr olmağla bir vechile cenge mübâşeret olunmayup 

Eşref Hân kendüsinin yakınları olan bir mikdâr âdemleri ile alabildikleri 

emvâl ile alup karârı firâra tebdîl idüp Şîrâz  şehrine dâhil olup içinde olan 

Kızılbâş-ı bed-ma‘âşı cümlesin tu‘me-i şemşîr ile helâk idüp tavattun ider. 

Şehr-i mezbûrda Şâh Tahmâsb dahi i‘timâdü’d-devlesi olup yâr-ı vefâdârı 

ve hem kafadârı ve askeri ile Isfahân şehrine nüzûl idüp ve müceddeden 

tahta cülûs idüp ve ahâlî-i Isfahânlı bî‘at iderler, [fi’t]-târîh-i mezbûr.

Fî gurre-i C, sene 1142. Çünki bu ahvâl böyle oldukda Luristânî Hân-

larhânı dahi itâ‘atden berî olup ve Zengân  ahâlîleri dahi itâ‘atden berî olup 

üzerlerine ta‘yîn olunan paşaların koğup beri tarafa ta‘yîn mîrî emvâllerin 

bir akça virmemişlerdür. Şîrâz’[dan]  Isfahân ’a İstanbul ’dan Edirne  mikdâ-

rıdur. Ve Hemedân ’da olan yirlü Kızılbâşlar dahi itâ‘atden berî olup He-

medân ziyâdesiyle askere muhtâc olmağla taraf-ı Devlet-i Aliyye ’den vâfir 

asker ta‘yîn olunup muhâfızı olan Abdurrahmân Paşa ’ya pey-der-pey git-

mede, fî 5 Ş, sene 1142.

Târîh-i mezbûrda sahîh olmak üzre şöyle mesmû‘umuz oldı ki; fî 8 Ş, 

sene 1142, der-kā’ime-i Eşref Hân  Şîrâz ’a dâhil olup dâhilinde ve hâricin-

de olan Kızılbâşları tu‘me-i şemşîr ile helâk eyledikden sonra, kendüsinin 

eş-Şeyhu’l-İslâm’ı olan Monlâ Za‘ferân’ı  Kandehâr ’a askere imdâd olmak 

üzre göndermiş ve Kandehâr hâkimi olan hâlâ Mîr Mahmûd ’un büyük 

oğlu olmak üzre ve sağîr oğlu Eşref Hân’ın yanında olmağla Eşref Hân 

başındaki tâcı çıkarup merhûm Mîr Mahmûd’un oğlına geydirüp kendü-

den bî‘at iderler ve târîh-i mezbûra gelinceye dek Şîrâz şehrindeler imiş, 

el-uhdetü ale’r-râvî, fî 10 Ş, sene 1142.

Meşveret der-bâb-ı Sadr-ı Âlî ve huzûr-ı hümâyûn

Fî 4 Ş, yevmi’l-cum‘a, sene 1142. Bugün mukaddem târîh-i mezbûrede 

öğleden sonra Vezîr-i A‘zam Sarâyı’na cem‘ olunmasıçün da‘vet olundı. 

Kapudân Mustafâ Paşa  ve Hotin ’den ma‘zûl olup, Safiyye Sultân ’a akd-i 



382 METİN

nikâh olunup Bağdâd Paşası Hasan Paşa  dâmâd-ı Kara Mustafâ Paşa,  et-

Tevkî‘î Yeğen Alî Paşa  Dâmâd-ı Şehriyârî ve Kapucılar Kethudâsı Mus-

tafâ Paşa Dâmâd-ı Şehriyârî ve Yeğen Mustafâ Paşa  Dâmâd-ı Şehriyârî 

ve Osmân Paşa -zâde Hâfız Ahmed Paşa  Dâmâd-ı Şehriyârî ve Silâhdâr-ı 

sâbık-ı Şehriyârî ve Dâmâd-ı Şehriyârî Mehemmed Paşa  ve Şeyhu’l-İslâm 

ve Kādî-askerân ve ma‘zûlliler ve Yeniçeri Ağası ocâğ-ı mezbûr takımı ile 

ve bölük ağaları ve bölükhâ-i erba‘a ve Cebecibaşı Ağa ve Topcıbaşı târîh-i 

mezbûrda cem‘ olundı. Bundan mukaddem Şâh Tahmâsb  Isfahân ’ı kabza-i 

tasarrufına girdikden sonra Bağdâd Vâlîsi Hasan Paşa-zâde Ahmed Paşa’ya 

bir mektûb göndermiş imiş. Ol gönderdiği mektûbı Devlet-i Aliyye ’ye 

gönderdikde ol mektûbı cümlenin [319a] muvâcehesinde kırâ’at olundı.

Mektûb-ı mefhûm der-tercüme

“Memleketimizde hurûc idüp fesâdâtı gûna-gûn zuhûr idüp re‘âyâ [vü] 

berâyâmızı pây-mâl idüp ve bâ-husûs pederim Şâh Hüseyin ’e eyledüği zul-

mi ve ta‘addîsinin nihâyeti olmayan re‘âyâmızdan zuhûr iden eşkıyâmızı 

kürsiyy-i memleketimiz ve taht-gâhımız olan Isfahân  şehrimizi yedinden 

tahlîs idüp bi-avn-ı Hudâ yine bize rücû‘ idüp, mezbûr eşkıyâmız olan 

Eşref Hân  karârı firâra tebdîl idüp, şehr-i Şîrâz ’a varup temekkün eylemek 

sevdâsıyla askerîsi ola[n] Afgān tâ’ifesine kendüyi muhâfaza kaydında it-

dirmek ile üzerine hânlarhânımı ta‘yîn olunup şehr-i mezbûreye varıncaya 

dek altı def‘a mukābil ve altı def‘asında bu kadar ceng [ü] cidâl ve katl [ü] 

kıtâl olunup ve altısında münhezim olunup ve yedinci def‘asında şehr-i 

mezbûr muhâsara olunup yedi buçuk sâ‘at ceng-i azîmden sonra kendüsi 

firâr idüp ardı sıra güzîde askerimizden asker ta‘yîn olunup ve ele girdikde 

ne vechile ahz olunup yine tarafınıza ifâde vü i‘lâm olunur. Ehl ü ıyâl ve 

evlâd [u] ensâbı esîr olunup dört bin Afgān  kellesi alınmışdur, zîr-i desti-

mizdedür. Sınırdaş369 olup dostumuz olduğız hasebiyle ve hazz idersiz diyü 

i‘lâm olundı. Ve bundan sonra Devlet-i Aliyye ’ye recâ vü niyâz ideriz ki, 

eşkıyâmız zuhûrında cüz’î ve küllî ne mikdâr memleketimiz alınup zamm 

olundı ise yine kadîmîsi üzre gerüye rücû‘ itdirilüp mâ-tekaddemden ne 

minvâl üzre sulh u salâh ve ahd ü mîsâk olundı ise ol minvâl üzre sulh 

olunup, dostunuza dost ve düşmeninize düşmen olavuz.”

369 Metinde  دا
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Ve cümlenin ma‘lûmı oldukda cevâb-ı Sadr-ı Âlî, “Şimdi tiz elden rûz-ı 

Hızır’dan ve rûz-ı Kāsım’a varıncaya dek ücretleri ile mîrî süvârî ve piyâde 

levendât tahrîr olunup muhâfız olmak üzre Tebrîz  kolına ve Gence  ve Tif-

lis  ve Revan  ve Hemedân  câniblerine ta‘yîn olunduğı sûretde dört bin kîse 

akça mâl-i mîrî telef ve izâ‘at olunup ve bâ-husûs zehâ’ir dahi her tarafda 

kaht olmak üzredür. Askerimiz zahmet çeküp ve azîm her tarafdan rah-

nedâr olup ve Kāsım dahi geldikde cümlesi “Vaktimiz geldi.” diyü karârı 

firâra tebdîl iderler, kat‘â bir işe yaramaz. Kızılbâş-ı bed-ma‘âşın semtleri 

karîb olup ve ekseriyyâ kış vakitlerinde hurûc idüp asâkir-i mansûreye azîm 

rahne virüp mukaddemâ alınan memleketleri böyle almışdur, tevârîhlerde 

musarrah yazılmışdur. Velâkin şimdi eyâlet paşalarını ve sancak beğlerini 

her birilerin birer mahalle münâsib olan yirlere ta‘yîn ve yanlarına mîrî 

olmak üzre süvârî ve piyâde tavâ’if-i asâkirden370 ta‘yîn ve kapuları dahi 

mükemmel olmak üzre tenbîh ü te’kîd olunup hıfz u hırâset olunmak 

münâsibdür.” didikde cümlesi bu söze râzı oldılar. 

Dâmâd-zâde Efendi hazretleri dahi bu söze karşuluk, “Sultânım, Şâh 

Tahmâsb ’ın ilçisi Tebrîz  cânibinden gelmek üzre buyurdınız idi ve ilçisi 

dahi geldikde görelim murâdı nedür Devlet-i Aliyye ’de, ba‘dehû ana göre 

tedârik görüp, inşâ’allâhu’r-Rahmân murâd üzre cevâb virilür.” diyüp 

ba‘dehû dağıldılar.

Sipâhîler Ağası-i sâbık Mehemmed Beğ ’e Bağdâd  vâlîsi, Ahmed Paşa ’ya 

ser-askerlik olmak üzre kılıç ve kürk ve iki yüz kîselik akça.

Zîfâf. Yevm-i pazarirtesi gicesi, fî 7 L, sene 1142, Kara Mustafâ Paşa  

der-Safiyye Sultân , duhter-i Sultân Mustafâ  Hân.

Fî 9 L, sene 1142, Çırağan , Kapudân Mustafâ Paşa,  yevm-i çehârşenbih 

gicesi. Pâdişâhımız Hazret-i Sadr-ı Âlî ve Dâmâd-ı Şehriyârî ma‘an teşrîf 

buyurup azîm safâ bahş eylediler. Târîh-i mezbûrda Şehzâde Safî  Sultân 

Hazret-i Vezîr-i A‘zam hazretlerinin sarâyına gelüp dâmenlerin bûs olun-

masıçün Çavuşbaşı Ağa, kırk kadar gediklü çavuş ağaları ve ocak takımı ile 

[319b] da‘vete gidüp bütün erbâb-ı menâsıb ve hâcegân-ı aklâm destârları 

ile ve erkân kürkleri ile sâ‘at dörtde iken Hazret-i Sadr-ı Âlî Sarâyı’nda 

370 Metinde ن ا אכ  . Bu hata metnin bütününde tarafımızdan tashih edilerek gösterilmiştir.
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mevcûd bulunmak üzre tenbîh buyuruldı ve ocak ağaları olmamak üzre. 

Bu hakîr üçünci def‘ada yine cebeciler kâtibi bulunduğumuz hasebiyle bu 

mahalle kayd olundı. 

Şehzâde Safî  Şâh Kādîköyi ’nden yanına ta‘yîn olan ağalar ile ve etbâ‘ları 

ile kayıklara binüp ve Bâğçekapusı  İskelesi’ne nüzûl idüp ve ba‘dehû fer-

mân-ı âlî ile önce ta‘yîn buyurılan Çavuşbaşı Ağa ve gediklü çavuş ağalar 

ile ma‘an ve Sipâh ve Silâhdâr Ağaları ve bölükhâ-i erba‘a ve kâtib efendi-

ler ma‘an ve gediklü müteferrika ağaları bi-ecma‘ihim mevcûd ve huzûr-ı 

Hazret-i Sadr-ı Âlî’de cümlesi kıyâm üzre el bağlayup durdılar. Vaktâki 

Şehzâde gelüp Hazret-i Âsafî’ye mülâkî oldukda Vezîr-i A‘zam ayak üzre 

hareket idüp, ol dahi dest-i şerîflerin bûs idüp yanına oturdukda tatlu ve 

kahve getürilüp ve ba‘dehû halvet ve halvet dahi def‘ olundukdan sonra 

yine hâcegân efendiler içerüye da‘vet olunup yine evvelki üslûb üzre durdı-

lar. Ve ba‘dehû Şehzâde-i mezbûra çuka ferâceye kaplu semmûr kürk ilbâs 

buyurılup ve tevâbi‘lerine dahi hil‘at-i fâhireler ilbâs buyuruldı, alâ-merâti-

bihim. Ve ba‘dehû yine alay tertîb üzre ubûr ve iskele-i mezbûra nüzûl 

ve sâkin olduğı Kādîköyi’ne revâne oldı. Hâcegân-ı aklâm efendiler dahi 

dâmen-i Sadr-ı Âlî’ye bûs idüp herkes hânelerine revâne oldı, fî 9 L yevm-i 

çehârşenbih, sene 1142.

Berâ-yı tevcîhât-ı hâcegân-ı aklâm ve tebdîlât ve mukarrer ve ağayân-ı 

ocak ve sâ’ire, fî 16 L, yevm-i çehârşenbih, sene 1142.371

Mısr-ı Kāhire  Sultânı olan Abdullâh Paşa  hazretlerinin başçukadârı 

Kapu Kethudâsı Kıbleli-zâde’ye geldi ki, bâ-mefhûm budur ki: Bir [i]ki 

kaç seneden berü eşkıyâlığı ve zûr-ı bâzûlığı mütemâdî olup Mısr-ı Kāhi-

re’nin etrâfın harâb [u] yebâb iden Çerkes Beği ’n kellesin kesüp, bir vâfir 

kimesnelerin, Çerkes-i mezbûra tebe‘iyyet idenlerin dahi kellelerin kesüp 

çukadâr-ı mezbûr yediyle Devlet-i Aliyye ’ye gönderdi, fî 4 L, yevm-i pazar, 

sene 1142.

371 Yapılan tevcîhât hakkında bilgi verilmemiştir.
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İlçi-i Kızılbâş

Yevm-i pazar, fî 2 Z, sene 1142. Târîh-i mezbûrda Dîvân-ı Hümâyûn 

olup bundan mukaddem Isfahân  istîlâsında Şâh Tahmâsb  tarafından ilçi 

vâki‘ olup Erzurum ’da ve sâ’ir mahallerde meks ü ikāmet olunup rağbet 

olunmamış idi. Sonra yine tekrâr Şâh Tahmâsb Isfahân’a mâlik oldukda il-

çi-i mezbûra rağbet olunup gelüp Kumkapu ’da vâki‘ Defter Emîni Mustafâ 

Efendi ’nin hânesine nüzûl olunmuş idi. Çünki bin yüz kırk iki senesinin 

mâh-ı Rebî‘u’llerde Şâh Tahmâsb Isfahân’a mâlik olup pederi Şâh Hüse-

yin ’in yirine geçüp bî‘at olundukda müceddeden ilçi ihrâc idüp Pâdişâh-ı 

rûy-ı zemîn halledellâhu saltanatahû irsâl olunup, çünki Devlet-i Aliyye  

haber[dâr] oldukda aceleten gelmesi iktizâ itmeğin mübâşir ta‘yîn buyurı-

lup târîh-i mezbûrda mukaddemâ gelen ilçiyi Pâdişâh-ı âlem-penâh haz-

retlerinin rikâb-ı hümâyûnlarına yüz sürdürüp ve gelen ilçiyi dahi Üsküdar  

menzilinde gelüp bir gün meks ve ol gün iki aded çekdiri ta‘yîn, kavânîn-i 

Âl-i Osmân  üzre gümrüğe nüzûl ve emîn-i gümrükde bir mikdâr eğlenüp 

ba‘dehû Yenibâğçe ’de vâki‘ Nakkāşpaşa Sarâyı ’na alay-ı tertîb üzre nüzûl 

olundı. Vâfir toplar atılup şenlikler olundı, fî 2 Z, yevm-i pazar, sene 1142. 

[320a] Şâh Tahmâsb ’dan gelen ilçi mâh-ı Zi’l-hicce-i şerîfin on yedinci 

pazarirtesi güni Yenibâğçe  kurbında Nakkāşpaşa Sarâyı ’n kendüye konak 

virildüği mahalden da‘vet olunup Hazret-i Vezîr-i A‘zam hazretlerine gelüp 

rikâbına yüz sürüp kānûn üzre hil‘at-i fâhireler ilbâs buyuruldı. Hil‘at-i 

fâhire, aded: 23. Ve ilçi-i mezbûra dahi çuka ferâceye kaplu sırt semmûr 

kürk ilbâs olundı, fî 17 Z, sene 1142.

Der-beyân-ı meşveret ve mükâleme-i ilçi-i Şâh-ı Acem 

Bâ-fermân-ı âlî ile ta‘yîn buyurılanlardur ki, zikr olunur. Hazret-i Vezîr-i 

A‘zam, Kapudân Mustafâ Paşa  ve Yeniçeri Efendisi-i sâbık Yigirmisekiz 

Çelebi  ve Kethudâ Beğ hazretinin mektûbcı hulefâlarından Hâlisâ Osmân 

Efendi  bir [i]ki kaç def‘a akd-i meclis ü meşveret olunup sözi tamâmen bir 

yire kodukdan sonra. 

Fî 25 Z, yevm-i pazarirtesi, sene 1142. Târîh-i mezbûrda yalnız ocak 

ağaları ve Şeyhu’l-İslâm ve Nakîbü’l-Eşrâf ve Kādî-askerânlar ve ma‘zûlîn-

ler, Emînâbâd  ki başbâkî kulı Salıpâzârı ’ndaki yalıdur ve vüzerâlar cem‘ 
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olunup ilçiler dahi gelüp tekrâr meşveret olunup ve meşveretden sonra 

Beşiktaş  Sarâyı ’na gidilüp huzûr-ı hümâyûna varılup meşveret olunduğı 

üzre şöyle takrîr-i kelâm eylediler ki, “Şâh-ı Acem  istîlâsında yed-i İslâm’a 

girift olunan memleketler ki, Hemedân  ve Kirmânşâhân  ve Hurremâbâd  

ve Sebîn  ve Luristân  ve Hüveyze  ve Tebrîz  ve Hôy  ve kıs alâ hâzâ; bunları 

Acem Şâhı’na virilüp ancak Devlet-i Âl-i Osmân ’da kalacak Revan  Kal‘ası 

ve Gence  ve Nahcivân  ve Şemakı  bu minvâl üzre sulh olunup murahhas 

olan ilçi ile temessükleşilinmişdür. Ve eger râzı oldı ne hoş, eger olmaz 

ise bi-nefsihi kendimiz dahi gitmek üzre olunmuşdur.” denildikde cüm-

lesi münâsib görüp bir mektûb ilçi-i mezbûr ve bir mektûb Vezîr-i A‘zam 

götürür.

Fî mâh-ı Muharremü’l-harâm gurresinde, sene 1143, sâdır olan fer-

mân-ı âlî mûcebince bütün ocaklar sefer-i hümâyûn takımları ile hâzır u 

âmâde olunup Üsküdar ’a geçmek üzre azîmet olundı. Huzûr-ı hümâyûnda 

ve meclis-i hâzırûnda bulunanlardan ancak cebecibaşı olan Abdullâh Ağa  

şu kadar cevâb eyledi ki, “Şimdi Acem  Seferi’ne gidildiği sûretde devleti-

miz hasretü’l-mülûkdür, intihâ-yı serhadlerimizde olan kılâ‘lar yoklanup 

gerek neferâtın ve gerek mühimmât-ı cebehânesin ve gerek zâd [u] zehâ’i-

rin kifâyet mikdârından mâ-‘adâ gereği gibi her husûsda müsâ‘ade buyurı-

lup bir şey’e zarûret çekmeyüp bir tarafdan düşmen-i bî-dîn zuhûr ider ise 

mukāvemet ideler ve zahmet çekilmiye.” didi. Ve bundan sonra şimdi her 

ocak gürûhı gürûhı ile Üsküdar menziline ubûr olundukda, “Ocak kulları 

geçdüği günden ta‘yînât isterler ve ta‘yînâtları hâzır u âmâde olundı mı?” 

didikde Sadr-ı A‘zam hazretleri şöyle takrîr-i kelâm eylediler ki: “Bu senin 

didüğin cümlesin kaydları görilür.”

Meşveret der-bâb-ı Sadr-ı Âlî

Fî 24 Z, yevm-i salı, der-huzûr-ı Sadr-ı Âlî, meşveret-i umûm.

Ve meşveret-i huzûr-ı hümâyûn, fî 27 Z, yevm-i pençşenbih. Târîh-i 

mezbûrda Beşiktaş  Sarâyı ’na cem‘ olunup, vaktâki Devlet-i Aliyye  ile sulh 

olan kıralların ve çasarların balyozları dahi meşverete da‘vet olunup ve 

cümle sözü bir yire konulup, iki aded Acem  Şâhı’nın ilçilerinin kapucılar 

kethudâları altmış güne dek gidüp gelmek üzre mehil virilmişdür, fî 27 
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Z, yevm-i pençşenbih, sene 1142. Devlet-i Aliyye tarafından dahi Hasan 

Efendi  ma‘an ta‘yîn olunmuşdur. Ve iki ilçinin kethudâlarına ve Hasan 

Efendi’ye taraf-ı mîrîden harc-ı râh yigirmi kîse ve tevâbi‘lerine yüzer 

gurûş virilmişdür.

[320b] İhrâc-ı mevâcib, fî 9 M, sene 1143

Târîh-i mezbûrda bir kıst ulûfe kula ihrâc olunup ve yevm-i mezbûrda 

dahi sonra gelen Acem  ilçisi nâmesin teslîm eylemişdür. Ve Şâh’ın gön-

derdüği hediyyesi bir aded Kelâm-ı Kadîm ve bir aded kalkan ve bir aded 

kılıç. Ve zikr olunan pîşkeşler cümlesi memhûrlıdur.

Sefer-i Hümâyûn

Şark seferi muhakkak olunup ve sene-i mezbûrede [...] kışlanması 

münâsib görülmek[le] tûğ-ı hümâyûn ihrâc olunup bütün vüzerâlar cem‘ 

olunup Sarây-ı Cedîd-i Âmire’de Bâbü’s-Sa‘âde ağaları oldukları kapudân 

ihrâc olunup vaz‘ olunmuşdur, fî 11 M, yevm-i pençşenbih sâ‘at üç buçuk, 

sene 1143. 

Tevcîhât

Kapudân Mustafâ Paşa ’ya İstanbul  kā’im-makāmlığı dahi tevcîh buyu-

rılup ve kapudânlık dahi üzerinde olmak üzre. Firdevs Efendi  re’îsü’l-küt-

tâb vekîli, ma‘an hil‘at geymişdür, fî 11 M, sene 1143.

Tûğ-ı hümâyûn, fî 15 M, yevm-i pazarirtesi, sene 1143. Târîh-i mez-

bûrda çekdirme gümrük önine lenger-endâz olup Vezîr-i A‘zam [ve] Ket-

hudâ Paşa hazretleri ma‘an kapu arasından tûğ-ı hümâyûnı alay [ile] alup 

çekdirme ile Üsküdar  menziline ubûr olunup Büyük İskele ’den çıkup Üs-

küdar Sahrâsı’na nüzûl olundı.

Fî 18 M, yevm-i pençşenbih, sene 1143. Târîh-i mezbûrda şevketlü 

Pâdişâhımız Sarây-ı Hümâyûn’dan sa‘âdetle teşrîf buyurup çekdirme ile 

Üsküdar ’a ubûr, Büyük İskele ’ye çıkılup ve bütün ocak ağaları ve bütün 

ricâ[l]-i devlet tertîb-i kavânîn-i Âl-i Osmânî üzre iskeleden selâma otâğ-ı 

hümâyûna varıncaya dek mahalli mahalli ile tertîb üzre durup alayı ile 

otâğ-ı hümâyûna nüzûl olundı, fî 18 M. Ve bütün ocak halkının ordu 
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yiri ma‘lûm olunmak üzre tuğları mahalli mahalline vaz‘ olunup kendüleri 

ve neferâtları çıkmamak üzre tenbîh olunup, Üsküdar Sahrâsı’ndan hare-

ket olunmazdan bir [i]ki kaç gün mukaddem İstanbul ’dan çıkılup Üskü-

dar Sahrâsı’na nüzûl ideler. Her ocağa bâ-fermân-ı âlî sâdır oldı ki, tashîh 

be-dergâh olmayup Haleb  Sahrâsı’nda kışlak tekmîlinden sonra ideler, fî 

18 M, fî 24 Ağustos.

Şevketlü Pâdişâhımız vaktâki mâh-ı Muharremü’l-harâm’ın on sekizin-

ci yevm-i pençşenbih güni sâ‘at beşde iken ve mâh-ı Temmûz’un yigirmi 

dördünci güni olup be-kavl-i müneccimîn eşref sâ‘atde olduğı hasebiyle 

Yalı Köşki  mahallinde iki aded lenger-endâz olan çekdirmeler ile sa‘âdetle 

azîmet idüp Üsküdar ’da Büyük İskele  nâm mahalle nüzûl olundı. Hâce-

gân-ı dîvân ve kapucıbaşı ağalar ve ümenâlar ve gediklü müteferrika ağalar 

ve ağayân-ı ocak ve sâ’irleri ve rikâb-ı hümâyûnda kalanlar dahi bunların 

mecmû‘ısı rûz-merre isti‘mâl eyledikleri destârları ile ve sûf kürkler372 ile 

ve ağır rahtlar ve ağır çuka kesimler ile ve tîrkeşler ile ve alay-ı hümâyûna 

ta‘yîn olunup gidenlerin cümlesinin çukadârları omuzlarında boy tüfeng-

leri ve yan gaddâreleri ile cümle gürûhı gürûhı ile ve tertîb-i alay ile çuka-

dârları yanlarında piyâde oldukları hâlde câdde olan yoldan ubûr [olunup] 

otâğ-ı hümâyûna nüzûl olundı. Ve Şâh-ı Acem ’in iki aded ilçisi ve Şehzâde 

Safî  Menzilhâne nâm mahalleden seyr ü temâşâ eyledi. Hakk Te‘âlâ encâ-

mın hayra tebdîl eyliye, âmîn.

Ve bu hakîre bir gün mukaddem sefer-i hümâyûna ta‘yîn idüp tekrâr 

ikinci def‘ada dahi Büyük Kal‘a tezkireciliği tevcîh ve vekâlet-i küçük rûz-

nâmçeyi ma‘an ihsân olundı.

Ve bundan Îrân  tarafında Afgān  tâ’ifesi zuhûr idüp Kızılbâş-ı bed-ma‘â-

şın memleketlerin nehb ü gārât ve Şâh Hüseyin  yedinden taht-ı Isfahân ’ı 

alup ve zabt idüp hudûd-ı Âl-i Osmân ’a karîb memleketlerden Kirmân-

şâhân  ve Luristân  ve Nihâvend  ve Hemedân  ve Tebrîz  ve Erdebîl  ve Gence  

ve Revan  ve Tiflis  üzerlerine dahi hücûm [321a] eylemek üzre iken, şevket-

lü ve azametlü Pâdişâh-ı âlem-penâh el-Gāzî Sultân Ahmed  bin Mehem-

med Hân  bin İbrâhîm Hân  hazretlerinin mesmû‘-ı hümâyûnları olmağla 

372 Metinde اכ כ
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şevket ü azametleri deryâ gibi cûş u hurûş idüp Memâlik-i Mahrûse’den 

olan vüzerâ-yı izâm ve mîr-i mîrân ve asâkir-i İslâm kullarına fermân-ı 

âlî-i kazâ-cereyânları373 sâdır olup taraf taraf ser-askerler ile asâkir-i nus-

ret-şi‘ârlar ta‘yîn ve kılâ‘-ı mezbûrları varup muhâsara ve yed-i Kızılbâş’dan 

ahz ve memâlik-i İslâm’a zamm u ilhâk olunması emr-i hümâyûn olmağla, 

bi-avnillâhi Te‘âlâ cümlesinin feth u teshîri müyesser olup kılâ‘-ı mezbûrlar 

ehl-i İslâm’a nasîb olmuş iken ve bâlâda dahi târîhleri ile zabt olunmuşdur.

Hurûc-ı Şâh Tahmâsb 

İşbu bin yüz kırk üç senesinde Şâh Hüseyin ’in oğlı Tahmâsb Şâh hurûc 

idüp Tahmâsb Kulı nâm bir hânını ser-asker ve Horâsân’dan ve Kaçar  aşâ’i-

rin ve Buluc 374 kabîlesinden ve sâ’ir Kızılbâş tâ’ifelerinden elli altmış bin 

mikdârı haşerât cem‘ idüp sene-i mezbûrda Afgān  üzerlerine hücûm ve 

eyâlet-i Isfahân ’dan Şîrâz  ve Kum  ve Kâşân  ve Kazvîn375 ve sâ’ir kılâ‘ları 

Afgān yedinde darben ve cebren ve ahz-ı kılâ‘-ı mezbûrlarda olan Afgān 

askeri inhizâm ve firâr idenleri dahi birer tarîkle Isfahân’a Eşref Şâh yanına 

cem‘ olup Isfahân üzerine dahi Kızılbâş’ın geleceğin istimâ‘ eylediklerinde 

Hemedân  muhâfızı olan Vezîr-i mükerrem Abdurrahmân  Paşa  tarafına ilçi 

gönderüp imdâd taleb eylediklerinde anlar dahi Hemedân’da sol kol ağası 

olan Yahyâ Ağa ’yı başbuğ ve yanına yedi sekiz yüz mikdârı ceng-âver ko-

şup Isfahân’a Eşref Şâh’[ın] yanına imdâda gönderüp, mezbûrlar Isfahân’a 

varup Eşref Şâh’a mülâkāt olduklarında Kızılbâş-ı bed-ma‘âşın ser-askeri 

olan Tahmâsb Kulı’nın gelmesine muntazır olduklarında mesfûr Tahmâsb 

Kulı dahi asâkir-i menhûsesiyle Isfahân üzerine hücûm eyledikde Afgān 

askeri ve Yahyâ Ağa Isfahân’da bir sâ‘at mikdârı alarka mahalde karşulayup 

ve cenge mübâşeret eylediklerinde mesfûr, küffâr taburı gibi askerini tabur 

idüp zenberekli376 toplar ve tüfengler ile azîm ceng ve Afgān askeri tâkat 

getüremeyüp gerüye firâr, mesfûr dahi akablarınca Isfahân kurbına geldik-

lerinde yine tekrâr cenge mübâşeret eylediklerinde Afgān askeri tâkat ge-

türemeyüp yine tekrâr inhizâm olduklarında Isfahân’a girüp ellerine giren 

esbâbların ve ehl [ü] ıyâllerin alup Eşref Şâh ile ma‘an Isfahân’dan çıkup 

373 Metinde ي א
374 Metinde ج ّ
375 Metinde ا
376 Metinde כ ز
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Şîrâz tarafına firâr ve Tahmâsb Kulı bunlara kat‘â mukayyed olmayup mez-

bûrlar Şîrâz ve Kazvîn377 Kal‘ası’na varup tahassun itmekle, Tahmâsb Kulı 

Şâh Tahmâsb ’ı getürüp Isfahân’da tahta cülûs itdirdikden sonra tekrâr azîm 

asker cem‘ idüp Afgān üzerine varup, mezbûrlar dahi çıkup bir mikdâr 

ceng ve yine münhezim oldukdan sonra Şîrâz ve Kazvîn kal‘alarına girüp 

ne kadar ıyâl u evlâdları var ise kılıçdan geçürüp salt ve sebük-vâr kalup 

hemân zî-kıymete müte‘allik olanlardan götürebildikleri mikdârı eşyâla-

rın alup Derbend  tarafına râhî oldukdan sonra Tahmâsb Kulı dahi iki üç 

konak akablarınca gidüp gerüye avdet ve ba‘dehû Şîrâz ve Kum ve Kâşân 

kal‘alarına nizâm virdikden sonra Isfahân’a gelüp Osmânlı  yedinde olan 

memleketlere hücûm itmek murâd itdikde, ibtidâ eyâlet-i Hemedân’da 

vâki‘ Luristân ’a âdemler gönderüp zabt itdikden sonra kendüsi dahi Yez-

dicerd 378 Kal‘ası’na gelüp duhûl ve zabt itdikden sonra Nihâvend  üzerine 

asker gönderüp Nihâvend’de olan asâkir cüz’î bulunmağla bir gice basup 

cümlesin kırup beş on mikdârı Müslümân halâs olup Tuyserkân  üzerinden 

Hemedân’a dâhil ve Hemedân üzerine geleceğin haber virdiklerinde He-

medân’da mevcûd olan asâkirden Hemedân Muhâfızı Vezîr-i mükerrem 

Abdurrahmân Paşa dahi Bebe Süleymân-oğlu Aynî Mehemmed Paşa  ve 

Melli Ömer Ağa ’nın oğlı Timur Paşa ’yı on bin mikdârı ceng-âver aşâ’ir as-

kerleriyle muhârebe içün karşu [321b] gönderüp Tuyserkân ile Yezdicerd 

arasında vâki‘ Damak  nâm mahalle varup nüzûl eylediklerinde Tahmâsb 

Kulı bunların geleceklerini istimâ‘ idüp tabur-ı menhûsesini beşer bin ol-

mak üzre iki kol asker karşu gönderüp, mülâkî olduklarında azîm ceng 

idüp Kızılbâş-ı bed-ma‘âşın iki kolın dahi bozup Tahmâsb Kulı üzerine 

varınca kırup koğup Tahmâsb Kulı ordusına dahi mukābil olduklarında 

ibtidâdan Tahmâsb Kulı ordusından bir yanınca top atup ba‘dehû ehl-i 

İslâm üzerlerine hücûm itdiklerinde Aynî Mehemmed Paşa ceng itmeğe 

mukayyed olmayup, Timur Paşa bir mikdâr ceng idüp, Kızılbâş çok, ehl-i 

İslâm kalîl bulunmağla nâçâr bozulup Hemedân tarafına firâr itdiklerin-

den sonra, işbu bin yüz kırk üç senesi mâh-ı Zi’l-ka‘de’nin on üçünci güni 

Hemedân’a dâhil olduklarından sonra mâh-ı mezbûrun yigirmi üçünci 

güni Vezîr-i mükerrem Abdurrahmân Paşa ile Hemedân’da olan asâkir-i İs-

377 Metinde آ
378 Metinde د ده 
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lâm bi’l-cümle Hemedân’ı boşaldup Sîne  üzerinden firâr ve Kerkük ’e dâhil 

olup mâh-ı mezbûrun yigirmi üçünci güni Kirmânşâhân üzerine dahi yedi 

hân ile Hüseyin Kulı Hân ser-asker olup Kirmânşâh  üzerine geldiklerinde 

Kirmânşâhân’da olan asâkir-i İslâm çıkup ve bu asâkir-i İslâm’ın üzerleri-

ne başbuğ olan sadr-ı a‘zam kapucıbaşı ağalarından Hazîne Kâtibi Ahmed 

Efendi ’nin yeğeni Osmân Efendi  önde bulunmağla Vezîr-i mükerrem Ha-

san Paşa  hazretleri ta‘yîn buyurılmağla Vezîr-i mezbûr muhâfız olup ve 

ta‘yîn olunduğı üzre Kirmânşâh’dan çıkup Kızılbâş-ı bed-ma‘âşa mukābil 

olup ve ceng idüp, altı bin mikdârı Kızılbâş kırup bozup ve mesrûren Kir-

mânşâhân’a avdet379 olunup ve bu nusret-i uzmâya sebeb olan ve üzerlerine 

başbuğ olan Vezîr-i mükerrem’in başbölükbaşısı Mehemmed Ağa  ve Os-

mân Efendi Devlet-i Aliyye ’ye arz u i‘lâm idüp ve tarafından hil‘at-i fâhi-

re ilbâs ve in‘âm [u] ihsân idüp ve ba‘dehû Hemedân cânibinden habere 

muntazır iken mâh-ı Zi’l-hicce’nin gurresi güni Hemedân’dan haber gelüp 

ve mâh-ı Zi’l-ka‘de’nin yigirmi üçünci güni Abdurrahmân Paşa Hemedân’ı 

boşaldup Tahmâsb Kulı şehr-i mezbûrı zabt itdiği haberi gelüp ve şâyi‘ ol-

dukda, Kirmânşâh’da olan asâkir[e] muhâfız olan Vezîr-i mükerrem Hasan 

Paşa’ya cem‘-i gafîr ile gelüp, “Elbette biz dahi şehr-i mezbûrı bırağuruz.” 

diyü hücûm itdiklerinde Paşa-yı müşârun-ileyh dahi çâr-nâ-çâr asâkire te-

be‘iyyet idüp mâh-ı mezbûrun gurresinde Kirmânşâh’ı boşaldup Derne  

nevâhîsinden Kal‘azencîr  karyelerinden Kirmânşâhân ’da olan bi’l-cümle 

asâkir-i İslâm ile Derne’ye dâhil olunup Hemedân ve Kirmânşâhân ve sâ’ir 

eyâlet-i Hemedân’da olan kal‘aları Kızılbâş-ı bed-ma‘âş zabt itdikden sonra 

kendü mu‘teber ve meşhûr hânlarından Rızâ Kulı  nâm hânını Devlet-i 

Aliyye’ye ilçi idüp gönderüp Tebrîz  ve Gence  ve Revan  ve Tiflis  kal‘aların 

dahi taleb eyledikde ve Tahmâsb Kulı kırk güne değin Osmânlı tarafından 

kendüye gönderdüği nâmenin cevâbı gelmek üzre ilçisine tenbîh idüp ken-

düsi Hemedân’da asâkir-i menhûsesiyle meks ve ilçi-i mesfûr bin yüz kırk 

iki senesinin Zi’l-hicce’nin on yedinci güni Âsitâne -i Sa‘âdet ’e dâhil ol-

mağla bi-hasebi’l-iktizâ mükâleme ve meşveret olunup, bâlâda tahrîr olun-

duğı târîhde gerçi mükâleme ve meşveret olundı. Ammâ müşâvere-i hâss 

olunup, âmm meşvereti olmadı. Ve eger âmm meşvereti bir [i]ki kaç def‘a 

379 Burada “ve Hemedân  cânibinden habere muntazır iken mâh-ı Zi’l-hicce’nin” ifadesi yazılmış, ancak 

bilahare üzeri çizilerek iptal edilmiştir.
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olunup cümlenin ma‘lûmları olaydı, Devlet-i Aliyye’ye her vechile enfa‘ ve 

hayrlusı olduğı evlâ bi’t-tarîk idi. Çünki Devlet-i Aliyye umûrı tâzeler ve 

cedîd yetmiş âdemler yedine ve lisânen düşmen ile Devlet-i Aliyye umûrını 

bilenler dahi bu keyfiyye[t]leri gözleri ile görüp kalbleri müşâhede eyledik-

lerinde cümlesi ketm idüp ihtifâya çekdiler kendülerini. Tekrâr meşveret 

fermân-ı âlî buyurulmağla sadr-ı a‘zam olan İbrâhîm Paşa  dâmâd-ı Şeh-

riyârî ve Kapudân Mustafâ Paşa  ve Dâmâd-ı Sadr-ı Âlî ve Vezîr-i müker-

rem Nişâncı Alî Paşa  ve yine Sadr-ı A‘zam yeğeni Küçük Mustafâ Paşa  ve 

Hâfız Ahmed Paşa  ve Şeyhu’l-İslâm [322a] Abdullâh Efendi  ve Kādî-as-

kerân ve sâ’ir meşverete dâhil olacak ocak ağaları ve mevâlî-i izâm efendiler 

Salıpâzârı  nâm mahalde vâki‘ yalıya cem‘ olup meşveret eylediklerinde Kı-

zılbâş üzerine bi’z-zât Pâdişâh-ı âlem-penâh hazretlerinin kendüleri gitme-

lerin münâsib görüp ve kendüleri dahi Sultân Murâd-ı  merhûm ve mağfû-

run-leh hazretlerinin takımları vechi üzre murâd-ı hümâyûnları olmağla.

Ez-în-cânib, kadîmden Îrân  seferlerini gören ihtiyârlar ve Anadolı  ah-

vâlin kemâ-huve-hakkuhû380 ıttılâ‘ iden ricâller Pâdişâh-ı âlem-penâh haz-

retlerinin şark seferine bir vechile gitmelerin münâsib görmeyüp, “Böyle 

tedbîr sû-i tedbîrdür.” diyü taraf taraf söylediklerinde istimâ‘ olunma-

yup ve Sadr-ı A‘zam hazretlerinin dahi sefere gitmesin bir vechile münâ-

sib görülmeyüp, anlar dahi çendân bu sözleri münâsib görmeyüp; zîrâ

Sadr-ı A‘zam’ın derûnında bu idi ki, mevlûdi olan Muşkara’yı müceddeden 

şennî vü âbâdân idüp “Nevşehr”  ismiyle tesmiye olunup mu‘azzam şehr 

idüp İstanbul  sarâyları va‘dîsinde sarâylar yapılup ve kendüsi içün dahi bir 

mu‘azzam sarây vaz‘ olunup, kendüsinin ârzûsı Nevşehr’e uğrayup sıla-yı 

erhâm ide. Çünki bu mâdde derûnında mizmârdur, nasîhat kâr itmeyüp, 

“Elbette gitmemiz münâsibdür.” diyü kat‘-ı cevâb virilmekle bin yüz kırk 

üç senesinin mâh-ı Muharremü’l-harâm’ın on birinci güni yevm-i penç-

şenbih tûğ-ı hümâyûn kapu arasına ihrâc olunup Akağalar  Kapusı önine 

vaz‘ olundı. Ve mâh-ı mezbûrun on beşinci güni tûğ-ı hümâyûn Üsküdar  

Sahrâsı’na nüzûl olundı. Ve mâh-ı mezbûrun on sekizinci güni Pâdişâh-ı 

âlem-penâh hazretleri dahi Sancağ-ı Resûlullâh’ı ve Hırka-i Şerîf ’i alay ile 

Üsküdar Sahrâsı’na ubûr [ile] ordu-yı hümâyûna nüzûl olundı. Ve İstanbul  

380 “Hakkıyla, gereği gibi” manasında Arabî bir deyiş.



Târîh-i Göynüklü 393

kā’im-makāmlığı hâliyâ kapudân olan dâmâd-ı Sadr-ı Âlî Mustafâ Paşa ’ya 

virilüp üzerinde kapudânlık da kalmak üzre.

Ve mâh-ı Saferü’l-hayr’ın on sekizinci güni Üsküdar  Sahrâsı’ndan hare-

ket-i hümâyûn muhakkak olup emr-i âlîler yazılup taraf be-taraf mübâşir-

ler ta‘yîn olunup mâh-ı mezbûr dahi çıkup ve cümle ricâl-i devlet devesin 

ve katırın ve bârgîrlerin cem‘ ve hâzır u âmâde idüp, ol esnâlarda Yeniçeri 

Ağası ve Cebecibaşı Ağa Sadr-ı A‘zam hazretlerine otâğ-ı hümâyûnda dâ-

menlerin bûs idüp Kethudâ Beğ hazretlerine dahi buluşduklarında Ağa-i 

müşârun-ileyhler şöyle cevâb eylediler ki, “Gerçi ocaklarımızın dâ’iresi her-

kes yir yirine çadırların kurup ve hâzır u âmâde olunup, velâkin henûz 

ocaklarımız zâbitânları ile ve neferâtları ile çıkup yir yirine gelmeyüp ve 

şimdiki hâlde çadır bekçisi nâmıyla bir mikdâr yoldaş çıkup çadırlarımızı 

ancak muhâfaza ideyürürler. Eger tiz elden geç[m]ek Üsküdar Sahrâsı’na 

ve Üsküdar’dan dahi hareket-i hümâyûn vâki‘ olur ise bir vechile kalmak 

mümkinâtdan değildür. Ekall mertebe on gün Üsküdar Sahrâsı’na geç-

dikden sonra meks iktizâ ider. Herkes yol levâzımın ve noksânın görmeğe 

muhtâcdur.” diyüp sükût eylediler. 

Ba‘dehû Kethudâ Beğ hazretleri şöyle cevâb eylediler ki, “Mâh-ı Safer 

çıkdı, Rebî‘u’l-evvel girdi. Ben size çavuşlarınız ile efendimize istîzâr ide-

rim de haber gönderirim.” diyüp başlarından savdı. Çünki sene-i mezbûr 

mâh-ı Rebî‘u’l-ûlâ’nın on sekizinci güni Üsküdar  Sahrâsı’ndan hareket ve 

Îrân  tarafına râhî olmak üzre iken, sene-i mezbûr mâh-ı Rebî‘u’l-evvel’i-

nin on beşinci pençşenbih güni Dergâh-ı Âlî yeniçeri tâ’ifesinden Arnabud  

Patrona Halîl  ve Muslı Beşe  ve Murtazâ Beşe  ve cebeci zümresinden mu-

kaddemâ Hemedân  cenginde serdengeçdi ağası olup Kara Alî Ağa,  yanla-

rına otuzar ve kırkar mikdârı eşkıyâlar cem‘ idüp bir bayrak peydâ idüp 

ibtidâ Sultân Bâyezîd-i Velî  türbe-i şerîfine girüp ol mahalde cem‘, kapu-

da[n] taşra çıkdıklarında yedinde olan bayrağı küşâde idüp çârşû içinden 

yedlerinde kılıç çağırarak, “Ümmet, dükkânlarınızı kapadın, Şer‘le da‘vâ-

mız vardur!”, bâzistâna varup “Şer‘an da‘vâmız vardur!” didiklerinde dük-

kânlar dahi [322b] kapanup, “Bayrak altına cem‘ olun!” diyü nidâ iderek 

Sipâhîpâzârı ’na uğrayup yüz mikdârı dükkânı yağma idüp Lahm Meydâ-

nı ’na varup cem‘ oldukların Üsküdar’a ordu-yı hümâyûna haber oldukda 
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Vezîr-i A‘zam İbrâhîm Paşa  huzûr-ı hümâyûna varup Kā’im-makām Mus-

tafâ Paşa ’yı ve Nişâncı Alî Paşa ’yı ve Hâfız Ahmed Paşa ’yı ve Şeyhu’l-İslâm 

Abdullâh Efendi ’yi ve Kādî-asker-i sâbık Feyzullâh Efendi  ve sâ’ir ma‘zûl 

kādî-askerler ve Defterdâr Efendi ve sâ’ir ricâl-i devleti huzûr-ı hümâyûna 

da‘vet idüp zorbaların def‘içün müşâvere olundukda Yeniçeri Ağası ve Ce-

becibaşı ve Topcıbaşı ve bölük ağaları ve Mîr-i Alem Niğdeli Alî Ağa  çünki 

meşveretleri böyle münâsib gördüler ki; Sancağ-ı Resûlullâh’ı ve Hırka-i 

Şerîf ’i alup ordudan cümlesi birden Pâdişâh-ı âlem-penâh hazretleri ile 

İstanbul ’a geçüp, “Zorbaların murâdları nedür?” diyü su’âl olunmak içün 

mâh-ı Rebî‘u’l-evvel’in on beşinci pençşenbih gicesi sâ‘at dörtde iken Ka-

vak  İskelesi’ne bir çekdirme getürüp cümlesi binüp gice ile Topkapusı ’n-

dan Sarây-ı Hümâyûn’a dâhil olmuşlardur.

Mine’l-acâ’ib

Bi-emrillâhi-Te‘âlâ ma‘hûd381 gice berren ve bahren bir pusarık382 ve 

bir karanlık vâki‘ olup bir zulûmât içinde kalınup bu mûhiş haberler dahi 

bunların içinde şüyû‘ bulmağla ordu-yı hümâyûndan Kavak  İskelesi’ne ge-

lince Şehzâde Sultân Süleymân  ve Sultân Mustafâ  ve Sultân Mehemmed  

ve Sultân Bâyezîd  ve Sultân Abdülhamîd  ve Sultân Seyfeddîn  ve Sultân 

Nu‘mân  ve Sultân Orhan;  bu şehzâdegânlar piyâde oldukları hâlde Hâne-i 

Hâssa’da ağalardan lâlâ ta‘bîr iderler, terbiye içün birer lâlâ ta‘yîn iderler her 

birine, ol lâlâlar şehzâdelerin ellerine yapışup şöyle ağlayup feryâd iderler 

ki, “Bu zorbalar pederimizden bizleri dûr mı iderler, yâhud cümlemizi kı-

rarlar mı?” biribirlerine sarmaş dolaş olarak sür‘atle gelüp sandallara biner 

iken, gice hâli, sandal bir mikdâr yanısı gelmiş. “Bre sandal devrildi!” diyü 

şehzâdelerden biri feryâd itmekle ol vakitde Vezîr-i A‘zam yüzin çevirüp 

şöyle cevâb ider ki, “N’olaydı kayığın dibi deline idi, cümleniz gark olaydı-

nız!” dir. Eger vâki‘ olan ahvâlleri kalem ile tahrîr oluna, cümle işler mu‘at-

tal kalup bir vechile yine tahrîri mümkinâtdan değildür. Ancak bu kadarca 

tahrîr olunduğı kifâyet ider aklı olana.

381 Metinde ت
382 “Hafif sisli” ya da “hafif sisle birikte hafif yağmurlu” manasındadır.
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Çünki gice yatup cum‘a güni ale’s-sabâh Hâsekî Ağa’yı Lahm Meydâ-

nı ’na gönderüp murâdların su’âl olundukda şöyle cevâb iderler ki: “İbrâhîm 

Paşa’yı istemezüz, kethudâsı Mehemmed Kethudâ ’yı ve Kapudân Mustafâ 

Paşa ’yı ve Şeyhu’l-İslâm Abdullâh Efendi ’yi ve Feyzullâh Monlâ’yı ve Ciz-

ye Muhâsebecisi Halîl Efendi ’yi ve Rûznâmçe-i Evvel Kıbleli Mehemmed 

Beğ ’i. Ve bunlardan defterimizde yigirmi sekiz nefer âdem vardur, anların 

cümlesini isterüz. Ve İbrâhîm Paşa ’nın ve kethudâsın gedük sâhibleri ne 

mikdâr vardur, anların cümlesin isterüz. Kendüleri ibret-i âlem içün cezâları 

tertîb olunup ve mâlları mîrîye girift idevüz.” Bu minvâl üzre, “Pâdişâh bize 

virsün ve bunları pâreleriz!” diyü azîm nizâ‘ itdiklerin [işidüp] Hasekî Ağa 

Lahm Meydânı’ndan avdet [ile] Sarây-ı Hümâyûn’a gelüp Pâdişâh-ı âlem-

penâh hazretlerine haber virdikde, Vezîr-i A‘zam hazretleri zorbaların kırıl-

masıçün Şeyhu’l-İslâm Efendi’den fetvâ alup Sancağ-ı Resûlullâh’ı Sarây-ı 

Hümâyûn’da Orta Kapu üzerine bedene diküp fetvâ-yı şerîfi kırâ’at idüp 

aşcılardan ve bostâncılardan silâhlanup taşra çıkmağa tedârik üzre iken bir 

mikdâr âdem Orta Kapu’ya gelüp silâh taleb eylediklerinde Orta Kapu’nun 

üzerine Sancağ-ı Şerîf dibinde Vezîr-i A‘zam İbrâhîm Paşa oturup içeriden 

bir mikdâr kılıç çıkarup bedenden aşağı bırağup Orta Kapu’da olan âdemler 

yağma idüp dağıldıkdan sonra Sarây-ı Hümâyûn’da olan aşcı ve helvâcı ve 

bostâncı Vezîr-i A‘zam’ın yanına kimse gelmeyüp yalnız kaldıkda, “Eyvâh, 

kanı benim in‘âm u ihsân eylediğim âdemler, kanı benim yüz kîse akça ka-

zandırdığım âdemler?” diyüp feryâd iderek huzûr-ı hümâyûna varup taşra 

çıkup [323a] cem‘iyyeti dağıtmak içün izin taleb idüp taşra çıkmak murâd 

eyledikde huzûr-ı hümâyûnda ba‘zı nâfizü’l-kelâm olanlar Pâdişâh-ı âlem-

penâh hazretlerine, “Bunlara izin virüp taşra çıkardığınızda firâr iderler ise 

sonra zahmet çekersiz, hemân bunları yanınızdan ayırmayup iktizâ itdikde 

kulun ellerine virirsiz.” diyü cevâbları üzre Sadr-ı A‘zam’ı ve Kapudân Pa-

şa’yı ve Feyzullâh Monlâ ’yı ve Şeyhu’l-İslâm ve Sadr-ı A‘zam Kethudâsı ve 

İmâm-ı Evvel Efendi’yi ve sâ’irlerin dahi alıkoyup ve yanlarına gözciler ta‘yîn 

olunmuşdur. Ve Yeniçeri Ağası ve Cebecibaşı ve Sadr-ı A‘zam’a kurbiyye-

ti olanların cümlesini ahz ve Sarây-ı Hümâyûn’da alıkonuldı. Ve Pâdişâh-ı 

âlem-penâh hazretleri dahi Mîr-zâde Efendi ’yi ve hâliyâ sadr-ı Rûm  olan 

Paşmakcı-zâde  Efendi’yi ve mevâlî-i izâm gürûhında olanları hâtıra geldikçe 

bostâncılar gidüp Topkapusı  mahallinden içerüye cem‘ olmada. 
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Ez-în-cânib, Sadr-ı A‘zam hazretleri huzûr-ı hümâyûnda biraz lâf urup 

şöyle cevâb eylemiş ki, “Bu cem‘iyyet iden tavâ’if-i eşkıyâları cümlesin İs-

tanbul ’un Urûm  keferesine kırdırırım ve cümlesinden ahz-ı intikām alu-

rum.” diyü Rûm  patriğine haberler göndermek murâd eylediğinde mâh-ı 

Rebî‘u’l-evvel’in on yedincisine gelinceye dek cümle ocak dahi Lahm Mey-

dânı ’na gitmeyüp gönül birliği dahi itmemişler idi. Çünki bu mûhiş ha-

berleri bütün ocak zâbitlerinin ve neferâtlarının mesmû‘[ı] oldukda cümle-

si gürûhı gürûhı ile Lahm Meydânı’na cem‘ ve cebehâneyi dahi basup orta 

kazganların dahi alup Lahm Meydânı’na getürilüp bi’l-ittifâk cem‘ olunup 

kuzâtdan Deli İbrâhîm Efendi  nâm kimesneyi getürüp İstanbul kādîsı 

nasb idüp, mezbûr İbrâhîm Efendi bir haylî okur-yazar makūlesi ve ehl-i 

ilm âdem olup ve Yeniçeri Ağası ve ocak zâbitleri tertîb üzre vaz‘ olunup ve 

Cebecibaşı dahi nasb [u] ta‘yîn ve ocâğ-ı mezbûra tertîb üzre zâbitân nasb 

[u] ta‘yîn olunup kemâl mertebe ocakları tebeddülât ve tertîb-i kavânîn 

üzre tekmîl eyledikden sonra.

Sû-i [ted]bîrlerin encâmı neye müncerr olup ve üsefâ-yı süfehâya ruh-

sat virüp ve kemâl mertebe fısk u fücûra meyl ü muhabbet ve rüşvet dahi 

alenen383 alınup, ihtiyârlara rağbet olunmayup ve ehl-i ırz ayaklar altında 

pây-mâl olup ve her gürûha on üç seneden berü inkırâz vâki‘ olup Devlet-i 

Âl-i Osmân ’ı dört beş âdem zabt idüp ve güzîde olan menâsıbları ken-

dü taraflarından zabt itdirilüp ve kat‘â azl dahi olunmayup hemân hemân 

safâya çeküp kemâl mertebe dünyâya meyl ü muhabbet eyledikleri ikbâl-

leri mütemâdî olup idbârları dahi ân-ı vâhidde zuhûr idüp inkırâzları dahi 

sene-i mezbûrun mâh-ı Rebî‘u’l-evvel’in on sekizinci pazar güni384 İbrâhîm 

Paşa ’dan mühr alınup ve pazar gicesi Paşa-i sâbık ve dâmâdı Kapudân Mus-

tafâ Paşa  ve kethudâsı Mehemmed Kethudâ , bu üç aded kimesneyi Orta 

Kapu’da boğulup, ale’s-sabâh öküz arabasına vaz‘ olunup Lahm Meydâ-

nı ’na gönderildi. Ve Sadr-ı A‘zam’ın lâşesine nazar idüp, “İbrâhîm Paşa 

bu değildür.” diyü lâşesine Lahm Meydânı’ndan boğazına bir ip takup bir 

ucın bir hammâl bârgîrinin semerine bağlayup gövdesin yire süreyerek iki 

bayrak bilesince zorbalar Lahm Meydânı’ndan Sarây-ı Hümâyûn’da Bâb-ı 

Hümâyûn  önine getürüp ve bırağup, vâfir şütûm-ı galîzler idüp yine Lahm 

383 Metinde ا 
384 Bu satırın kenarına “Katl-i İbrâhîm Paşa ve Kapudân Mustafâ Paşa ” notu düşülmüştür.
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Meydânı’na avdet itdikden sonra ve mâh-ı mezbûrun on dokuzuncı paza-

rirtesi gicesi385 sâ‘at dörtde iken Pâdişâh-ı âlem-penâh Sultân Ahmed  Hân 

el-Gāzî hazretleri dahi çâr-nâ-çâr kendinin cebren kal‘ olacağın müşâhede 

itdikde Sultân Mustafâ  Hân el-Gāzî rahmetullâhi aleyh merhûmun bü-

yük şehzâdeyi Sultân Mahmûd  hazretini olduğı mahalden çıkarup taht-ı 

hümâyûna cülûs itdirildikde ibtidâ Sultân Ahmed Hân  kendüsi bî‘at ve 

Şeyhu’l-İslâm Mîr-zâde bî‘at, ol mahalde huzûr-ı hümâyûnda bulunanlar 

bî‘at itdikden sonra, pazarirtesi güni zorbalar tarafına haber virilüp vakt-i 

zuhrda bi’l-cümle ulemâ vü sulehâ ve mevcûd bulunan vüzerâ ve zorba-

lar ve sâ’ir ricâl-i devlet bî‘at idüp, sâbıkā silâhdârlıkdan vezâret ile çıkup 

dâmâd-ı Şehriyârî olan Mehemmed Paşa ’ya mühr-i vezâret virilüp Sadâ-

ret-i Kübrâ’ya nâ’ilü’l-merâm oldı, fî 20 Ra, yevm-i salı, sene 1143. 

[323b] Maktûl İbrâhîm Paşa  merhûm ve dâmâdı Kapudân Mustafâ 

Paşa  merhûm ve kethudâsı Mehemmed Kethudâ  merhûm, bunlar nef-

sü’l-emrde kem âdemler değil idi. Zulmi var idi velâkin sehâsı dahi hadden 

bîrûn idi. Vezîr-i A‘zam gāyetle alçak gönüllü olup herkesin hâtırın mutay-

yeb idüp bir ferdin münkesirü’l-kalb olduğın istemez idi. Velâkin şu kadar 

var idi ki; etrâfın üsefâ-yı süfehâ zabt idüp, dâ’imâ bunlar ise kendü nefs 

[ü] hevâlarına tâbi‘ olup ekl ü şürblerinden efendisine taklîd idüp rûz-mer-

re zevk u safâ ve ıyş u işrete kemâ[l] mertebe meyl ü muhabbet idüp devlet 

ricâllerin efendilerinin yanlarına geldikçe istiskâl idüp ve ricâl-i devlet dahi 

her gürûha inkırâz gelüp, “Neme gerek!” ve “Ne üstüme lâzımdur?” diyü 

her gürûhun ricâlleri kendülerinin mahremi olanlar ile vakt-i tenhâda soh-

bet-i hâss idüp böyle bir fitne-i azîmin zuhûrına  müterakkıblar  idi.  Ve  

ol  bir  gürûh  ise rûz-merre, “Hemân  safâ,  [hemân]  safâ”da idi. Takdîr-i  

Rabbânî  zuhûr  idüp  def‘ine  çâre  olmayup  geçidleri  dahi  bu  yüzden  

imiş 386
ــאِر﴾. َّ َ ْ ا  ِ ــ ِ ا َ ْ ا  ﴿  ُ ْכــ ُ ْ اَ   Hakk Te‘âlâ cürmlerin belki bu yüzden 

afv idüp mağfiret idüp şühedâ zümresine ilhâk eylemiş kullarından eyliye

Allâhu Azîmü’ş-şân, âmîn. 

Çünki zorbaların sözleri rûh bulup kendülerinin zu‘m-ı fâsidlerince 

işleri rast geldüği sûretde şehr-i İstanbul ’da ne kadar hammâm tellâkları 

385 Bu satırın kenarında “Cülûs-ı hümâyûn” ibaresi yer almaktadır.

386 “[Hüküm] tek olan, her şeyi kudret ve hâkimiyeti altında tutan Allâh’ındır.” Mü’min, 40/16. Âyet-i 

kerîmede aslında “hüküm” yerine “mülk” ibaresi bulunmaktadır.
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var ise ve medreselerde dahi ne kadar softalar var ise ve ne kadar sebzeci 

Arnabudları var ise ve ne kadar kaldırımcı Arnabudları var ise ve tavuk-

cı Arnabudları ve süpründiciler ve sâ’iller, cümlesi cem‘ olup bayrak ve 

bayrak Lahm Meydânı ’na varup tashîh be-dergâh olup ân-ı vâhidde atîk 

yeniçerilerden mâ-‘adâ elli bin mikdârı yeniçeri olup on dokuz bin beş yüz 

mikdârı cebeci yazılup on binden mütecâviz topcı ve beş bin mikdârı top 

arabacısı ve bin kadar sipâh ve bin kadar silâhdârân neferâtı vech-i meşrûh 

üzre müceddeden tashîh be-dergâh oldukda üç bin altı yüz kadar seyyidler 

dahi.

Çünki keyfiyyet-i ahvâl böyle oldukda şehr-i İstanbul ’da çârşû ve pâzâr-

da vâki‘ olan cümle dekâkînler ve hânlar ve ehl-i sûkun Sipâhçârşûsı ve 

Bitpâzârı  ve nîmten dekâkînlerin gündüzde ve gicede yağmalanup vâfir 

hasârât olunup bu sebebden dükkânlar dahi kapanup açılmamışdur; fa-

kat etmekci furûnları ve bakkāl dükkânları açılmışdur. Ve cem‘iyyetleri 

dahi sâ‘at be-sâ‘at terakkî bulup Lahm Meydânı ’na varup bayraklar küşâde 

olunup ikindiden sonra başları olan ağaların önine gelüp, “Sultânım, bu 

gice felân semte gitsem gerekdür.” diyü izin alup ellişer ve altmışar kadar 

serdengeçdi ağaları izin alup, “Çeke bayrakdur.” diyüp mazzanneleri olan 

sarâylara revâne ve her bayrak altında üç yüz ve dörder yüz erâzil ve üsefâ-

yı süfe[h]â ve kâfir-i billâh cem‘ olup bellerinde tapançalar ve yedlerinde 

kılıçlar ve boy tüfengleri ve iri iri baltalar ve timür küskiler ile şehr-i İstan-

bul’a ve Üsküdar ’a ve yalılara ve Kādîköyi ’ne bayrak ve bayrak dağılup gice 

sâ‘at üçde ve dörtde iken mâl ittihâz itdikleri hâneyi kuşadup “Allâh Allâh!” 

sadâsıyla çağırup ve bağırarak kapuyı pâre pâre idüp ve içerüye girüp taş 

oda ve mahzen var ise timür kapuların kırup hâne sâhibi dahi firâr ve ıyâl 

[u] evlâd feryâd u figān ve tüfengleri dahi boşaldup herkes kapusın berk 

idüp ancak du‘â idebilürdi, yohsa taşra çıkup da imdâd u i‘ânet eylemek el-

lerinden gelmezlerdi. Bu husûsda su’âl vârid oldı. “Ya niçün imdâd itmez-

lerdi?” dirsen ricâl-i devleti bütün rüşvete kesilüp olduğı mansûbın îrâdını 

dört bölükde bir bölüğin kendüye ve üç bölüğin câ’ize nâmıyla hazîneye 

teslîm olunurdı. Bu sebebden bütün ricâl-i devlet muzmahill olup kılıç ve 

tüfeng ve bârgîr bütün ref‘ olunup hemân herkes ıyâl u evlâdının kisvesi ve 

ekl [ü] şürbi kaydında olup cümlesi düyûna mübtelâ oldı. Ve kendülerinin 
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tarafında bulunanların gerçi akçaları çok ve ticâretleri dahi vâfir ammâ 

lâleye ve şükûfeye ve zevk [u] safâya mübtelâ [324a] oldukları hâlde anlar 

dahi nesi olacağını ve neden ne çıkacağını bilmeyüp, “Hemân safâ, hemân 

safâda olalım, kedere müte‘allik bir şey getürmiyelim.” diyüp bütün deyne 

müstağrak olmuşlar idi. 

Ammâ atîk ricâl-i devletden bulunanlar bu vak‘a zuhûr ideceğini üç 

dört sene mukaddem bilürler idi ve beynlerinde müzâkere iderlerdi ve 

“Vak‘a yaklaşdı.” dirler idi. Bu zuhûr iden vak‘a, bu hakîr Sultân Mehem-

med  vak‘asını mufassal görüp ve zorbaların keyfiyyet-i ahvâlini dahi gere-

ği gibi görmüş idim. Ve Sultân Mustafâ  vak‘asını dahi görmüş idim. Bu 

zuhûr iden vak‘a cümleye gālib olup târîhlerde dahi olmaduğın cümlenin 

ma‘lûmıdur. Eger kalem ile tahrîr olunmak lâzım gelse bir vechile tahrîri 

mümkinâtdan değildür. Çünki bir [i]ki yüz kadar ma‘mûr sarâylar gice 

ile basılup ve içindeki emvâl yağmalanup ve kendülerinin insâfına göre 

ale’s-seher Lahm Meydânı ’na mezbûrlar varup bir mikdâr şey bırağup ve 

kendüleri “Tok ve doyum olduk, bu fazladur.” didiklerinde, “Koluna kuv-

vet şahbâzım ve bedenine sıhhat!” dirler idi. Çünki bahşîş taleb olundukda 

Hazîne-i Âmire’de mukaddemâ cem‘ olunmuş on bir bin kîse akça mev-

cûd-ı hazîne idi, fermân-ı âlî sâdır oldı ki, “Ne mikdâr kul vardur müced-

deden tashîh be-dergâh olmuş ve atîkleri dahi tahrîr olunup icmâlleri gel-

sün.” diyü piyâde kalemine ve süvârî mukābelesine ve ocak ağalarına i‘lâm 

olundukda, yigirmi sekiz binden mütecâviz cebeci-i atîkden mâ-‘adâ ve elli 

sekiz binden mütecâviz yeniçeri olup ve kıs alâ hâzâ, icmâlleri gelüp Sadr-ı 

A‘zam hazretlerinin ma‘lûmları oldukları huzûr-ı hümâyûna telhîs olun-

dukda Pâdişâh-ı rûy-ı zemîn hazretleri dahi, “İhsân-ı hümâyûnum olmuş-

dur.” diyü hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn ihsân buyurılup ve “Gelsünler, 

ocak ve ocak Bâb-ı Hümâyûn ’da alsunlar.” diyü i‘lâm olunmağla mâh-ı 

Rebî‘u’l-evvel’in yigirmi beşinci güni bahşîşlerin rûznâmçe-i hümâyûna 

kayd olunduğı üzre virilmişdür.
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Aklâm-ı hazîneden virilen icmâller mûcebince virilecek

atıyye-i hümâyûnun defteridür, fî 27 Ra, sene 1143

Dergâh-ı Âlî yeniçerileri gayr ez-mütekā‘idîn

Dîvânî kîse, yekûn Küsûr Cem‘an yekûn, dîvânî yekûn

3.674
+0919
4.593

   17.000     Cedîd
 +49.000     Atîk
   66.000

4.664
+1.000

    5.664

+0001     -50.000

4.594     16.000

Dîvânî kîse Küsûr

Neferân-ı Acemiyân-ı İstanbul  ve 
tulumbacıyân ve bâhçe-i hâssa ve 
tulumbâcıyân

70 26.000

Bostâncıyân-ı Edirne 6 17.000

Teberdârân-ı Sarây-ı Atîk 13 32.000

Zümre-i sipâhiyân-ı Dergâh-ı Âlî

Ale’l-hesâb
            90 Atîk
          +27 Cedîd
          117

14.000

Zümre-i silâhdârân-ı Dergâh-ı Âlî

Ale’l-hesâb
100 Atîk

  +25 Cedîd
          125

18.000 beher

Bölükhâ-i erba‘a neferâtına
      20  Atîk
    +48  Cedîd
      68

8.000

Cebeciyân-ı Dergâh-ı Âlî 459 34.000 Yekûn, beher

Topcıyân-ı Dergâh-ı Âlî 183 13.000 Yekûn

Arabacıyân-ı top   39 47.000

Berâ-yı Sadât’a virilen 67,5 Yekûn –

Cem‘an yekûn 6.745,5 Yekûn 15.000
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Çünki vech-i meşrûh üzre kul ittihâz idenlerin cemî‘îsi bahşîşlerin alup 

kısteyn mevâcibin dahi taleb eyledikde, vaktâki ihrâc olunacak bir kıst 

mevâcibe dahi müstahak olmadıkları nümâyân olmaları ile bir kıst ulûfe 

merhûm ve mağfur Sultân Mustafâ  Hân el-Gāzî rahmetullâhi aleyhi [rah-
meten] vâsi‘aten hazretlerinin zamân-ı sa‘âdetlerinde bir kıst ulûfe kalmış 

idi. Öteden berüye gele gele bu vak‘aya musâdif olmağla kısteyn mevâcibin 

bu yüzden taleb olundukda şevketlü Pâdişâhımız dahi nâ-müstahak olduk-

ları ulûfelerin virmek üzre Sadr-ı A‘zam hazretlerine hatt-ı hümâyûn-ı şev-

ket-makrûn sâdır olmağın Defterdâr Alî Beğ Efendi ’ye fermân-ı âlî sâdır 

buyurulmağın Kubbealtı’ndaki Hazîne-i Âmire’[de] mevcûd olan akçadan 

ve Bâb-ı Hümâyûn ’da mevcûd olan akçadan tertîb-i mevâcib olunup mâh-ı 

Rebî‘u’l-âhir’in dördünci salı güni, sene 1143, iki kıst ulûfe ihrâc olun-

muşdur. [324b] Târîh-i mezbûrda ne mikdâr mevâcib virildi, rûznâmçe-i 

hümâyûndan ihrâc olunup; bu hakîr-i pür-taksîr ikinci def‘a mevkūfâtçı 

bulunup bu sebebden bu mahalle kayd olundı. Hayrla yâd ideni Hakk 

Te‘âlâ rahmetiyle yarlığaya, âmîn.

İhrâc-ı mevâcib, fî 4 R, yevm-i salı ve sene 1143, vâcib-i mevâcib-i 

reşen ve lezez sene 1142

Dîvânî kîse, yekûn Küsûr, beher

Yeniçeriyân-ı Dergâh-ı Âlî kullarına 3.450 22.424

Bostâncıyân-ı Edirne 20 8.180

Teberdârân-ı Sarây-ı Atîk 9 8.810

Sipâh 593 27.236

Silâhdârân 670 30.196

Bölükhâ-i erba‘a 8 40.648

Cebeciyân-ı Dergâh-ı Âlî 1.133 47.878

Topcıyân-ı Dergâh-ı Âlî 335 18.980

Arabacıyân-ı top 71 11.594

Ağayân-ı Enderûn -ı Hümâyûn 37 2.540

Mütekā‘id ağayân-ı Enderûn -ı 
Hümâyûn

9 16.854
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Ağayân-ı rikâb-ı hümâyûn 51 26.563

Çavuşân-ı Dergâh-ı Âlî 29 40.827

Bevvâbân-ı Dergâh-ı Âlî 20 22.000

Hademe-i matbah 16 49.600

Hademe-i Istabl-ı Âmire 26 596

Neferân-ı Tersâne-i Âmire 24 13.510

Mehterhâne-i haymeye 18 40.224

Mehterân-ı tabl [u] alem 4 47.446

Ehl-i hıref 3 47.708

Tabbahîn-i hâssa 2 18.944

Peykân-ı hâssa 3 26.028

Hazînedârân-ı bîrûn 2 4.466

Sakāyân 1 622

Çâmeşuyân - 48.340

Etıbbâ-i hâssa 1 48.340

Mü’ezzin - 34.740

Şütürbânân ve har-bendegân 14 24.460

 Cem‘an yekûn-ı kısteyn-i mevâcib
   6.645
 +6.745,5
 13.390,5 Atiyye-i hümâyûnun yekûnıdur.

Çünki murâdları üzre resm-i cülûsların ve iktizâ-yı hâle göre dahi kıs-

teyn mevâciblerin vech-i meşrûh üzre alup, sergiler döşenüp ve tamâm ol-

dukda on dört gün mikdârı şehr-i İstanbul ’da çârşû-yı pâzârda dekâkînler 

açılmayup alışveriş olmayup, ancak hemân bakkāl dükkânları ve etmek-

ci furûnları açık idi. Çünki cem‘iyyet Lahm Meydânı ’ndan dağılmayup 

ocaklar ocağına gitmedikleri sûretde sem‘-i hümâyûna irişüp Pâdişâh-ı 

rûy-ı zemîn hazretleri dahi Şeyhu’l-İslâm Efendi Lahm Meydânı’na hatt-ı 

hümâyûn ile irsâl eyledikde cem‘iyyetlerinin içine varup akd-i meclis eyle-

yüp hatt-ı hümâyûnı kırâ’at olunup cümlenin ma‘lûmı oldukda Şeyhu’l-İs-

lâm Efendi’ye şöyle cevâb eylediler ki, “Bizler böyle tedbîr eyledik, murâ-
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dımız üzre henûz tekmîli müyesser olmadı ve murâdımız dahi çokdur.” 

diyü cevâb eylediler. Ve Şeyhu’l-İslâm Efendi dahi bunlara dönüp şöyle 

cevâb eyledi ki, “Sizler pâdişâh değilsiz ve vükelâdan ve ricâl-i devletden 

dahi değilsiz ve sâhib-i tevcîh dahi hîç değilsiz. İmdi, bilin ve âgâh olun ki; 

fî mâ-bâ‘d haddinizden ziyâde tecâvüz idüp hilâf-ı Şer‘ ve hilâf-ı kānûn-

da bulunursanız cümlenizin kırılmanız içün fetvânızı viririm! Ve beni öl-

dürürseniz şehîd olurum ve yirime gelen dahi yine fetvânızı virür!” diyü 

cevâb eyledikde tekrâr Terkîm Câmi‘i ’nde387 cem‘ olup beynlerinde meş-

veret idüp akd ü mîsâk idüp tekrâr Şeyhu’l-İslâm Efendi’nin yanına gelüp 

şöyle cevâb eylediler ki, “Pâdişâhımız bizim cürmümüzi afv eylemek üzre 

yedimize sened isteriz ve cümlemiz recâ ideriz ki, cürmümüzi afv itsün.” 

didiklerinde [325a] ve Şeyhu’l-İslâm Efendi hazretleri dahi dönüp bunlara 

şöyle cevâb eyledi ki, “Şimdi henûz bir söz söylediniz, bu sözünüz yolında-

dur. İmdi, bilin ve âgâh olun ki; Pâdişâhımıza recâ idelim, cürmünüzi afv 

itsün sizin birinize zarar isâbet itmemek şartıyla. Ve sizler dahi bayrakları-

nızı sarup Ağa Kapusı ’na teslîm idüp erâzil-i eşkıyâyı başınızdan dağıdup, 

herkes odalı odasına gidüp şehr-i İstanbul’da ve esvâklarda nisâ tâ’ifesine 

ve herkesin evlâd u ıyâline dest-dı[r]âzlık itmeyüp ve dükkânlar yağmalan-

mayup ve gice ile evler dahi açılmayup ve cümle Ümmet-i Muhammed  ve 

harâc-güzâr olan keferelerin cümlesi hıfz u hırâset olunup, fî mâ-bâ‘d bir 

dükkân ve bir ev ve bir ferdin ıyâl u evlâdına dest-dı[r]âzlık olunur ise siz-

lerin fetvâ-yı şerîfe mûcebince cümleniz kılıçdan geçürmek üzre ta‘ahhüd 

ider misiz?” diyü cevâb virdiklerinde cümlesi bu söze râzı olup, İstanbul 

Kādîsı dahi tarafeynden olan ahd ü mîsâk üzre huccet olunup Lahm Mey-

dânı’ndan avdet olunup huzûr-ı hümâyûna gelinüp vech-i meşrûh üzre 

Şeyhu’l-İslâm, Vezîr-i A‘zam, Kādî-askerân ve ma‘zûlînler ve Yeniçeri Ağası 

ve İstanbul Efendisi ve Cebecibaşı ve Padrona ve Muslı Ağa  ve Halîl Ağa  

ve Ömer Ağa  bir [i]ki sâ‘at mikdârı huzûr-ı hümâyûnda meşveret olunup, 

huccete imzâ vü işâret ve hatt-ı hümâyûn keşîde çekilüp ve dağıldıklarında 

etrâf [u] eknâfa ve çârşû-yı pâzârda dellâllar nidâ olunup, herkes dükkânını 

açup alışverişe meşgūl olup emniyyet dahi herkese gelür gibi oldı, fî 9 R, 

387 İstanbul’un Fatih semtinde Sarıgüzel caddesinde bulunan bu camiin bânisi II. Bayezid devri vezir-

lerinden İskender Paşa (ö. 912/1507) olup, cami bânisine nispetle daha ziyade İskender Paşa Camii 

adıyla bilinmektedir.



404 METİN

sene 1143. Herkes odalısı odaya girdiler velâkin yine cem‘iyyetleri münka-

tı‘ olmadı; söz ü sav, lâf u güzâf iderlerdi.

Tevcîhât-ı Kaplan Girây  Hân-ı âlî-şân388

Fî 22 R, sene 1143. Kırım  Hânı sâbık Kaplan Girây  Sultân Bursa ’da 

ikāmet üzre iken Devlet-i Aliyye  Kırım Hânlığı[n] kendüye tevcîh itmekle 

târîh-i mezbûrda Üsküdar ’a gelüp ve Bâğçekapusı  kurbında Maktûl Me-

hemmed Kethudâ ’nın sarâyını döşeyüp nüzûl eyledi. Ve mâh-ı mezbûrun 

yigirmi beşinci güni huzûr-ı hümâyûna getürilüp kapaniçe389 kürk-i sem-

mûr ilbâs buyurılup Kırım Hânlığı ihsân olundı, fî 25 R, sene 1143. 

[325b] İhrâc-ı mevâcib-i mezkûrîn, vâcib-i masar ve recec, sene 1143

Kîse Küsûr

Yeniçeriyân-ı Dergâh-ı Âlî ve mütekā‘idîn ve bostâ-
niyân-ı hâssa

2.094 5.298

Bostâniyân-ı Edirne 0020 8.900

Teberdârân-ı Sarây-ı Atîk 0009 18.810

Sipâhiyân 0560 11.579

Silâhdârân 0673 17.083

Bölükhâ-i erba‘a
+0097
 3.453

+17.146
 78.816

Cebeciyân-ı Dergâh-ı Âlî 0834 13.766

Topcıyân-ı Dergâh-ı Âlî 0249 36.818

Arabacıyân-ı top 0052 10.040

Ağayân-ı Enderûn -ı Hümâyûn  ve ocâğ-ı hâssa ve te-
berdârân-ı hâssa

0038 47.780

Mütekā‘idîn-i ağayân-ı Enderûn 0008 38.450

Ağayân-ı rikâb-ı hümâyûn ma‘a-müteferrika ve müşâ-
here

0052 20.586

388 Derkenârda yer alan bilgi, tarafımızdan başlık olarak kullanılmıştır.

389 Metinde א
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Çavuşân-ı Dergâh-ı Âlî
+0029
 4.715

+37.741
 282.997

Bevvâbân-ı Dergâh-ı Âlî 0020 022.000

Hademe-i Matbah-ı Âmire 0016 049.600

Hademe-i Istabl-ı Âmire 0026 000596

Neferân-ı Tersâne-i Âmire 0023 044.762

Mehterân-ı hayme-i hâssa 0018 040.224

Mehterân-ı tabl u alem 0004 048.508

Ehl-i hıref ve kullar 3
+0003
 4.835

+047.708
 529.260

Hayyâtîn-i hâssa 0002 018.944

Peykân-ı hâssa 0003 045.213

Hazînedârân-ı hâssa 0001 000622

Sakāyân-ı Dâr-ı Hümâyûn 0001 027.888

Câmeşûyân-ı hâssa 0002 064.220

İhtâm-ı hâssa 0000 037.140

Mü’ezzin-i hâssa, sârbân ve har-bende-i gâv
+0018
4.852

+043.056
 764.134

Kîse Küsûr

Sipâh ocağının an-hızânesi 369 40.266

Silâhdârân ocağının an-hızânesi 440 38.723

Bölükhâ-i erba‘anın an-hızânesi 9 24.429

Kîse

  4.867
- 0820
  4.047 an-hızâne

Kîse Küsûr

Cem‘an yekûn 4.047 10.719
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Vak‘a-i sânî-i zorbalar, fî 17 N, sene 1143

Bin yüz kırk üç senesinin mâh-ı Ramazân-ı şerîfin on yedinci pazar 

gicesi mukaddemâ terkîm idüp de cem‘iyyet olunup da gice-i mezbûrede 

sâ‘at yedide iken Ağa Kapusı ’n basup ve dalkılıç Yeniçeri Ağası’nın olduğı 

mahalle hücûm ve ceng iderek etbâ‘larından bir mikdârı şehîd ve bir mik-

dârı yaralı olup ve Ağa-i Vezîr-i mükerrem Abdullâh Paşa  dahi kendüsi 

mukāvemet itmek sadedinde iken ol dahi firâr idüp Vezîr-i A‘zam Sarâ-

yı’na yaralı ve bereli düşüp ve “Bu def‘a-i sânîyede zuhûr iden eşkıyânın ve 

zorbaların def‘-i mazarratı ne yüzdendür.” diyü meşveret üzre iken, onlar 

dahi kimi At Meydânı ’na cem‘ ve bayraklar çıkarup ve kimi dahi çadırlar 

kurup ve kimi dahi cebehâneden orta kazganların alup ve kimi dahi yeni-

çeri odalarından orta kazganların alup ve bir mikdârı dahi Sipâhçârşûsı’n 

basup dükkân kepenklerin kırup tüfeng ve kılıç ve gaddâreye müte‘allik 

olanların yağma iderek gitdikçe cem‘iyyetleri izdiyâd ve kuvvet bulma-

da iken Sadr-ı A‘zam hazretleri Sancağ-ı Şerîf çıkmadıkça ve şehr halkı 

dahi âgâh olup ve “Sancağ-ı Şerîf ’in ve Ümmet-i Muhammed ’den olan 

gelsün!” diyü dellâllar münâdî olup da ba‘dehû, “Bunların üzerine varılup 

ve bunları kılıçdan geçürmedikçe Ümmet-i Muhammed ’e ve bir ferde em-

niyyet gelmez.” diyüp huzûr-ı hümâyûnda böyle cevâb buyurduklarında 

hâlâ Cebecibaşı Abdullâh dahi, “Pâdişâhım, Vezîr-i A‘zam kuluna Sancağ-ı 

Şerîf ’i teslîm buyurun, kulun zâminim. [326a] İnşâ’allâhu Te‘âlâ cebeci kul-

ların ile ve sipâh ve silâhdâr ocakları ve topcı ve Tersâne-i Âmire kulları ile 

bi’l-ittifâk Sancağ-ı Şerîf ile üzerlerine varılup cem‘iyyetlerin dağıdı[rı]z.”

diyü feryâd eyledikde, “Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.” diyüp Sancağ-ı 

Şerîf ’i sallallâhu Te‘âlâ aleyhi ve sellemi alup Orta Kapu’dan vech-i meşrûh 

üzre bütün erbâb-ı zu‘amâ ve ocaklu ve şehr halkı âlât-ı harbe kādir olanlar 

âlet-i harb ile, olmıyanlar ma‘hûd odun anbârından birer odun ve sopa 

alup kaçanki Bâb-ı Hümâyûn ’dan ubûr eylediklerinde, bu hakîr ol vakitde 

mevkūfâtçı mansûbında bulunduğumuz hasebiyle biz dahi alâ-kadri’l-im-

kân mevcûd bulunduğumuz hasebiyle bir kerre nazzâreye aldım, asker ile 

meydânlar dolu ve çârşû ve pâzâr ve câdde [ve] yollar ise şol kadar halk dol-

muş ki Arasât, kıyâmet, haşr u neşr günleri. Dîvânyolı ’[n]ca gidilüp Okcı-

lar  kurbındaki Parmakkapu  mahalline varıldıkda bunların cem‘iyyetleri ol 
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mahalde bulunup ve bir mikdârı çârşû ve pâzârı yağmada ve bir vâfiri dahi 

At Meydânı’nda çadırlar kurılup ve orta kazanlarında pilâvlar ve zerdeler 

bişürmede ve bayraklar dahi küşâde olunup ve birikilen askerin gelmesine 

muntazırlar. Ve bu esnâda Mahmûd Paşa  Hammâmı’na dahi kendünün 

tellâkları âteşe virüp ihrâk olmada. Fe-lillâhi’l-hamd ahâlî-i mahalleli ihrâkı 

su getürüp basdırdılar. [Zorbalar] ma‘hûd Parmakkapu’yı kapadup mete-

ris alup tüfeng ile Ümmet-i Muhammed ’i yakmada iken, erbâb-ı zu‘amâ-

dan bahâdırlığı ve şecâ‘ati defe‘âtıyla tecrübe olunmuş, zırhlara gark itmiş 

kendüyi ve küheylân ata süvâr olup geldikde kendüye kafadâr olan Deli 

Ömer Ağa  ve Yeğen Osmân Ağa  dört nefer atlu askeri ilerü pertev idüp 

Parmakkapu’yı küşâde ve gaddâre ile biribirlerine hamle390 iderek ân-ı vâ-

hidin içinde on beş mikdârın kellelerin gövdelerinden cüdâ, kıra kova ve 

kanlar dahi seyl misâli olduğın Sancağ-ı Şerîf yanında mevcûd bulunanlar 

gördüklerinde onlar dahi hücûm idüp kelleler alınup huzûr-ı hümâyûna 

öyle mahalli gelmeğe başladı. Ve şevketlü Pâdişâhımız dahi kelle getüren 

gāzîlere ol mümessek altunı avuç avuç virüp du‘â iderdi, Kubbealtı ’nda 

olduğı hâlde.

Sancağ-ı Şerîf ile Vezîr-i A‘zam hazretleri Okcılar  içindeki olan cem‘iy-

yetlerin dağıdup Dîvanyolı’nca Lâleli  çeşmeden Aksarây ’a ve ol mahalden 

Et Meydânı ’na vardıklarında dayanamayup karârı firâra, bulunandan cüz’î 

her biri bir semte ve Yeni Odalar  yakın olmağla odalısı odasına girdiler. Ve 

ol mahalden Vezîr-i A‘zam avdet idüp Sancağ-ı Şerîf ’i Pâdişâhımıza teslîm 

idüp ve sarâyına nüzûl eylediklerinde ve cümleye hil‘atler ilbâs olundı. Ve 

bunların ahvâline ıttılâ‘ hâsıl eylediler ki, ekserîsi Arnabud  ve Laz  olmağla 

bunların kırılmasın münâsib görmekle; “Ocaklarda mevcûd bulunan Ar-

nabud ve Laz tâ’ifesin ocaklardan ihrâc ve dünyâdan dahi vücûdları kalma-

sın.”391 [diyü] ale’l-ittifâk hükkâm murâd itmeleriyle taraf taraf fermân-ı 

âlîleri sâdır olup ve her tarafdan Arnabudları ve Laz tâ’ifesin kırmağa baş-

ladılar. Ve nefsü’l-emrde fetrete bâ‘is Arnabud ve [Lazların] kelleleri alınup 

huzûr-ı hümâyûna gelen kelleler Arnabud ve [Lazlar] hammâmlarda bulu-

nup cem‘iyyete giden tellâkları bulup ve bulup katl ve hammâm kapuları 

öninde salb olundı.

390 Metinde 
391 Metinde א
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Fî 23 N, sene [1]143. Yevm-i mezbûrda dahi vâfirin katl, vâfirin salb 

olundı. Yeniçeri Ağası ma‘zûl olup, Adana  Mutasarrıfı Şâhîn Mehemmed 

Paşa  gelüp hil‘at-i fâhire ilbâs buyurılup makāmında oldı. Yevmi’l-cum‘a, 

fî 22 N, sene 1143.

Cânım Hâce  Kapudân Paşa hazretleri Galata ’da sandûk yapdıkları ma-

hal ki bütün Laz ’dur, kendülerinin re’y [ü] tedbîrlerin tecessüs itdirüp ha-

ber aldıklarında cem‘iyyetleri olan mahalle baş ağayı ta‘yîn ve bilesince 

vâfir kalyoncı levendâtın ta‘yîn buyurmaları ile mahall-i ma‘hûdı basup tü-

tün ve kahve içerken bir [i]ki sâ‘at kadar ceng [ü] cidâl ve harb u kıtâl idüp 

otuz kadarın ellerin bağlayup, bayrakları ile huzûr-ı Sadr-ı Âlî’ye getürüp 

keyfiyyet-i ahvâli i‘lâm eylediklerinde hil‘at-i fâhire ilbâs olunmuşdur, fî 23 

N, sene 1143. 

[326b] Vak‘a-i sâlis-i eşkıyâ

Bin yüz kırk dört senesinin mâh-ı Saferü’l-hayr’ın yigirmi dokuzuncı 

güninin pazar gicesi sû-i tedbîrleri ve cem‘iyyetleri duyulup ve Cebeciba-

şı olmak üzre Sadr-ı A‘zam ağalarından olmak üzre ahşamdan ele girüp 

ve kendüyi söyletdiklerinde şöyle takrîr eyledi ki: “Bizim tedbîrimiz böy-

le idi ki; mâh-ı mezbûrun yigirmi yedinci cum‘a güni halk câmi‘de iken 

cem‘iyyetimiz ve tedbîrimiz ile Paşa Kapusı ’n basup ve seni pâre pâre idüp 

Et Meydânı ’na cem‘ olunup ibtidâ her ocağa zâbitler ta‘yîn olundukdan 

sonra ulemâ tarîkin tashîh ve erbâb-ı menâsıba nizâm virilüp donanmayı 

tashîh itsek gerek idi. Velâkin bi-emr-i Hudâ ol gün şol kadar yağmur 

yağdı ki, bir vechile mümkin olmayup rahmet mâni‘ oldı.” Bostâncılara 

teslîm olundı. Ve pazar gicesi taraf taraf tebdîller gezüp mûhiş haberler şöy-

le zuhûr eyledi ki, “Yeniçeri ocağı cebeciler bize tâbi‘ olmayup kendüleri 

kurbiyyet hâsıl itmekle bu gice cebehâneye varup basup cümlesin kılıçdan 

geçürelim.” diyü. Cebeci ocağına bu mûhiş haber zuhûr itmekle tiz elden 

taşrada ne kadar cebeci ve tekā‘üdi dahi var ise cem‘ olup tüfeng ve kılıç ve 

pür-silâh sabâha dek gelmelerine muntazır oldılar. Ve Dergâh-ı Âlî yeniçeri 

ocağına bu mûhiş haber söylenmiş ki, bütün cebeci ve bostâncı ve sâ’ir tâbi‘ 

olan ocaklar cem‘ olunup bütün müsellah olup ve hâzır u âmâde eylemiş-

ler; ocâğ-ı mezbûrı basup bütün yeniçeriyi kılıçdan geçüre. Ocâğ-ı mezbûr 
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dahi taşrada ve yalılarda dahi var ise tekā‘üdlerin dahi cem‘ idüp sabâha 

dek odalar dopdolu asker,392 bunlar dahi hâzır u âmâde oldılar. Velâkin 

Yeniçeri Ağası ve Cebecibaşı ve Sipâh ve Silâhdâr ağaları ve Gediklü Ağa ve 

kapucıbaşı ağalar etbâ‘ları ile bütün müsellah olup ve Şeyhu’l-İslâm Efendi 

ma‘an sabâha dek Sadr-ı A‘zam Sarâyı’n kuşadup derûnî ve bîrûnî ve sâ’ir 

zâbitânlar bütün ocaklarının iktizâsı üzre kola çıkılup taraf taraf sabâha 

dek vâfir kimesneler ahz ü habs olunup kal‘a kapuları dahi tulû‘-ı şemsden 

sonra açılmışdur.

Vezîr Kethudâsı Maktûl Mehemmed Kethudâ ’nın mektûbcısı Halîl 

Efendi  Eğrikapu  dâhilinde bir bâğçe alup ve bâğçe-i mezbûra bir âlî köşk 

yapdırup efendilerini da‘vet idüp ziyâfetler ve ıyş u işretler eylemişlerdi. 

Kendünün çukadârları emekdârlarından birine sakal koyuvirdirüp ev ket-

hudâsı eylemişler idi. Ve Halîl Efendi’ye dahi Müteveffâ İbrâhîm Paşa  ve 

Mehe[mme]d Kethudâ dâr-ı fenâdan dâr-ı bekāya rıhlet eyledikden sonra 

Halîl Efendi şark cânibinde Tiflis  defterdârlığı tevcîh ve ol tarafa menfâ 

yollu olunup kendüsi dahi onda bulunup velâkin bu def‘a köşk bekçisi 

dahi başbuğ olup bâğçe-i mezbûrda cem‘iyyet olunup bunlar dahi ol semt-

den hurûc idüp Hazret-i Eyyûb  Sultân’dan Sancağ-ı Şerîf ’i alup Tersâne-i 

Âmire’ye ve zindânı boşaldup kalyonlar levendâtların dahi alup, aldıkdan 

sonra Tophâne-i Âmire’ye varup tophâneyi basup ve topcıları alup oradan 

Paşa Kapusı ’nı basup vezîri pâreleyeler. Ve bir kol dahi Sultân Bâyezîd  

havlusında cem‘, asıl cem‘iyyetleri Yedikulle ’nin taşrasındaki bâğçelerde 

olmuşdur. Ve ol kol dahi Paşa Kapusı’na cem‘ ve ol mahalden işlerin gör-

dükden sonr[a] Cebehâne-i Âmire’ye ve yeniçeri ocağın dahi alup Et Mey-

dânı ’na cem‘ olup dünyâya nizâm vireler. Ve bu def‘a Kapudân Mustafâ 

Paşa  etbâ‘ları ve İbrâhîm Paşa etbâ‘ları ve Mehemmed Kethudâ etbâ‘ları 

buluşmuşdur. 

Elhamdülillâhi Te‘âlâ şevketlü Pâdişâhımızın taht-ı hümâyûnları âlî 

olup ve kendüleri dahi ma‘sûm [olup bi-avn]illâhi Zü’l-Celâl her ne vakit-

de eşkıyâlar zuhûr ider ise sû-i tedbîrleri âşikâra çıkup ve ahz [327a] ü habs 

olunup cezâları görilür ve muhkem haklarından gelinür, elhamdülillâhi 

Te‘âlâ. Ve ele giren dilleri tebdîl-i câme idüp sokaklarda ve mahalle ara-

392 “sabâha dek” ibaresi burada sehven tekrar edilmiştir.
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larında her kim kendülerine tebe‘iyyet idüp şakîliğe teslîm idüp kendüyi 

irtikâb eylediler ise diller tebdîllere gösterdiklerinde onlar dahi ahz idüp 

kimin katl ve kimin nefy ve ekseriyâsı katl olunmuşdur.

Ve İbrâhîm Paşa ’nın kapucılar bölükbaşı olup da kapucıbaşılık ile 

çerâğ olan Mehemmed Ağa  ve silâhdârlığından çerâğ olup da Kassâbbaşı 

dâmâdı olan ve merhûmun yeğeni olan kapucıbaşılık ile çerâğ olanı ve 

câme-şu[y]luğından çerâğ olan erbâb-ı müteferrika gediklülerinden Seyfî 

Ağa  ki Mehemmed Kethudâ ’nın aklı ve fikri idi, beş nefer kimesneyi mâh-ı 

Rebî‘u’l-evvel’in ikinci gicesi çehârşenbih gice nefy olunmuşdur, fî 2 Ra, 

sene 1144.

İhrâk-ı cüz’î der-Kadîr-i Gılmânî

Ma‘zûl Sadâret-i Kübrâ’dan, fî 7 Ra, yevm-i pazarirtesi, sene 1144. Se-

beb-i azli budur ki; kendüsi zâtında süflî tarîkine sülûk idüp tama‘kârlık 

bunda mevcûd ve hısset bunda ve garaz icrâsıyla mukayyed olup nice ve 

nice devlet ricâllerin helâk idüp ve vâfir hânedân söğündürüp ve mazlûm-

ların âh [u] enîni ve gaddârlık dahi bunda mevcûd olup ehl-i rabaz olanlar 

ayaklar altında kalup ve bî-günâh bu kadar cân telef idüp bu kadar maz-

lûmların âh u efgānı ve bu kadar hânedân söğünüp, evlâdları ve ıyâl [u] 

etbâ‘larının gözleri yaşları bir yire cem‘ olunup Allâhu Zü’l-Celâl, Azîz-i 

Zü’ntikām olan Hazret-i Bârî [emriyle] bin yüz kırk dört senesinin mâh-ı 

Rebî‘u’l-evvel’in yedinci pazarirtesi güni Hazret-i Şeyhu’l-İslâm Efendi ile 

sarâydan atbaşı berâber Sarây-ı Hümâyûn’a gidüp, mühr-i vezâret kendü-

sinden alınup ve kapu arasına mahbûsen götürilüp, hâliyâ yeniçeri ağası 

olan Şâhîn Mehemmed Paşa ’ya kā’im-makāmlık ihsân olunup vekîl olmak 

üzre hil‘at-i fâhire ilbâs olunmuşdur. Müddet-i vezâreti iki yüz otuz iki 

gündür. Katl olunmamak üzre Şeyhu’l-İslâm Efendi recâ itmekle Ağrıboz  

mansûbı kendüye tevcîh buyurulmuşdur. Çünki Ağrıboz’daki Nişâncı-i 

sâbık Müteveffâ İbrâhîm Paşa  yeğeni Alî Paşa  dâmâd-ı Şehriyârî-i Sultân 

Ahmed  Hân merhûm olmuş idi, bu sebebden kendüye virildi.

Alma mazlûmun âhın[ı] sehergâh

Kim komamışdur perde ana Allâh



Târîh-i Göynüklü 411

Sadâret-i Kübrâ der-mühr-i vezâret-i Topal Osmân  Paşa 

Fî 19 Ra, yevmi’l-cum‘airtesi, sene 1144. Çünki Osmân Paşa  hazretleri 

Rûm [ili] vâlîsi olup Yenişehr  etrâfında bulunup Mîrâhûr-ı Evvel Ağa ken-

düye mühri getürüp, gidüp ve gelmesi on üç gündür. Yevm-i mezbûrda 

ve târîh-i mezbûrda şevketlü Pâdişâhımızın rikâb-ı hümâyûna yüz sürüp 

hil‘at-i fâhire ilbâs buyurılup alay ile sarâyına nüzûl olundukda erbâb-ı 

devlet gelüp bütün dâmen-bûs eylediler ve hil‘at-i fâhireler ilbâs olundı 

gürûh gürûh ile. Ve Şâhîn Mehemmed Paşa  hazretleri on üç gün rikâb-ı 

hümâyûn kā’im-makāmlığı eylediler. 

Tebdîlât

Şâhîn Mehemmed Paşa  kapudânlığa kürk giyüp Tersâne-i Âmire’ye va-

rup herkes dâmen-bûs eylediler, yevm-i pazarirtesi, fî 21 Ra, sene 1144. 

Gül Ahmed Ağa  çavuşbaşılıkdan vezîr kethudâsı olup, çavuşbaşı Vezîr-i 

A‘zam hazretlerinin kethudâsı Süleymân Ağa  olmuşdur. Kapudân Paşa-i 

sâbıka Ağrıboz  mansûbın sadaka vü ihsân buyuruldı, fî 21 R, yevm-i salı, 

sene 1144. Târîh-i mezbûrede ve eyyâm-ı mezbûrede Dergâh-ı Âlî kapucı-

başılarından Mucurlı Halîl Ağa,  Kızılbâş-ı bed-ma‘âşın inhizâmının müj-

de haberin getürdi. [327b] Ve Defterdâr Efendi hazretlerine dahi yevm-i 

mezbûrda vezâret virilüp yine defterdârlık kendüye ibkā ve mukarrer olun-

dı. Yevm-i mezbûrda Bağdâd  vâlîsi olup Isfahân  cânibine ser-asker ta‘yîn 

olunup Şâh Tahmâsb  ile ceng olunup tabur-ı menhûsesi bi-hamdillâhi 

Te‘âlâ münhezim olup müjde haberin Kapucıbaşı Halîl Ağa  yediyle ve Vâ-

lide Sultân hazretlerinin kethudâsına dahi yazduğı mektûbun sûretidür:

Sûret-i mektûb-ı Ser-asker Ahmed Paşa  be-cânib-i şark

“Sa‘âdetlü, rif‘atlü, mekremetlü karındaşım, Ağa-yı celîlü’l-kadr hazret-

lerinin mevrid-i mecd-i sa‘âdet ve ikbâlleri savbına mezîd ta‘zîm ü ikrâm 

ve medîd tefhîm ü ihtirâm birle verâdî-i da‘avât-ı muhabbet-nümûn ve 

izârî-i teslîmât-ı meveddet-mazmûn ittihâz ü ihdâ ve hâtır-ı sa‘âdet-me’â-

sirleri zîver-i ser-levha-i âmâl-i istiksâ kılındığı siyâkında zamîr-i münîr-

lerine nümûde-i muhlisleri budur ki; bundan akdem atebe-i aliyye-i 

inâyet-medâra arz u i‘lâm olunduğı üzre Sîne  eyâleti feth u teshîr ve ol 
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havâlîde nice a‘dâ-i dîn kahr u tedmîr olunduğı ve her vechile manzûre-i 

kāhire-i Cihândârî’nin âvâzesi Şâh-ı güm-râhın resîde-i gûş-ı bî-hûş[ı] ol-

dukda Tebrîz ’de ârâm idemeyüp zâhiren Kazvîn’e gitmek üzre Tebrîz’den 

çıkup, ancak kasd-ı kāsıdı Hemedân ’a gelüp tahlîs ve asker-i İslâm’ı def‘ 

eylemek fikrinde olduğı haber alındıkda der-akab muhlisleri dahi cünûd-ı 

zafer-mev‘ûd ile Hemedân’ın zabt u teshîri kasdıyla Sîne tarafından âtıf-ı 

inân-ı azîmet ve Hemedân’a mukaddemce varılmak üzre müsâra‘at olunup 

Şâh-ı bed-tebâh dahi Kazvîn’e karîb Abher nâm mahalle vusûlinde fi’l-asl 

Hemedân muhâfazasında bırakdığı hân ve asker-i vâfire-i sürh-serândan 

mâ-‘adâ Isfahân ’da vekîli olan mi‘yâdi’l-memâlik ve Kazvîn ve Kum  hân-

larını on beş bin mikdârı süvârî ve piyâde askerleriyle Hemedân imdâdına 

irsâl ve kendüsi dahi hâliyâ yanında Tahmâsb Kulı Hân makāmında olan 

nâmdâr Buluc  Muhammed Hân  ve sâ’ir yigirmi beş aded hân-ı hânân ile 

sarf-ı makdûr ve Afşar  ve sâ’ir Îrân  halkından güzîde ve müntehab on beş 

bin tüfeng-endâz piyâde ve yigirmi bin mikdârı ceng-âver süvârî askerleri 

cem‘ u tertîb ve yigirmi yedi pâre balyemez top ve beş aded şâhî ve iki 

hâvan ve deve üzerinde atılan beş yüz mikdârı zenbûrek ve mükemmel 

mühimmât ve cebehâne istishâb ve Abher’den hareket ve Hemedân ta-

rafına azîmet idüp, niyyet-i fâsideleri bizden akdem Hemedân’a gelüp ve 

anda olan askerini ordusına ilhâk ve kal‘a-i Hemedân’ı şiddet ve penâh ve 

ba‘dehû ceng ve muhârebeye kıyâm ve cevânib-i erba‘adan yollarımızı dahi 

sedd u bend itmek üzre cibâl u şâhikalarda olan A‘câm ve Kumlar’[ı] da-

ğıdup bu gûne tedbîr ü tedârik ile üzerimize hücûm ve istîlâ kasdıyla Der-

güzîn  karyelerine vürûdı haber alındıkda, bulunduğumuz mahalde hareket 

ve Şâh-ı âkıbet-tebâhdan birkaç merhale mukaddem Hemedân’a üç sâ‘at 

mesâfe mâbeyne nüzûl ve irtesi gün anda tevakkuf ve ma‘iyyetimizde olan 

vüzerâ-yı izâm ve sâ’ir rü’esâ-yı asker-i zafer-irtisâm ile ba‘de’l-müşâvere 

Şâh-ı güm-râh üzerine azîmete karâr ve Fâtiha-hân-ı ittifâk ve ferdâsı ve 

Dergüzîn tarafında Na‘liyen ( ْ ــ َ
ِ ْ َ ) nâm mahalle nüzûl ve anda dahi Şâh-ı 

güm-râh taburıyla cânibeynimizde beş sâ‘at mahalle darb-ı hıyâm-ı vusûl 

müyesser olmağla irtesi gün tarafımızı ve iğfâl kasdıyla Şâh cânibinden 

bir ilçi gelüp istîmân ve tâlib-i sulh u salâh olduklarını beyân idüp ancak 

cevâb ve reftârından dek ü hîle olduğı nümâyân oldukda; “Şâh’ın murâdı 

sulh ise bir mu‘teber ve her umûra murahhas ilçi gönderürse fe-bihâ; ve 
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illâ leyte ve le‘alle393 kaydında olur ise gayrı su’âl ve cevâb [328a] zebân-ı 

şemşîr-i âbdâra havâle olunur.” cevâbıyla sefîr-i merkūm girüye ric‘at itdi-

rilüp, bu miyânede yevm-i merkūm gicesi Hemedân’da olan hânlar dahi 

on beş bin süvârî ve piyâde askeriyle ordu-yı Şâh’a mülhak ve kasd-ı fâsid-

leri muhakkak olmağla biz dahi kerr-i gayreti miyân-ı hamiyyete bend ve 

cümle ile ittifâk u gayret ve ferdâsı ki mâh-ı Rebî‘u’l-evvelî’nîn on üçünci 

ehad günidür, gāzîyân-ı nusret-nişân ve top ve cebehânemiz ile hareket ve 
394

َن﴾  ــ ُ
ِ א َ ْ ا  ُ ــ ُ َ َــא  َ ْ ُ  âyet-i kerîmesinin mazmûn[ı] beyânına rabt-ı ﴿َوِانَّ 

kalb ve avn-ı inâyet-i Samedânî’ye tevekkül ve Hazret-i Fahr-i Kevneyn 

sallallâhu Te‘âlâ aleyhi ve sellem mu‘cizâtına ve Çehâr-yâr-ı güzîn imdâd 

u muzâheretlerine tevessül birle Şâh-ı güm-râhın taburı karşusına varılup 

tertîb-i sufûf-ı asâkir-i nusret-me’âsir ve telâkî-i ferîkayn olacak mahalle 

varıldıkda, alaylarımıza karşu bir fitîlden mecmû‘ top ve zenbûreklerin ve 

tüfenglerin âteş idüp gülleleri miyân-ı askere ve yemîn [ü] yesârımıza dü-

şüp top ve tüfengleri lâ-yenkatı‘ endâhte olunur iken bunların kesret ü vef-

retlerine ve âteşlerine bakılmayup cüyûş-ı deryâ-hurûş ile bir uğurdan gül-

bâng-ı na‘ra-i “Allâhu Ekber!” âvâzesi âsumân-gîr olarak taburlarına hücû-

ma ikdâm olundukda süyûf-ı meslûha-i şîrâne asâkir-i nusret-nişâna tâb-

âver-i mukāvemet olamayup sâ‘at yediye dek ceng ü peykâr olunup avn-ı 

inâyet-i Yezdânî ve yümn-i ikbâl-ı hümâyûn-ı Cihândârî karîn-i hâlimiz 

olup, yigirmi binden mütecâviz Kızılbâş ve nice mu‘teber hânlar tu‘me-i 

şîr-i şemşîr ve beş bin mikdârı esîrleri ahz ve sâlifü’z-zikr top ve zenberek 

ve cebehâneleri zabt ve Şâh hazînesi ve cümlesinin emvâl ü eşyâ ve çadırları 

nehb ü gāret ve cüyûş-ı İslâm’[a] ganîmet olup Şâh-ı hezîmet-penâh bir 

mikdâr süvârîsiyle nîm-cân üftân u hîzân tahlîs-i girîbân itmekle ِــَכ  ﴿ٰذ
ــאُء﴾395 ٓ َ َ  ْ ــ َ  ِ ــ ۪ ْ ُ   ُ ــ ْ َ  bu mertebe fevz u nusrete muvaffak ve ahz-ı in-

tikām olunmuşdur ki, Sultân Selîm  aleyhi rahmetü’l-Bârî zamânlarında 

ancak vâki‘ olmuşdur, hamden sümme-hamden. Bu esnâda Hemedân’da 

bakıyye kalan re‘âyâ vü ahâlîlerine dahi re’y ü emân virilüp belde-i mez-

bûre dahi top ve cebehânesiyle teshîr kılındığı mufassal ve meşrûh südde-i 

Cihândârî’ye i‘lâm olunduğından zât-ı sa‘âdet-âyâtlarına dahi beyânı vesî-

393 Bir işi sürüncemede bırakma ve muhatabı oyalama için “hele bakalım, olabilir, umulur ki, bugün 

yarın” manalarında kullanılan bir söz.

394 “Ve muhakkak ki gâlip gelecek olanlar, mutlaka Bizim ordularımızdır.” Sâffât, 37/173.

395 “İşte bu, Allâh’ın fazlıdır. Onu dilediği kişiye verir.” Cum‘a, 62/4.



414 METİN

le-i izhâr-ı hulûsumuz olmuşdur, bi-mennihî. Lede’l-vusûl bu haber-i nus-

ret-eser ma‘lûm-ı sa‘âdetleri buyuruldukda muhlisleri ed‘iyye-i hayrlarıyla 

ve resâ’il-i mevrûdeleriyle dil-şâd buyurmaları me’mûldür.

Ahmed, vâlî-i Bağdâd .”

Meşveret der-bâb-ı Sadr-ı Âlî ve huzûr-ı Hazret-i Sadr-ı Âlî

Târîh-i mezbûrda Hazret-i Sadr-ı Âlî Sarâyı’na, fî 20 Ca, sene 1144, salı 

güni ulûfe yazısı olmak üzre Dîvân-ı Hümâyûn olmak üzre iken Ser-as-

ker Ahmed Paşa  hazretlerinden mektûb ve kā’imeler geldikde bu umûr-ı 

mühimmeden olmak üzre iktizâ itmekle Dîvân-ı Hümâyûn’ı terk idüp ah-

şamdan herkese, “Sadr-ı Âlî Sarâyı’na cem‘ olasız.” diyü haberler gidüp, 

vaktâki yevm-i mezbûrda vüzerâ-yı izâm ve Şeyhu’l-İslâm sellemehullâh396 

ve Kādî-askerân ve İstanbul  Efendisi, bu rütbelerde ma‘zûlîn olanlar ve 

ocağ ağaları ve hâcegân gürûhı ve ser-bevvâbînler cümle cem‘ olup ve Ah-

med Paşa’dan gelen kā’imeler cümlenin muvâcehesinde kırâ’at olundukda 

kā’imede şöyle yazılmış ki, “Acem  Şâhı Şâh Tahmâsb  sulha rağbet idüp fî 

mâ-bâ‘d sulh olup niceye dek ceng ü cidâl ve katl ü kıtâl yeter. Devlet-i 

Aliyye  ile sulh olup ve sulh olmamız dahi her vechile münâsibdür.” diyü ta-

raflarına ilticâ itmekle ve kā’imenin mefhûmı ma‘lûm oldukda hâliyâ rûz-

nâmçe-i evvel olan Seyyid Firdevsî Ahmed Efendi  ayağ üzre kalkup şöyle 

cevâb virdi ki, “Yedi seneden mütecâviz ceng ü cidâl olup re‘âyâ pây-mâl ve 

memleket dahi harâb olmağla Devlet-i Aliyye’ye bir fâ’ide olmadı şimdiye 

dek. Ve sulh olunması münâsibdür.” dimekle cümlesi dahi münâsib gör-

mekle yine Ahmed Paşa hazretlerinin re’yine havâle ve bu husûsda kendüye 

tefvîz olunup Şeyhu’l-İslâm Efendi ile Vezîr-i A‘zam ikisi huzûr-ı hümâyû-

na gitdiler. Ve bu minvâl üzre evâmirler ve mûcebince hatt-ı hümâyûn-ı 

şevket-makrûn sâdır olup menzil ile revâne olundı. 

[328b] [Feth-i] kal‘a-i [U]rûmiyye, fî 18 C, sene 1144

Târîh-i mezbûrda [U]rûmiyye  Kal‘ası’nın darb u şemşîr ile feth u teshîri 

müyesser olup Silâhşôr-ı Şehriyârî Firârî Hasan Paşa -zâde Abdullâh Beğ  

gelüp Ser-asker Hekîmbaşı Nûh Efendi -zâde Alî Paşa  hazretlerinin mek-

tûbları ve müjde haberleri ile gelüp top şenlikleri oldı.

396 “Allâh onu korusun, emniyeti altında bulundursun.”
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Kal‘a-i Tebrîz , feth-i sânî

Çünki [U]rûmiyye  Kal‘ası dahi bir sarp üç tarafı tûlı arzı vâfir yir çe-

ker göl olup ve bir tarafı kara olup metîn ve müstahkem mahal olmağla, 

Tebrîz ’in evvelki fethinde İslâm memleketine zamm u ilhâk olunmayup 

hâlî kalmağla bu def‘a alınması mühimm olunup ve Tebrîz’in ahâlîsi ve 

re‘âyâsı cümle bu kal‘aya cem‘ olunup kemâl mertebe i‘timâd eyledikle-

rine binâ’en ve Tebrîz de boş ve hâlî kalmağın seksen günden mütecâviz 

guzât-ı muvahhidîn meterisler çeküp ve üzerlerine azîm bi-emrillâhi Te‘âlâ 

kar yağma[ğ]la fe-lillâhi’l-hamd feth olundukda ilerüde Tebrîz’e varılup ve 

Tebrîz’i dahi feth u teshîri müyesser oldukda Mîrâhûr-ı Sânî Süleymân Ağa  

miftâhların getürüp ve ilerüye iki nefer âdemîsin şevketlü Pâdişâhımıza 

müjde haberleri ile gelmeğin haber virmeleri ile zikr olunan âdemîleri gel-

dikde Hünkârımız huzûr-ı hümâyûnına getürdüp kendülerinden su’âl ve 

takrîr eylediklerinde birer kîse akça in‘âm ve hil‘at-i fâhire ilbâs buyurılup 

ahşamdan sonra top şenlikleri olundı, fî 23 C, sene 1144, yevmi’l-cum‘a-

irtesi, gurûb-ı âfitâba karîb geldiler.

Meşveret der-bâb-ı Hazret-i Sadr-ı Âlî ve ba‘dehû huzûr-ı hümâyûn, 

yevm-i çehârşenbih, fî 10 Ş, sene 1144. Ve def‘a-i sânî meşveret der-bâb-ı 

Hazret-i Sadr-ı Âlî ve huzûr-ı hümâyûn, yevmi’l-cum‘a, fî 12 Ş, sene 1144.

Vüzerâ-yı izâm ve Şeyhu’l-İslâm ve Kādî-askerân ve meşâyih-i izâm ve 

ağayân-ı ocak cem‘ oldukları hâlde umûm müşâveresi iktizâ itmekle Ah-

med Paşa  hazretlerinden gelen kā’ime ki, sulh içün Acem  Şâhı Şâh Tah-

mâsb  ile.

Tahlîs-i Bağdâd 

Bundan mukaddem bin yüz kırk beş senesinin mâh-ı Receb-i şerî-

fin gurresinde Tahmâsb Kulı Hân yüz elli binden mütecâviz Kızılbâş-ı 

bed-ma‘âşın Derne  üzerine, Derne ki, Tâf Ayağı  Derbendi’nin aşağısında 

bir küçük kasabadur, Bağdâd ’a karîbdür; eyyâm-ı şitâda gelüp muhâfızını 

esîr ve bütün ricâl ve nisvânın esîr ve gārât idüp ekseriyyâsın katl idüp nisâ 

tâ’ifesin askerî tâ’ifesine tasarruf itdirüp mâh-ı mezbûrda şehr-i Bağdâd’ı 

muhâsara idüp bir [i]ki kaç def‘a cenge mübâşeret olunup Ahmed Paşa  

hazretleri dahi kal‘aya kapanup Devlet-i Aliyye ’ye keyfiyyet-i ahvâli i‘lâm 
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ve bundan mukaddem dahi Kirmânşâh’a geldikde Tahmâsb Kulı tekeb-

bürâne kā’imeler yazmış idi Bağdâd Muhâfızı Ahmed Paşa hazretlerine. Ol 

gelen kā’imeleri Devlet-i Aliyye’ye Ahmed Paşa hazretleri göndermiş idi. 

Çünki Acem  Şâhı ile Devlet-i Aliyye sulh olunup Acem memleketinden 

alınan mu‘azzam şehrleri gerüye redd ü teslîm olunmuş idi, bu sebebden 

Devlet-i Aliyye’ye i‘timâd gelmedi idi. Çünki kâfirden eşedd gelüp şehr-i 

Bağdâd’ı muhâsara itdüği Devlet-i Aliyye’nin gereği gibi vukūfları oldukda 

taraf taraf asâkir-i tavâ’ife fermânlar irsâl ve “Bağdâd üzerine yetişesin!” 

diyü âgâh ve ta‘yîn buyurulmağla asâkir-i mansûrenin üzerine Ser-asker 

Vezîr-i sâbık Topal Osmân  Paşa  hazretleri Sadâret-i Kübrâ’dan azl oldukda 

Trabzon  kendüye tevcîh buyurulmuş [329a] idi. 

Ba‘dehû çünki Bağdâd -ı bihişt-âbâd mahsûr olduğı haberin ma‘lûm-ı 

devlet-i hümâyûn oldukda Kütahya  eyâleti Hazret-i Vezîr-i mükerrem 

Osmân Paşa  hazretlerine tevcîh ve Bağdâd cânibine ser-asker ta‘yîn bu-

yurılup gitmiş idi, tavâ’if-i asâkir-i mansûre Kerkük ’e397 dâhil olup, Ker-

kük’den dahi düşmen cânibine azîmet üzre ayak be-ayak Bağdâd’a karîb 

Yenice  nâm karyeye varıldıkda mâh-ı Saferü’l-hayr’ın yedinci pazar güni 

sâ‘at on birde iken, fî 7 S, sene 1146, düşmen-i bî-dîn asâkir-i mansûreyi 

karşu gelüp sâ‘at-i mezbûrede mukābil olunup, elhamdülillâhi Te‘âlâ dîn-i 

Muhammedî âlî buyurılup mukāvemete mukābil olamayup inhizâma yüz 

dutdukda Hakk Subhânehû ve Te‘âlâ hazretleri dîn-i mübîne kuvvet ve şe-

câ‘at ve her biri Rüstemâne cengler idüp [Kızılbâşlar] karârı firâra tebdîl ve 

başları olan habîs Tahmâsb Kulı Hân üç yirden darb-ı şemşîr ile yaralanup, 

yaralu firâr idüp otuz binden mütecâviz Kızılbâş-ı bed-ma‘âş tu‘me-i şem-

şîr ile helâk olup bütün ordusın ve topların ve mühimmât-ı cebehânesin 

zabt eyledikleri haber-i meserret ve müjde-i azîme ile Tatar  Ağası ile Der-i 

devlet-medâr’a i‘lâmı haberin mâh-ı Saferü’l-hayr’ın yigirmi altıncı güni 

yevmü’l-cum‘anın ahşam namâzı karîbinde geldikde, şevketlü Pâdişâhımız 

Tersâne-i Âmire Köşki’nde bulunmağla Hazret-i Vezîr-i A‘zam efendimiz 

ol sâ‘at gelen Tatar Ağası’nı alup Pâdişâhımıza müjde haberin i‘lâm olun-

mağın gice ile Sarâyburnı ’ndan ve Kızkullesi ’nden ve Tophâne-i Âmire’den 

ve Tersâne-i Âmire’den ceste ceste toplar atılup şenlikler olunmuşdur. Ve 

397 Metinde د כ כ
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gelen Tatar Ağası’na Erzurum  sancağından yigirmi üç bin yedi yüz elli bir 

akça mahlûl ze‘âmet ile çerâğ buyurılup ceng olan mahalden Âsitâne -i Sa‘â-

det ’e on dokuz günde gelmişdür.

Ulûfe-i mevâcib-i kısteyn

Sene bin [yüz] kırk yedi, mâh-ı Şa‘bân-ı şerîf, fî 23 Ş. Bütün ocağa 

Kubbealtı ’nda virilen kîse üç bin üç yüz otuz yedi kîse-i dîvân. Sipâh  ve 

silâhdâr ocaklarının an-hızânesi bütün kîse olmak an-havâlât yedi yüz dok-

san altı buçukdur.

    3.337
+  0796,5
    4.133,5 an-hızâne ve nukūd

İhrâc-ı mevâcib, kıst 1, fî 29 M, sene 1148

Kîse-i dîvân, yekûn 1.707

Küsûr-ı meblağ 2.530

An-hızâne-i ocâğıyân, sipâhiyân, kîse yekûn 444

Cemî‘ân yekûn kîse, yekûn 2.151

Yahyâ Paşa  hazretlerinin çukadârı gelüp Şâh Tahmâsb  Kulı Hân ile asâ-

kir-i İslâm’ı basmak sevdâsında olup asâkir-i mansûre dahi habîr olmağla 

mukābele olunup, fî 2 M, sene 1148, târîh-i mezbûrda bir mikdâr ceng 

ki, Muharrem’in ikinci çehârşenbih güni sâ‘at yedide iken mukābele olu-

nup ahşamdan sonra ceng idenler ayrılışılup ale’s-sabâh görürler ki, Acem  

leşkeri karârı firâra tebdîl idüp yedi sekiz bin mikdârı Acem leşkerinden 

tu‘me-i şemşîr ile helâk, cân-ı habîsleri cehennem-râ olup asâkir-i İslâm’a 

nusret ihsân idüp Bârî Te‘âlâ, elhamdülillâhi Te‘âlâ. Dâ’imâ nusret ide 

Cenâb-ı Bârî, âmîn. 

[329b] Haber-i âmed-i inhizâm-ı asâkir-i mansûre, fî 12 S, sene 1148

Erzurum  Vâlîsi Hazret-i Vezîr-i mükerrem Sadr-ı Âlî efendimizin dâmâ-

dı Yahyâ Paşa  hazretlerinin âdemîsi ve kā’imeler ile târîh-i mezbûrda pazar 

güni gelüp ve ulemâya ve ocağ ağalarına pazarirtesi güni haberler gidüp 
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Vezîr-i A‘zam hazretlerinin sarâyına da‘vet olunup meşveret olunmuşdur. 

İrtesi güni yine da‘vet olunup meşveret olunmuşdur. 

Mâh-ı Muharremü’l-harâm’ın yigirmi sekizinci güni Kızılbâş-ı bed-

ma‘âş Arpaçayırı  nâm mahalden ubûr iderek üç dört konak asâkir-i İslâm 

tarafına teveccüh ve ba‘dehû gerüye avdet idüp Kızılbâş-ı bed-ma‘âş leşkeri 

yurt yirinden kalkup asâkir-i mansûre dahi kalkdığı yurt yirine nüzûl ide-

rek beynlerinde top menzili mikdârı mesâfe olup, ba‘dehû Revan  Kal‘ası’na 

beş altı sâ‘at karîben Acem  leşkeri ordusın kurup ve bizim asâkir-i İslâm 

dahi nüzûl eyledüği ordusı mukābelesinde ordu-yı hümâyûnı nüzûl eyle-

mek üzre iken iki tarafdan bârût-ı siyâh âteşler idüp alâmetlerin izhâr ey-

ledikde Acem leşkeri alâmetlerin gördükde ol sâ‘at zuhûr idüp cenge âgāz 

iderler. Meger Acem fend-bâzı ordusın kurmuş ve içindeki ağırlık ve Hô-

rende nâmıyla olan halkını ordusında bırağup güzîde askerin iki derben-

de pusuya bırakmış. Ordusı hâlî olup, asâkir-i İslâm dahi Acem leşkerin 

ordusında mülâhaza itmeleriyle perîşânlık vâki‘ olmuşdur. Bu meşveretde 

İstanbul  Kādîsı fazîletlü Alem Ahmed Efendi , “Vekîl-i mutlak gitmedikçe 

bu iş bitmez.” diyü kat‘î cevâb virdi. Dergâh-ı Âlî yeniçeri ocağında bir 

hayli şey görmüş müsinn ihtiyâr Abaz[a]-zâde  dimekle meşhûr Çorbacı 

Ağa’yı ol vakitde getürilüp kendüsinden su’âl olundukda cevâb virdi ki, 

“Vekîl-i mutlak münâsib değildür gitmesi, Ser-asker Köprüli-zâde  Abdul-

lâh Paşa  hazretleri bozuldı ise efendimizin vüzerâ-yı izâmları çokdur, birin 

dahi nasb u ta‘yîn olunup Devlet-i Aliyye  tarafından her ahvâline ve her 

işine müsâ‘ade olunur, böyle münâsibdür.” diyü kat‘î haber virmeleri ile 

şimdilik bu ahvâl böyle kaldı ki, Ser-asker Abdullâh Paşa tarafından ve 

asâkir-i mansûrenin keyfiyyet-i ahvâli vukū‘ı ve sıhhati üzre geldikde yine 

bir meşveret dahi olunacakdur.

Bin yüz kırk sekiz senesinin mâh-ı Saferü’l-hayr’ın yigirmi birinci salı 

güni kā‘ide-i üslûb üzre Dîvân-ı Hümâyûn ısmarlanup ve Şeyhu’l-İslâm 

Dürrî Efendi ve Kādî-askerân ve kādî-askerlikden ma‘zûl mevâlî efendi-

ler ve İstanbul  Efendisi Alem Ahmed Efendi  dahi Sadr-ı Â‘zam Sarâyı’na 

da‘vet olunup ve cem‘ olunup, ba‘dehû suffaya da‘vet olunup huzûr-ı 

hümâyûna varılup suffada cem‘ olundukda Vezîr-i A‘zam Alî Paşa  haz-

retlerinden mühr alınup kendüsi yalnız çekdürmeye vaz‘ olunup Midillü  
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Adası’na cezîre-bend olmak üzre çekdürme paşalarından Lâlâ Mehemmed 

Paşa  götürmüşdür. Ve çavuşbaşılık hizmetinde istihdâm olunan İvaz Me-

hemmed Ağa ’ya serâsere kaplu sırt semmûr kürk ilbâs, vezâret zümresine 

ilhâk ve kendülerine vekîl-i mutlak gelinceye dek kā’im-makāmlık hizme-

tinde istihdâm, ibâdullâhın işi mu‘attal kalmamak üzre hatt-ı hümâyûn-ı 

şevket-makrûn ile olmuşdur. Müddet-i vezâreti 3 sene, fî şehr 3. [330a] 

Ve Silâhdâr-ı Şehriyârî Seyyid Mehemmed Ağa  mühr-i vezâreti götürmek 

üzre Üsküdar  Sahrâsı’na ubûr idüp revâne olmuşdur, fî 21 S, sene 1148. 

Bağdâd  vâlîsi-i sâbık, hâliyâ Urfa ’ya mutasarrıf Ahmed Paşa  hazretleri-

nin kapu kethudâsı Emîn Mehemmed Ağa  huzûr-ı hümâyûnda mevcûd 

olmağla bi-nefsihî şevketlü Pâdişâhımız mezbûr Mehemmed Ağa’yı huzûr-ı 

hümâyûna da‘vet, ser-askerlik takımın kendüleri[ne] teslîm, mücevher kı-

lıç ve serâsere kaplu sırt semmûr kürk ve vâfir altun ihsân-ı hümâyûn bu-

yurılup, “Bu sâ‘at gidesin.” diyü emr-i hümâyûn buyurulmağla Üsküdar ’a 

ubûr ve revâne olmuşdur, fî 21 S, sene 1148. 

Rikâbdâr-ı Şehriyârî-i sâbık Süleymân Ağa  dahi Sayda  Vâlîsi Vezîr-i 

sâbık Mehemmed Paşa ’yı Sayda’dan alup Bağdâd ’a getürmek üzre revâne 

oldı, fî 21 S.

Mîr-i Alem Mehemmed Beğ  huzûr-ı hümâyûnda memhûrlı nâme-i 

hümâyûnı alup vâfir arza girdikden sonra, hâliyâ Kırım  Hânı olan Hân-ı 

âlî-şâna revâne oldı, fî 21 S, sene 1148.

Dergâh-ı Âlî kapucıbaşılarından Dervîş Mehemmed Ağa  inhizâmı vâki‘ 

olan asâkir-i İslâm tarafına revâne oldı, fî 23 S, sene 1148. 

Dergâh-ı Âlî kapucıbaşılarından şark seferi üzerine me’mûr olup mâh-ı 

Saferü’l-hayr’ın yigirminci güni gelüp inhizâm haberin getürmüş idi; ça-

vuşbaşılık kendüye tevcîh ve inâyet buyurulmuşdur Köse Alî Ağa ’ya, fî 22 

S, sene 1148, yevm-i çehârşenbih. Vezîr-i A‘zam Alî Paşa  hazretleri zâtında 

halîm ve selîm ve kemâl-i merhamet sâhibi olup, “Bir kimesne benden 

incinmesin.” diyü herkese hüsn-i terbiye ile geçüp salâh-ı takvâ sâhibi olup 

sûretâ zâhiren velâkin kizb ihtiyâr idüp beyne’n-nâs kezzâblığı zâhir olup 

cümlesi kendüden yüz çevirüp, zamâne ise bu makūle hareket ve tedbîrât 

ile olmaz, “Rüşvet didikleri şey hemân gelsün de sonı nice olur ise olsun.” 
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diyenler zahmet çekerler. Ve bâ-husûs beytü’l-mâl-i Müslimîn’e kıyanlar 

âkıbeti alçak olup kefenini eller sararlar. Ve zerre kadar Şer‘-i Şerîf ’e dahi 

inkıyâd olmaduğı cümlenin ma‘lûmlarıdur. Sûretâ böyledür, bâtın ahvâ-

li başka olduğı nümâyân olup Pâdişâh-ı rûy-ı zemîn halledellâhu hilâfe-
tehû hazretlerinin dahi bu keyfiyyet-i ahvâl ma‘lûm-ı hümâyûnı oldukda 

bir fetret zuhûr ider ise müşkil olur diyü mezbûrı vekîl-i mutlaklıkdan 

tiz elden azl idüp Çavuşbaşı İvaz Mehemmed Ağa ’ya vezâret tevcîh ve 

kā’im-makāmlık hizmetinde istihdâm buyurdılar.

Meşveret der-huzûr-ı Hazret-i Kā’im-makām Paşa ve Hazret-i Şey-

hu’l-İslâm ve Kādî-askerân ve İstanbul  Kādîsı ve Yeniçeri Ağası ve Sipâh ve 

Silâhdârân Ağaları ve Topcıbaşı ve Top Arabacıbaşı cem‘ olundukda, Gen-

ce  muhâfızı olan Vezîr-i mükerrem Genc Alî Paşa ’dan gelen kā’ime mevcûd 

bulunanların muvâcehesinde kırâ’at olundı, “Gence Kal‘ası’nı Kızılbâş-ı 

bed-ma‘âş dokuz ay muhâsara idüp bir tarafdan ne zahîre gelmek mümkin 

ve ne imdâd, bâ-husûs Ser-asker Abdullâh Paşa  Köprüli-zâde  şehîden fevt 

olup asâkir-i mansûreye perîşânlık elvirdikden sonra, Şâh Tahmâsb  Kulı 

kendüsi kal‘a-i mezbûrenin üzerine yüz binden mütecâviz askeri ile ge-

lüp muhâsara eyledikde mahsûr olan guzât-ı muvahhidîn gayrı nâ-ümmîd 

olup meşveret eylediklerinde bir vukıyye pirinç beş gurûşa ve bir vukıyye 

nân üç gurûşa çâr u nâçâr olduğumuzda kal‘a-i mezbûrı vire idüp, viremizi 

[330b] makbûl idinüp kal‘a-i mezbûrı teslîm olunmuşdur. Ve mahsûrdan 

halâs olanları salıvirüp, bu bendenizi alıkoyup bir donanmış at, çadırlar 

ve ba‘zı şeyler dahi virüp ikrâm idüp şöyle cevâb eylemişdür ki, “Seni 

Devlet-i Aliyye ’ye ilçi olmak üzre göndermek murâdımdur. Şimdi Revan  

Kal‘ası kaldı, ol kal‘ayı dahi bize teslîm olunup fî mâ-ba‘d Âl-i Osmân  

Pâdişâhımızın dostına dost ve düşmenine düşmen olavız. Sultân Murâd  

hudûdına rağbet olunup müceddeden sulh u salâh olup askerimiz ve re‘âyâ 

[vü] berâyâ âsûde-hâl olsun. Pâdişâhımız benim efendimdür, mukāvemete 

dahi kādir değilim ve eger kal‘aları virilmez ise cânım çıkıncaya dek çalışu-

rum.”” diyü kā’imede tahrîr olunmuş, fî 4 R, sene 1148.
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İhrâklar

Fî 9 R, sene 1148, yevm-i pazar gicesi, sâ‘at ikide Tophâne ’de çubuk-

larda tutuşup vâfir yir muhterik olmuşdur. Yevm-i mezbûrenin yine gicesi 

Şehzâde Câmi‘-i şerîfinin öte tarafında sâbık merhûm Defterdâr İbrâhîm 

Efendi  birâderi Süleymân Efendi  merhûmun hareminde ihrâk vâki‘ olup 

sâ‘at altıda iken biraz yir muhterik olmuşdur. Gice-i mezbûrede yine Bo-

ğaziçi ’nde Yeniköy  mahallinde Müslümân mahallesinde bir on beş mikdârı 

hâneler muhterik olmuşdur. Târîh-i mezbûrenin gicesinde üç yirde ihrâk 

vâki‘ olup bi-hamdillâhi Te‘âlâ sabâh[a] dek cümlesi de def‘olmuşdur,

fi’t-târîhi’[l-mezbûr].

Rütbe-i vezâret-i kübrâya nâ’ilü’l-merâm olan Bağdâd  Vâlîsi İsmâ‘îl 

Paşa  hazretleri mâh-ı Eylûl’un yigirmi üçünci pençşenbih güninin gicesi 

sâ‘at sekizde iken ve mâh-ı Cemâziye’l-ûlâ’nın on ikinci gicesi dahi olup, 

Kartal  nâm kasabadan sandala süvâr, Haydarpaşa Bâğçesi  nâm mahalle 

nüzûl olup yevm-i mezbûrda sâ‘at birde iken ricâl-i devlet bütün yemîn 

[ü] yesârında yollı yolları ile tertîb-i kavânîn üzre sallar bağlayup ve selâm-

lıklarıyla bâğçe-i mezbûrdan Mehemmed Paşa Köşki  nâm mahalle nüzûl 

idüp, ba‘dehû ricâl-i devlet bütün dâmen-bûs-ı Sadr-ı Âlî’de olup, ba‘dehû 

köşk-i mezbûrun mukābilinde kurılan haymelere takımı takımlarıyla ve 

gürûh gürûhıyla çadırlara girüp ta‘âmlandılar. Ve ziyâfet-i ta‘âmîn [ile] 

safâlandıkdan sonra köşk-i mezbûrun kapusında alay tertîb üzre şevketlü 

Pâdişâhımızdan bir aded esb-i donanmış geldi idi, süvâr olup alay ile Üs-

küdar  İskelesi kurbında vaz‘ olan Şerefâbâd’a nüzûl olup ve ol mahalden 

Yalı Köşki [nâm] mahalle nüzûl ve ol mahalden dahi Yeniçeri Ağası Yalı 

Köşki ’nde selâmlayup Suffa  nâm mahalle varup mühri alup sarâyına nüzûl 

olup, ba‘dehû dîvâna çıkup umûm kaftanları ilbâs olundı. İbtidâ Defter-

dâr Efendi ve Re’îsü’l-Küttâb Efendi ve ümenâ ve hâcegân ve ocâğıyân 

bütün hil‘atlerin giymişlerdür. Ve Kā’im-makām Paşa hazretleri müddet-i 

kā’im-makāmlığı yetmiş dokuz gündür, fî 12 Ca, sene 1148.

[331a] Moskov  Çasarı nakz-ı ahd idüp

Urkapusı  üzerine tabur-ı menhûsesi geldüği ve Azak  Kal‘ası üzerine gel-

düği ve kal‘ayı muhâsara idüp kal‘adan dahi çıkup toprak tabyada mukābil 
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olup ceng eylediklerin [kal‘anın] muhâfızı [olan] paşadan arz u i‘lâm ve 

Kırım  Hân’ı Kapla[n] Girây Hân-ı âlî-şândan i‘lâm ve ahâlî-i Kırım’dan 

dahi mahzar ve Hotin  Muhâfızı Kolçak Paşa ’dan dahi i‘lâm ki, Leh  içinde 

Moskov ’un taburı olup imdâd istedüği her tarafdan zuhûr-ı düşmen ve 

i‘lâmlar gelüp imdâd istedüklerin ma‘lûm-ı hümâyûn olmağla meşveret 

olunup huzûr-ı Âsafî’de, ba‘dehû huzûr-ı hümâyûna varılup, “Tedâriki 

ne yüzden münâsibdür?” diyüp tedârik üzre olmaların münâsib görüp ve 

bundan düşmen-i bî-dînin Âsitâne -i Sa‘âdet ’de her milel-i Nasârâ’nın birer 

vekîlleri kalup, ba‘zı ahvâl zuhûr eyledikde kapu tarafından su’âl - cevâb 

olunur iken bu def‘a Vezîr-i mükerrem Alî Paşa -i sâbıkın asrında Çasar 

vekîli olan hîle vü hud‘a ile kendüyi tahlîs idüp yirine on beş mikdârı ke-

fereyi vekîl idüp karârı firâra tebdîl eylemekle Devlet-i Aliyye  bu ahvâli 

dahi vukūf-ı tâmm idüp gaflet olunmayup ve basîret üzre olunduklarında 

tedbîr ve tedârik üzre Vezîr-i sâbık Topal Osmân  Paşa  merhûmun dâmâdın 

Mehemmed Paşa  hazretlerin ser-asker ve on iki bin asâkir-i mansûre mîrî 

olmak üzre ve mîrîden dahi bin kîse akça an-nakdin Hazîne-i Âmire’den 

irsâl olunup Babadağı  cânibine ser-asker ta‘yîn ve kışdan tedâriki görülmüş 

idi. Ve Karadeniz ’e dahi Deryâyî Kapudân Cânım Hâce  vezîr-i mükerrem 

iki karavela-i kalyon ve çekdürme ve fırkateler ve kancabaşılar altmış kadar 

müceddeden Tersâne-i Âmire’[de] yapılup rûz-ı Hızır’dan yigirmi gün mu-

kaddem hâzır u âmâde ve Karadeniz cânibine ta‘yîn olunmuş idi ve azîmet 

olundı, fî 15 Za, sene 1148.

Meşveret, fî 13 Z, sene 1148

Saff-ı meşveret, Hazret-i Şeyhu’l-İslâm ve Kādî-askerân, vüzerâ-yı izâm 

ve mevâlî-i ma‘zûlîn ve ağa-i ocâğıyân ve ricâl-i devlet yevm-i çehârşenbih 

cem‘ olunup der-bâb-ı Sadr-ı Âlî, fî 20 Z, sene 1148.

Moskov  Çasarı nakz-ı ahd idüp Azak  Kal‘ası’nı tabur-ı menhûsesi gelüp 

muhâsara idüp ve Kırım  üzerine dahi büyük taburı geldüğin hâlâ Kırım 

Hânı Kaplan Girây  Hân-ı âlî-şânın bir [i]ki kaç def‘a Devlet-i Aliyye ’ye 

kā’imeleri ve mektûbları geldüği ve Devlet-i Aliyye’ye bir [i]ki kaç def‘a 

meşveret olunup düşmen-i bî-dînin hareketi ve Azak Kal‘ası  gibi intihâ-yı 

serhad ve Karadeniz ’in kilîdi ve metîn ve müstahkem olduğın Devlet-i Aliy-
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ye’nin ve cümlesinin ma‘lûmları olmağla, bi-hasebi’l-iktizâ üzerine berren 

ve bahren sefer iktizâ itmekle Kapudân-ı Deryâ Cânım Hâce ’yi iki aded 

karavela398 kalyon ile ve on beş aded çekdürme ve altı aded tonbaz ve yi-

girmi sekiz kancabaşı ve on sekiz fırkate ile ta‘yîn buyurılup İyd-i Adhâ’nın 

ikinci güni Karadeniz cânibine sâdır olan hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn 

ile revâne olundı. Babadağı  cânibine ta‘yîn olan Topal Osmân  Paşa  vezîr-i 

sâbık dâmâdı Mehemmed Paşa  ser-asker ve bütün Rûm[ili]  sancakları ve 

eyâlet seferber olup ta‘yîn [ve] ser-asker yanına mevcûd olmak üzre ve on 

iki bin Rûmili  piyâdesi bin kîse akça Hazîne-i Âmire’den ihrâc olunup 

levendât-ı mezbûra ulûfe virildi.

İhrâc-ı tûğ-ı Hazret-i Sadr-ı Âlî, yevm-i pazarirtesi, 

fî 17 M, sene 1149

‘Azîmet-i tûğ-ı Hazret-i Sadr-ı Âlî be-nüzûl-ı Sahrâ-yı Dâvûdpaşa , fî 20 

M, sene 1149, yevm-i pençşenbih.

Fî 21 M, sene 1149, yevmi’l-cum‘a. Nüzûl Emîni Seyyid Nûreddîn 

Ağa ’yı ma‘zûl idüp yirine Kassâbbaşı dâmâdı olmuşdur, gāyetle makdûr 

olmuşdur.

Fî 22 M, sene 1149, yevmi’l-cum‘airtesi. Târîh-i mezbûrda ordu-yı 

hümâyûn ihrâc olunup alay ile Dâvûdpaşa Sahrâsı ’na nüzûl olundı.

Dergâh-ı Âlî Yeniçeri Ağası ocağı halkı ile mâh-ı mezbûrun yigirmi 

üçünci pazar güni mükemmel alay ile Dîvânyolı ’ndan Bâb-ı Hümâyûn  

öninden dik aşağı Alay Köşki ’nden geçüp rikâb-ı hümâyûna da‘vet olunup 

Rûmili  pâyesi kendüye virilüp ferâceye kaplu sırt semmûr kürk ilbâs olun-

muşdur Abdullâh Ağa ’ya.

Ve mâh-ı mezbûrun yigirmi dördünci pazarirtesi cebeci ocağı takımları 

iledür. Vâlide Sultân  hazretleri Bâb-ı Hümâyûn  Köşki’nden seyr eylemiş-

lerdür. 

[331b] Ve mâh-ı mezbûrun fî 25 M, [yevm-i] salı, yevm-i mezbûrda 

topcı ocağı takımları ile alayların gösterüp kānûn üzre hil‘at-i fâhirelerin 

huzûr-ı hümâyûnda ilbâs buyuruldı.

398 15. yüzyılda ortaya çıkan iki ya da üç Latin yelkenine sahip yelkenli bir gemi türüdür.
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Bin yüz kırk dokuz senesinin mâh-ı Muharremü’l-harâm’ın yigirmi 

yedinci pençşenbih güni Hazret-i Vezîr-i A‘zam Seyyid Mehemmed Paşa  

hazretleri Sancağ-ı Şerîf ’i huzûr-ı hümâyûndan teslîm alup ulemâ-yı izâm 

ve ricâl-i devlet bütün cem‘ olup du‘â vü senâ olunup Dîvânyolı’ndan Ak-

sarây ’a, Aksarây’dan Topkapusı ’ndan ihrâc ve Dâvûdpaşa Sahrâsı ’na nüzûl 

olundı. Şevketlü Pâdişâhımız Aksarây üstinden Murâd Paşa Câmi‘i  kur-

bında İsmâ‘îl Paşa Sarâyı ’ndan alayı seyr itdiler. Bu hakîr bu vakitde kal-

yonlar defterdâr[ı] bulunup seferden mu‘âf olunduk. Çünki deryâ seferi 

olsa gidebilürdük, velâkin alaya binmek üzre pusula geldi Defterdâr Efendi 

hazretlerinden. 

Sûret-i tezkir[e]: “İzzetlü Kalyonlar Defterdârı Efendi. Sancağ-ı Şerîf 

ihrâcı içün işbu Muharremü’l-harâm’ın yigirmi yedinci pençşenbih güni 

alay-ı cihân-âra tertîb olunmağla mücevveze ve sof ferâce ve tîrkeş ve ke-

mer rahtlı at ile yevm-i mezbûrda sâ‘at on birde iken Sarây-ı Hümâyûn’a 

teşrîf ve mevcûd olasız.” Ve mâh-ı Âyâr’ın yigirmi altısı idi, hayra yazsun 

Kirâmen Kâtibîn bir Fâtiha ile yâd iden ehibbâyı işbu mahalle nazar eyle-

dikde. El-hakîr Ahmed.

Dergâh-ı Âlî Yeniçeri Ağası Abdullâh Ağa,  fî 29 M, sene 1149, yev-

mi’l-cum‘airtesi Dâvûdpaşa Sahrâsı ’ndan hareket idüp Çekmece-i Sağîr ’e 

nüzûl olundı. Hareket olunmaları bâ-hatt-ı hümâyûn yeniçeri tâ’ifesi ve 

cebeci eşkıyâlarının edebsizlikleri hadden ziyâde yaramazlıklar idüp, hattâ 

şehr-i İstanbul ’da ordu-yı hümâyûn ve Sancağ-ı Şerîf çıkdığı günin irtesi 

güninden çârşû-yı pâzâr bütün dekâkînler kapanup kat‘a açılmamışdur. 

Hammâmlar basılup kefere kısmı ve Yahûdî taşra çıkmayup ve nisvân tâ’i-

fesi dahi taşra çıkmayup gûnâ-gûn edebsizlikler ve hilâf-ı Şer‘ işlediklerin-

den tiz elden Edirne ’ye hareket itdirdiler. Ve Cebecibaşı Ağa dahi ocağıyla 

bütün Dâvûdpaşa’dan hareket idüp Çekmece-i Sağîr’e nüzûl olundı.

Fî selh-i M, sene 1149. Ve yevm-i mezbûrda dahi topcıyân ocağı dahi 

gitmişlerdür. Kādî-askerân-ı Rûmili  ve Anadolı  azl olunup, fî 23 M, sene 

1149, rüşvete zâhib oldukları hâlde.

Şevketlü Pâdişâhımız deryâdan Dâvûdpaşa Sahrâsı ’na azîmet buyurdı-

lar, fî selh-i M, sene 1149, yevm-i pazar.
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Mâh-ı Saferü’l-hayr’ın beşinci cum‘a güni Sadr-ı A‘zam hazretlerinin 

tuğı Küçükçekmece ’ye revâne oldı. Cum‘airtesi Dâvûdpaşa Sahrâsı ’ndan 

Sadr-ı A‘zam hazretleri asâkir-i mansûre ile revâne oldı. Ve yemeklik İncirli  

mahallinde olup, şevketlü Pâdişâhımız dahi Eyyûb ’dan mahall-i mezbûre-

ye varup yemeklikde azîm halvet idüp, ba‘dehû rikâb-ı hümâyûna Sadr-ı 

A‘zam hazretleri yüzin sürüp Çekmece-i Sağîr ’e revâne oldı, fî 6 S, sene 

1149.

Fevt-i Sultân Ahmed 

Bin yüz kırk dokuz senesinin mâh-ı Saferü’l-hayr’ın on birinci pençşen-

bih gicesi Sultân Ahmed  Hân-ı Gāzî’ye bi-emr-i Hudâ damla isâbet idüp 

sağ tarafına, Hekîmbaşı Hayyâtî-zâde Mehemmed Efendi ’ye da‘vet olunup 

emrâzına nazar eyledikde cevâb ider ki: “Şimdi bu illete ilâc mümkin de-

ğildür, tâ ki yedi güni geçmedikçe.” Ba‘zı revgan-ı güher-bâr ve tiryâk süri-

lüp bu minvâl üzre bırağup gitmişdür. Ve ba‘dehû cum‘airtesi gicesi emrâzı 

üsteleyüp bir def‘a dahi damla vücûd-ı şerîflerine isâbet itmekle yevm-i 

mezbûrda sâ‘at on bir buçukda iken ecel-câmın nûş idüp dâr-ı fenâdan 

[dâr-ı] bekāya rıhlet idüp 399
َن﴾  ــ ُ ِ ِ َرا ــ ْ َ ــא ِا ٓ َّ ــא  َوِا َّ  Hakk Te‘âlâ kabrin şâd  ﴿ِا

idüp günâhın mağfiret, Cennât-ı âliyede Rabbü’l-Âlemîn dîdârıyla400 mü-

şerref idüp cümlemizi mahrûm eylemiye, âmîn, fî 13 S, sene 1149.401

Çünki Sadr-ı A‘zam henûz Dâvûdpaşa Sahrâsı ’ndan hareket idüp 

henûz Edirne  Sahrâsı’na dâhil olmuşlardı, cenâze-i şerîflerine da‘vet olu-

nup Şeyhu’l-İslâm Maktûl-zâde Mustafâ Efendi  ve Kādî-askerân ve Kā’im-

makām Paşa Köprüli-zâde  Ahmed Paşa  hazretleri ve İstanbul  Efendisi ve 

Nakîbü’l-Eşrâf ve Defterdâr Vekîli Darbhâne Nâzırı Sa‘dullâh Efendi  ve 

hâcegân-ı Dîvân-ı Hümâyûn ve Ser-bevvâbân ve Sekbânbaşı ve ocak ağala-

rı cümlesi cem‘ olup Harem-i Hümâyûn kapusından çadır kurılup [332a] 

ve sokāklar çekilüp gasl olmazdan mukaddem Kā’im-makām Paşa hazret-

leri ve Şeyhu’l-İslâm Efendi ve Kādî-askerân ve Nakîbü’l-Eşrâf ve İstanbul 

Efendisi ve Sekbânbaşı ve ocak ağaları zikr olunanlar meyyit-i şerîfe nazar 

idüp illet-i mizâcların ve sebeb-i mevtlerin Hekîmbaşı Efendi’ye su’âl olu-

399 “Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allâh’a aidiz ve şüphesiz O’na döneceğiz.” Bakara, 2/156.

400 Metinde اد َ د
401 “Fevt-i Sultân Ahmed-i Gāzî”: Derkenârdadır.
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nup, ol dahi minvâl-i meşrûh üzre cevâb virdi. Keşfden sonra gasl olunup 

meyyit-i şerîflerin çadırdan ihrâc, Akağalar  Kapusı’nın öninden musallâya 

konılup namâzın anda kılınup ve şevketlü Pâdişâhımız Bâbü’s-Sa[‘]âde’[de] 

namâzın Enderûn -ı Hümâyûn  ağaları ile kılmışlardur. Techîz [ü] tekfînine 

mîrîden bâ-fermân-ı âlî kānûn üzre bin gurûş virildi. Ve namâzın İmâm-ı 

Evvel-i Şehriyârî Pîrî-zâde  kıldı ve mevâlî-i izâm da‘vet olunup namâzına 

ba‘zısı yetişdi ve ba‘zıları yetişmedi. Yeni Câmi‘de türbe-i şerîfde pederi 

merhûmun kurbında defn eylediler. Yigirmi sekiz yıldan altmış üç gün 

noksân saltanat idüp altı seneden on sekiz gün noksân mahbûsluğı vardur, 

mahbûsluğında vefât itmişdür.

Edirne  Sahrâsı’ndan târîh-i mezbûrda Yeniçeri Ağası revâne oldı, İsakcı  

cânibine, fî 24 S, sene 1149.

Serdâr-ı Ekrem ve Vezîr-i A‘zam hazretleri dahi, fî 2 R, sene 1149, yev-

mi’l-cum‘a târîh-i mezbûrda öyleden sonra Acem  ilçisi402 olan Abdülbâkî 

Paşa  Üsküdar ’dan Tersâne-i Âmire’den iki kıt‘a çekdürme ta‘yîn olunup 

Bâğçekapusı ’ndan çıkup Kā’im-makām Paşa hazretlerine buluşup dâmen-i 

adllerin bûs eylemişdür.

Kefe  Kal‘ası’nda asâkir-i İslâm’ın üzerine berren ve bahren nâzır olan 

Vezîr-i mükerrem Kapudân Paşa Cânım Hâce  tarafından vezîr-i müşâ-

run-ileyhin evlâdının evlâdı Mustafâ Beğ  yediyle donanma-yı hümâyûn 

kalyonlarından tonbaz süvâr olup Ortaköy  nâm mahalle gelüp kalyon-ı 

mezbûr bulunduğı mahalde lenger-endâz olmasıçün bâ-fermân-ı âlî meks 

ve derûnında olan Mustafâ Beğ’i ihrâc olunup Kā’im-makām Paşa’ya ge-

türilüp ba‘dehû huzûr-ı hümâyûna da‘vet ve Kapudân Paşa hazretlerinden 

olan arz u i‘lâmları virilüp kırâ’at olunup, Moskov  keferesi Urkapusı ’n-

dan tabur-ı menhûsesini alup memleketine karârı firâr eyledüğini ve ensesi 

sıra Kırım  Hânı ve Kalgay Girây Sultân ve tavâ’if-i asâkir-i mansûre ile 

gitdüğini ve Moskov keferesi bundan mukaddem Urkapusı’na geldikde 

çarhacısını boz[up] vâfir dil, kelle ve esîr alındıkda ol esîrlerden Tersâne-i 

Âmire zindânına vaz‘ olunmak üzre yüz on dokuz esîr tonbaz kalyona vaz‘ 

olunmuş idi. Vaz‘ olunan esîrleri tonbaz-ı mezbûr topların atılan Kurşun-

402 “Acem  ilçisi Abdülbâkî ahvâlidür”: Derkenârdadır.
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lı  Mahzeni’ne lenger-endâz ve mevcûd olan esîrleri ihrâc ve mâ‘ûn[e]lere 

vaz‘ olunup, bu hakîr bu vakitde kalyonlar defter[dârı] bulunup Kırım 

cânibine kalyoncı levendâtı tüfeng-endâz olmak üzre beş bin tüfeng-endâz 

levendât tahrîrine me’mûr idim. Ceste ve ceste dört bin levendât tahrîr ve 

revâne olup bin nefer kalmış, ol bin nefer levendât henûz tekmîl olmayup 

bayrakları ile hâzır u âmâde bulunmağla Kapudân Paşa vekîli ve hâlâ Tersâ-

ne-i Âmire Emîni olan el-Hâcî Murtazâ Efendi ’ye fermân-ı âlî sâdır oldı ki; 

“Kalyonlar Defterdârı Ahmed Efendi ’nin tahrîr eyledüği kalyoncı leven-

dâtından hâzır u âmâde olan levendâtları kancabaşlara vaz‘ ve tonbazdaki 

olan esîrleri âlât [u] pusatları ile ihrâc olunup huzûr-ı hümâyûnumdan 

geçürsünler.” diyü fermân-ı hümâyûn sudûr itmekle ellişer nefer levendât 

yalnız tüfengleri ve kılıçları ile kendülerin tezyîn ve üsârâları dahi mâ‘ûne-

lere vaz‘ olunup huzûr-ı hümâyûndan Yalı Köşki  mahalden alay tertîb üzre 

geçürilüp ve Tersâne-i Âmire ve Liman Re’îsi ve hil‘at-i fâhire ilbâs ve mez-

bûr Mustafâ Beğ’e dahi hil‘at-i fâhire ilbâs ve silâhşôr-ı Şehriyârî olmuşdur. 

Ve yevm-i mezbûrda Tersâne-i Âmire öninden ve Kurşunlı  Mahzeni’nin 

öninden bir azîm kayık alay seyirciler seyr [ü] temâşâ idüp top tüfeng şen-

likleri iderek Tersâne-i Âmire zindânına vaz‘ olunmuşdur. Esîr neferen yüz 

on dokuzdur, içlerinde milel-i Nasârâ’nın cümlesinden var idi, fî 9 R, sene 

1149, yevmi’l-cum‘a. Târîh-i dâhil-i tonbaz, fî 11 R, sene 1149, yevm-i 

pazar, târîh-i şenlik.

[332b] Bin yüz kırk dokuz senesinin mâh-ı Cemâziye’l-evvel’in seki-

zinci gicesi ahşama karîb ordu-yı hümâyûndan Sadr-ı A‘zam hazretlerinin 

karakulağı ve iki nefer Tatar  Hân-ı âlî-şânın etbâ‘larından nusret haberi ile 

geldiler.

Cedîd Hân -ı âlî-şân Fethî Girây  Sultân hazretleri

Moskov  keferesinin tabur-ı menhûsesini zabt, fî 8 Ca, sene 1149

Hân hazretlerinden gelen kā’imedür ki, sikadan olmak üzre mesmû‘u-

muz olduğı hasebiyle bu mahalle kayd olundı. Ve ordu-yı hümâyûndan 

dahi târîh-i mezbûrda gelüp azîm top şenlikleri oldı:

“Özi  eyâleti ve Dukakin  beğzâdeleri on iki beğ kulları kendü mâlla-

rından her biri beşer yüz ve altışar yüz nefer atlu askeri tahrîr ve Arnabud  
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askerlerinden intihâb idüp yanlarında yedi binden mütecâviz asker-i Ar-

nabud ile gelüp Bender  muhâfızı olup Rûmili ’ne ser-asker olan Osmân 

Paşa  dâmâdı Mehemmed Paşa  hazretlerinin yanlarına gelmişler idi. Çünki 

düşmen-i bî-dîn ol havâlîlerden zuhûr itmeyüp Kırım  Adası’na hareket ve 

kasd eyledüği nümâyân olmağla hasbî gazâya gelüp, “Aşımız ve ekmeğimiz 

hevâya çıkmasun.” diyü ol mahalden hareket ve Bucak  Hânı İslâm Girây  

Sultân’ın yanlarına gelüp hâzır u âmâde olunmuşlar idi. Ve efendilerimiz 

tarafından dahi fermân-ı âlîleri ta‘yîn buyurılan Kırım Adası’na imdâd ol-

mak üzre sipâh ve silâhdârân ve bölükhâ-i erba‘adan terakkîlü askeri ve Ar-

nabud paşalarından Mahmûd Beğ -zâde Mahmûd Paşa  ve dîger Mahmûd 

Paşa mîrî tarafından tahrîr olunan süvârî ve piyâde levendât ve mûmâ-

ileyhi[mâ]nın kapuları halkıyla gelüp bunlar dahi İslâm Girây Sultân’ın 

yanına ta‘yîn olunmuş idi. Çünki küffâr-ı bî-dîn Kırım Adası’nda havf ü 

haşyetden eğlenmeyüp karârı firâra tebdîl eyledikde İslâm Girây Sultân’ı 

enselerine ta‘yîn ve bilesince Özi eyâleti ve terakkîlü askeri ve Arnabud 

beğzâdeleri ve Arnabud paşaları ve gönüllüde olan gāzî yiğitler ve vâfîr gö-

nüllü askeri ta‘yîn, ber-vech-i tahmîn yigirmi beş bin kadar gāziyân-ı Os-

mâniyân ve kırk beş binden mütecâviz tâziyân-ı Tatar  askeri altmış binden 

mütecâviz tavâ’if-i asker ile İslâm Girây Sultân’ı ta‘yîn olunmuş idi. Tabur-ı 

menhûsun ardlarına düşüp sağdan ve soldan ve gerüye kalanlardan ve ele 

girdikde esîr alınmayup katl iderek, Doğan Kal‘ası ’ndan altı konak ilerü bir 

şehr-i azîm var idi; gāyetle ma‘mûr ve münbit şehr olup şehr-i mezbûr kat‘â 

bir rahne görmeyüp gāyetle ma‘mûr ve büyük şehr idi. Şehr-i mezbûrun 

kal‘ası olmayup tabur-ı menhûs şehr-i mezbûra cân atup kendülerin tahlîs 

ve seksen yedi gün Kırım  Adası’nda eğlenüp her günde binden mütecâ-

viz kâfiri emrâz-ı muhtelifeden ve açlıkdan ve [su]suzlukdan mürd olur 

idi. Ve bu şehr-i mezbûrı gördükleri gibi şâd u emân itmek üzre olup ve 

etrâfın dahi hendek çevirmek üzre iken, şehr-i mezbûrun ismi Madidika 

( ْ ــ َ ِ ِ َ ) 
 dirler. Gāzîler ve tâziyân-ı leşker bi’l-ittifâk herkes ellerine birer 

âteş, cânib-i erba‘asından şehr-i mezbûrun içine âteşler saçup ve önlerine 

gelenleri tu‘me-i şemşîr ile helâk idüp şol kadar ceng-i azîm olup ve bütün 

şehri ihrâk bi’n-nâr idüp, atına dayanup kuvvet-i bedeniyyesi olan küffâr-ı 

bî-[dîn] mecmû‘î neye mâlikler ise bırağup ol mahalden dahi karârı firâra 

tebdîl ve Kiyov  Kal‘ası’na cân atmak üzre revâne olur, gāziyân ve tâziyân-ı 
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Tatar  leşker[i] dahi esîrler ve mâl-i [333a] ganâ’ime dahi rağbet itmeyüp 

küffâr-ı bî-dînin ardına düşüp Kiyov Kal‘ası’na dört konak kalur bir şehr 

var idi, adına Yeni Moskov  dirler idi ve bu şehr dahi bir ma‘mûr ve büyük 

şehr idi, bi-hamdillâhi Te‘âlâ gāzî kullarınız dahi şehr-i mezbûrun halkı-

na ve taşradan gelen keferelere göz açdırmayup cânib-i erba‘asını âteşlere 

virüp önlerine gelüp rast geldiklerin tu‘me-i şemşîr ile katl olunup bir ta-

rafdan dahi nârın zararı kemâl mertebe kendülerinin durutmağa mecâli 

kalmayup bu şehr-i mezbûrı dahi feth idüp, ba‘dehû avdetlerinde mâl-i 

ganâ’imlerin ve esîrleri alup Kırım Adası’na bu kadar yüz aklıkları ve mâl-i 

ganâ’im ile dâhil oldılar. Otuz binden mütecâviz mürd olan kefere tu‘me-i 

darb-ı şemşîr ile helâk ve yigirmi binden mütecâviz esîr alınup ve Kazak-

başı ve üç nefer dahi söz sâhiblerinden dil olmak üzre hâk-i pây-ı devlete 

gönderildi. Ve İnşâ’allâh yine gitmek üzrelerdür ve biz dahi giderüz in-

şâ’allâhu Te‘âlâ. Bundan mukaddem Mehdî Girây  Sultân ve Deccâl Girây  

Sultân, Çerkes Hânı kayınpederine varup yarlık istediklerinde kendülerine 

güzîde yetmiş binden mütecâviz asker-i Çerkes virilüp Moskov  memleke-

tine tabur-ı menhûs Urkapusı ’na geldüği vakitde gitmiş idi. Bu mikdâr 

haberimiz vardur ki Moskov memleketinin kasaba ve kurâsın ihrâk bi’n-

nâr ve halkın kılıçdan geçürüp esîr ve mâl-i ganâ’ime rağbet itmezler ve bu 

kadarca ma‘lûmumuzdur.” diyü tahrîr buyurmuşlar.

Gelen dilin takrîri: “Moskov  memleketinden çıkdığı zamân yüz otuz 

beş [bin] asker tavâ’if-i piyâde ve süvârî ve yigirmi bin kadar araba bu min-

vâl üzre çıkup Urkapusı ’ndan içerüye girdikde emrâz-ı muhtelife zuhûr 

idüp içimizden günde yüz ve yüz elli mikdârı giderken ölüp gömerdik. 

Sonra günde bin ve binden mütecâviz âdemimiz helâk olup açlık bir ta-

rafdan ve susuzluk bir tarafdan, hastalık böyle. Osmânlı  askeri ise günden 

güne ziyâde olup Tatar  askeri ise yanımızda [idi]. Müşâvere eyledik; bir 

vechile eğlenmemiz el virmedi, karârı firâra tebdîl eyledik. Varduğumuz 

şehrlerimizde dahi başımıza dürlü dürlü hâller geldi. Bu kadar bin araba-

dan ve topdan bir araba ve bir top memleketimize götürilemeyüp cümlesi-

ni zabt itmişlerdür ve cümle toplarımızı Urkapusı’nın taşrasına hatve hatve 

gömülmüşdür. Zîrâ Urkapusı’ndan taşra memleketimize gitmek niyyet 

idüp ve askerlerimizi tahrîr eyledikde otuz bin askerimiz kalmış idi. Bu 
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sebebden toplarımızı götüremeyüp cümlesi saklanmışdur.” Elhamdülillâhi 

Te‘âlâ bu nusret-i uzmâda vâfir top şenlikleri olunup hil‘at-i fâhire ilbâs ve 

in‘âm [u] ihsân olundı. 

Fî 22 Ca, sene 1149. Târîh-i mezbûrda ve eyyâm-ı mezbûrede Acem  

ilçisi cum‘a namâzını kılmak içün Ayasofya -i Kebîr’de mü’ezzinlerin mah-

fili altını tahliye olunup ol mahalde cum‘a namâzını edâ eylediler. Vaktâki 

Hünkârımız dahi ol gün Ayasofya’ya gelüp yukarıdaki kasr-ı âlîde edâ-i 

salât itdiler. Beyâz sarık sarar re’îsü’l-ulemâsı, yeşil sarık sarar kādî-askeri ve 

Abdülbâkî Paşa  on iki aded Acem beğzâdeleri ile yüzden mütecâviz etbâ‘la-

rı iledür. Velâkin bunların câmi‘-i şerîfe geldiklerinden cemî‘ nâsa girân 

gelüp cümlesi sebeb olana beddu‘â eylemişlerdür.

[333b] Bin yüz kırk dokuz senesinin mâh-ı Cemâziye’l-ûlâ’nın yigirmi 

birinci pençşenbih güni Acem  ilçisine403 sulhun netîcesi virilüp, evvelâ beş 

mevâdd üzerine ki: 

“Hîn-i muhârebede tarafeynden ne mikdâr esîr alınagelmiş ise gerüye 

redd. 

Ve İstanbul ’da Şâh vekîli olmak üzre tarafımızda vekîl olup hânlar hâ-

nımız olmak üzre ve sizin dahi üç tuğlu bir vezîr-i âlî-şânınız Isfahân  şeh-

rinde oturmak üzre. 

Ve bir emîr-i haccımız Bağdâd ’a gelüp ve Bağdâd’dan Diyârbekir ’e ve 

Haleb  üzerine gelüp Şâm ’dan gitmek üzre. 

Ve ebnâ-i cinsimizden biri fevt oldukda bütün mâlı vekîlimize teslîm 

olunup ferd dahl ve ta‘arruz itmemek üzre. 

Ve mezhebimiz Ca‘fer-i Sâdık  mezhebi olmak üzre mezâhib beş olup 

Mekke -i Mükerreme dahi mihrâb beş olmak üzre.” matlûbı idi. 

Geldüği günden târîh-i mezbûra gelinceye dek Devlet-i Aliyye ’nin 

ricâlleri ve ulemâları ile mübâhese vü münâza‘a404 idüp, âkıbetü’l-emr, 

“Bizim imâmımız ve mihrâbımız dörtdür, kankısına rağbet ider isen ol 

mihrâbların birisini kabul eyle; olmaduğı sûretde cidâlden ve nizâ‘dan hâlî 

403 Bu elçi, Abdülbâkî Hân-ı Zengene’dir.

404 Metinde ا
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olmaz. Ve emîr-i hacc dahi mümkin değildür. Ve bizim üç tuğlu vüzerâ-

mız dahi kürsî-i memleket olan Isfahân  şehrinde oturmak dahi münâsib 

değildür. Ve ehl-i İslâm’dan olduğı sûretde şerrâklar ( ا َ ــ ) ve sâ’ir ta‘yîn 

olunan mahallerde alınmaz.” Altunlar kıhıf ( ــ ) gûnâ-gûn söyleyüp, 

“Münâsibi olan budur.” diyüp ilzâm ve kabûl eylediler, mîr-i alem pâyesiy-

le ricâlimizden biri gidüp Isfahân şehrinde oturmak üzre. Ve mihrâb ahvâli 

ve beş mezheb ki Ca‘fer-i Sâdık olmak üzre bir vechile müsâ‘ade olunmadı, 

“Dîniniz hakdur ve biz dahi kabûl eyledik.” diyü kat‘ olundı.

Ve mâh-ı mezbûrun yigirmi beşinci pazarirtesi güni Tırnakçı  Yalısı ki 

Cidde  Vâlîsi Vezîr-i mükerrem Gül Ahmed Paşa ’nındur, re’îsü’l-küttâb 

olan İsmâ‘îl Efendi  yalı-i mezbûr[d]a ve eyyâm-ı mezbûrede ilçi-i mezbûra 

takım ile ziyâfet eyledi, fî 25 Ca, sene 1149.

Fî 2 C, yevm-i pazarirtesi. Târîh-i varakada Kā’im-makām Paşa haz-

retleri Sa‘dâbâd ’da Acem  ilçisine ziyâfet eyledi. Çünki vâfir eyyâm akd-i 

meclis ve nizâ‘ olunup nizâ‘lar münkatı‘ oldukdan sonra Şâfi‘iyyü’l-mez-

heb olmak üzre kabûl idüp sulh u salâh olundukdan sonra, “İstanbul ’da ve 

Anadolı ’da405 ve Rûmili ’nde ve Devlet-i Âl-i Osmân ’ın taht-ı hükûmetin-

de ve kabza-i tasarrufında Memâlik-i Mahrûse’den ne kadar üsârâ alındı 

ise ibtidâdan tâ ki sulha gelinceye dek kendülerinin rızâlarıyla gelüp, eger 

bize dâhil olup hem-şehrîlik iddi‘âsında olup vatan-ı asliyesine, “Elbette 

giderim.” didikde bir kimesne mâni‘ olmayup ve gitmiyen dahi sâ’ir Müs-

lümânlar gibi hürr olsun.” diyü sulhda dâhil [334a] olmağla, hakkında 

emr-i âlî-şân ve hatt-ı hümâyûn sâdır olmağla, “Esîrpâzârı ’nda ve Üskü-

dar ’da ve Galata ’da ve İstanbul’da ve etrâfda Acem esîrleri satılup alınmasın 

ve sâ’ir Müslümânlar gibi hürr olsun.” diyü hatt-ı hümâyûn sudûr itmekle 

cümlenin elinde bulunan üsârâ kiminin evlâdları olup ve kimisi kendüye 

405 Bu kelimeden sonra, araya Karadeniz ’deki donanmanın gelişiyle ilgili beş buçuk satırlık bir açıklama 

girmiş, akabinde bu satırların üstü çizilerek yine esas konuya devam edilmiştir. Çizik olan ve konu 

bütünlüğünü bozan kısım şu şekildedir: “Fî 29 Ca, sene 1149, yevmi’l-cum‘a. Târîh-i mezbûrda Kara-

deniz’de olan donanma-yı hümâyûn gelüp ikindi mahalli Beşiktaş ’da lenger-endâz olup, ba‘dehû ikin-

diden sonra Cânım Hâce  Kapudân Paşa hazretleri İstanbul  Kā’im-makāmı olan Köprüli-zâde  Ahmed 

Paşa ’ya âdet üzre takımı ile buluşdukda kendüyi kaldırup Hâsekî Ağa bilesince ta‘yîn. Timürkapu ’dan 

içerüye ve iki çifte bir kayığa konılup Üsküdar ’da Mehemmed Paşa Köşki’ne nakl ve irtesi cum‘airtesi 

güni Rodos  Paşası Süleymân Paşa ’ya kapudânlık vekîli olmak üzre donanmâ-yı hümâyûnı Tersâne-i 

Âmire’[de] lenger-endâz olmak üzre fermân-ı âlî s[â]dır olup alay ile gitmişlerdür ve hil‘at-i fâhire ilbâs 

olmuşdur. Paşa-yı mûmâ-ileyhin mecmû‘ mâlı ıtlâk olunur. Eşyâsı memhûr ve mîrîye alınmışdur. 

Paşa-yı mûmâ-ileyh bu def‘a ile üçünci def‘adur, kabâhiyyâtı budur ki; ...”
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kız evlâdın virüp kendüye dâmâd idinüp külliyet ile kendüsine teslîm olu-

nup ve bâ-husûs ricâl-i devletden katı vâfiri güzîdelerin biner ve ikişer bin 

gurûş akça sayup baş odalık olmak üzre idinüp, külliyetini kendüye teslîm 

idüp, böyle olan ahvâlde zamânımızın ricâli ve akd-i sulha netîce virildik-

de, “Bu makūle olan işin encâmı neye varacakdur?” diyü mülâhaza itme-

diklerinden nâşî Acem ferzendi Devlet-i Aliyye ’ye hîlesi sonra nümâyân 

oldı, ammâ ba‘de harâbi’l-Basra .406 

Çünki bu madde etrâf [u] eknâfa şüyû‘ bulup bütün Acem  üsârâsı 

vukū‘ı üzre habîr olup a‘lâsı vü ednâsı hizmet eyledikleri efendilerinin cüz‘î 

ve küllî mâl ıtlâk olunur her nesi var ise alup ve firâr idüp, Acem ilçisine 

varup dâhil düşüp, “Nedür cânım, ben dahi hem-şehriyim, vilâyetime git-

mek isterim.” didikde, “Pek ma‘kūl.” [diyüp], kâtibini çağırdup ve ismini 

ve vilâyetini ve kimin kızıdur ve kimin evlâdıdur ve kimin esîridür, şöh-

retiyle ve alup getürdüği cevâhirler ve altun ve gümüş ve libâs cümlesini 

defter idüp ve mecmû‘ eşyâsını elinden alup kendüye Acem libâsından bir 

kat libâs virilüp eşlerinin yanına gönderüp ve alıkodukda, sâhibleri duyup 

varup da‘vâ eyledikde bir habbe sâhibine virilmeyüp ve hattâ üzerine ta‘yîn 

olunan Dergâh-ı Âlî kapucıbaşılarından Macarlı Osmân Ağa ’yı ta‘yîn,
 
ilçi-i 

mezbûra varup feryâd eylediklerinde kat‘â sözine ısgā itmeyüp esîr sâhib-

lerine külliyet ile gadr olunup arz-ı hâl olundukda arz-ı hâline dahi rağbet 

olunmamışdur. İlçi-i mezbûrun yanına varan Acem üsârâsı cem oldukda 

yine Dergâh-ı Âlî kapucıbaşılarından Bozoklı Mehemmed Ağa ’yı ta‘yîn ey-

lediler ki, Kavak ’da bir on pâre kadar şâ’ika ta‘yîn ve nevl-i sefîneleri dahi 

mîrîden virilmek üzre iskele-i mezbûrda hâzır u âmâde olup Kadırga  Lima-

nı’ndaki sarây, Gevherhân Sultân Sarâyı ’nda, ilçi-i mezbûre önde olmağla, 

cem‘ olunan üsârâyı ceste ve ceste kapucıbaşının yanına göndermekde ve 

mâlların dahi ilçi alup cem‘ itmede, ol nâzenîn nefîs ta‘âmları ve pâk li-

bâsları ve rûz-merre yanup ısıcak hammâmlarda yaykanup zevk [u] safâ 

iden Acem fâhişeleri bunları terk idüp ve bî-rahm olup da evlâdlarını çoğu 

boğup ve zevcesini dahi helâk idüp de giden hınzîrlar. Ve bundan sonra 

sarây-ı mezbûrun civârında beğlik Katır Hânı  vardur; hân-ı mezbûra nis-

vân tâ’ifesini ol mahalle vaz‘ olunup Acemler bir tarafdan, beğlik har-ben-

406 “İş işten geçtikten sonra” manasına gelen Arabî bir deyiş.
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deler bir tarafından rûz [u] şeb olan zinâ olunan rüsvâylık bir târîhde ne 

olmuş ve ne olur. Yiyüp ve içüp ömr-i nâzenîni safâ-yı hâtır ve zevkle geçü-

rür iken ol mahallerde esvâb yok, yiyecek yok, yedükleri dahi bayat imâret 

fosulası. “Âh!” diyenin nihâyeti yok, “Ben bana eyledim!” diyüp de çık-

mak mümkin değil; çıksa dahi gerüye geldikde efendisi hîç rağbet itmez, 

“Nice olur bizim ahvâlimiz?” diyenin nihâyeti yok. Velâkin aşağı kapusı 

açık olup durma[dan] işlemededür. Acem ilçisi bu Devlet-i Aliyye ’den bu 

minvâl üzre hîç almaz ise üç dört bin kîse akça alması emr-i mukarrerdür. 

Bâ-husûs rûz-merre ta‘yînâtı bin iki yüz elli gurûşdur, çoğının mîrî hesâbı 

üzre akçasını alurlar. Hakk Te‘âlâ encâmın hayra tebdîl eyliye, âmîn.

Çünki “Acem  üsârâsı esîr olmayup, olanlar dahi sâ’ir Müslümânlar gibi 

hürr olsun.” diyü hakkında fermân-ı âlî sâdır olmağın, bi-hasebi’l-iktizâ 

her ne mahalde bulundı ise Acem esîrleri hürr olup, ba‘dehû esîr-i mez-

bûrlar efendilerinin tuhef olan eşyâların serîka idüp Acem ilçisinin yanına 

vardıkda sâhibi serîka olan eşyâsın taleb ve da‘vâ eyledikde ilçi-i mezbûr 

virmedüğinden mâ-‘adâ, “Bu kadar eyyâmdur sana hizmet eylemiş, bu ka-

dar şey kendüye çok değildür.” Da‘vâcı olup şirrete sâlik olduğı hasebiyle 

Devlet-i Aliyye  sonradan akılların başlarına devşirüp Dergâh-ı Âlî kapucı-

başılarından Çukadâr-ı Şehriyârî-i sâbık Ebûbekir Ağa  ta‘yîn ve Şer‘ tara-

fından dahi bir kâtib ta‘yîn olunup [334b] ve ta‘yîn olan çorbacıya dahi 

tenbîh olundı ki, fî mâ-ba‘d ne kadar Acem esîri gelür ise ta‘yîn olunan 

kapucıbaşıya âgâh idüp esîr-i mezbûr kimin esîridür ve alup geldüği nedür, 

tahrîr olunup sâhibi zuhûr eyledikde gerüye redd ve esîri Acem ilçisine 

teslîm iderlerdi. Ve ilçi-i mezbûr ile sulh u salâ[h] olunup bizim dahi ken-

dü memleketlerinde olan esîrlerimizi tahlîs olunmak üzredür.

Mükâlemeye ta‘yîn olunan ulemâ efendilerden sâbıkā İstanbul  kādî-

sı olan Alem Ahmed Efendi ’ye Anadolı  pâyesi virildi. Sâbıkā fetvâ emîni 

olan Abdullâh Efendi ’ye taraf-ı Devlet-i Aliyye ’den ilçilik ile ta‘yîn olunan 

Mîrâhûr-ı sâbık Kara Mehemmed Paşa -zâde Mustafâ Paşa  hazretlerinin 

ma‘iyyetine ta‘yîn ve edâ-yı hizmetden sonra kādî-askerlik pâyesi virildi. 

Ve Şalgamcı-zâde Halîl Efendi ’ye dahi Edirne  pâyesi virildi ve ta‘yîn olun-

dı ve mansûbı Beğşehir  olmak üzre bâ-hatt-ı hümâyûn ile virildi. Vâlide-i 

Cedîd Câmi‘ -i şerîfinin hatîbi Nûrî Efendi , Nâdir Şâh  kürsî-i memleketine 
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oturup hutbe ta‘lîm itmek üzre ta‘yîn olundı. Acem  ilçisi Abdülbâkî Paşa  

çünki nâme-i hümâyûnı alup ba‘dehû bir [i]ki kaç eyyâmdan sonra mâh-ı 

Receb-i şerîfin beşinci güni Kā’im-makām Paşa hazretlerine vedâ‘a407 gel-

dikde kürkler ve hil‘at-i fâhireler alâ-merâtibihim ilbâs olundı.

Fî [1]0 C, sene 1149. Ve mâh-ı mezbûrun onuncı güni Tersâne-i Âmi-

re’de merbût olan iki aded çekdürme ta‘yîn olunup Üsküdar ’a geçdi ve 

Kerç  İskelesi’nden bindi.

Ve mâh-ı mezbûrun yigirminci yevmi’l-cum‘airtesi güni Üsküdar ’dan 

dahi hareket idüp kendü memleketine revâne olup gitdi. Azîm ağırlığı 

olup kasaba ve kurâ, re‘âyâ vü berâyâ dayansın, Allâh mu‘înleri olup kuv-

vetcik ihsân ide Allâh, âmîn. Zîrâ eyyâm-ı şitâ vakti idi.

Fî 20 Teşrîn, fî 21 Receb, sene 1149. Târîh-i mezbûrda Re’îsü’l-Küttâb 

İsmâ‘îl Efendi  ordu-yı hümâyûna revâne oldı.

Fî 23 Receb, sene 1149. İlçi olan Mustafâ Paşa  hazretleri târîh-i mez-

bûrda ta‘yîn olunan ulemâ efendiler ile ma‘an Üsküdar  Sahrâsı’ndan hare-

ket idüp azm-i Isfahân  diyerek revâne oldı. 

[335a] Fî 29 Ca, sene 1149, yevmi’l-cum‘a. Karadeniz ’den donanma-yı 

hümâyûn Cânım Hâce  Kapudân el-Hâcî Mehemmed Paşa  gelüp Beşiktaş  

mahallinde lenger-endâz olup ba‘de’l-asr geldüği vakitde kapu tarafından 

kendüyi da‘vet olunup kapu tarafına gelmek murâd eylediklerinde, “Atım 

yok ve etbâ‘ım henûz dahi yanımda değildür, çekdürmelerde şimdi gide-

rim.” diyü cevâb buyurduklarında kapu tarafından hüsn-i tedbîr olunup 

Bâğçekapusı ’na Kethudâ Beğ hazretleri efendimize bir donanmış at ve bir 

dahi yedek gönderüp ve sa‘âdetlü Paşa efendimiz hazretleri dahi takımların 

gönderüp hâzır u âmâde olunup, “İstikbâlen efendimizin teşrîflerine mun-

tazırlardur.” diyü kendülerine ifâde olundukda sâde-dil bu sözlere ve bu 

iltifâta ve ikrâma kapılup ol sâ‘at filikasına408 binüp Bâğçekapusı’na gelüp 

vâki‘ hâli gördükde kendüye beşâşet ve cünbiş gelüp vezâret unvânıyla ge-

lüp Kā’im-makām Paşa hazretleri ile mülâkî olup kahve ve tatlu getürilüp, 

çünki ortalık ma‘hûd henûz dahi kahveyi içmedin karakulak gelüp, “Efen-

407 Metinde ودا
408 Metinde 
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dim, şevketlü Pâdişâhımız Yalı  Köşki’ne geldiler, Kapudân Paşa efendimizi 

istiyorlar.” didikde ol sâ‘at “Buyurun.” diyü cevâb olundukda derd-mend 

koca gerçek sanup, “Şerbete ve tütsüye hâcet yokdur, giderim.” diyüp atı-

na binüp süvâr oldukda timür kapudan içerüye girdükleri gibi Dergâh-ı 

Âlî kapucıbaşılarından Re’îsü’l-Küttâb Kethudâsı Mustafâ Ağa ’yı üzerine 

ta‘yîn ve Balıkhâne  mahallinden çekdürmeye konılup Üsküdar ’da Me-

hemmed Paşa Sarâyı ’na nüzûl olundı. Ve sonra ol mahalden dahi Kütahya  

Kal‘ası’na kal‘a-bend olmak üzre fermân-ı âlî sâdır olmuşdur. Ve Defterdâr 

Efendi ve Başbâkî Gulâmı Tophâne ’deki yalısını ve kalyonını ve başdarda-

daki olan sepet ve sandûk ve çekmecelerin ve İstin[ye] Körfesi’ndeki yalı-

sını memhûrlanup bütün mâlı mîrîye girift olmak üzre hatt-ı hümâyûn 

sâdır olmuşdur. Bu def‘a ile üçünci def‘adur. Azlinin ve başına gelen sebebi 

budur ki; Paşa-yı mûmâ-ileyhin bir vâfir çukadan nîmtenelü zuhûr, biraz 

dahi zıbunlar ve her birinde dikili olmak üzre üçer bin dahi ziyâde ve dahi 

noksân altunlar çıkmışdur. Bir vâfir dahi kemerler, her birinde ikişer bin 

altun dahi ziyâde çıkmışdur. Cevâhir dahi vâfir ve bunlardan mâ-‘adâ ken-

düsinin sağîr çekmecesinde mahfûz defter çıkup ve ol defterde olan akça 

İstanbul  bâzirgânlarında ve Galata ’da balyozlarda olan akça ve İzmir ’de ve 

İstanköy ’de ve Sakız ’da ve Mora ’da ve İstendil ’de kiminde üç bin altun ve 

kiminde on bin altun, dahi ziyâde, İstanbul’da olan bâzirgânlarda tahsîl 

olunup tahsîl olduğı Pâdişâhımız Enderûn  hazînesine almışdur. Ve âhar 

mahallerde olan emvâline mübâşirler ta‘yîn olunmuşdur. Yemiyene yiyivi-

rürler, in‘âm u ihsânı olmıyan vüzerânın mâlını mîrîye alıvirürler. Bütün 

ile dördünci def‘a soykun virür idi ve zulminin nihâyeti yok idi. Âhiret 

ahvâlin Allâh bilür. Kethudâsı mahbûs idi, mübârek günler geldüğinden 

Hünkârımız bostâncılardan çıkarup Tophâne’deki hânesinde oturmak üzre 

fermân virildi, fî 22 Receb, sene 1149.

Fî 13 Za, sene 1149. Ordu-yı hümâyûn bu sene-i mübârekede Ba-

badağı ’nda kışlayup ve târîh-i mezbûrda silâhşôr-ı Şehriyârî ağalarından 

Cevher Ağa  nâm kimesne gelüp rikâb-ı hümâyûna yüz sürdükden sonra 

Sadr-ı A‘zam hazretlerine Kırım  Hânı Feth[î] Girây Sultân-ı âlî-şân haz-

retlerinden gelen kā’ime mefhûm[ı]; Bâğçesarâyı ’ndan hareket idüp Özi ’

[yi] geçüp Savsakanlık  ( ْ ِ ْ א َ ــא َ אْو َ ) nâm mahalde Potkallu  Kazağı’n basup 
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kendülerin kılıçdan geçürüp il ve memleketlerin ve kurâların ihrâk bi’n-

nâr idüp, ba‘dehû Parapolşna ( ْ ــ َ ْ ُ ا َ َ )  kal‘aya duhûllerinde ki, mukad-

demâ Kılburun  üzerine gelen ser-askeri olan melâ‘în ki İptini  ( ِ ــ ْ
ِ ْ  nâm (ِا

mel‘ûn ceneral top ve cebehâne ve asâkir-i menhûsesiyle vâfir ile kal‘a-i 

mezbûrdan çıkup ve asâkir-i mansûreyi karşulayup Hân-ı âlî-şân hazret-

leri Tatar  leşkeriyân[ı] ve gönüllü askeri ile [335b] mukābil olunup cenge 

âgāz olunup katl u kıtâl ve ceng [ü] cidâl olundukda bi-avnillâhi’l-Meliki’l-

Kahhâr guzât-ı muvahhidîne tâkat getüremeyüp ser-askeri olan ceneral 

ceng esnâsında mürd olup cân-ı habîsî cehennem-râ oldukda ayak dahi 

pâyidâr olmayup yedi sâ‘at mikdârı cengden sonra bütün mesfûrlar tu‘me-i 

şemşîr ile helâk olunup mâl-i ganâ’imin asâkir-i mansûre yağma ve kal‘a-i 

mezbûrun varoşın ihrâk bi’n-nâr, cümle arabaların ve top cebhânesin hıt-

ta-i teshîr kılup ve bütün bayrakların baş aşağı olunup önlerine geleni kıra 

koğup ricâl ve nisvânın ahz u kabz iderek ve emvâl [ü] eşyâların yağma 

iderek avdet olunup, mürd olan mesfûrun oğlını esîr idüp Tatar Hân -ı 

âlî-şân hazretleri kırk binden mütecâviz gönüllü askerine aldıkları ricâl ve 

nisvân ve mâl [ü] emvâlleri ile arabalar ve top cebhânesiyle izin ve gerüye 

avdet itdirilüp ve Hân-ı âlî-şân hazretleri kendüleri seksen binden müte-

câviz Tatar leşkerin bilesince alup on iki konak dahi ilerü Moskov  içinde 

olan şehr-i ma‘mûresi ki Barabaş’dur, ol şehr-i mezbûra azîmet eyledüği ve 

“Şevketlü Pâdişâhımızın hayr du‘âlarına mazhar düşüp ve hayr du‘âların 

recâ iderüz.” diyü gelen kā’imenin sûretidür. Kırım’a gelen kâfir yüz seksen 

yedi bindür. Bu def‘a Bahr-i Siyâh  cânibine ve Azak  üzerine tertîb olunan 

donanma-yı hümâyûn ve ma‘an Kapudân Süleymân Paşa  hazretleri ve dört 

kıt‘a kalyon ve iki yüz bir fırkate ve on yedi kıt‘a çekdürme hâzır u âmâde 

olunup, fî 26 Za, sene 1149 ve mâh-ı Mart’ın on altıncı pençşenbih güni 

huzûr-ı hümâyûnda Yalı  Köşki nâm mahalde alay gösterüp şenlikler iderek 

Beşiktaş [nâm]  mahalde lenger-endâz oldılar, elhamdülillâhi Te‘âlâ. Eyyâm 

müsâ‘ade olunmağla İstinye ’ye gidüp ol mahalden dahi mâh-ı Zi’l-hicce-i 

şerîfin altıncı güni Azak cânibine revâne oldılar. Fırkateler ve kancabaşlar 

ve vulıklar409 üzerine ser-asker ta‘yîn olan fırkate kapudânı Kızılhisârlı  di-

mekle ma‘rûf şecî[‘] u bahâdır olmağla bi’z-zât şevketlü Pâdişâhımız ken-

409 “Volik”, “vuluk” ya da “vulik” olarak da bilinen tabir, deniz hırsızları için inşa edilen büyük yelkenli 

ve üç direkli kayıklar için kullanılmaktadır.
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düyi ta‘yîn eylemişdür. Hakk Te‘âlâ cümle guzât-ı muvahhidîne nusretler 

ihsân idüp selâmetlikler ihsân ide, âmîn.

Zi’l-ka‘de’nin yigirmi altıncı güni ordu-yı hümâyûna tabur-ı menhûs-

dan alınan cenerâllerden iki avret ve yedi nefer Tatar  Hân-ı âlî-şân haz-

retleri gönderüp târîh-i mezbûrda ordu-yı hümâyûna gelmişdür. Ve mâl-i 

ganâ’im ile Tatar Hân -ı âlî-şân Kırım  Adası’na dâhil olmuşdur. Vâfir top 

dahi taburdan alınanlardan gelmişdür.

Sadr-ı A‘zam hazretlerinin mektûbcısı Râgıb Efendi  ordu-yı hümâyûn-

dan geldi, fî 26 Za, sene 1149.

Fî 28 Za, sene 1149. Meşveret, yevm-i pazarirtesi

Hazret-i Şeyhu’l-İslâm ve Kādî-askerân ve mevâlî efendiler ve İstanbul  

Efendisi ve abâyî uran aklâm efendiler, vekîller olan ocak ağaları Kā’im-

makām Paşa Sarâyı’na cem‘ olunup, ba‘dehû huzûr-ı hümâyûna gidilüp 

ba‘dehû huzûr-ı hümâyûnda Râgıb Efendi ’nin getürdükleri tercümeler 

ve kā’imeler kırâ’at olundı. İbtidâ Nemçe  Çasarı’nın gönderdiği mektûb 

kırâ’at olundı. Mefhûm budur ki, “Moskov  hufyeten sefer idüp ve itdüğine 

dahi nâdim ve peşîmân olup bize gelüp dâhil düşüp “Devlet-i Aliyye  ile 

bizi barışdurasız.” diyü. “İmdi, tarafeynden kıtâl vâki‘ olmazdan mukad-

dem biz dahi şevketlü Pâdişâhımdan recâ iderüz ki cürmin afv idüp barışa-

sız. Ve eger musırr olup da barışmaz iseniz biz dahi kendüye imdâd u i‘ânet 

iderüz. Zîrâ bizim akrabâmızdur.” Kat‘-ı cevâb eylemiş. 

Ba‘dehû Sadr-ı A‘zam hazretlerinin mektûbı dahi kırâ’at olundı, ol dahi 

böyle. Hünkârımız dahi, “Efendiler Şer‘an cevâbınız nedür ve buna cevâb 

virin.” diyü su’âl buyurduklarında Şeyhu’l-İslâm [336a] Efendi hazretleri, 

“Şark seferi mütemâdî olup on beş sene mikdârı oldı. Bi-hamdillâhi Te‘âlâ 

def‘ olup şimdi düşmen-i bî-dîn nâdim ve recâ vü niyâz itmeleriyle barışık 

olunması münâsibdür.” diyü cevâb virmeleriyle cümlesi münâsib gördiler. 

Zîrâ delik bir iken iki iktizâ ider. Fâtihası okunup dağılmışlardur. Ve Râgıb 

Efendi  cevâbların alup pençşenbih güni ordu-yı hümâyûna revâne oldı, fî 6 

Z, sene 1149.
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Mükâlemeye ta‘yîn olunanlardur: Hâlâ Re’îsü’l-Küttâb Mustafâ Efendi , 

[Şıkk-ı] Sânî Râgıb Efendi , [Şıkk-ı] Sâlis’i Silâhdâr Kâtibi Yigirmisekiz-zâ-

de Sa‘îd Efendi , mükâleme defterdârı Defterdâr Alî Paşa  dâmâdı Mustafâ 

Beğ . Bender  Kal‘ası’nın öte tarafında Nehr-i Aksu ’yun geçid mahallinde 

Sorika  nâm mahalde mükâleme olacakdur. Nemçe  ilçisi ve Felemenk  ilçisi 

ve İngiliz  ilçisi biledür ve hâlâ ordudadurlar.

Acâ’ibü’l-garâ’ib

Mâh-ı Rebî‘u’l-evvel’in on ikinci çehârşenbih gicesi fermân-ı âlî sâdır 

oldı ki; “Yatsudan sonra fenerli ve fenersiz sokāklarda bulunmayup herkes 

kapudan taşra çıkmasun. Eger bulunur ise cezâları tertîb olunur.” Ve ol 

gicenin sabâhı dahi kal‘a kapuları tulû‘-ı şemsde açıldı, sene 1150.

Acem  Şâhı’ndan gelen fîl ve ilçisi dahi Şâh-ı mezbûrdan vâfir tuhef ile 

Âsitâne -i Sa‘âdet ’e dâhil olup ve Üsküdar ’dan mâ‘ûne üzerine kereved ya-

pılup Kerç  İskelesi’nden çıkmışdur, mâh-ı Rebî‘u’l-evvel’in on altıncı pazar 

güni. Sene 1150.

Fî 3 R, sene 1150, yevm-i salı. Târîh-i mezbûrda Kā’im-makām Paşa 

hazretlerinin sarâyına meşveret olunmak üzre cem‘ olunmuşlardur. Haz-

ret-i Şeyhu’l-İslâm ve Kādî-askerân ve İstanbul  Efendisi ve mevâlî efendi-

ler ve ağayân-ı ocak ve küttâb efendiler ve ocak ihtiyârları cem‘ olunup, 

meşveret bunun üzerine ki, “Eflak  Voyvodası’nın tahtı olan mahal ki 

Bükreş ’dür, Nemçe  Çasarı’nın bir vâfir atlu askeri gelüp etrâfında gezüp, 

voyvoda-i mesfûr Devlet-i Aliyye ’ye; “Gāfil olmanız, Nemçe Çasarı’nın ta-

burı gelüp ve görünmekle tedârik üzre olup kılâ‘larınızı asker gönderüp 

muhâfazadan hâlî olmayasız. Ve beni dahi muhâfaza idesiz.” diyü i‘lâmı 

kırâ’at olundukda, “Münâsibi nedür, cevâb-ı ma‘kūl nedür?” diyü Şer‘an 

ve kānûnen su’âl olundukda; “Niş  Kal‘ası  muhâfazasına Ağrıboz  Muhâfızı 

Gāzî Ahmed Paşa ’yı ta‘yîn, aceleten asker tahrîr iderek gelmesiçün ta‘yîn, 

eger Nemçe askerîsi hudûdumuzun içine vaz‘-ı kadem idüp hilâf-ı sulh 

olduğı mu‘ayyen oldukda yine su’âl olunsun ki, siz haydûd eşkıyâlarından 

mısız yohsa Çasar tarafından me’mûr mısız. Nakz-ı ahd ve nümâyân ol-

dukda Şer‘an [ve] kānûnen cenge âgāz olunur.” diyü redd-i cevâb virilüp 

sarây-ı Kā’im-makām Paşa’dan herkes evlerine gitdiler.
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Yevm-i mezbûrda nân-ı azîz etmekci furûnlarında bulunmayup her-

kes vâfir zahmet çekdiler. Elhamdülillâhi Te‘âlâ buğday çok, dakîk çok. 

Hikmet bu ki; Ermeni  ve Rûm  tâ’ifesi Dâvûdpaşa İskelesi’nden ve Sulu 

Manastır  ve Ma‘cûncı  semtlerinde olan kefereler, “Kaht olacakdur.” diyü 

herkes etmeği izdiyâdı ile alup evlerine getürüp bir gün mukaddem Ak-

sarây  mahalline dek gelüp bu ahvâl Aksarây’dan berüye sirâyet itmekle ân-ı 

vâhidde dükkânlarda ve furûnlarda nân-ı azîz kıllet üzre olup her furû-

na kolluklar ta‘yîn olunup Ümmet-i Muhammed  yevm-i mezbûrda azîm 

zahmet çeküp, irtesi çehârşenbih güni def‘ olunmuşdur. Şehr-i İstanbul  

halkının tama‘-ı hâmı zenbîl ile pirinçler ve mercümek ve baklâ ve sâ’ir 

me’kûlâta müte‘allik olan şeyleri evlerine daşıyup kaht olacakdur diyü havf 

düşmüşdür. Hakk Te‘âlâ def‘ eyliye, âmîn. 

[336b] Rikâb-ı hümâyûn ve kā’im-makām-ı Âsitâne -i Sa‘âdet  olan 

Köprüli-zâde  Ahmed Paşa  ibn-i Nu‘mân Paşa  hazretlerine Rûmili  ve Niş  

muhâfazasına ta‘yîn ve kethudâsı olan Gümrükci Yeğen Mehemmed 

Ağa ’ya kā’im-makāmlık tevcîh ve inâyet buyurılup serâsere kaplu sırt sem-

mûr kürk ilbâs olundı. 

Yevmi’l-cum‘a, fî 6 R, sene 1150. 

Ba‘de’s-salât meşveret-i umûmdan sonra meşveret budur ki

Vidin  Muhâfızı Vezîr-i mükerrem İvaz410 Mehemmed Paşa ’dan i‘lâm ve 

ahâlî-i vilâyetden mahzar gelüp Nemçe  Çasarı’nın taburı gelüp Bükreş ’de 

nüzûl ve Eflak ’ı zabt idüp ve tarafımıza gelen tabur-ı menhûsesinin başla-

rı olan ceneraldan mektûb ki, tercüme olunup meşveretde kırâ’at olundı, 

“Devlet-i Aliyye  ile bu âna dek sulh-ı mü’ebbed idik. Velâkin sulhumuz 

husûmete mübeddel olmağla imdi memleketinizde ve yalılar havâlîlerinde 

olan bâzirgânlarımız mâlları ile kendülerinin dahi bir kılına hatâ gelmeyüp 

ihrâc idesiz ve bizde olan bâzirgânlarınız dahi her ne kadar var ise ihrâc 

idüp tarafınıza gönderilmişdür. Ve bundan sonra Vidin’in üzerine varsam 

gerekdür ve kal‘ayı boşaldup viresiz. Sonra vire dahi iderseniz vireniz i‘ti-

bâr olunmaz.” [diyü] redd-i cevâb eylemiş. Bu mâddeyi ordu-yı hümâyûn 

tarafına üç def‘adur bu minvâl üzre tahrîr eyledik, hayren ve şerren şifâ-yı 

410 Metinde ض
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sadr olıcak bir haber alınmamak ile rikâb-ı hümâyûna i‘lâm olundı: “Ev-

velâ kal‘a-i mezbûrda ceng-âver askerimiz yokdur. Lağımcı ve humparacı 

ve topcı dahi olmayup el-yevm eger düşmen-i bî-dîn gelüp muhâsara dahi 

iderse on günlük zahîremiz dahi yokdur. İllâ amân bize imdâd ve zahîre!” 

Altmış bayrak yeniçeri serdengeçdisi bundan mukaddem tahrîrine fermân 

olunmuş idi, Özi  üzerine tahvîl olup kırk bayrak levendât Niş  Kal‘ası ’na ve 

yigirmi bayrak Vidin Kal‘ası’nın imdâdına yetişmek üzre fermân olundı. 

Ve Ahmed Paşa  hazretleri dahi Sofya  Sahrâsı’na varup Vidin’e ve gerek Niş 

Kal‘ası’na gelen askeri ceste ceste irsâl itmek üzre hatt-ı hümâyûn-ı şev-

ket-makrûn sâdır olup kendüsi dahi tedârik üzre olup gitmek üzredür. Ve 

Şarköyi  re‘âyâsı isyân idüp kal‘a-i mezbûrı zabt idüp Niş Kal‘ası’na gidecek 

imdâdların yolların zabt idüp derûnında olan ehl-i İslâm’ı katl eylemişler-

dür be-tahrîk-i Nemçe.

Nakz-ı ahd-i Nemçe  Çasarı

Ordu-yı hümâyûn İsakcı  Sahrâsı’nda ikāmet üzre olup Moskov  keferesi 

ile Devlet-i Aliyye ’nin tarafeynden ceng ü cidâl ve katl ü kıtâl ve kanlar 

dökülmeyüp re‘âyâ vü berâyâ perâkende ve perîşân olmamak üzre Nem-

çe  Çasarı’nın balyoz nâmıyla kalan habîs, “Bana kıralımdan ilçilik geldi, 

murahhasım, iki mülûk beynlerin bulmak üzre ve bulurum.” diyü vâfir 

lâf urup, [337a] Devlet-i Aliyye ricâli dahi Nemçe balyozının sözlerine 

i‘timâd-ı küllî hâsıl idüp bir alay tâze yetişmiş ricâller ve bâ-husûs sadr-ı 

a‘zam kethudâsı olan Urfalı Osmân Kethudâ hazretleri bu kâfirin sözlerine 

i‘timâd hâsıl idüp ve kethudâ-i mezbûrun nedîm-i musâhibi Kürkci Manol  

zimmî ve yeni zuhûrlardan hekîmlik nâmında Bağdâdlı dimekle ma‘rûf 

bî-dîn düşmenleri derd-mend-i bî-çâreyi Osmân Kethudâ’yı her tarafın 

zabt u rabt idüp kemâl mertebe gaflet içine düşürüp Devlet-i Aliyye tara-

fından murahhas olmak üzre ilçiler ta‘yîn olunmak üzre tedbîr ü tedârik 

üzre olunup baş ilçi Re’îsü’l-Küttâb Efendi, ikincisi Râgıb Efendi , üçüncisi 

Yigirmisekiz Çelebi-zâde Emîn Efendi , sadr-ı a‘zam mektûbcısı Yancıklı 

Mehemmed Beğ  bunlardur, murahhas olmak üzre hatt-ı hümâyûn-ı şev-

ket-makrûn ile ta‘yîn olundı. 
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Ba‘dehû Âsitâne -i Sa‘âdet ’den Felemenk  balyozı ve İngiliz  balyozını 

dahi ordu-yı hümâyûna da‘vet olunup rikâb-ı hümâyûndan dahi harc-ı 

râhların an-nakdin Hazîne-i Âmire’den virildi. Menzil be-menzil Baba-

dağı ’na vardıklarında Osmân Kethudâ hazretlerine ve bu sulh ahvâlin 

kendülerine ifâde ve “Sizler dahi mükâlemede bulunup bu işlere nizâm 

viresiz.” diyü cevâb virdiklerinde İngiliz ve Felemenk balyozları cevâbla-

rında, “Çünki Devlet-i Aliyye ’nin öteden berü hayr-hâhlarından olmak 

üzre olup ve Devlet-i Aliyye’nin sâyesinde geçinüp zevk [u] safâlar iderüz. 

İmdi, bilin ve âgâh olun ki, Nemçe  Çasarı nakz-ı ahd itdi ve dostluğı fedâ 

idüp ve düşmenliğe yüz tutup Moskovlu ile yek-dil ve yek-cihet olup ve 

Nemçe ilçisi [nâm] veled-i zinâ Devlet-i Aliyye’ye bir iş yapar ki sonra 

çok peşîmân olursuz. Ve bâ-husûs cenâbınızın yanında nedîm [ü] musâhib 

ittihâz itdiğiz Bağdâdlı Hekîm  ve Kürkcibaşı Manol,  bunlara dahi kapıl-

mayup basîret üzre olup gāfil olmayasız.” diyü kat‘-ı cevâb virdiklerinde 

hil‘at-i fâhireler ilbâs olunmak üzre kendülerine arz olundı. Şöyle cevâb 

virdiler ki, “Devlet-i Aliyye’nin henûz bir işinde bulunmayup yüzümüzden 

bir iş vücûda gelmedi, neden iktizâ ider hil‘atler geymemiz.” diyüp rağbet 

itmediler. Yine ta‘yînâtların kat‘ itmeyüp Babadağı’nda ikāmet üzre oldılar. 

Ba‘dehû Devlet-i Aliyye  tarafından murahhas olan ilçilerimiz Leh  top-

rağında İzvança  kurbında bir mürtefi‘ mahalde köşkler yapılup ve ol ma-

halde bir yire cem‘ olunup mükâleme olmak üzre revâne oldılar. Ve Nemçe  

balyozı ve bizim ta‘yîn olunan ilçilerimiz ile mahall-i mezbûra dâhil olu-

nup bugün ve yarın diyüp avk u te’hîr itmede ve Moskov  tarafından ilçi 

dahi gelmede. Bir vâfir eyyâmdan sonra bugün Nemçe balyozı, “Bu gün 

biraz mükâleme idelim.” diyü haber gönderüp ve bunlar dahi cem‘ olunup 

mükâleme olmak üzre hâzır u âmâde oldukda Nemçe Çasarı’nın balyozı 

şöyle cevâb ider ki: “Evvelâ sizler bu araya niye geldiniz, murâdınız nedür?” 

Bizim ilçilerimiz dahi: “Be siz bilmez misiz Moskov ile Devlet-i Aliyye’nin 

beynlerin bulmak üzre ta‘ahhüd itdik idi, anın içün geldik.” Balyoz dahi, 

“Çünki böyledür, evvelâ hele Bosna  bizimdür, Niş  Kal‘ası ’n ve Vidin  Kal‘a-

sı’n ve Üsküb  ve Selânik  dahi bizim iskelemiz olmak üzre virür iseniz ne 

güzel ve Moskovlu’ya dahi Bender  ve Akkirmân  ve Özi  ve Kılburun  ve Ur  

ve Kefe  ve Yenikal‘a , bunlar[ı] dahi virür iseniz sulh u salâh oluruz, viril-
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medüği sûretde yine bunlar bizimdür, söylemeğe dahi hâcet yokdur.” diyü 

kat‘-ı kelâm eyledikde Re’îsü’l-Küttâb Efendi hazretleri bu sözlere karşuluk 

şöyle cevâb ider ki, “Evvelâ sizin kıralınız ile bizim düşmenliğimiz olma-

yup ve sulhumuzun tamâmına dahi vâfir müddet var, neden geldi size bu 

makūle sözler ve bizler bu makūle sözleri lisâna değil derûnumuza bile 

getürmek ayn-ı hatâdur.” diyüp meclis dağıldı. 

Ba‘dehû bu esnâlarda kâfir şenlikler eylemişler, haberin aldıklarında Özi  

Kal‘ası yed-i küffâra girift, biraz müddetden sonra yine şenlikler eylemişler. 

Yine bunların dahi haberlerin almışlar. Niş  Kal‘ası ’nı Nemçe  alup Sofya  

Sahrâsı’na gitmiş, bunlar dahi kendülerinden me’yûs olup, “Acabâ bu key-

fiyyet-i ahvâl nedür ve nice olacakdur?” diyü gam deryâsına gark olmakda. 

Dahi Osmân Kethudâ [ve] Vezîr-i A‘zam sulhda ümmîdlerin kat‘ itmezler, 

Kürkci Manol ve Bağdâdlı bunlar, “Elem çekmen, bu sulhlar olunup zevk 

[u] safâlar ideriz.” diyü lâf u güzâf olmakdalar. Mîrâhûr-ı Evvel Ağa hatt-ı 

hümâyûn ile me’mûr ve Osmân Kethudâ’nın başını kesüp rikâb-ı hümâyû-

na irsâl ve mâlı mîrîye girift ve Manol ihzâr, Âsitâne -i Sa‘âdet ’de geldikde 

Kürkciler içinde dörtyol ağzına salb ve mâl [ü] emlâki mîrîye girift ve Bağ-

dâdlı karârı firâra tebdîl ve Vezîr-i A‘zam azl, Rûmili  Vâlîsi Muhsin-zâde 

Abdullâh Paşa ’ya mühr virilüp Bender ’de bulunmak ile [337b] ordu-yı 

hümâyûnda vezâret ile Dergâh-ı Âlî Yeniçeri Ağası Abdullâh Paşa hazretle-

rine, Abdullâh Paşa hazretleri Bender cânibinden gelinceye de[k] hıfz [u] 

hırâsetin kendülerine tefvîz olundı, bâ-hatt-ı hümâyûn.

Abdullâh Paşa  hazretleri ordu-yı hümâyûna geldiklerinde selefinin411 

görüp Ağrıboz  sancağın kendüye tevcîh buyurup rız[â]yla mansûbına 

revâne oldı. Yine ordu-yı hümâyûn Kartal  nâm mahalde meks [ü] ikāmet 

üzrelerdür.

Ba‘dehû Devlet-i Aliyye  tarafından murahhas olan ilçilerimiz Leh  top-

rağında ikāmet üzre oturup efkâr-ı fâside cânib-i erba‘aların alup oturmada 

ve küffâr içinde şenlikler ve biribirlerine ziyâfetler idüp varup gelüp gitme-

deler.

411 Devamındaki bir kelime satır sonunda ve sayfa arasında kalmış olduğundan latinize metnimizde ek-

siktir.
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Meşveret-i mahfî412 

Ve ricâlden ba‘zıları Üsküb  semtinde Yakova ’da Keke Mahmûd Paşa -zâ-

de Hasan Beğ  tarafından Bosna  Muhâfızı Vezîr-i sâbık Hekîmbaşı-zâde  

Alî Paşa  hazretlerinden mezbûr Hasan Beğ’e bir buyruldı irsâl eylemiş ki: 

“Nemçe ’nin civârımızda karîb yüz elli binden mütecâviz cengci askeri olup 

ve bir [i]ki kaç def‘a tarafımızdan âdemler gönderüp keyfiyyet-i ahvâllerin-

den su’âl eyledikde şöyle cevâb virmişler ki, “Kendü memleketimizi hıfz u 

hırâset eylemek üzre cem‘ olduk, bizim sulha mugāyir hareketimiz yokdur 

ve dahi sulhumuza dahi [ri‘âyetimiz] vardur.” diyü kat‘-ı cevâb virmekle bu 

söze kanâ‘at itmeyüp ahâlî-i Bosna ricâlleri ile meşveret olundukda cümle-

nin ittifâkı, “Nemçe sulhı bozdı ve her tarafa hücûm ideceği nümâyândur, 

gāfil olmayup buna karşuluk tedbîr [ü] tedârik üzre olmamız münâsibdür.” 

diyüp meclis dağılup, bir dil ele girüp takririnde, “Yigirmi bin kadar askeri 

tabur-ı menhûsesinden ayrılup Üsküb üzerine gitmek üzredür.” [dimiş-

dür.] Gāfil olmayup Arnabud  tâ’ifesine bildirüp ve derbend olan mahal-

lere bayrak virüp ve Yakova kasabasını Üsküb semtlerinde haberdâr olup 

ve cümleye âgâh idesin. Ve gāfil bulunmayup cümleniz basîret üzre olup 

sizleri Allâh’a emânet eyledim. Çünki ordu-yı hümâyûndan bize imdâd 

mümkin değil ve tiz elden rikâb-ı hümâyûna arz idüp asker tedârik olunup 

da bize gelmek mümkin değil, hemân tedârikli bulunasız.”

Çünki Hasan Beğ ’den buyuruldının sûretin alup kırâ’at olundukda şev-

ketlü Pâdişâhımız hazretleri ve ricâl-i devlet bu ahvâl-i gazâya muttali‘ olup 

herkes mütehayyirde kaldıklarında Pâdişâh-ı âlem-penâh hazretleri Hazîne-i 

Âmire’den bin kîse akça ihrâc ve Kayın Ahmed Ağa ’yı bin nefer levendât sü-

vârî ve Hasan Beğ’in ma‘iyyetine ta‘yîn ve fermân-ı âlî Hasan Beğ’e ki, “Düş-

men-i bî-dîn şöyle nakz-ı ahd idüp gāfilîn gelecekdür, gāfil olmayup ocağınız 

kadîm ocakdur, Devlet-i Aliyye ’ye sadâkat üzre âbâ vü ecdâdınız hizmet ide-

gelmişdür. Senden dahi sadâkat me’mûl iderim ve sana pey-der-pey asker-i 

vâfire irsâl olunur. Ve inşâ’allâhu’r-Rahmân hizmetin ma‘lûm-ı hümâyûnum 

oldukda matlûbun her ne ise dil-hâh üzre mesrûr olursun.” diyü fermân-ı âlî 

irsâl olundı. Vaktâki mezbûr Hasan Beğ, Alî Paşa  hazretlerinden buyuruldısı 

geldüği sâ‘at şehr ve kasaba ve kurâlara âdemler ta‘yîn idüp dellâllar nidâ it-

412 Metinde ي
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dirilüp, “Ümmet-i Muhammed ! Bilün ve âgâh olun ki, Nemçe  Çasarı nakz-ı 

ahd idüp memleketimizi ıyâl u evlâdımızı esîr idüp gāfilîn gelüp basacakdur, 

hâzır u âmâde olalım. Bundan mukaddem Sultân Süleymân  zamânında bir 

def‘a dahi gelüp böyle gāret eylemiş idi, içimizden çıkarıncaya dek ne kadar 

bin cân şehîd oldı ve ne kadar bin kîse akça gitdi. Yine şimdi bu vaktimiz on-

dan beterdür, hemân eger gelür ise gönül birliği idüp cümlemiz şehîd olun-

caya dek ceng idelüm. İnşâ’allâhu Te‘âlâ nusret bizimdür, elem çekmen!” 

diyü biribirlerine nasîhat, ahd ü emân olunup taraf taraf asker cem‘ olun-

mada iken Nemçe’den yigirmi binden mütecâviz askerî Üsküb  semtinden 

Yakova  üzerine geldiklerinde mezbûr Hasan Beğ asâkir-i vâfire ile karşulayup 

ve şeb-hûn idüp tabur-ı menhûsesinde olan askerine havf girüp perîşânlık 

yüzin tutmağa başladuğın asâkir-i mansûrenin ma‘lûm[ı] olduklarında gül-

bâng-ı Muhammedî çekilüp taraf taraf düşmen-i bî-dînin tabur-ı menhûse-

sine koyulup tu‘me-i şemşîr [ile] helâk ve esîre rağbet itmeyüp vâfir kelleler 

ve yaralu alınup, elhamdülillâhi Te‘âlâ karârı firâra tebdîl eyledüği haberin 

tafsîlen haberi geldi. Dillerin takrîri böyle ki: “Bizim murâdımız Üsküb’i ve 

Yakova’yı zabt idüp Selânik  üzerine dahi gidüp Selânik’i zabt idüp iskelemiz 

[338a] Selânik olmak üzre murâdımız bu idi, lâkin Allâh rızâ virmedi.” Vâfir 

arabalar ile kellelerin yükledüp Bâb-ı Hümâyûn ’a irsâl olundı. Ve bu müj-

de-i azîme ibtidâ-i fâl-i hayr olunup hamd ü senâ olundı. Ve hil‘at-i fâhireler 

ilbâs, vâfir altun ihsân olundı, fî 18 Ca, sene 1150.

Çünki Bosna  üzerine düşmen-i bî-dînin cem‘iyyeti yüz seksen binden 

mütecâviz asker cem‘ idüp ol cem‘iyyetden yigirmi binden mütecâviz ifrâz 

idüp Üsküb  cânibine ve Bosna’da ne kadar kılâ‘ var ise her birin birer ce-

nerallerine virüp hil‘at ilbâs ve tevcîh eylemiş ve her tarafdan hücûm. İb-

tidâ Usturunca  Kal‘ası’na, sâniyen Bihke  Kal‘ası’na, sâlisen İzvornik  Kal‘a-

sı’na ve râbi‘an Banyaluka  Kal‘ası’na otuz altı bin Nemçe,  sekiz bin Macar  

giyimlisi ve Hırvat  ve Sırp  birden bire her tarafı muhâsara ve mücâdele 

olundukda, elhamdülillâhi Te‘âlâ Bihke Kal‘ası’ndan gelen taburı tu‘me-i 

şemşîr ile kıra kova geldüği yire, ba‘dehû İzvornik, ol dahi böyle, ba‘dehû 

Usturunca Kal‘ası’nda [ceng-i] azîm olunup getürdüği humparaların ve 

topların ve tüfenglerin mecmû‘ısın ahz olunup kal‘a-i mezbûrun derûnına 

vaz‘ olundı, fî 17 Ca, sene 1150.
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Dergâh-ı Âlî kapucıbaşı ağalarından Bozoklı Mehemmed Ağa ’ya şev-

ketlü Pâdişâhımız altmış kîse akça harclık ve hil‘at-i fâhire ve çelenkler ile 

Bosna  Muhâfızı Alî Paşa  hazretlerine irsâl olundı.

Banyaluka  Kal‘ası’nın kurbında cereyân iden Virbas  Suyı’nın üzerine 

üç yire köprü kurup, kal‘a-i mezbûre bir metîn [ve] müstahkem kal‘a olup 

kal‘a-i mezbûrenin top menzilinden alarkasına ordu-yı menhûsesi nüzûl 

eyledüği sâ‘at kal‘aya bir âdem gönderüp şöyle cevâb eylemiş ki, “Eğer bu 

kal‘aya vire idüp, vire iderseniz ve vireniz dahi şol şartla tutarım ki, üzeri-

nizde bir gömlek ve bir don, kuşca cânınızı âzâd olmak üzre. Ve eger vir-

medi[ği]niz sûretde cümlenizi kılıçdan geçürüp avretleriniz karnında olanı 

dahi helâk iderüz.” diyüp kat‘-ı cevâb virmiş. 

Ba‘dehû ahâlî-i kal‘a bir yire cem‘ olup, “Çünki düşmen-i bî-dîn gelüp 

böyle her tarafımızı def‘aten muhâsara idüp mâlımız dahi sözümüz geçme-

dikden sonra cümlemiz ceng ide ve ceng ide ıyâl u evlâdlarımız yanlarında 

şehîd oluruz veyâhûd bu gelen küffârı tu‘me-i şemşîr ile helâk iderüz.” di-

yüp, “Mütevekkilen-alallâh!” diyüp topların güllelerin yirleşdir[üp] cenge 

şürû‘ eylediler. 

Ba‘dehû küffar-ı la‘în altmış binden mütecâviz asker ile ayak ve ayak ve 

meterisler ile alup kal‘aya doğrı gelmede; bir gün, beş gün, hâsılı on yedinci 

güni kal‘a-i mezbûrı cânib-i erba‘asın muhâsara idüp hendekler başına gel-

mişler idi. Kal‘anın derûnında olan guzât-ı muvahhidîn gāyetle ıztırâb, ıyâl 

u evlâd efgān [u] figānda, yiryüzinde ta‘yîn olunan melekler dahi imdâdda. 

Ba‘dehû kuşluk vaktinde mezbûr cereyân iden Virbas  Suyı’nın üzerine vaz‘ 

olunan köprüden bir vâfir asker zuhûr idüp: “Âyâ bu asker nedür ve eger 

imdâda gelürlerse bir vechile tâkat getürecek [hâl] kalmadı. Yâ Rabbe’l-

Âlemîn, imdâd günidür, düşmen-i bî-dîne fursat virme, merhamet eyle!” 

Feryâd [u] figān üzreler iken küffâr-ı bî-dîn ise el kumpara ve hâvan topla-

rın ve tüfeng atılup arası münkatı‘ olduğı yok. Cengin on sekizinci [güni] 

kal‘adan mevcûd olan guzât-ı muvahhidîn görseler ki küffâr içinde bir ka-

rışıklık var ve güneşden dahi görinür ki mızrakların timürlerinin parlama-

sı, gelen asker tabur-ı menhûsa yaklaşdıkça kal‘a tarafından ceng münkatı‘ 

olup ceng gerüye düşer. 
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Ba‘dehû küffârın cengden yüzi dönüp tu‘me-i şemşîr ile kıra kova tâ ki 

kal‘anın kapusına dek gelüp kal‘anın derûnında olan gāzî yiğitler kal‘anın 

kapuların açup gül-bâng-ı Muhammedî çeküp düşmen üzerine dal-kılıç 

iki asker bir olup yürüyiş eylediklerinde küffâr-ı hâk-sâr Nehr-i Virbas  üze-

rine kurduğı üç aded köprünün üzerine yürüdüklerinde görseler ki köprü 

yok, hemân bütüni suya urup, “Necât budur, bundan özgesi yokdur.” di-

yüp kendülerin suya urduklarında enselerinden kılıç kıranı, önlerinde su. 

Allâh böyle [338b] kerem eyledikden sonra böyle idüp cümle Ümmet-i 

Muhammed  kulların mesrûr ider. 

Banyaluka  Kal‘ası’nın imdâdına gelüp cengin on sekizinci güni Bosna  

gāzîleri ile Bosna Vâlîsi Alî Paşa  hazretleri olup evvel-emrde Virbas Suyı’nın 

üzerine üç aded köprüye kat‘ eyledikden sonra kal‘ayı mahsur iden tabura 

cenge şürû‘ idüp, elhamdülillâhi Te‘âlâ şol kadar kâfir kahr oldı ki hemân 

nehr-i mezbûra kendülerin kurtıluruz ümmîdinde suya [bırağup] bi-emr-i 

Hudâ suda gark olunan kâfirin hadd ü hasrı yokdur. Kal‘a-i mezbûr yed-i 

küffârdan tahlîs ve üzerine gelen Nemçe  taburının bütün ordu-yı men-

hûsesi ve mühimmât-ı top ve cebhânesi zabt olunup kal‘a-i mezbûra vaz‘ 

olundı. Hemân yigirmi beş bin tüfeng Virbas Suyı’nda gark olan kefereler 

mürd olunup su-yı mezbûrdan ihrâc, kal‘a-i mezbûra vaz‘ olundı. Bu nus-

ret gazâ-yı ekber olup Bosna Vâlîsi Alî Paşa hazretleri kā’imeleri ve gelen 

âdem takrîridür ki, Paşa hazretleri yalnız kendü başına yigirmi yedi kâfir 

mürd idüp gazâ itmişdür. Pâdişâh-ı âlem-penâh hazretleri gelen âdemîsine 

üç bin gurûş in‘âm ve hil‘at-i fâhire ilbâs ve Paşa hazretlerine kılıç ve kürk 

ve yüz kîse harclık, Bosna gāzîlerine üç binden mütecâviz çelenk irsâl olun-

dı, mahdûm-ı mükerremleri beğ yediyle, fî 17 Ca, sene 1150.

Vidin  Muhâfızı İvaz Mehemmed Paşa ’dan

kā’imeler ve mektûbları geldi

İbrâhîm Paşa  sulhından Vidin üzerinde Flortin  kasabası hudûd başı 

olup, Nemçe ’nin tabur-ı menhûsesinin bir taburı dahi kasaba-i mezbû-

ra gelüp Vidin Kal‘ası’n muhâsara itmek üzre kasaba-i mezbûrun altı 

tarafından köprü kurup Nehr-i Tuna ’nın üzerine on yedi çam kayıkı ki 
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derûnlarında bütün kereste yüklü ve hemân on iki bin balaban413 olup, 

bi-hamdillâhi Te‘âlâ kefereler beyninde şikāk vâki‘ olmağın muhâfız-ı mez-

bûr haberin aldıkda kethudâsın ta‘yîn ve taburı dahi karârı firâra tebdîl 

eylemeğin gelen çam kayıkların zabt ve köprüyi dahi zabt ve bekçi nâmıyla 

olan kefereleri bütün tu‘me-i şemşîrden geçürüp, bu nusret haberin Dev-

let-i Aliyye ’ye i‘lâm ve hil‘at-i fâhireler ilbâs ve çelenk ve kürk irsâl olundı, 

fî 22 Ca, sene 1150.

Yedi sekiz def‘a kâfir-i la‘în Vidin  üzerine gelüp muhâsara kaydında oldı 

ise [de] elhamdülillâhi Te‘âlâ tu‘me-i şemşîr ile helâk olup ve geldüği yir 

girüye avdet eyledi.

Fî 23 Ca, sene 1150. Târîh-i mezbûrda Kefe  Muhâfızı Bosnevî Me-

hemmed Paşa  silâhdâr-ı Şehriyârî-i sâbık hazretlerinden kā’imesi ve mek-

tûb geldi; Bucak  Sultânı Selîm Girây  Sultân Kırım  cânibinden Moskov  

memleketine vâfir gönüllü Tatar  leşkeri ile gidüp kasaba ve kurâların ihrâk 

bi’n-nâr eyledüği haberin i‘lâm eyledi.

Rûmili  Vâlîsi Köprüli-zâde Ahmed Paşa  hazretlerinden meserret haberi 

geldi ki, fî 23 Ca, yevm-i çehârşenbihdür, Gaman  Boğazı’ndan ilerü Hal-

kalu  ve Sarıbarut  ve Mûsâpaşa  Palankası’na varınca dek re‘âyâları ahz ve 

içlerinde olan eşkıyâyı, “Haydûdların ele virüp katl olunmak üzre olursa-

nız sizler dahi âzâd olursuz, virmediğiniz sûretde cümleniz tu‘me-i şemşîr 

ile helâk olup ıyâl u evlâdınız cümlesi esîr olunur.” diyü kendülerine ten-

bîh olundukda haydûdların ele virüp ve içlerinde Nemçelü zâbit nâmıy-

la kalanları dahi ele virüp guzât-ı muvahhidîn cümlesin ahz ve kılıçdan

geç[ir]mişlerdür, elhamdülillâhi Te‘âlâ. 

Tekfûrdağı ’nda meks [ü] ikāmet üzre olan Rakobsa-oğlı  şehr-i İstan-

bul ’a geldikde alay ile getürüp maktûl Kürkcibaşı Manol  zimmînin ya-

lısına nüzûl eylediler, fî 25 Ca, sene 1150. Kā’im-makām Paşa hazretleri 

İstavrid’deki yalısında Rakobsa-oğlı’na ziyâfet eyledi, fî gurre-i C.

413 Kağnı vb. nakil araçlarının imalatında kullanılan çivi manasına gelmektedir.
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Rûmili  Vâlîsi Ahmed Paşa  hazretlerinden

meserret ve müjde haberleri ile çukadârı geldi

Şehrköyi ’nin derûnında olan Nemçe  ve re‘âyâdan azmış ve Nemçe’den 

şabka geyüp tâbi‘ olan kefere-i bî-dîn kal‘a-i mezbûrı muhâfaza kaydın-

dalar iken asâkir-i mansûre ile mütevekkilen-alallâh kal‘a-i mezbûra yü-

rüyiş olundukda efendilerimizin hayr du‘âları berekâtıyla düşmen-i bî-

dîn guzât-ı muvahhidîne tâkat getüremeyüp gül-bâng-ı Muhammedî ve 

tekbîr-i “Allâh Allâh!” sadâsı ile elhamdülillâhi Te‘âlâ feth müyesser olup, 

derûnında olan küffâr tu‘me-i şemşîr ile katl olundı. İrtesi güni üç bin-

den mütecâviz ceng-âver cengci Macar  ile Nemçe mahlût ve giyimli kal‘a-i 

mezbûrun imdâdına gelüp asâkir-i mansûre gördükleri kal‘adan ihrâc, ge-

len küffâra mukābil cenge âgāz eylediklerinde mukāvemet idemeyüp karârı 

firâra tebdîl itmeğin guzât-ı muvahhidîn enselerine düşüp kıra kova katl, 

cüz’î kâfir kurtılup ve kusûrı tu‘me-i şemşîrden geçmişdür. 

[339a] Fî 13 C, sene 1150. Bundan mukaddem Devlet-i Aliyye  ricâl-

lerinden rik[â]bdâr-ı Şehriyârî-i sâbık ve hâlâ mîr-i alem mansûbında olup 

ve Tavlacı Hüseyin Ağa  sipâhîler ağası, bunlara biner nefer süvârî leven-

dât tahrîr ve Vidin  üzerine me’mûren ta‘yîn olunup akçaları an-nakdin 

Enderûn -ı Hümâyûn  hazînesinden virilüp ve askerleri ma‘an ziyâdesiyle 

cem‘ idüp Konya  Vâlîsi Memiş Paşa  hazretlerinin ma‘iyyetine ta‘yîn, Vi-

din Muhâfızı Mehemmed Paşa  hazretleri kendülerinin hizmetinde olan 

dâmâdı ve hem kethudâsı olup gönüllü ve müceddeden terakkîlü ve Mîr-i 

Alem Süleymân ve Tavlacı Hüseyin Ağa tahrîr eyledükleri asker on beş 

bin güzîde ve iki bin mikdârı Edirne  Sahrâsı’nda tahrîr olunan bostâncı 

ile kal‘a-i mezbûrun üsti tarafında Dimok414  Suyı’nın karşusında Nemçe  

taburı onda ikāmet üzre oturup, zîrâ bir [i]ki kâç def‘a Vidin Kal‘ası üze-

rine gelüp muhâsara itmek üzre cenge âgāz eyledüğinden asâkir-i mansûre 

kal‘a-i mezbûrun derûnında gāzî yiğitler ceng idüp, elhamdülillâh-i Te‘âlâ 

kal‘anın top menzilinde dahi yaklaşdurmayup, her kaçan küffâr gelüp gö-

ründi ise hâzır u âmâde bulunup kıra kova tabur-ı menhûsesine idhâl olu-

nurdı. Bu sebebden Dimok Suyı’nın karşu yakasına çarh-ı feleğin kurup 

anda oturur iken Gāzî Mehemmed Paşa  hazretleri dâmâdın başbuğ idüp 

414 Metinde ْق ُ ِد
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Memiş Paşa hazretleri ol vakitde bi-emr-i Hudâ mizâcları gāyetle münha-

rif olmağla bu sebebden Vidin Muhâfızı kethudâsın başbuğ idüp irsâl ve 

“Taburun fethin inşâ’allâhu Te‘âlâ isterim.” diyüp revâne oldılar. Vaktâki 

mahall-i ma‘hûda guzât-ı muvahhidîn varup suyı geçmek murâd eyledik-

lerinde karşu yakadan küffâr karşulayup cenge âgāz olunup tonbazlar ge-

türilüp köprü kurulup cisrden ceng iderek kıra kova tabur-ı menhûsesine 

girmeğe komayup, şol kadar ceng-i azîm ve şol kadar fütûhât-ı azîme Allâh 

ihsân eylemişdür ki tahrîri mümkin değildür. [Küffâr] karârı firâra tebdîl 

idüp kelleler ve esîrler ve mâl-i ganâ’im ile kal‘a-i mezbûra geldiklerinde 

Muhâfız Paşa hazretleri gāzî yiğitleri karşulayup kimine çelenkler ve kimi-

ne hil‘at-i fâhire ve kimine bahşiş ve [küffârın] mühimmât-ı cebehânesin 

ve topların zabt ve kal‘a-i mezbûra vaz‘ olundı, elhamdülillâhi Te‘âlâ. 

Mâh-ı Cemâziye’l-âhir’in on üçünci güni çukadârı ve iki nefer tatarı 

gelüp hil‘at-i fâhire ilbâs, vâfir in‘âm u ihsân olundı. Hattâ bir Yahûdî, 

kâfir katl idüp çelenk istedüğinde Paşa hazretleri Yahûdî’ye çelenk münâ-

sib görmedüğinden yeniçeri gāzîleri Yahûdî’nin hakkında azîm şehâdet it-

meleriyle yeniçerinin iddi‘âları üzre yeniçeriler Paşa hazretlerinden çelengi 

alup Yahûdî’ye takmışlar. İşde benim cânım, kaçanki garaz buğz [u] adâvet 

ve rüşvet olmayup gönül birliği olup da hasbî olduğı zamân Allâhu Zü’l-

Celâl kerem idüp tevfîku’r-refîk ihsân [u] müdgamm olup; ucb üzre olup, 

bilgiçlik idüp de meşverete tenezzül itmeyüp aklına uyanun Allâh lâyıkın 

virür. Hakk Te‘âlâ cümlemizi gafletden uyandıra, âmîn.

Mâh-ı Cemâziye’l-âhir’in on beşinci pençşenbih güni sâ‘at üçde iken 

Hazret-i Vezîr-i mükerrem Kapudân-ı Deryâ Karadeniz ’den eyyâm müsâ‘a-

de olmağla donanma-yı hümâyûn ile gelüp Beşiktaş  mahalde lenger-endâz 

oldılar, ba‘dehû Tersâne-i Âmire’ye varup lenger-endâz oldılar. Niş  Kal‘ası  

kurbında Kurşunlı  Boğaz dimekle meşhûr boğâz-ı mezbûrı iki binden mü-

tecâviz Nemçe  katanası zabt ve Kosova  etrâfların yakup harâb itmek üzre 

Hasan Beğ ’in yanına ta‘yîn ola[n] Kayın415 Ahmed Ağa  bin nefer süvârî ile 

hâzır u âmâde olduğı hasebiyle Hasan Beğ dahi gönüllü askerinden birâz 

asker ile ta‘yîn olduklarından küffâr-ı la‘în boğaz olan mahalde karşulayup 

cenge âgāz olundukda bi-lutf-i Hudâ mukāvemete kādir olamayup yüzleri 

415 Metinde 
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döndükde asâkir-i mansûre kıra kova boğazın öte tarafından zabt ve bin 

beş yüz kadar kelle ve biraz diller, başları dahi mürd, karârı firâra tebdîl. Bu 

meserret ve müjde haberi mâh-ı Cemâziye’l-âhir’in yigirmi birinci güni, 

sene 1150.

Feth-i kal‘a-i Niş

Mâh-ı Cemâziye’l-âhir’in yigirmi üçünci yevmi’l-cum‘a güni kal‘a-i 

mezbûrun fethi haberi gelüp azîm mesrûr olundı, elhamdülillâhi Te‘âlâ, 

fe-lillâhi’l-hamd. 

[339b] Fî 28 C, sene 1150, yevm-i çehârşenbih. Târîh-i mezbûrda 

Rûmili  Vâlîsi Ahmed Paşa  hazretlerinin hazînedârı ve ma‘an mehterbaşısı 

mektûblar ile geldi ki, elhamdülillâhi Te‘âlâ kal‘a-i mezbûra girilüp bütün 

mühimmât [ve] cebehânesin ve tabyaların zabt u rabt olup guzât-ı mu-

vahhidîn kulların mahalli mahalline ta‘yîn olunmuşdur. Ve kal‘a-i mezbû-

run miftâhların kethudâları hidmetinde olan [...] Ağa hazretleri ile kal‘a-i 

mezbûrun ibtidâ fethine bâ‘is [ü] bâdî olan serdengeçdi ağalarından Me-

hemmed Ağa  ile Deli Alî Ağa  olmağın, mezbûr Alî Ağa ’yı Niş  Kal‘ası ’n 

vire iden ceneral yanında alıkoyup Belgrad ’a dâhil olmak üzre bahâdırlığı 

sebebiyle. Ve bu Serdengeçdi Ağası Mehemmed Ağa kethudâ-i mezbûr ile 

ma‘an gelüp rikâb-ı hümâyûna yüz sürdüklerinde hil‘at-i fâhireler ilbâs ve 

kethudâ-i mezbûra matlûbıyla Dergâh-ı Âlî kapucıbaşılık ile çerâğ ve ol 

zümreye idhâl olundı. Ve mezbûr Mehemmed Ağa dahi matlûbıyla be-ba-

şılık416 mahlûl düşmekle ol dahi dil-hâh üzre çerâğ olundı, fî 29 C, sene 

1150.

Fî 13 Receb, sene 1150. Târîh-i mezbûrda 

Vidin  Muhâfızı İvaz Mehemmed Paşa  hazretlerinden

mektûblar [ve] kā’imeler geldi, meserret haberi ile

Hâlâ kethudâsı olan Hüseyin Ağa , Paşa hazretlerinin dâmâdı olup ve 

gönüllü askeri Paşa hazretlerinin ma‘iyyetinde bî-nihâye olup, çünki Vi-

din’in üsti tarafında Nehr-i Tuna ’nın üzerine müceddeden vaz‘ eyledüği 

köprüye iki yüz elli kîse akça ile meydâna gelmeyüp, elhamdülillâhi Te‘âlâ 

416 Görev eksik yazıldığından ne olduğu tespit edilememiştir.
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asâkir-i mansûre ve Paşa hazretlerinin himmetleri [ile] feth olunu[p] kab-

za-i tasarrufa girüp köprüsiyle Eflak  cânibine gidüp gelmede âsânlık ol-

mağla Mehâdiye Boğazı  kurbında Hırşova  nâm mahalde Nemçe  taburı 

ol mahalde oldukların Paşa hazretlerinin asâkir-i mansûrenin ma‘lûmları 

olup gāyetle kâfir taburın ârzû ve gönül birlikleriyle meşveret ve du‘â vü 

senâ olup Hüseyin Kethudâ’yı üzerine asâkir-i mansûrenin başbuğ idüp 

tabur-ı menhûseye irsâl olunup azîmet itmeleriyle yigirmi binden mütecâ-

viz tavâ’if-i asâkir ve otuz beş binden mütecâviz Nemçe ve Macar  ve Sırp  

mahlût Kırcova ’da mukābele olunup cenge yalın kılıç ile âgāz olunup gül-

bâng-ı Muhammedî sadâsı ayyûka çıkup Hakk Te‘âlâ’nın lutfı ve keremi ile 

düşmen-i bî-dînin yüzi dönüp mukāvemete kādir olamayup karârı firâra 

tebdîl itmeğin, asâkir-i mansûre top ve tüfenge ve mâl-i ganâ’ime ve esîre 

birisi dahi kat‘an rağbet itmeyüp melâ‘în-i hâk-sârı ardlarına düşüp kıra 

kova, Mehâdiye Boğazı mukābilinde bir metîn manastır zuhûr idüp kaçan 

kâfir ol manastıra girmek üzre ve cân-ı hab[î]slerin kurta[r]mak ümmîdin-

de iken asâkir-i mansûre bir vechile girmek mümkin olmayup boğazından 

içerüye tu‘me-i şemşîrden halâs bulup kurtılan katı cüz’î la‘în. Velâkin şol 

kadar kâfir tu‘me-i şemşîrden geçmişdür ki, bu gazâ gazâ-i ekber ve guzât-ı 

muvahhidîn şol kadar mâl-i ganâ’im almışlardur ki bir vechile takrîr kabûl 

eylemez, elhamdülillâhi Te‘âlâ. Hattâ Dergâh-ı Âlî kapucıbaşı ağalarından 

Hamza Paşa-zâde Beğ  önde bulunmağla dört araba zahîre ve dokuz baş 

esîr ve üç yüz aded koyun üç yüz gurûşa fürûht eylemişler[di]. Ve ma-

nastır-ı mezbûr, Şehîd Alî Paşa  Eflak  Beği’nin boynın urmağa sebeb bu 

manastırdur. Otuz senesinde İbrâhîm Paşa  mahallinde Nemçe  Çasarı Kara 

Eflak ’ı taleb idüp Devlet-i Aliyye ’ye de müsâ‘ade idüp Nemçe’de kalmak 

üzre olunup virilmiş idi. Ol vakitden berü manastırı ceneralin birisine tev-

cîh idüp ve Kara Eflak’ı dahi virilüp gûyâ Mehâdiye Boğazı ’nın bekçisi ve 

muhâfazacısı olmak üzre. Manastıra hendekler ve şaranpo parmaklıkları ve 

burc [u] bârû ve bedenler ve tabyalar yapup metîn ve müstahkem bir kal‘a 

ihdâs eylemişler imiş. Çünki Hüseyin Kethudâ’nın ma‘iyyetine Murtazâ 

Paşa kapusı halkı ile ve gönüllü askeri katı vâfir minvâl-i meşrûh üzre yapdı 

kal‘ayı. Hakk Te‘âlâ melâ‘în kâfire hasret idüp yed-i İslâm’a zamm olunup, 

hâlâ ganâ’imleri ehl-i İslâm’a nasîb oldı. Bu nusret-i uzmânın fevkinde ket-

hudâsına iki tuğ ile Vidin  muhâfızlığı tevcîh ve Paşa hazretleri dahi taşraya 



452 METİN

ser-asker olup, Vidin’den yukaru nice ve nice küffâr yedinde palankalar 

olmağla kapusı halkıyla ve gönüllü asker tavâ’if ile gitmeğe izin recâ itmiş-

ler, gelen âdemlerine hil‘at-i fâhire ilbâs ve kethudâsı Hüseyin Ağa ’ya dahi 

iki tuğla Vidin muhâfızlığı tevcîh buyurılup ve Paşa hazretlerine dahi kılıç, 

kaftan, kürk ve gāzî yiğitlere çelenk irsâl olundı. Çünki Paşa hazretleri etrâf 

u eknâfı kasaba ve kurâları ihrâk bi’n-nâr ve re‘âyâları tu‘me-i şemşîrden 

geçürmek üzre murâd idüp ve re‘âyâ dahi keyfiyyet-i ahvâle muttali‘ ol-

mağla her tarafın re‘âyaların kocabaşları gelüp itâ‘at idüp re’y istemeleriyle 

re’ylerine emân virilüp yedlerine dahi buyuruldı virilmişdür ve becenelere 

çıkmışlardur. 

[340a] Fî 13 Receb, sene 1150. Târîh-i mezbûrda Özi  Kal‘ası’na Ben-

der  cânibinden ta‘yîn olunan Kütahya  Vâlîsi Genc Alî Paşa  hazretleri, Tatar  

Hân Alî Paşa hazretlerinin ma‘iyyetle ser-asker olup vâfir tavâ’if-i asker ile 

Özi Kal‘ası’na varup muhâsara eylediklerinde ordu-yı hümâyûnda kîl ü kāl 

ve bâ-husûs şehr-i İstanbul ’da havâdis dizedesün, gûnâ-gûn mûhiş haberler 

asâkir-i mansûrenin hakkında söylenmiş idi.

Ez-în-cânib, fî 20 Ş, sene 1150. Târîh-i mezbûrda erbâb-ı zu‘amâdan 

Özi  Kal‘ası muhârebesinde bulunup da ba‘dehû selâmete çıkdıkdan son-

ra harclıkçı nâmıyla beynlerinde böyle bir iş yaparlar, ba‘dehû herkesin 

ze‘âmetin mahsûlin alup cem‘ idüp getürür. Bu hakîr geldüğin haber al-

dıkda Defterhâne’ye da‘vet idüp geldikde, Kastamonı ’da Çalık-oğlı Receb  

dimekle ma‘rûf göziyle görüp kulağıyla işidüp de takrîr eylediğidür: “Vak-

tâki Özi Kal‘ası’na vardıklarında kal‘a-i mezbûrenin kurbında Hasanpaşa 

Palankası  vardur, palanka metîn ve müstahkem palanka olup, palankadan 

Özi Kal‘ası’na sıçan yolları ile yol yapup asâkir-i mansûre vardıkları ma-

halde palanka-i mezbûrı feth idüp tekrâr küffâr askeri sıçan yollarından 

gelüp hücûm idüp bizi palankadan ihrâc ve tekrâr asâkir-i mansûre hücûm 

ve yine feth olunup, ol ma‘hûd sıçan yollarından kaçan kâfirler ile karışık 

Yalı  Kapusı’ndan içerüye girilüp burc [u] bârûsında ezânlar okunup fethi 

müyesser olmuş iken askerin gerüsi işlemeyüp hemân bin beş yüz mikdârı 

cebeci ve iki yüz kadar yeniçeri girmiş bulunup, kâfir dahi gördü ki ge-

rüsi askerin gelmedüğinden içerüye giren gāzîleri kapuyı kapayup dil-ke-

şe şehîd olmuşlardur. Genc Alî Paşa ’ya asâkir-i İslâm su’âl idüp hücûm 
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eylediklerinde şöyle cevâb ider ki: “Be hey ahmaklar, eyâletim ile ve bu 

tavâ’if-i asker ile bu kal‘aları alup içine girdikden sonra bizi bunda muhâfız 

ta‘yîn idüp “Âferîn âferîn” dimekle iş bitmez. Elli bin kerre feryâd eylesem 

zahîre ve asker ve harclık istesem kâğıdlarımızın yüzine bakmazlar, değil 

ki virmek. Kırım  ahvâlin görmiyen ibret alsın. Ve kendü başıma Acem  

iklîminde Gence ’de on bir ay muhâsara çekdim. Şol kadar oldı ki; otla ve 

toprak ile geçinürdük, böyle iken kal‘ayı virmedik, mukābelesinde böyle 

oldı. Bu sebebden imdâd eylemedim.” Kırım Hânı Mengli Girây  Hân-ı 

âlî-şân hazretleri ve Genc Alî Paşa  ve asâkir-i mansûre ile avdet idüp Akkir-

mân ’a gelüp dâhil oldılar.”

İlçi-i Moskov  bin yüz elli iki senesinin mâh-ı Ramazân-ı şerîfin yigir-

mi beşinci güni menzil ile ilçi-i Moskov gelüp Tersâne-i Âmire’de Dîvân-

hâne’de Hazret-i Sadr-ı Âlî ve Kapudân-ı Deryâ Süleymân Paşa  hazretleri 

ile bi’l-muvâcehelerinde sulh nâmesin teslîm-i Sadr-ı Âlî idüp mukaddemâ 

Galata ’da sâkin oldukları hâneye nüzûl eylediler. Sikadan mesmû‘umuz oldı 

ki, Kırım  Hân-ı âlî-şânı sulha dâhil eylememişler ve ne kadar esîr alındı ise 

Özi ’den ve Kırım’dan ve Kılburun ’dan ve Hotin ’den, gerüye teslîm, Devlet-i 

Aliyye ’den dahi alınan üsârâyı teslîm olunmak üzre, el-uhdetü ale’r-râvî.

Mâh-ı Ramazân-ı şerîfin gurresin Lofca  kazâsında isbât ve hadd417 ü 

huccet-i Şer‘iyye olunup ol mahalden Sofya ’ya ve Sofya Nâ’ibi imzâ ve ol 

mahalden Filibe  ve Tatarpâzârı  ve Edirne  ve ba‘dehû İstanbul ’a pençşenbih 

gicesi gelüp İstanbul Kādîsı’nın tekâsüli sebebiyle yevm-i mezbûrda vakt-i 

zevâle karîb i‘lâm itmekle yevm-i mezbûrda herkes hâb-ı râhatda iken top-

lar atılup iftâr olunup câmi‘-i şerîfe yetişen İyd-i Şerîf namâzın edâ ve ye-

tişemiyen edâ idemeyüp, Pâdişâh-ı âlem-penâh hazretleri Sultân Ahmed  

Câmi‘-i şerîfinde iyd namâzın edâ ve ba‘dehû dâmen-bûs-ı Şehriyârî’yi edâ 

itmişlerdür.

İlçi-i Şâh-ı Acem  Abdülkerîm [Hân], fî 28 N, sene 1152

Târîh-i mezbûrda menzil ile gelüp, mukaddemâ gelen ilçiye mülâkî 

olup mâh-ı Şevvâl-i şerîfin beşinci pazarirtesi güni Hazret-i Sadr-ı A‘zam 

hazretlerine gelüp hâk-i pây-ı devletlerine yüz sürdi. Velâkin üzerinde olan 

417 Metinde . Kelime tahminî olarak okunmuştur.
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âletlerin çıkarmayup bî-edebâne hareket eylediler. Sultân Bâyezîd  Câmi‘-i 

şerîfinin meydânında olan sarâya nüzûl eylediler.

[340b] İstanbul ’da lahm-ı ganemin beher kıyyesi on beşer paraya ve 

on üçer paraya, mâh-ı Receb-i şerîfin yigirmi beşinci güninde ve sene bin 

yüz elli iki, hatabın beher çekisi yigirmi beşer paraya ve nân-ı azîz elli beş 

direm bir akçaya, şem‘-i revgan on altı paraya ve on sekiz paraya dek alındı 

ve satıldı, ol dahi nâdir. Kaşkaval  peyniri beher kıyyesi on beş paraya ve on 

altı paraya dek, ol dahi nâdir. Tulum peyniri beher kıyyesi on beşer paraya 

ve asel-i musaffâ on ikişer paraya ve revgan-ı sâde yigirmi üçer paraya ve 

yigirmi beşer paraya ve kömür beher kıyyesi ikişer paraya, dahi ziyâdeye 

satıldı ve alındı. Pirinç beher kîlesi otuz altı paraya ve lahm-ı bakar on pa-

raya ve dahi eksiğe alındı ve satıldı.

Bin yüz elli iki senesinin mâh-ı Receb-i şerîfin yigirmi beşinci penç-

şenbih güni asâkir-i mansûre ve Sâhib-i [Devlet] Sadr-ı A‘zam hazretleri 

Âsitâne ’ye dâhil oldukları günden mâh-ı Muharremü’l-harâm sene bin yüz 

elli üç Muharrem’in onuncı günine gelinceye dek rahmet-i bârân ve kar 

ve sovuk gāyetle ziyâde ve mütemâdî olup vâfir hayvânât kırılup, târîh-i 

mezbûra gelinceye dek bi-emr-i Hudâ meyve ağaçları dahi açılmayup ve 

yir dahi ısınmamışdur. Ve mâh-ı Mart’ın yigirmi sekizincisidür ve mâh-ı 

Muharrem’in on biridür, sene 1153.

Ve mâh-ı Muharrem’in yevm-i Âşûrâ ve pençşenbih günidür. Nemçe  

Çasarı’na iki tuğ ve Rûmili  pâyesiyle ilçilik ile me’mûr olan Defterdâr-ı 

sâbık Cânib Alî Paşa  hazretleri Kumkapu ’dan hânesinden çıkup Mehem-

med Paşa  Câmi‘-i şerîfi yanından At Meydânı ’ndan ve Sovukçeşme ’den 

ve Alay Köşki  altından alay gösterüp huzûr-ı hümâyûnda kendüsine ve 

kethudâsı Ebûbekir Ağa ’ya hil‘at-i fâhire ilbâs olundı. Kendü etbâ‘ı yüz 

elli mikdârı iç ağası birazı zırhlı ve tüfen[g]ciler ve kırk altı çukadâr ve sâ’ir 

huddâm ber-mûcib-i defter sekiz yüz yigirmi beş neferdür.

Ve yevm ve târîh-i varakada müceddeden Tersâne-i Âmire’de bir kalyon 

inşâ olundı ve üzerine ecânibden emîn ve icâre kâtibi ta‘yîn olundı ki Dev-

let-i Aliyye ’nin sıhhati üzre bir kalyon bütün takımıyla kaç bin gurûşa olur 

diyü, fî 10 M, sene 1153.
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Mâh-ı Muharrem’in on sekizinci pençşenbih güni ilçi Alî Paşa  haz-

retleri Dâvûdpaşa Sahrâsı ’ndan hareket idüp Belgrad  cânibine azîmet 

eyledi.

Mâh-ı Muharremü’l-harâm’ın yigirmi altıncı güni Moskov  cânibi-

ne ilçi ta‘yîn olunan Defter-i Hâkānî-i sâbık, mîr-i mîrânlık pâyesiyle 

me’mûr ve yevm-i mezbûrda kendüye ta‘yîn tavâ’if-i askeriyyesiyle alay 

gösterüp şevketlü Pâdişâh-ı âlem-penâh hazretleri Alay Köşki ’nden ala-

yın seyr idüp hil‘at-i fâhire ilbâs olundı. Ve mezbûr ilçi Paşa Dâvûdpa-

şa Sahrâsı ’ndan dahi hareket idüp Moskov cânibine azîmet eyledi, fî 7 

S, sene 1153. Hudûd kat‘ına me’mûr hâlâ Mevkūfâtçı Merâmî Ahmed 

Efendi  büyük rûznâmçelik ile kethudâ-i Sadr-ı Âlî mektûbcısı sâbık Hat-

tî Mustafâ Efendi  ve İzzet Paşa  dâmâdı Mustafâ Ağa  ta‘yîn olunup ta-

raf-ı mîrîden yigirmi beş kîse Merâmî Ahmed Efendi ’ye, on kîse Hattî 

Mustafâ Efendi’ye ve beş kîse Mustafâ Ağa’ya ve yüz kîse Yancıklı ilçi 

Mehemmed Paşa ’ya in‘âm olundı.

Acâ’ibü’l-garâ’ib zuhûrât

Bin yüz elli üç senesinin mâh-ı Rebî‘u’l-evvelî’nin on sekizinci pazarir-

tesi güni şehr-i İstanbul ’da ba‘zı haşerât zuhûr idüp Yolgeçen  odalarında 

cem‘iyyetleri oldukda, mâh-ı mezbûrda yevm-i mezbûrda sâ‘at sekizde iken 

iki kol olup biri Bitpâzârı  ağzında ve biri dahi Sultân Bâyezîd  kurbında 

Yahnîkapan  Sokāğı’nda zuhûr eyledikde, “Şer‘an cevâbımız vardur!” diyü 

hücûm ve “Dekâkînler dahi kapansun!” diyü nidâ ve haşerât-ı mezkûrenin 

yanına bir mikdâr haşerât dahi cem‘ olup yeşil bayrak ve kırmuzı bayraklar 

küşâde idüp ve Bitpâzârı ağzında kılıççı dükkânın yağma eylediklerinde 

sâ’ir dükkân ehli [341a] bunların keyfiyyet-i ahvâlin gördüklerinde Sultân 

Bâyezîd kolluğı üzerlerine hücûm ve esnâf dahi hücûm idüp kolluk tâ’ife-

sinden bir [i]ki nefer bir olunup ve kendülerinden dahi üç nefer âdem katl 

olunup, Yeniçeri Ağası Vezîr-i mükerrem Paşa hazretleri takımıyla ve pür-

silâh ile kol idüp her tarafdan ocak zâbitleri dahi kola binüp cem‘iyyetlerin 

perîşân olunup ve birin dahi Aksarây  mahallinde katl olunup, şevketlü Pâ-

dişâhımız dahi İstevdit ( د ــ  karşusında Defterdâr Burnı’ndaki yalıda  (ا

zevk [u] safâlarında olunup Vezîr-i mükerrem dahi Sa‘dâbâd ’da bulunup 



456 METİN

kendülerine keyfiyyet-i ahvâl[i] i‘lâm eylediklerinde sür‘atle anlar dahi ge-

lüp taraf taraf cüst ü cidd idüp salı gicesi dahi şehr-i İstanbul’ı dahi hâli 

komadılar. Tecemmu‘ idenler Laz  tâ’ifesi ve Harputlı  tâ’ifesi ve Kürd  tâ’ifesi 

oldukları ma‘lûm-ı hümâyûn olmağla teftîş ü tefahhus itmeleri mahalle ve 

mahalle vâki‘ olup mahallelerden ihrâc ve şehr-i İstanbul’dan dahi vilâyet-

lerine nefy olundı.

Fî gurre-i R, sene 1153. Târîh-i mezbûrda kırk beş direm nân-ı azîz bir 

akçaya ve mûmun kıyyesi otuzar paraya ve revgan-ı zeyt kıyyesi on sekiz 

paraya ve lahm-ı ganemin kıyyesi sekiz paraya, bu dahi ekle sâlih değil ve 

revgan-ı sâdenin kıyyesi otuzar paraya, ol dahi bulunmaz, lahm-ı bakarın 

kıyyesi beşer paraya, odunun çekisi hammâllıkları ile otuzar paraya ve sâ’ir 

me’kûlât dahi böyle olduğı sûretde kıyâs oluna ki ne mertebededür. Hakk 

Te‘âlâ selâmetlikler vire, âmîn.

Tevcîhât ve mukarrer-i ümenâ vü aklâm, fî 22 R, sene 1153

Defterdâr mukarrer ve Yeniçeri Ağası, Cebecibaşı, Topcıbaşı ve Top 

Arabacıbaşı Ağa ve Sipâh ve Silâhdâr Ağaları ve emîn-i matbah ve emîn-i 

şa‘îr mukarrer; Tersâne-i Âmire Emîni Murtazâ Efendi  muhâsebe-i cizye, 

Tophâne  Nâzırı Boz-zâde Mehemmed Efendi  emîn-i tersâne ve Tophâne 

Hüseyin Efendi ’ye hil‘atler ilbâs olundı.

Bu def‘a ihrâc olunacak bin yüz elli iki senesi 

lezez mevâcibinin tevzî‘i defteridür

Fî 28 C, sene 1153. Kubbealtı ’nda ihrâc mevâcibinin târîhidür

Kîse Küsûr

Yeniçeriyân-ı Dergâh-ı Âlî, ma‘a-mütekā‘idîn 
ve bostâniyân-ı hâssa kullarına 1.126 36.706

Bostâniyân-ı orta kullarına 11 18.530

Kapudârân-ı Saray-ı Atîk kullarına 4 34.405

Sipâhiyân kullarına

509
-245
264

59.948
-29.168
30.780



Târîh-i Göynüklü 457

Silâhdârân kullarına

550
       -255

  295 
an-hızâne

48.192
     -2.468
 41845.724 
an-hızâne

Bölükhâ-i erba‘a kullarına 35 41.239

Cebeciyân-ı Dergâh-ı Âlî kullarına 329 21.531

Topcıyân-ı Dergâh-ı Âlî kullarına 121 45.349

Top arabacı kullarına 47 43.482

Ağayân-ı Enderûn -ı Hümâyûn , ma‘a-Oda-i 
Hâss kullarına

18 14.580

Ağayân-ı mütekā‘idîn, 
Enderûn -ı Hümâyûn  kullarına

7 26.080

Ağayân-ı rikâb-ı hümâyûn ma‘a-müteferrika ve 
müşâhere kullarına

29 8.594

Çavuşân-ı Dergâh-ı Âlî kullarına 14 39.089

Bevvâbân-ı Dergâh-ı Âlî kullarına 10 11.000

Hademe-i Matbah-ı Âmire kullarına 8 24.800

Hademe-i Istabl-ı Âmire kullarına 13 17.998

Neferât-ı Tersâne-i Âmire kullarına 13 45.018

Mehterân-ı hayme-i hâssa kullarına 9 20.112

Mehterân-ı tabl [u] âlem kullarına 3 1.512

Hademe-i ehl-i hıref-i hâssa kullarına 1 48.854

[341b] Hayyâtîn-i hâssa kullarına 1 9.472

Peykân-ı hâssa kullarına 3 45.147

Hazînedârân-ı Bîrûn kullarına 1 6.772

Sakāyân-ı Dîvân-ı Hümâyûn - 27.346

Câmeşûyân-ı hâssa kullarına - 13.894

Etıbbâ-i hâssa kullarına 1 20.760

Mü’ezzin-i hâssa kullarına - 20.700

Şütürbânân ve har-bendegân kullarına 3 31.411

Yekûn

2.881
-0500

  2.381 
an-hızâne

32.521
-31.636
     885 

an-hızâne

418 Metinde sehven 25.724 olarak yazılmıştır.
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Ziyâfet-i Sadr-ı Âlî, ilçi-i Nemçe  der-Sa‘dâbâd. 

Fî 7 Receb, sene 1153, yevm-i pençşenbih

Bin yüz elli üç senesinin mâh-ı Receb-i şerîfin yedinci pençşenbih güni 

ilçi-i mesfûr Kürkcibaşı’nın yalısında nüzûl olunmuş idi. Vebâ hastalığın-

dan havf idüp yalıda olmağla bir gün mukaddem çekdürme ta‘yîn olunup 

yevm-i mezbûrda yalıdan süvâr, çekdürme ile Hâsköy  mahallinde çekdür-

meden çıkup kayıklara binüp sâ‘at üçde iken geldi. Sa‘dâbâd ’da kendüye 

ta‘yîn ve mahsûs olan haymesine nüzûl eyleyüp, ba‘dehû Vezîr-i A‘zam 

hazretleri maktûlün yalısından tertîb-i alay ile mehterhânesiyle ve debde-

besiyle ilçinin öninden alay gösterelek çadırlarına nüzûl, ba‘dehû aklâm 

hâceleri Sa‘dâbâd Köşki’nin kapusında selâmlayup sûf ferâce ve rûz-merre 

isti‘mâl eyledikleri destâr ile. 

Ba‘dehû Sâhib-i Sadr’ın meclisinde oturılup ilçi-i mesfûrı üç direkli 

otâğ-ı hümâyûna da‘vet olunup ve altına iskemle konılup, “Otur.” diyü 

teklîf olundukda, “Sâhib-i Devlet hazretleri gelüp yirine oturmadıkça otur-

mam ve ayağ üzerine dururum.” diyü haberi geldikde Sâhib-i Devlet haz-

retleri hareket idüp üç direkli otâğ-ı hümâyûna varup ayak üzerinde durup 

ricâl-i devlet bütün dâmen-bûs eylediler. Bu hakîr bu def‘a dahi Anadolı  

muhâsebecisi bulunmuş idik. Sâbıkā Rûmili  Kādîsı Pîrî-zâde  Efendi ve 

sâbıkā Ordu-yı Hümâyûn Kādîsı ve Rûmili pâyesiyle Es‘ad Efendi  yevm-i 

mezbûreye da‘vetli bulunmağla dâmen-bûsda bulunup ahşam ezânında 

gitdiler. İbtidâ evvel-emrde mızraklusı, ba‘dehû celd, andan sonra dikilen 

sırığa ok atup urdılar. Andan sonra ta‘âm yenildi, namâzlar kılındı, yeniçe-

ri ve cebeci ve topcı bahâdırları gelüp bir kaç yire nişânlar konılup, elham-

dülillâhi Te‘âlâ düşmen huzûrında vâfir destîler şikest ve kerem-i Sadr-ı 

Âlî olmuşdur. Ba‘dehû ayuya samsonlar koyuvirilüp bir mikdâr, ol dahi 

bitdikde çengîler gelüp şenlikler ve raks eylemişlerdür. 

Ba‘dehû ikindi namâzı kılınup, ta‘âma başlanup, sâz u söz ile ta‘âmı 

ahşama dek ancak tekmîl eylediler. Ahşama yarım sâ‘at mikdârı ilçiye at ve 

kürk, etbâ‘ına hil‘at-i fâhire ilbâs olundı. Nişâncı Efendi ve Defter Emîni 

ve Rûznâmçe-i Evvel Efendi’ye çadır takımları ile başmuhâsebecisi ve Ana-

dolı  Muhâsebecisi ve Cizye Muhâsebecisi Efendiler bir çadır on beş hazîne 

takımları ile bir sofra ta‘âm ve üzerlerine birer vezîr ağası ta‘yîn olunup ol 
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gün hevânın letâfeti olduğına binâ’en seyirci ile mukābelemizde olan dağ 

yek-pâre donanmış idi ve avret kısmından hîç yok idi. Ve hânelerimize yat-

su mahalli gelindi ve yine ilçi-i mesfûr çekdürme ile olduğı mahalle gitdi.

Ziyâfet-i Hazret-i Vezîr-i mükerrem Ağa-i Yeniçeriyân-ı Dergâh-ı [Âlî], 

ilçi-i Nemçe , yalı-i Tiryâkcı, fî şehr-i Receb, sene [11]53. 

[342a] Ziyâfet-i ilçi-i Nemçe , yalı-i Çırağan , be-hazret-i Kethudâ Beğ-i 

Sadr-ı Âlî, sene 1153.

Ziyâfet-i ilçi-i Nemçe , Defterdâr Efendi, Bahâyî Körfezi,  fî 4 Ş, sene 

[1153].

Ziyâfet-i ilçi-i Nemçe , der-ziyâfet-i Re’îsü’l-Küttâb Mustafâ Efendi , 

hisâr kurbındaki kendü yalısında, fî 10 Ş, sene 1153, yevm-i pazarirtesi.

Ziyâfet-i Kapudân Paşa, ilçi-i Nemçe . Mâh-ı Şa‘bân-ı şerîfin yigirminci 

pençşenbih güni Tersâne-i Âmire’de ve Dîvânhâne’de ziyâfet itmişdür, sene 

1153.

Bin yüz elli üç senesi, Şa‘bân-ı şerîfin on sekizinci güni,

el-acâ’ibü’l-garâ’ib

Târîh-i mezbûrda tâ‘ûnun kesreti olup bi-emr-i Hudâ Taşrakikapu  sem-

tinde zimmîlerin mezâristânı olup bu esnâlarda mürd olan kefereleri zu‘m-ı 

fâsidlerince ve âyînleri üzre defn iderken târîh-i mezbûrda kürkcilerden bir 

Manol kefere mürd olup akrabâsından birisi mürd olan zimmîyi getürür-

ken papaslarıyla mezâra varmazdan evvel bir şahs zuhûr idüp mürd olan 

kefereyi, “Bu Müslümân, nereye getürürsüz?” bu sâ‘at indirdüp, kefereler 

feryâd idüp, “Bu Müslümân değildür, zimmîdür.” diyü feryâd idegörürler. 

Dinlemeyüp avret yirine nazar idüp, ol şahs bakup görse ki hikâyesi kabuk-

lu çıkar, ba‘dehû tekrâr mezârlarına getürseler gerek.419 Mezâra getürmeğe 

kapu virmeyüp mürd olandan on gurûş isteyüp, recâ vü niyâz idegörüp, 

hâsılı söz geçmeyüp ol akrabâsına bir [i]ki kaç sille urup, anlar dahi feryâd 

idüp ve dönüp ol şahsa cevâb iderler ki, çünki çanları açılup, “Ne sened ile 

bizden akça taleb idersin, Pâdişâhımızın fermânı var mıdur?” didiklerinde, 

419 Evvela “mezârına getürse gerek” yazılmış, hemen ardından tekrar “mezârlarına getürseler gerek” şek-

linde devam edilmiştir.
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ol şahs koynından bir memhûrlı tezkire çıkarup, “Bu memhûrlı tezkire ile 

isterim.” diyüp cevâb eylediğinde, kefere dahi “Ben bu temessük ile sana 

bir akça ve bir habbe virmem, tâ ki yedinde fermân-ı âlî olmadıkça. Emr 

Şerî‘at’in, seninle da‘vâm vardur.” diyüp Yenikapu  kolluğına varup şöyle 

cevâb ider ki, “Şunda benim bir hasmım vardur, Şer‘an mürâfa‘a olsam ge-

rek huzûr-ı hümâyûnda, bu sâ‘at getürüp habs idesiz, ben gitdim giderim.” 

diyü rev-kelâm idüp, ol sâ‘at kollukdan âdemler ta‘yîn ve merkūmı kolluk-

da habs virüp, ba‘dehû mesfûr Çavuşbaşı Ağa’ya gelüp ahvâl-i pür-melâ-

lin takrîr eyledikde: “Ne acâ’ib, bu misillü şeyi Fir‘avn  îcâd itmişdür, bi-

zim bundan haberimiz yokdur.” Ol sâ‘at kapu kethudâlarından Bağdâdlı 

nâm kimesneyi beş altı nefer harbeci ile ta‘yîn ve ol şahsı kollukdan alup 

huzûrına getürdüklerinde Çavuşbaşı Ağa mezbûra su’âl idüp, cevâbında 

temessük ibrâz idüp ve “Bu temessük kimindür?” diyü kendüsine ibrâm 

ve zôr eylediklerinde “Eyyûb  Subaşısı İbrâhîm Ağa ’nındur, ol virdi.” di-

yüp sükût eyledikde, mezbûrı Muhzır Ağa  tomruğına habse virüp, mezbûr 

Kapu Kethudâsı Bağdâdlı yine Hazret-i Eyyûb-ı Ensârî ’de sâkin olan Su-

başı İbrâhîm Ağa’ya dahi ihzâr olunup, mezbûr [gel]dükde Çavuşbaşı Ağa 

kendüye sülûk idüp, “Bu temessük senin midür ve sen mi virdin?” didik-

de inkâra mecâl olunmayup ikrâr idüp, anı dahi habse kaldırup Hazret-i 

Sadr-ı Âlî hazretleri Dîvân-ı Hümâyûn’[a] çıkdıkda Çavuşbaşı Ağa haz-

retleri mahbûsların ikisin dahi huzûr-ı Sadr-ı Âlî’ye getürüp, mesfûrı dahi 

ma‘an ve keyfiyyet-i ahvâli takrîr itdirdüp ta‘accüb idüp, “Bu makūle şey 

zamânımda zuhûr ider miymiş ve olur muymuş?” diyüp mezbûr Subaşı 

İbrâhîm Ağa’yı Boğazkesen Kal‘ası ’na nakl ve kendüyi gice katl, mâl [ü] 

eşyâsın mîrîye zabt ve ol birin dahi ebed-âbâd vaz‘-ı kürek-i tersâne olundı, 

fî 18 Ş, sene 1153.

Tevcîhât der-huzûr-ı Sadr-ı Âlî, fî 12 L, sene 1153

Defterdâr Efendi mukarrer, Re’îsü’l-Küttâb Efendi mukarrer, Nişâncı 

Hasan Efendi  hil‘at-i fâhire ilbâs, Rûznâmçe-i Evvel Yûsuf Efendi  ma‘zûl, 

Firârî Mustafâ Efendi  hil‘at-i fâhire ilbâs, Başmuhâsebeci Feyz Beğ  mer-

hûm yirine Âmedci Efendi başmuhâsebeci, Anadolı  Muhâsebecisi Hazîne 

Kâtibi Ahmed Efendi  ma‘zûl, yirine Şehr Emîni Tiryâkî Mustafâ Efendi  

olup ve şehr emîni Sipâh Kâtibi Eyyûblı Mehemmed Efendi  olmuşdur. 
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Mâliye tezkirecisi Ömer Efendi  olmuşdur. Başbâkî Ağa mukarrer, Cizye 

Muhâsebecisi Murtazâ Efendi  ma‘zûl ve yirine Küçük Hüseyin Efendi  

olup velâkin Muharrem’e dek yine eskisi zabt idüp cizye evrâkları tekmîl 

oluncaya dek. Ve Mevkūfâtçı Sa‘dullâh Efendi ’nin yeğeni Mustafâ Efendi 

ma‘zûl ve yirine Dârü’s-Sa‘âde ağası yazıcılığından çıkma İbrâhîm Efendi  

olup velâkin Mustafâ Efendi’nin senesi tekmîl oluncaya dek yine Dîvân-ı 

Hümâyûn’a ve defter kapusına dahi varup gelüp, kâğızlara sahh ve mem-

hûr idüp Muharrem’e dek zabt idecekdür. Haremeyn Muhâsebecisi Alî 

Efendi  mukarrer ve Haremeyn Mukāta‘acısı Mustafâ Efendi silâhdâr kâti-

b[i] ve sipâh kâtib[i] Dârü’s-Sa‘âde ağası yazıcılığından çıkma İsmâ‘îl Efen-

di  küçük rûznâmçede senesi tekmîl olunca, Piyâde [Mukābelecisi] mukar-

rer, Süvârî Mukābelecisi Yeğen Efendi ve Hâsslar Hâcesi Re’îs Efendi’nin 

dâmâdı Kal‘alar-zâdeli,420 devr-i Tophâne Nûreddîn Efendi ’de, harc Baş-

bâkî Kulı Uzun Beğ ve kıs alâ-hâzâ. 

[342b] Tevcîhât-ı ağayân-ı ocak, fî 13 L, sene 1153

Sipâhîler Ağası ma‘zûl olup Köse Alî Ağa  cebecibaşılığa hil‘at-i fâhi-

re ilbâs olunup, sâbıkı İsmâ‘îl Beğ’i  Gelibolı ’ya ikāmet olmak üzre nefy 

ve kethudâsı Ömer Kethudâ  beşincinin ortasına habs, matlûb-ı mâl ağa-i 

müşârun-ileyhden. Cebeciler Kâtibi Ahmed Çavuş  mukarrer ve sâ’iri dahi 

alâ-merâtibihim tevcîh olunmuşdur.

Şehr-i İstanbul ’da ve etrâfda işbu sene-i mübârekede hevâlar eyü olup 

ağaçlar bahâr açılup erikler ve kiraslar fındık içi kadar vücûda gelüp yüz 

günden mütecâviz lodos esmek ile ve mâh-ı Şevvâl’in yigirmi altıncı güni 

ve erba‘înin yigirmi dördünci güni ve mâh-ı Kânûn-ı Sânî’nin üçünci 

[güni] rahmet-i bârân ile kar yağup bir mikdâr kiremidlerin üzerleri beyâz 

olmuşdur, sene 1153.

Hâzâ vak‘a-i tebdîlât

Bin yüz elli üç senesinin mâh-ı Zi’l-ka‘de’nin on dokuzuncı pazarirtesi 

gicesi ve hamsînin sekizinci güni Re’îsü’l-Küttâb Mustafâ Efendi  mansû-

bından azl ve yalısına nefy, ol mahalden dahi maksad-ı re’si olan Kasta-

420 Devamındaki bir kelime satır sonunda kaldığından okunamamıştır.
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monı ’ya nefy olunmak üzre fermân-ı âlî ve Re’îsü’l-Küttâb Efendi Sadr-ı 

A‘zam Mektûbcısı Râgıb Efendi  re’îs olup ve Sadr-ı A‘zam mektûbcısı 

Hamza Efendi  olmuşdur. Ve Nemçe  Seferi’nde Belgrad  fethinde ordu-yı 

hümâyûn kādîsı olan Es‘ad Monlâ  ve Boğdan  Beği’nin kardaşı olan Dîvân-ı 

Hümâyûn tercümânı tercümânlıkdan azl olunup Muhzır Ağa  tomruğına 

habs olmuşdur. Belgrad Kal‘ası hîn-i viresinde kefere tarafında bulunup 

tama‘ sebebiyle sulha netîce virilmediğine mebde’ bu olmuşdur. 

Çünki mâh-ı Zi’l-ka‘de’nin on birinci güni Kapudân Süleymân Paşa  

fevt oldukda kapudânlık Kara Mehemmed  Paşa-zâde Mustafâ Paşa’[ya]  ki, 

Acem ’e emîr-i [â]hûrluk-ı Şehriyârî’den kendüye vezâret virilüp Acem’e il-

çilik [ile] revâne olup iki buçuk sene mikdârı eğlenüp, ba‘dehû Âsitâne -i 

Sa‘âdet ’e geldikde henûz Belgrad  Kal‘ası’nın fethi müyesser olup nizâmı 

dahi gereği gibi girilmemiş iken Vezîr-i müşârun-ileyhe tevcîh olunup Kā-

dîköyi ’nden İnebahtı ’ya ve ba‘dehû Belgrad’a gidüp ve Belgrad’dan dahi 

ma‘zûl ve Belgrad Kal‘ası’n Rûmili  eyâletiyle Mora  Muhassılı Vezîr-i mü-

kerrem Topal Osmân  Paşa -zâde Ahmed Paşa ’ya virilüp ilçi Mustafâ Paşa 

kapudânlık ile mâh-ı mezbûrun evâhirinde hil‘at-i fâhire ilbâsıyla mesrûr 

olmuşdur, sene 1153. Ve merhûm Kapudân Süleymân Paşa’nın eşyâsın ve 

nukūdın ve Sakız  Cezîresi’nde olan emlâkin dahi taraf-ı mîrîye bütün ahz 

olunmuşdur. Ve nukūden yüz yetmiş kîselik akça ve ba‘dehû bâğçe içinde 

timür sandûk derûnında çıkan silmeli altun ne mikdâr olduğın ma‘lûm 

değildür, Enderûn -ı Hümâyûn ’a sandûkıyla alınmışdur. İki erkek evlâdı 

ve hazînedârın ve hazîne kâtibin mahbûsen bostâncılara virilmişdür. Sa-

kız’a ta‘yîn olan Küçük Hüseyin Ağa ’nın müteveffâ-yı mezbûrun emlâkin 

ber-vech-i tahmîn bütün yüz kîselikdür. “Cevâhir ve raht ve bisât ve tuhef 

yedi yüz kîseden mütecâvizdür.” diyü sikadan ma‘lûmdur. Altun sandûk-

dan mâ-‘adâ kerîmesinin cihâzın defter mûcebince Pâdişâhımız in‘âm it-

mişdür ve Salıpâzârı ’ndaki yalıya muttasıl olan yalısı dahi kerîmesine in‘âm 

itmişdür.

Ve nefy olan Re’îs Efendi’nin hânesinin odaları memhûr olunmuş idi, 

cümle odalarının memhûrların fesh olundı.

Fî 25 Za, sene 1153. Dîvân-ı Hümâyûn tercümânının bütün mâl [ü] 

emvâlin mîrîye zabt olunup dört yüz kîselik, zimem-i nâsda dokuz bin al-
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tun ve sekiz bin beş yüz gurûşluk beyaz akça ve bir aded müce[v]her kılıç, 

tahmîn seksen kîse, iki çift küpe beher çifti altmışar kîseye tahmîn ve bir 

tâc dört küngüreli müce[v]her ve bir aded müce[v]her sorkuc on beş kî-

selik, Müslümân kırâ’at idecek enfes-i nefîs kitâblar katı vâfir ve cevâhirin 

dahi hadd ü hasrı olmamak üzre tuhef şeyler dahi [343a] katı çok. Çünki 

tercümân-ı mesfûrı mâl ıtlâk olunur cümle şeylerin mîrîye alınup ve ken-

düsi dahi Muhzır Ağa  habsinde mahbûsluğı hâlinde Sâhib-i Sadr hazret-

lerine Galata ’da ne kadar balyozlar var ise tercümân-ı mesfûrı tahlîsi içün 

şefâ‘at olunup, Sâhib-i Devlet hazretleri dahi birisine şifâ-yı sadr olıcak 

cevâb virmeyüp bin yüz elli üç senesinin mâh-ı Zi’l-hicce-i şerîfin beşinci 

pazarirtesi güni Alay Köşki  altında boynın urılup cân-ı habîsi cehennem-râ 

olunmuşdur.

Der-mahall-i ilçi-i Şâh-ı Acem  Tahmâsb Kulı Şâh,

23 Zi’l-hicce, sene 1153

Bundan akdem Îrân  tarafından zuhûr ve hurûc idüp devlet-i Îrân’ı Afgān  

yedinden alup cebren Îrân’a şâh olan Tahmâsb Kulı Şâh tarafından Dev-

let-i Âl-i Osmân ’a bir def‘a ta‘yîn eylediği ilçisi Lûristân hâkimi Alî Merdân 

Hân  olup Âsitâne ’ye gelürken Sivas ’a dâhil oldukda bi-emrillâhi Te‘âlâ fevt 

olup, ilçi-i mezbûrun yanında olanlar mezbûrun fevti haberin girüye şâh-

ları olan Tahmâsb Kulı Şâh’a bildirdiklerinde mezbûr Şâh tekrâr Hâcî Hân  

nâmında bir hânını ilçi düzüp, on bir fîl ve iki arslan ve sâ’ir hedâyâlarıy-

la ve üç nefer mu‘temedün-aleyh mîrzâlar ve ahûndlar ve iki bin mikdâr 

süvârî ve beş yüz mikdâr piyâde ve kös [ve] kerrenâylarıyla ta‘yîn eyleyüp 

bir fîl ile bir arslanı hâlâ Bağdâd -ı bihişt-âbâd Muhâfızı Vezîr-i Aristo-ted-

bîr Ahmed Paşa  hazretlerine virüp kusûrın Âsitâne’ye, Devlet-i Aliyye ’ye 

getürüp, lâkin Bağdâd’a duhûlinde Ahmed Paşa hazretleri kendüsine ne 

minvâl üzre tenbîh iderse anın emri ve re’yi üzre hareket eylemeği tenbîh 

eyleyüp ilçi-i mezbûrun Bağdâd’a geleceğin Vezîr-i Âsaf-nazîr Ahmed Paşa 

hazretleri Devlet-i Aliyye’ye arz u i‘lâm eyledikde Sivas’da olan Kızılbâşları 

mukaddemâ Âsitâne’ye getürüp Üsküdar ’da meks ü ikāmet itdirüp, Dev-

let-i Aliyye’de çavuşbaşı olan Dervîş Mehemmed Ağa ’yı çavuşbaşılıkdan 

azl ve aceleten Bağdâd’a varup ilçi-i mezbûra mihmândâr olup Âsitâne-i 

Sa‘âdet ’e getürmek üzre ta‘yîn buyuruldukda, mezbûr Dervîş Mehemmed 
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Ağa  dahi Âsitâne’den Üsküdar’a geçüp menzile süvâr ve aceleten sür‘atle 

Bağdâd’a varınca ilçi-i mesfûr dahi Bağdâd’a dâhil olup, lâkin Bağdâd’a 

dâhil olduğı vakitde iki bin mikdârı süvârî Kızılbâş ve beş yüz mikdârı 

piyâde kapusı halkı olduğın Vezîr-i Aristo-tedbîr Ahmed Paşa hazretleri 

gördüklerinde, Hân-ı mezbûr Ahmed Paşa hazretlerine olan hedâyâ fîl ile 

arslanı teslîm ve kendüleriyle görüşdüğinde Ahmed Paşa hazretleri cevâb 

buyururlar ki, “Eğer murâdın ilçilik ile Devlet-i Aliyye’ye gitmek ise bu ka-

dar haşerât ile ilçilik olmaz ve eger murâdın asker göstermek ise elhamdü-

lillâhi Te‘âlâ Devlet-i Âl-i Osmân’ın askeri Şâh’ın dahi ma‘lûmıdur. Bu ha-

şerâtın bir mikdârın gerüye gönderüp ilçilik takımıyla gidersen ne güzel ve 

alâ. Bu kadar haşerât ile ilçilik olmaz.” diyü kat‘-ı cevâb buyurduklarında 

ilçi-i mezbûr dahi; “Bana şâhım, “Ahmed Hân ’ın re’y [ü] tedbîrinden hâric 

hareket eyleme.” diyü tenbîh eyledi.” diyü süvârîsinden beş yüz mikdârı 

süvârî ve piyâdesinden yüz mikdârı piyâde alıkoyup, kusûr-ı haşerâtların 

Bağdâd’dan gerüye Isfahân  cânibine avdet itdirüp, ba‘dehû âdet üzre fîlleri 

ve arslanı ve hedâyâlarıyla ve kös [ve] kerrenâyları ile Dervîş Mehemmed 

Ağa  önine düşüp Bağdâd’dan hareket ve kat‘-ı menâzil iderek Diyârbekir ’e 

geldiklerinde Diyârbekir’den Âsitâne’ye gelmeğe. 

Esnâ-yı râhları Sivas  ve Tokat’a doğru gelmek doğru yol iken bu râhla-

rında nüzûl idecekleri menâziller Nemçe  Seferi takrîbiyle asâkirin mürûr 

u ubûrlarında azîm zahmetler çeküp zehâ’ir husûslarında zarûretleri olup 

ilçi-i mezbûrun yevmiyye zehâ’iri iki bin gurûşa bâliğ olmağla re‘âyâ fu-

karâları sıyâneten Diyârbekir ’den Urfa  ve Haleb  üzerine gidüp ol tarafdan 

gelmek üzre fermân-ı âlî sâdır buyurulmağla ilçi-i mezbûrı fîlleriyle mih-

mândâr olan Dervîş Mehemmed Ağa  Diyârbekir’den kaldırup Urfa üzerine 

götürüp, esnâ-yı râhda fîlin birisi mürd olup dokuz re’s fîl ile Urfa’ya dâhil 

ve Urfa’dan dahi Halebü’ş-Şehbâ ’ya ve Haleb’den dahi kat‘-ı menâzil iderek 

Adana ’ya ve Adana’dan dahi Konya ’ya ve Konya’dan dahi kat‘-ı menâzil 

iderek Lefke  menziline ve Lefke’den câdde yoldan sapup Akhisâr  kasaba-

sına ve Akhisâr’dan Geyve Köprüsi  başından Ağaç Denizi  nâm mahalden 

Sabanca’ya ve İznikmid ’e ve İznikmid’de iki gün meks ve ba‘dehû hareket.

Bin yüz elli üç senesi mâh-ı Zi’l-hicce-i şerîfinin on sekizinci güni Kartal  

menziline duhûl eyledikleri haberleri mesmû‘-ı hümâyûn olundukda ber-
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muktezâ-yı kānûn-ı kadîm Üsküdar ’a karîb Fenârbâğçesi  nam mahalde ye-

meklik tertîb ve hâzır [u] âmâde ve Üsküdar’da Haydarpaşa  üstinde Sarây-ı 

Hümâyûn kurbında vâki‘ arsa-i hâliyelere gerek ilçi içün ve gerek dâ’iresi-

çün çadırlar kurılup, ricâl-i Devlet-i Aliyye ’den sâbıkā sadr-ı a‘zam kethudâ-

sı ve ba‘dehû defter emîni olan Şerîf Halîl Efendi  Rûmili  pâyesiyle istikbâle 

ta‘yîn [343b] ve mezbûr Halîl Efendi’nin yanına devletlü Vezîr-i mükerrem 

ve muhterem Sadr-ı A‘zam Ahmed Paşa  hazretlerinin Enderûn  ağalarından 

ve Kapudân-ı Deryâ Vezîr-i mükerrem Mustafâ Paşa  hazretlerinin Enderûn 

ağalarından ve Yeniçeri Ağası Vezîr-i mükerrem Ağa Paşa hazretlerinin En-

derûn ağalarından ve ricâl-i devletden ikişer üçer atlu iç ağaları, dört yüz 

mikdârı Enderûn ağavâtı müsellah ve müretteb ve elli mikdârı çukadâr ve 

yigirmi kadar sakallu ağavât tertîb ve mûmâ-ileyh Halîl Efendi’nin yanına 

koşup mâh-ı Zi’l-hicce’nin on yedinci güni Üsküdar’a geçüp Üsküdar Sarâ-

yı’nda meks ve on sekizinci pazarirtesi güni Üsküdar Sarâyı’ndan alay ile 

kalkup Bostâncıbaşı  Köprüsi nâm mahalde ilçi-i mezbûrı karşulayup alayı 

ve vakārıyla önine düşüp Fenârbâğçesi’nde yemekliğe nüzûl itdirüp ta‘âm 

yendikden sonra ol mahalden dahi hareket olunup yine Şerîf Halîl Efen-

di ve Dergâh-ı Âlî kapucıbaşılarından yemekliğe ve istikbâle ta‘yîn olunan 

Ya‘kūb Ağa  ve Osmân Ağa  ve mihmândârı olan Dervîş Mehemmed Ağa  

önine düşüp alay ile mahall-i mezbûrede olan çadırlara getürüp nüzûl itdi-

rüp Halîl Efendi ve kapucıbaşı ağalar dağılup gitdiler. 

Elhamdülillâhi Te‘âlâ ilçi-i mezbûr Üsküdar ’a nüzûl eylediği günden 

müddet-i meksinde ve Üsküdar’dan kaldırılup Eyyûb -ı Ensârî  kurbında 

vâki‘ nüzûl idecek konağına varup oturunca beş gün Üsküdar’da ve İstan-

bul ’da avretler hammâmları kapanup çârşû-yı pâzâra ve esvâka ve ham-

mâmlara bir avret hânesinden taşra çıkmamağa fermân-ı âlî ile tenbîhler 

olunup bir avret taşraya çıkmamışdur. Mezbûr ilçi beş gün Üsküdar’da 

meks olundı, dördünci gün fîlleri Üsküdar’dan her iki fîli bir sala koyup 

Beşiktaş ‘a ubûr itdirdiler. Fîl-i mezbûrun biri gāyet büyük olmağla anı baş-

ka bir sala koyup geçürdiler. Beşiktaş’dan dahi karadan Sa‘dâbâd  kurbında 

vâki‘ cisrden ubûr itdirüp Eyyûb-ı Ensârî ’den ilçinin olduğı Gümrükci Ye-

ğen Paşa Çiftliği ’ne götürilüp ilçi-i mezbûra teslîm olundı, fî 23 Zi’l-hicce, 

sene 1153, yevm-i cum‘airtesi. 
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Eyyûb-ı Ensârî  kurbında vâki‘ Alî Paşa  Yalısı dimekle ma‘rûf mahalden 

alay tertîb olunup Çavuşbaşı el-Hâc Sâlih Ağa  ve Sipâh Ağası Mehem-

med Emîn Ağa  ve Silâhdâr Ağası Enderûn -ı Hümâyûn ’dan çıkma Küçük 

Ebûbekir Ağa  ve bölükhâ-i erba‘a ağaları ve Mukābele-i Süvârî ve sipâh ve 

silâhdâr kâtibleri ve bölükhâ-i erba‘a kâtibleri ve ocâğ-ı mezbûrların ket-

hudâları ve başçavuşları ve onar mikdârı ocak çavuşları ve Dergâh-ı Âlî 

gediklü zu‘amâlarından otuz kırk mikdârı zu‘amâlar ve Teşrîfâtî Efendi ve 

Çavuşlar Emîni ve kâtibi ve kırk mikdârı dîvân çavuşları alâ-merâtibihim 

yalı-i mezbûrda alay içün hâzır u âmâde olunup ilçi-i mezbûrı mihmândârı 

olan Dervîş Mehemmed Ağa  Üsküdar ’dan çadırında mukaddemâ Fenâr-

bâğçesi’nde yemeklikde şevketlü azametlü Pâdişâh-ı âlem-penâh hazretle-

rinin kendüsine ihsân buyurdukları donanmış ata süvâr ve Üsküdar İs-

kelesi’ne nüzûl ve iskele-i mezbûrdan çekdiriye süvâr olunup Tophâne ’de 

ve rûy-ı deryâda olan mîrî kalyonlardan ve Tersâne-i Âmire’den iki yüz 

mikdârı toplar atılup i‘tibâren rağmen li’l-a‘dâ, ma‘nen şenlik olunmuşdur. 

İlçi-i mesfûrı süvâr olduğı çekdiri yanınca Bostâncıbaşı Ağa’nın kancabaşı 

dahi berâber gelüp çekdiri Eyyûb-ı Ensârî önine gelmek mümkin olma-

duğından Tersâne-i Âmire Bâğçesi’ni geçdikden sonra çekdiriden çıkarup 

Bostâncıbaşı’nın kancabaşına süvâr itdirilüp yevm-i mezbûrda sâ‘at yedide 

iken alay tertîb olunan yalıya gelüp duhûlinde kahve içeceği köşkin içerü-

sinde Çavuşbaşı Ağa ve Sipâh ve Silâhdâr Ağası ve Mukābele-i Süvârî ayak 

üzerinde istikbâl ve bölükhâ-i erba‘a ağaları ve sipâh [ve] silâhdâr kâtibleri 

ve ocak kethudâları fi’l-cümle köşk kapusının taşrasında selâmlayup ilçi-i 

mesfûr köşke girüp vezîrâne tatlu ve kahve içince taşra her kişi alaylarında 

me’mûr oldukları mahallerinde hâzır u âmâde olup Çavuşbaşı Ağa ve Sipâh 

ve Silâhdâr Ağaları ve bölükhâ-i erba‘a ağaları ağır dîvân rahtları ve abâyî ve 

başlarında selîmî ile sâ’ir erbâb-ı alay mücevvezeleri ve ağır rahtları ile hâzır 

olup ol mahalde dahi şevketlü Pâdişâh-ı âlem-penâh hazretleri tarafından 

tekrâr ilçi-i mesfûra donanmış at ve yanında olan dört nefer ahûnd ve 

mîrzâlarına Hâss Âhûr atlarından âriyeten donanmış atlara süvâr itdirilüp 

ilçi-i mezbûrun önince Çavuşbaşı Ağa ve Çavuşbaşı Ağa’nın önince Sipâh 

ve Silâhdâr Ağaları ve anların önlerince bölükhâ-i erba‘a ağaları ve anların 

önlerince Mukābele-i Süvârî ve sipâh ve silâhdâr kâtibleri ve anların ön-

lerince gediklü zu‘amâlar ve anların önlerince dîvân çavuşları. Ve alayın 
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ilçinin yanından ilerü alayın önine varınca keçelü yeniçeriler yüriyüp yalı-i 

mezbûrdan hareket ve Çömlekçiler ’den Topcılar ’a ve Topcılar’dan Güm-

rükci Çiftliği  olan menziline getürilüp çiftlik-i mezbûra karîb mahalde bö-

lükhâ-i erba‘a ağaları ve Mukābele-i Süvârî ve sipâh ve silâhdâr kâtibleri ve 

cümle ocakluları ve gediklü zu‘amalar selâma dizilüp ilçi-i mezbûr etrâfına 

selâm virerek Çavuşbaşı Ağa ve Sipâh ve Silâhdâr Ağası ve mihmândârı ilçi 

ile ma‘an çiftlik-i mezbûra nüzûl, sâ’ir erbâb-ı alay selâmdan sonra konak-

larına avdet, anlar çiftlik-i mezbûrda ilçi ile ma‘an ta‘âm idüp anlar dahi 

avdet eylemişlerdür. 

[344a] İşbu bin yüz elli üç senesinde vâki‘ Moskov  cânibinden akd-i 

sulh içün ta‘yîn [olunan] ilçi Bender  Kal‘ası’na dâhil olduğı haberi Devlet-i 

Aliyye ’ye geldikde Devlet-i Aliyye’den Dergâh-ı Âlî kapucıbaşılarından 

Cüce-zâde Alî Ağa ’yı aceleten Bender’e varup ilçi-i mesfûra mihmândâr 

olup Bender’den Âsitâne ’ye getürmek üzre ta‘yîn ve mezbûr Alî Ağa  dahi 

Âsitâne’den menzil ile aceleten Bender cânibi ser-askeri olan Vezîr-i mü-

kerrem Nu‘mân Paşa  hazretlerine buluşup ve ilçi-i mesfûr ile dahi görüşüp 

tedârikin görüp Bender’den kaldırup fasl-ı merâhil, kat‘-ı menâzil iderek 

Edirne ’ye dâhil olunca esnâ-yı râhlarda vâki‘ kasabalara duhûllerinde mih-

mândârını dinlemeyüp ba‘zı haşerât-ı menhûseleri dâl-mıh ve nâ-hemvâre 

hareketler ile Edirne’ye dahi duhûl idecekleri gün böyle hareket murâd 

eylediklerinde Edirne Bostâncıbaşı Ağa ve monlâ ve zâbitânlar ve a‘yân-ı 

eşrafları, “Şehr içinde olan askerî tâ’ifelerimiz hazm eylemeyüp bir fesâd-ı 

azîm olur.” diyü men‘ eyleyüp, Edirne’ye nüzûl eyledikleri mesmû‘-ı 

hümâyûn oldukda Edirne’de birkaç gün ve ba‘dehû Edirne’den hareket ve 

Âsitâne’ye gelmek üzre âdemler ta‘yîn olunup Dâvûdpaşa kurbında Ayas-

tefonos  nâm mahalle nüzûl itdirilüp mâh-ı Zi’l-ka‘de’nin yigirmi sekizinci 

güni yine Dâvûdpaşa kurbında haymeler vaz‘ olunup yemeklik olunup, 

ba‘dehû yemeklikde dahi alay ile kaldırılup Galata ’da hâzır u âmâde olunan 

konağına nüzûl itdirilmek üzre tasmîm olundukdan sonra, ilçi-i mesfûr 

sene-i mezbûr mâh-ı Zi’l-ka‘de’nin yigirmi dokuzuncı güni Ayastefonos 

[nâm] mahalle nüzûl eyleyüp mahall-i mezbûrda ikāmet ve ba‘zı nâ-hem-

vâre hareket ve mugāyir-i Devlet-i Âl-i Osmân  nekebât haberleri mesmû‘-ı 

hümâyûn oldukda şevketlü azametlü Pâdişâh-ı âlem-penâh hazretleri ta-
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rafından böyle emr-i âlî sâdır oldı ki, “Çünki ilçidür, kānûn-ı kadîm ve 

âdâb-ı Şehinşâhî üzre hareket ile Devlet-i Aliyye’me murâdı gelüp yüz sür-

mek ise ne güzel ve eger rızâ-yı hümâyûnuma mugāyir ve bî-edebâne ha-

reket ider ise kat‘â rağbet ve i‘tibâr olunmayup nâmesi dahi makbûlüm de-

ğildür, her kangı mahalden geldi ise 421
 ﴾ً َ ِ  ,diyü buyurulmağla  ﴿اَْرُض  َوا

ilçi-i mesfûr dahi bu haberi istimâ‘ eyledikde kānûn-ı kadîm üzre hareket 

ve rızâ-yı hümâyûn üzre Galata’ya konağına getürülmesini recâ eyledikde 

Ayastefonos’da ikāmetden sonra işbu bin yüz elli dört senesi mâh-ı Mu-

harremü’l-harâm’ın onuncı salı güni Dâvûdpaşa kurbında Mâltepe 422 nâm 

mahalde yemeklik hâzır u âmâde ve ilçi-i mesfûra bir sâyebân ve Çavuşbaşı 

el-Hâcî Sâlih Ağa ’ya iki direklü çerge ve Mihmândâr Dervîş Mehemmed 

Ağa ’ya bir çadır ve bölükhâ-i erba‘a ağalarına iki çadır ve ocaklulara bir [i]ki 

kaç çadır kurılup döşenüp yevm-i mezbûrda bâ-fermân-ı âlî alaya me’mûr 

olanlar sabah ale’s-seher sâ‘at on birde yemeklikde hâzır bulunmaları içün 

fermân-ı âlî buyurulmağla sâdır olan emr-i âlî üzre Çavuşbaşı Ağa, Sipâh 

[ve] Silâhdâr Ağaları ve bölükhâ-i erba‘a ağaları ve sipâh ve silâhdâr kâtib-

leri ve bölükhâ-i erba‘a kâtibleri ve sipâh ve silâhdâr kethudâları ve sâ’ir 

zâbitânları ve on beş ocak çavuşları ve bölükhâ-i erba‘a ocakları zâbitleri 

ve Asesbaşı keçelü neferâtlarıyla ve üzerine ta‘yîn olunan çorbacı keçeler 

neferâtlarıyla elli mikdârı dîvân çavuşları ve Çavuşlar Emîni ve Çavuşlar 

Kâtibi ve Teşrîfâtî Efendi yemeklik-i mezbûra varup cem‘ olunup hâzır u 

âmâde olundukdan sonra şevketlü azametlü Pâdişâh-ı âlem-penâh hazret-

leri tarafından Hâss Âhûr Kethudâ yediyle, ağır dîvân rahtı ve abâyî ile bir 

donanmış at gelüp hâzır u âmâde olup ve yanında olan beğzâdelerine dahi 

âriyeten donanmış atlu gelüp hâzır olup ilçi-i mesfûrı Ayastefonos’dan ha-

reketine müterakkıb olunmağla yevm-i mezbûrun ve mâh-ı Muharrem’in 

onuncı salı güni ilçi-i mesfûr dahi Ayastefonos’dan hareket ve yemekliğe 

çeyrek sâ‘at geldikde yemeklikde hâzır olan ricâl-i devlet ile Çavuşbaşı Ağa 

kontoş kürkleri ve başlarında sarıkları ve alay takımlı atlara binmeyüp ke-

mer rahtlu atlara süvâr olup karşu varup mülâkî olundukda, Çavuşbaşı at 

üzerinde hâl hâtır sorup, [344b] ba‘dehû önine düşüp ilçi-i mesfûrı önin-

de Çavuşbaşı Ağa, Çavuşbaşı öninde Sipâh ve Silâhdâr Ağaları ve anların 

421 “Allâh’ın yarattığı arz geniştir.” Nisâ, 4/97.

422 Metinde א
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öninde Mihmândâr Ağa ve anın öninde bölükhâ-i erba‘a ağaları, anların 

öninde Teşrîfâtî Efendi, anun öninde Çavuşlar Emîni ve Çavuşlar Kâtibi 

ve anun öninde Dîvân Tercümânı ve anun öninde sipâh ve silâhdâr kâtib-

leri ve bölükhâ-i erba‘a kâtibleri ve anların önlerinde ocaklu kethudâları ve 

sâ’ir zâbitleri ve çavuşları ve anların önlerinde dîvân çavuşları; bu minvâl 

üzre yemekliğe nüzûl olundukda ilçi-i mesfûr doğrı sâyebânına indirilüp 

Çavuşbaşı ve sâ’ir ağalar çadırlarına nüzûl eyleyüp ilçinin yanına kimse 

varmak iktizâ eylemedi. 

Ba‘dehû ta‘âmlar çekilüp ilçi-i mesfûrı kendü ve beğzâdeleri ve Dîvân 

Tercümânı ile ta‘âm eyleyüp, Çavuşbaşı Ağa Sipâh ve Silâhdâr ağaları ile 

ve sâ’ir ağalar ve ocaklu çadırlarında birer sofra ta‘âm gelüp ta‘âmların ye-

dikden sonra yemeklikden hareket içün alay tertîb olunup şevketlü aza-

metlü Pâdişâh-ı âlem-penâh tarafından Hâss Âhûr Kethudâsı’yla bir abâyî 

kesmelü ağır dîvân rahtlu bir donanmış at ilçi olduğı sâyebânın önine çe-

kilüp ilçi-i mesfûra iskemle konup ata süvâr ve beğzâdelerine dahi Hâss 

Âhûr atlarından emâneten birer donanmış atlara süvâr olup tekrâr ilçi-i 

mesfûrı ensesinde tronpetesi ve bir kaç küçük tablları ve sâ’ir haşerâtları 

ve kendü öninde Çavuşbaşı Ağa ve Çavuşbaşı öninde Sipâh ve Silâhdâr 

Ağaları ve anların öninde mihmândârı olan Kapucıbaşı Alî Ağa  ve anın 

öninde bölükât-ı erba‘a ağaları ve anların öninde sipâh ve silâhdâr kethu-

dâları ve anların önlerinde sipâh kâtibleri ve anların önlerinde bölükât-ı 

erba‘a kâtibleri ve anların öninde Teşrîfâtî Efendi ve Çavuşlar Kâtibi ve 

Emîni ve anların öninde Dîvân Tercümânı ve anların öninde ocakların 

çavuşları ve anların öninde ilçi-i mesfûrı sekiz aded eğersiz üzerleri kır-

muzı çuka yedek örtüli yedekleri ve anların öninde dîvân çavuşları; bu 

tertîb üzre yemeklikden hareket olunup Edirne  Kapusı’ndan içerüye giri-

lüp mahallât aralarından Salmatomruk  mahallesinden Balat ’a inilüp andan 

Fener Kilîsâsı’nın öninden Ayvânsarâyı  Kapusı’ndan taşra çıkılup Eyyûb-ı 

Ensârî ’nin içinden çârşû arasına uğranmayup mahallât arasından Eyyûb-ı 

Ensârî’nin üstinde Oluklıbayır ’da vâki‘ çeşmede sofasına varıldıkda bütün 

alay halkı anda bir cüz’î meks ve Çavuşbaşı Ağa at üzerinde ilçi-i mesfûra 

vedâ‘ eyleyüp Çavuşlar Emîni ve Kâtibi, dîvân çavuşları ve Teşrîfâtcı Efen-

di ile ilçi-i mesfûrı önine düşüp ol mahalden âzim ve Kâğıdhâne  kurbında 
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vâki‘ köprüden ubûr ve Okmeydânı ’ndan Galata ’da hâzır olan konağına 

nüzûl itdirüp kānûn-ı kadîm üzre avâ’idlerin alup, her kişi ahşam namâ-

zında hânelerine gücile geldiler. Çavuşbaşı Ağa ile Sipâh ve Silâhdâr Ağası 

ve bölükât-ı erba‘a ağaları ve sâ’ir ocakluları Çavuşbaşı Ağa’[ya] vedâ‘ idüp 

avdet eylediği mahalden anlar dahi avdet idüp geldikleri gaflet olunmamak 

içün işbu mahalle tahrîr olundı.

Mâh-ı Muharrem’in on ikinci yevm-i pençşenbih güni Acem  ilçisi Haz-

ret-i Vezîr-i A‘zam hazretlerine geldi. Sene 1154.

Mâh-ı Muharrem’in on yedinci salı güni Acem  ilçisi

Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp takımıyla Şâh-ı Acem’in hediyyesidür ki 

teslîm eylediğidür423

Elmâs
La‘l,
Murassa‘ hâtem

Aded 1
Aded 1
Aded 1

Elmâs, la‘l, kılıç Aded 1

Yüzük:  Elmâs
            Sarı yâkūt
            Mâ’î yâkūt
            La‘l ve yâkūt

Aded
3
2
1

  +3
9

Zerbâb Top 4

Şib Top 4

Şâl kuşak Aded 20

Kumâş tabla Aded   2

Beyâz Hindî bez tabla Aded   1

Fîl Aded   8

Akağalar  Kapusı’na dek fîllerin dördini getürdiler, kusûrı dahi girüde. 

Muhamminlerin ber-vech-i tahmîni; “Cümle hedâyâsı beş yüz kîse akça-

423 Gelen hediyelerden bir tanesi resmedilmiştir. Resmin üst kısmında “derûnında olan halkalu elmâs”, 

alt tarafında ise “bu kenârında olanlar zümürrüd habbelerdür.” ifadeleri yer almaktadır.
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ya bâliğ olur.” diyü cevâb virdiler. İt‘âm olunup Şâh-ı Acem ’in nâmesin 

teslîm-i hümâyûn idüp hil‘at-i fâhireler ilbâs olundı, fî 17 M, sene 1154. 

[345a] Moskov  ilçisi dahi mâh-ı Muharrem’in on dokuzuncı güni ge-

lüp Sadr-ı A‘zam Sarâyı’na nüzûl ve dâmen-bûs-ı Sadr-ı Âlî idüp hil‘at-i 

fâhireler ilbâs olundı, fî 19 M, sene 1154.

İlçi-i mesfûr mâh-ı Muharrem’in yigirmi dördünci salı güni 

Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp nâmesin ve pîşkeşin huzûr-ı hümâyûna 

teslîm eyledi, fî 24 M, sene 1154

Pek a‘lâ münakkaş kebîr otuzar vukıyye 
alur kavanoz

Aded 20

Pek a‘lâ vasat kavanoz Aded 10

Kebîr fağfûr münakkaş tabaklar Aded 20

Fağfûr şem‘danlar -

Semmûr kürk Tulum 3

Semmûr dâne Aded 100

Siyâh tilki kürk Tulum 1

Tahmînen Kîse 30

Tahmînen Kîse 50

Tahmînen Kîse 30

Nâfe boğazı kürk Tulum 2

Çalkafa kürk Tulum 2

Kākūm kürk vâfir -

Tahmînen Kîse 10

Tahmînen Kîse 10

Sebîn  ( ) sincâp kürk vâfir -

Zerbâb Top 20, beher zirâ‘ı otuzar gurûşa

Dîbâ Top 20, beher zirâ‘ı otuzar gurûşa

Leh  basması envâ‘ından Kîse 10

Zağanos kuş Aded 3

Şâhîn Aded 2
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Galata ’da Fransa  Pâdişâhı tarafından balyozluk ile donanma-yı menhû-

sesinin kapudânesi ve riyâlesiyle süvâr olup geldikde, çünki Galata’da ikā-

met üzre olmağın mâh-ı Muharrem’in 23, yevm-i çehârşenbih güni Sadr-ı 

A‘zam gelüp pîşkeşin teslîm ve hil‘at-i fâhiresin ilbâs olundı. Ve İngiliz 424 

ilçisi dahi ma‘an idi.

Mükâleme, fî 26 M, sene 1154, Hazret-i Eyyûb-ı Ensârî  kurbında  

Mehemmed Paşa  Yalısı’nda, yevm-i pençşenbih

Mükâlemeye mahsûs olanlardur ki, zikr olunur: Kapudân Mustafâ Paşa  

ibn-i Kara Mehemmed  Paşa , Pîrî-zâde  İmâm-ı Şehriyârî, Sâlim Efendi  kā-

dî-asker-i sâbık-ı Rûmili,425  ordu-yı hümâyûn kādîsı olup Anadolı  pâyesiy-

le olan fazîletlü Es‘ad Monlâ  Efendi hazretleri, bundan mukaddem Acem  

Şâhı’na Devlet-i Aliyye ’den ilçilik ile giden Kara Mehemmed Paşa-zâde 

Mustafâ Paşa’nın ma‘iyyetine ta‘yîn olunanlar; Şalgam Halîl Efendi  ve Ab-

dullâh Efendi  ve Re’îsü’l-Küttâb Râgıb Mehemmed Efendi  ve Defter Emî-

ni-i sâbık Şerîf Halîl Efendi,  Acem ilçisi.

[345b] Fî 29 M, sene 1154, yevm-i pazar. Târîh-i mezbûrda Dîvân-ı 

Hümâyûn olup, bundan mukaddem Nemçe  Seferi’nde Fransa  Pâdişâhı 

tarafından murahhas olup Belgrad  Seferi’ne gidüp gelen ilçi ve Galata ’da 

balyozluk ile gelen ilçi ikisi dahi Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp ve rikâb-ı 

hümâyûna yüzlerin sürdükde atîkine nâme virilüp cedîd ilçisi nâmesin ve 

hediyyesin virdi.

Fî 2 S, sene 1154. Târîh-i mezbûrda Nemçe  ilçisi avdet idüp nâme-i 

hümâyûnı teslîm olunup hil‘at-i fâhire ilbâs, etbâ‘ına ve kendüsine kürk 

ilbâs olundı. Nemçe’de kıral vekîli olacakdur diyü ma‘lûm-ı hümâyûn ol-

mağla tâc dahi geydirdiler.

Fî 13 S, sene 1154. Târîh-i mezbûrda ve Sa‘dâbâd ’da Vezîr-i A‘zam 

hazretleri şevketlü Pâdişâh-ı âlem-penâh hazretlerine ziyâfet idüp azîm he-

diyyeler ve pîşkeşler virilüp serâsere kaplu sırt semmûr kürk ilbâs olundı, 

yevmi’l-cum‘airtesi.

424 Metinde כ ا
425 “Sâlim Efendi kādî-asker-i sâbık-ı Rûmili”: Derkenârdadır.
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Der-ziyâfet-i Sadr-ı Âlî ilçi-i Şâh-ı Acem  der-Sa‘dâbâd , yevm-i pazarir-

tesi, fî 15 S, sene 1154.

Fî 16 S, sene 1154. Târîh-i mezbûrda Dubrovenedik  ilçisi Dîvân-ı 

Hümâyûn’a gelüp mu‘ayyen olan üç senede bir cizyesin getürüp teslîm-i 

Hazîne-i Hümâyûn eyledi. Ve târîh-i mezbûrda bir kıst mevâcib yazusı 

dahi oldı.

Fî 18 S, sene 1154. Nemçe  ilçisi Âsitâne ’den hareket, kendü vilâyetine 

revâne olup gitdi, yevm-i pençşenbih.

Fî 20 S, sene 1154. Târîh-i mezbûrda Moskov  ilçisine Hazret-i Vezîr-i 

mükerrem Vezîr-i A‘zam hazretleri Sa‘dâbâd ’da ilçi-i Moskov’a ziyâfet idüp 

hil‘at-i fâhireler ilbâs olundı, yevmü’l-cum‘airtesi. 

[346a] Fî 23 S, sene 1154, yevm-i salı. Târîh-i mezbûrda İspanya  

ilçisi gelüp Dîvân-ı Hümâyûn’da rikâb-ı hümâyûna yüz sürüp 

nâmesin virdi

Devlet-i Âl-i Osmân ’ın ibtidâsından târîh-i mezbûra gelinceye dek İs-

panya tarafından ilçi geldüği olmayup ve ricâl-i tersâneli dahi barışık olup 

ilçisi geldüğini münâsib görmemişlerdür. Zîrâ [sebeb]-i kabâ’ihi budur ki; 

İspanya’nın kıralına inkırâz gelüp bir mikdâr yirin Fransız  Pâdişâhı zabt 

itmekle murahhas olan ilçi-i Fransız [bu] sebeb ile Devlet-i Aliyye ’ye ilticâ 

itmekle barışmak münâsib görmüşlerdür. Ammâ “Kabâ’ihi çokdur, sonra 

zuhûr idecekdür.” dirler.

Fî 5 Ra, sene 1154, yevmi’l-cum‘airtesi. Târîh-i mezbûrda Vezîr-i mü-

kerrem Yeniçeri Ağası Acem  ilçisine Dâvûdpaşa Sahrâsı ’nda azîm alay idüp 

ilçi-i mezbûra ziyâfet idüp donanmış esb çeküp vâfir hediyyeler dahi vir-

mişdür.

Fî 6 R, sene 1154. Târîh-i mezbûrda Acem  ilçisi nâme-i hümâyûnı aldı 

ve nâme-i hümâyûn teslîm olunur iken Pâdişâh-ı âlem-penâh hazretleri il-

çi-i mezbûra lisânen şöyle cevâb buyurdılar ki: “Şâhına benden selâm eyle, 

beş şey teklîf eylemiş ve beş şeyin üçi belki olmak mümkindür ve ikisi dahi 

Şer‘an ve kānûna dahi muhâlifdür, mümkin değildür ve hilâf-ı Şer‘dür.”
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İn‘âm-ı hümâyûn:

100 kîse ilçi-i mezbûra,

50 kîse ma‘iyyetinde olanlar[a].

Mükâleme. Nâme-i hümâyûnı aldıkdan sonra Acem  ilçisi ile iki def‘a 

dahi mükâleme olup etrâfa ne olduğın kimesne habîr olmamışdur, ancak 

beş altı kimesnenin beyninde olmuşdur.

Fî 16 R, sene 1154, yevmi’l-cum‘a. Avdet-i ilçi-i Acem . İlçi-i mezbûr 

Otakcılar  nâm mahalden hareket idüp Beşiktaş  nâm mahalden iki aded 

çekdürmeye binüp Üsküdar ’a nüzûl eyledi. Şevketlü Pâdişâhımız dahi Be-

şiktaş Sarâyı ’ndan seyr eyledi.

Mâliye Tezkirecisi-i sâbık Münîfâ Efendi  ve Re’îs-i sâbık Mustafâ Efen-

di ’nin mektûbcısı ilçi-i mezbûrdan on gün mukaddem Şâh-ı Acem’e ilçi-

lik [ile] gönderdiler ki, “Bundaki olan ilçiniz murahhasım sözinde sâdık 

mıdur, değil midür? Eger murâdınız üzre olmaduğı sûretde meydân cengi 

mukarrerdür.” diyü hatt-ı hümâyûn ve fermân sudûr olunmuşdur.

Fî 18 R, sene 1154, yevm-i pazar. Târîh-i mezbûrda Fenerbâğçesi  nâm 

mahalde yemeklik olunup ve Defterdâr Efendi hazretlerinindür. İlçi-i 

mezbûr yemekliğe nüzûl ve ba‘de’t-ta‘âm Mâltepe  nâm mahalle nüzûl ey-

ledi. İlçi-i mezbûr yevmiyye beş bin yem asardı ve yedi sekiz yüzden mü-

tecâviz avretler dahi var idi, katı mübâlağa rüsvâylık ve haddinden ziyâ-

de tecâvüzlükler eylediler. Velâkin her kaçan ilçi-i mezbûr gelmesinde 

ve gitmesinde dellâllar nidâ olunup ve mahalle imâmlarına dahi tenbîh 

olunurdı ki, “Avretler kat‘â esvâka çıkmayup herkes hânesinde otursun!” 

diyü, bâ-fermân-ı âlî. 

[346b] Evâ’il-i Rebî‘u’l-âhir, sene 1154. Cizye Muhâsebecisi Küçük 

Hüseyin Efendi ’ye nâme-i hümâyûn ile ve bâzirgân kalyon olmak üzre 

süvâr ve İspanya  ilçisi ile İspanya’ya revâne olundı ve mansûbının vekîli 

başhalîfesi oldı.

Mine’l-acâ’ib, fî 29 R, sene 1154. Târîh-i mezbûrda, “Kesmek ve delük-

li para geçmesün.” diyü fermân sâdır oldı.
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Fî gurre-i Cemâziye’l-evvel, sene 1154, yevmi’l-cum‘a. Târîh-i mezbûr-

da müşâvere-i hâss der-bâb-ı Hazret-i Sadr-ı Âlî.

Fî 2 Ca, yevmi’l-cum‘airtesi. Târîh-i mezbûrda müşâvere-i hâss der-

bâb-ı Hazret-i Sadr-ı Âlî.

Fî 3 Ca, sene 1154, yevm-i pazar. Yevm-i mezbûrda Sadr-ı Âlî hazretleri 

biniş idüp Beşiktaş  Sarâyı ’nda şevketlü Pâdişâh-ı âlem-penâh hazretlerine 

gitdi.

Nemçe  cânibine ilçilik ile giden Alî Paşa  geldi, fî 16 Ca, sene 1154, 

yevmi’l-cum‘airtesi.

Der-ziyâfet-i ilçi-i Moskov , fî 28 Ca, sene 1154. Yeniçeri Ağası Vezîr-i 

mükerrem Hasan Paşa  hazretleri Moskov ilçisine Sa‘dâbâd ’da târîh-i mez-

bûrda ziyâfet eyledi. Ve iki yüz kîse dahi silâhşôr ağalarından Abdülbâkî 

Ağa  yediyle Bağdâd  Vâlîsi Ahmed Paşa ’ya gönderildi.

Sulh-ı Moskov 

Azak  Kal‘ası kâfirde olup dilerse ma‘mûr ide, dilemezse harâb yata. 

Kal‘a-i Taygan Moskov ’da ola. Ton  Suyı’nın Karedeniz’de kavuşduğı ma-

halde suyın bir tarafına Osmânlı ’dan ve bir tarafına kâfirden birer kal‘a 

yapılmak üzre kâfirin sefîneleri Ton Suyı ile ol mahalle gelüp sefînelerin-

den metâ‘ların ihrâc, bizim sefînelere tahmîl ideler. Bundan böyle esîrlerin 

buldukları yirden alalar, kimesne mâni‘ olmıya.

Es-sulh-ı Moskov,  fî 26 C, sene 1154. Çırağan  Yalısı’ndan Vezîr-i A‘zam 

ve Şeyhu’l-İslâm ve Kādî-askerân ve ocağ ağaları ve zâbitân, Kapudân Paşa 

dahi cem‘ olunup sulh bunun üzerine oldı ki: “Târîh-i mezbûrda yigir-

mi dört sene ve dört ay dört gün ve dört sâ‘at Azak  Kal‘ası hedm olacak. 

[347a] Nehr-i Ton  Karadeniz ’e kavuşduğı mahalde karşu karşu iki küçük 

kal‘a yapılacak; biri Osmânlı  zabtında ve biri Moskov tarafında. Ol mahal-

de sefîneler yüklenüp İstanbul ’a bâzirgânları işleyecek. Özi  Kal‘ası bizim 

tarafımızdan ta‘mîr olacak ve Taygan Kal‘ası  Moskov zabtında olacak.”

Erbâb-ı zu‘amâdan ve gediklü ağalarından Maktûl Mehemmed Kethu-

dâ ’nın harem kethudâsı Mustafâ Ağa ’yı kâfir beğzâdelerinden ma‘iyyetine 
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ta‘yîn ve Azak  Kal‘ası’n hedm itmek üzre me’mûr eylediler ve revâne oldı, 

fî 27 C, sene 1154.

Ziyâfet-i ilçi-i Moskov , kethudâ-i Hazret-i Sadr-ı Âlî der-Yalı-i Çırağan , 

fî 9 Ş, sene 1154, yevm-i pençşenbih.

Ziyâfet-i ilçi-i Moskov  der-hazret-i Defterdâr Yûsuf Efendi , fî 13 Ş, 

sene 1154, yevm-i pazarirtesi. İstavrid’in karşusında Monlâcık Mehem-

med Efendi ’nin yalısında.

Ziyâfet-i ilçi-i Moskov  der-hazret-i Re’îsü’l-Küttâb Efendi Râgıb Me-

hemmed Efendi , fî 16 Ş, sene 1154, yevm-i pençşenbih. Monlâcık Me-

hemmed Efendi ’nin dâmâdı olduğı hasebiyle yine Monlâcık merhûmun 

yalısında ziyâfet olmuşdur.

İlçi-i Moskov  bin yüz elli dört senesinin mâh-ı Şevvâl-i şerîfin altıncı 

pençşenbih güni sâkin olduğı Galata ’dan bütün ağırlıkları ve etbâ‘ıyla sâdır 

olan fermân-ı âlî mûcebince Dâvûdpaşa Sahrâsı ’na ubûr idüp nüzûl eyledi. 

İki gün meksden sonra kendü memleketine ubûr eyledi. Dâvûdpaşa Sahrâ-

sı’ndan Bender  cânibinde hudûdumuza varınca yetmiş iki konak olmak üzre 

ta‘yîn olan Kapucıbaşı Mehemmed Ağa ’nın yedine sûret-i defter virilmişdür. 

İlçi-i mesfûrı ta‘yînâtı ve aylığı yigirmi dört kîse akçadur, mâh be-mâh tara-

fına teslîm olunur. Edirne ’ye vardıkdan sonra Edirne Bostâncıbaşı Ağa dahi 

ma‘iyyetine ta‘yîn ve İsakcı ’ya dek getürmek üzre fermân sâdır olmuşdur.

Der-ziyâfet-i Hazret-i Sadr-ı Âlî be-hazret-i Şehriyârî der-Sa‘dâbâd , 

yevm-i salı, fî 15 Z, sene 1154.

Bin yüz elli beş senesinin mâh-ı Saferü’l-hayr’ın gurresi güni ki yev-

mi’l-cum‘airtesidür; hâlâ Kırım  Hân-ı âlî-şân hazretleri Âsitâne -i Sa‘âdet ’e 

dâhil olup yevm-i mezbûrda Dâvûdpaşa Sahrâsı ’nda yemeklik olup Sadr-ı 

A‘zam Ahmed Paşa  hazretleri ma‘an alay ile Dîvânyolı ’ndan Alay Köşki ’nün 

altında Sarây-ı Sadr-ı Âlî’ye nüzûl, kahve ve eşribe, ba‘dehû bir mükemmel 

donanmış esb çeküp Çavuşbaşı Sâlih Ağa  ve Re’îsü’l-Küttâb Râgıb Efendi  

ve mukaddemâ da‘vete giden Dergâh-ı Âlî kapucıbaşı ağalarından Alî Ağa  

ve Kapu Kethudâsı Monlâcık-zâde Alî Ağa  Sadr-ı Âlî Sarâyı’nda alay ile 

Mahmûd Paşa  hammâmı kurbındaki Şerbetçi Sarâyı’na nüzûl olundı, fî 

gurre-i S, sene 1155, yevmi’l-cum‘airtesi. 
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[347b] Hân-ı âlî-şân Hâcî Selîm Girây  Hân merhûmun sulbî evlâdla-

rından Selâmet Girây  hân-ı âlî-şân olup, çünki Devlet-i Aliyye ’den da‘vet 

olunup târîh-i mezbûrda ta‘yîn olunan sarâyına alay ile vakārıyla nüzûl 

olundukda irtesi güni meks ve mâh-ı Saferü’l-hayr’ın üçünci pazarirtesi güni 

Hazret-i Vezîr-i mükerrem Ahmed Paşa  hazretleri ile Paşa Kapusı Sarâyı ’na 

atbaşı berâber Bâb-ı Hümâyûn ’dan ve Orta Kapu’dan Bâbü’s-Sa‘âde Ağası 

Kapusı’ndan ve Suffa  Köşki nâm mahalle varılup şevketlü Pâdişâh-ı âlem-

penâh hazretlerinin rikâb-ı hümâyûnına yüz sürüp kānûn-ı kadîm üzre ka-

paniçe426 kürki ilbâs buyurılup gāyetle mükerrem olundı, fî 3 S, sene 1155.

Acem  Şâhı’na ta‘yîn olup ilçilik giden hâcegân zümresinden Münîf 

[Efendi], fî 5 S, sene 1155.

Fî 8 S, sene 1155, yevmi’l-cum‘airtesi, Meşveret der-bâb-ı Sadr-ı Âlî

Kapudân Paşa ve Yeniçeri Ağası Vezîr-i mükerrem Hüseyin Paşa  ve Kā-

dî-askerân ve Kādî-i İstanbul  ve Nakîbü’l-Eşrâf ve Re’îsü’l-Ulemâ ve Sadr-ı 

A‘zam hazretlerinin sağ tarafında ve Sipâh ve Silâhdâr Ağaları ve Çavuşbaşı 

ve Topcıbaşı ve Arabacıbaşı ve Kul Kethudâsı ve Yeniçeri Efendisi oda-i 

mezbûrda oturup, bunlar ki erbâb-ı mesâ[lih] ve sol tarafında oturanlardur; 

Re’îsü’l-Ulemâ Ak Mahmûd-zâde  Seyyid Efendi  ve Emîr-zâde Sâlim Efen-

di  ve Rûmili ’nden ma‘zûl efendi, İmâm-ı Şehriyârî Pîrî-zâde  Mehemmed 

Efendi , Ser-etıbbâ-i Şehriyârî ve İstanbul efendiliğinden ma‘zûller ve sâ’ir 

mevâlî efendilerden on beş mikdârı ve Defterdâr Efendi ve aklâm hâcele-

ri menâsıbda olan ve bu zümreden pâye kat‘ itmiş müsinn ihtiyârlardan, 

yedi sekiz mikdârı ma‘zûlîn hâcegânlardan mevcûd ve ocâğân zâbitleri dahi 

mevcûd olup, ba‘dehû tevâbi‘âtı kapudan taşra ihrâc eyleyüp ve ba‘dehû 

Baltacılar Kethudâsı yediyle hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn gelüp cüm-

lesi ayak üzre durup Re’îsü’l-Küttâb Râgıb Mehemmed Efendi  sâdır olan 

hatt-ı hümâyûnı kırâ’at eyledikde, mefhûm-ı hatt-ı hümâyûn budur ki: 

“Sen ki vekîl-i mutlakım, vezîrim Ahmed Paşa ’sın ki, hâlâ Acem  Şâhı’nın 

mezâlimi dünyâyı tutup ve zulminin nihâyeti olmamağla ricâl-i devletimin 

hayr-hâhları ve meşrû‘ olan işleri cümlesini münâsibi her ne ise meşveret 

idüp, her ne münâsib görülür ise huzûr-ı hümâyûnuma arz u i‘lâm idesin.” 

426 Metinde ّ א
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Ba‘dehû ibtidâ evvel-emrde Kapudân Paşa Mustafâ Paşa  yediyle Şâh-ı 

Acem ’e nâme-i hümâyûn gönderilüp ve ma‘iyyetinde ulemâdan Şalgam 

Efendi ve Abdullâh Efendi  ta‘yîn olunup Şâh-ı Acem’e Kandehâr’da bulu-

şup nâme-i hümâyûnı virmiş idi ve bu nâme-i hümâyûnun sûretin cümle-

nin muvâcehesinde kırâ’at olundı. Ve Şâh-ı Acem’in dahi nâme-i hümâyû-

nun karşuluğı olan nâmesinin kırâ’at olundı. Ve ağır ilçisi Hâcî Hân  di-

mekle ma‘rûf dokuz aded fîl ile gelmiş idi ve getürdüği nâmesi dahi kırâ’at 

olundı ve nâmesinin cevâbına dahi nâme-i hümâyûn virilüp revâne oldı 

idi. Ve beş mâdde Devlet-i Aliyye ’ye olmasıçün recâ ve niyâz-mend idüp ve 

Devlet-i Aliyye dahi üçine müsâ‘ade idüp ve ikisine dahi bir vechile Şer‘an 

ve kānûnen müsâ‘ade olunmadı idi. Ve bu husûsda dîn [ü] devlete külliyet 

ile zararı emr-i mukarrer olduğına binâ’en, cümle kitâbları tetebbu‘ idüp 

ve târîhlere dahi nazar olundukda ilçisini ve ma‘iyyetinde ta‘yîn olunan 

ulemâların Şer‘an ve kānûnen ilzâm iderek irsâl olunmuş idi. Mütenebbih 

olmayup tekrâr iki mâddenin olmasıçün musırr olduğına binâ’en Devlet-i 

Aliyye tarafından ilçisi olmak üzre Münîfî Mustafâ [348a] Efendi yediyle 

irsâl olunan nâme-i hümâyûn sûretin ve Şâh-ı Acem’e virilüp ve nâme-i 

hümâyûnun mazmûnını Âl-i Osmân  Devleti’nin Hazret-i Sadr-ı Âlî’ye 

tahrîr eyledüği mektûbının tercümesi ve birâderinin dahi tahrîr eyledüği 

mektûbının tercümesin ibtidâdan tâ ki fî 8 S, sene 1155, târîh-i mezbû-

ra gelinceye dek fi’l-cümle ne mikdâr nâme-i hümâyûn irsâl olundı ise, 

mazmûn-ı nâme-i hümâyûn vâki‘ oldı ise fi’l-cümle Re’îsü’l-Küttâb Efendi 

cümlenin muvâcehesinde kırâ’at idüp tamâm kırâ’at olunması iki sâ‘atde 

tekmîl olundı. 

Ba‘dehû tekmîlinde Sâhib-i Sadr-ı Âlî hazretleri dahi şöyle cevâb buyur-

dılar ki: “İmdi, cümlenizin ma‘lûm[ı] dahi oldı.” Çünki sâdır olan hatt-ı 

hümâyûnun mazmûnı üzre, “Mezâlimin şerr ü şûrı vech-i meşrû‘ üzre 

def‘ u ref‘ olunmak matlûb-ı hümâyûnumdur.” dimiş idi. Sâhib-i Devlet 

hazretleri dahi şöyle cevâb buyurdılar ki, “İmdi, ben [bir] mikdâr âhar 

odaya varayım, cümleniz beyninizde meşveret idüp münâsibi her ne ise 

ve ne münâsib görilür ise ve hâzır u âmâde olunup şevketlü Pâdişâhımız 

hazretlerinin huzûr-ı hümâyûnlarına i‘lâm idelüm.” diyüp meclis-i meşve-

retden kalkdı. Ve ba‘dehû yarım sâ‘at mikdârı eğlendikden sonra yine mec-
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lis-i ma‘hûda geldikde tekrâr şöyle cevâb buyurdılar ki, “Meşvereti neye 

müncer oldı ve ne sûrete kodınuz?” diyü cevâb eylediklerinde cümleye 

hitâb, Abdullâh Efendi  şöyle cevâb buyurdı ki, “Sultânım, Şâh-ı Acem ’in 

ma‘iyyetinde vâfir müddet eylendim ve bu gelen nâmelerinde dahi dimâğı 

fesâdda olacağı emr-i mukarrerdür. Zîrâ askeri ve mühimmât-ı cebehânesi 

mükemmel [ve] hâzır u âmâdedür, gāfil bulunmamak münâsibdür.” [diyü] 

kat‘-ı kelâm eyledikde Sâhib-i Devlet dahi şöyle cevâb buyurdılar ki, “Ve 

bizim dahi askerimiz Van ‘da ve Kars ’da ve Akıska ’da427 ve Diyârbekir ’de ve 

Erzurum ’da ve Sivas ’da vâfir askerimiz olup ceste ve ceste, pey-der-pey ma-

halli mahalline irsâl olunmadadur. Evvelâ bizim toplarımız vardur, top-ı 

mezbûrun içine büyücek ve büyücek yuvarlaklar koyup atarız.” diyü cevâb 

eyledikde Emîr-zâde Sâlim Efendi,  Re’îsü’l-Ulemâ’nın altı yanında otur-

mağla şöyle cevâb eyledi ki, “Başımızdaki yuvarlakları hıfz idüp kelle yirine 

koyup da atmasunlar.” diyü cevâb idüp, vâfiri bu sözden müte’ellim oldılar.

Ba‘dehû cümle kā’imeler ve nâmeler cem‘ olunup mevcûd olan mevâlî 

efendiler nâmeleri alup Şeyhu’l-İslâm Efendi’nin hânesine gidilüp ol ma-

halde dahi Şer‘in beyân ve fetvâ-yı şerîf ola. Zîrâ Şeyhu’l-İslâm Efendi haz-

retlerinin belinden aşağısı tutmayup meflûc olduğı hasebile bir yire gide-

mezdi. Meşveretden ulemâ şöyle münâsib gördiler ki, bu gelen kā’imeleri 

Şâh-ı Acem  tarafından, mecmû‘ısın alup Şeyhu’l-İslâm hazretlerinin huzû-

rına getürüp akd-i meclis idüp Şer‘îsin beyân eyledikden sonra fetvâ oluna. 

Ba‘dehû meclisde olanlar def‘u’l-celes olundı.

Çünki meşveretde Kütahya  Vâlîsi Vezîr-i sâbık Hekîmbaşı-zâde , Acem  

Seferi üstine ser-asker olmasın her vechile cümlenin ittifâkı vü ittihâ-

dı ile ser-asker olmasın münâsib görmekle taraf-ı Şehriyârî’den bâ-hatt-ı 

hümâyûn kendüye serâsere kaplu sırt semmûr kürk ve mücevher kılıç ve 

yüz kîse harclık, Mîrâhûr-ı Evvel-i Şehriyârî Firârî Hasan Paşa -zâde Abdul-

lâh Beğ  yediyle fî 10 S, sene 1155, yevm-i pazar güni. Târîh-i mezbûrda 

Üsküdar ’a ubûr, irtesi güni revâne oldı.

Tatar Hân -ı âlî-şân Selâmet Girây  Sultân hazretlerine Kapudân Mus-

tafâ Paşa  hazretleri Tersâne-i Âmire’de ve Dîvânhâne’de ziyâfet idüp 

427 Metinde ه ا 



480 METİN

Hân-ı âlî-şâna azîm ikrâm eyledi. Ve Hân-ı âlî-şân hazretleri donanma-yı 

hümâyûn kalyonlarından Patrona-i hümâyûn Bahr-i Sefîd  cânibine süvâr 

olmak üzre Tersâne Köşki ’nün kurbında bulunmağla ziyâfete gelür iken 

kalyona çıkup seyr ü temâşâ eyledi.

Fî 12 S, sene 1155, yevm-i çehârşenbih. Târîh-i mezbûrda ve yevm-i 

mezbûrda kuşluk ta‘âmı ziyâfetin tersânede idüp ve ikindi ta‘âmı ziyâfetin 

Yeniçeri Ağası Vezîr-i mükerrem Abdullâh Paşa  hazretlerinde idüp beher 

biri ziyâfet tekmîlinden sonra birer sırt semmûr kürk ve donanmış esb ve 

bârgîr ve harclık ile mutayyibü’l-hâtır eylemişlerdür. 

[348b] Tatar  Hân-ı âlî-şân hazretleri Kırım  tarafına gitmek iktizâ it-

mekle aceleten şevketlü Pâdişâh-ı âlem-penâh hazretleri da‘vet idüp, fî 13 

S, yevm-i pençşenbih ve sene 1155. Târîh-i varakada ve yevm-i mezbûrda 

gelüp hil‘at-i fâhire ilbâs buyurılup veda‘ eyledi.

Fî 17 S, yevm-i pazarirtesi. Târîh-i varakada ve yevm-i mezbûrda Tatar  

Hân-ı âlî-şân hazretlerine Dâvûdpaşa Sahrâsı ’nda yemeklik olunup, bütün 

ricâl-i devlet gidüp, hattâ Pâdişâh-ı âlem-penâh hazretleri dahi ol gün gi-

düp tekrâr kendüye ve evlâdlarına donanmış atlar çeküp ve yol harclıkları 

dahi in‘âm-ı hümâyûn olundı.

Fî on beş S, yevmi’l-cum‘airtesi, sene 1155. Târîh-i mezbûrda ve ey-

yâm-ı mezbûrda Vezîr-i A‘zam Ahmed Paşa  hazretleri Tatar  Hân hazretle-

rine gelmiş iken Baltacılar Kethudâsı gelüp kendülerin da‘vet idüp Sarây-ı 

Hümâyûn’a varup rikâb-ı hümâyûna yüz sürdükde kendüsinden mühr 

alınup Balıkhâne ’de olan kulleye habs olunup sarây ve Şehzâdebaşı ’nda-

ki olan sarâyının odaları ve hazîne odaları Defterdâr Efendi ve Kapucılar 

Kethudâsı Mehemmed Ağa  ma‘rifetiyle memhûrlanup erbâb-ı mesâlihin 

ve ibâdullâhın işleri gerüye kalmayup ve hazîne tezâkirlerine sahh itmemek 

üzre Sâhib-i Sadr gelinceye dek Kapudân Mustafâ Paşa  hazretlerine kā’im-

makām olmak üzre serâsere kaplu sırt semmûr kürk ilbâs olundı.

Fî 18 S, sene [1155]. Târîh-i mezbûrda hatt-ı hümâyûn Paşa hazretleri-

ne geldi ki, “Hâlâ Kütahya  vâlîsi olan vezîrim Alî Paşa ’yı vekîl-i mutlakım 

olmak üzre ulemâ-yı izâmım haber virmekle, ol gelinceye dek ibâdullâhın 

işlerin görüp ve gözedüp hayr du‘â aldırasın. Vekîl-i mutlakım sâbık gāyet-
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le tama[‘a] düşüp ve tama‘dan nâşî bütün ricâl-i devletim fakîr olmuşlar-

dur.” diyü azline bâ‘is bu oldı. Megerkim Mîrâhûr Ağa gitdüği vakit mühr 

içün gitmiş, bu derd-mend-i bî-çârenin haberi olmayup dahi ser-askerlik 

nizâmındadur.

Fî 20 S, yevm-i pençşenbih ve sene 1155. Târîh-i varakada ve yevm-i 

mezbûrda Hazret-i Vezîr-i mükerrem Alî Paşa  hazretleri Sadâret-i Kübrâ’ya 

gelüp Haydarpaşa Bâğçesi ’ne nüzûl buyurdılar. Vaktâki Mehemmed Paşa  

Köşki’nde yemeklik olunup ol mahalden alay ile Şerefâbâd ’a gelinüp ve 

Şerefâbâd’dan sandala süvâr ve ba‘dehû Yalı Köşki mahallinde rikâb-ı 

hümâyûna yüz sürüp mühri ala. Ammâ Haydarpaşa mahalline nüzûl bu-

yurduklarında ta‘âma rağbet buyurmayup hemân bir kahve içüp ve ricâl-i 

devlet kendülerine tebrîk idüp ve ol mahalden cümleye izin virüp ve ken-

düleri dahi Haydarpaşa İskelesi’nden sâ‘at üçde iken sandala süvâr ve Yalı 

Köşki  [nâm] mahalle nüzûl ve rikâb-ı hümâyûna yüz sürüp ve mühri alup 

ikinci def‘ada nâ’ilü’l-merâm olunup peykler ve solaklar ile sâ‘at beş buçuk-

da sarâya gelüp ve ricâl-i devlete ve erbâb-ı menâsıba dahi hil‘at-i fâhire 

ilbâs buyuruldı, alâ-merâtibihim.

Kapucılar Kethudâsı Mehemmed Ağa  Aydın  muhassıllığı ile vezâret ile 

ber-murâd oldı ve kendüye kethudâ Zile  voyvodası olan Osmân Ağa ’yı 

itmişdür.

Fî 22 S, sene 1155, yevmi’l-cum‘airtesi. Târîh-i mezbûrda kapu idüp 

izn-i âmm itmekle mevâlî gürûhı ve meşâyih gürûhı ve tekye şeyhleri ve 

ricâl-i devlet ve avâm-ı nâs yevm-i mezbûrda şol kadar izdihâm oldı ki, 

içerüde ve taşrada ve havluda hâlî yir kalmayup bir kerre dâmenin bûs ve 

keremlerin görenlerin dahi nihâyeti olmadığından gelüp yüz sürdiler.

[349a] Fî 23 R, sene 1155, yevm-i salı. Târîh-i mezbûrda Dîvân-ı 

Hümâyûn olup Dîvân-ı Hümâyûn’dan Vezîr-i A‘zam hazretleri sarâyına 

geldikde Kethudâ Beğ hazretlerine serâsere kaplu sırt semmûr kürk ilbâs 

olunup ve Belgrad  muhâfızlığı ve Selânik  sancağı kendüye ma‘îşet olmak 

üzre üç tuğ ile tevcîh ve çerâğ-ı hümâyûn olmuşdur. Ve Kethudâ Beğ tekrâr 

yedekçi Mehemmed Ağa ’ya ihsân buyurılup çuka ferâceye kaplu semmûr 

kürk ilbâs olundı, fi’t-târîhi’[l-mezbûr]. 
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Fî 23 Cemâziye’l-ûlâ, yevm-i çehârşenbih ve sene 1155. Târîh-i mez-

bûrda Tersâne-i Âmire Emîni Cânib Alî Efendi  defterdârlık hizmet[iy]le 

hil‘at-i fâhire ile ilbâs ve mesrûr oldı. Çünki Defterdâr Âtıf Mustafâ Efendi  

elli dört senesinde hacc-ı şerîfe gidüp edâ-i farz eyledikden sonra kırk geç-

medin defterdâr olup, Defterdâr-ı sâbıkı Yûsuf Efendi  azl ve yirine ikinci 

def‘ada defterdâr olup bi-emrillâhi Te‘âlâ zâtü’l-behm marazı zuhûr idüp 

bu maraz sebeb-i mevti olmuşdur. Hakk Te‘âlâ günâhın afv eyliye, âmîn.

Ve Anadolı  Muhâsebecisi Murtazâ Efendi  Tersâne-i Âmire emîni ol-

muşdur.

Mine’l-garâ’ib

Ba‘zı tâze çelebiler aklâm tarîkine sülûk ve peder-mânde vâfir mâllara 

mâlik olup bir haylî söz anlar ve şi‘rleri dahi olup ebnâ-yı ci[n]slerinin 

beynlerinde defterdârlık hizmetiyle şeref-yâb olmaklıkların müstahsen gö-

rilüp ve beher biri yüz kîse ve seksener kîse dahi ziyâde va‘d eylemişler idi. 

Ammâ Sâhib-i Sadr münâsib görmediğinden Cânib Alî Efendi ’ye ihtiyâr 

idüp alınmışdır. Nev-zuhûr çelebiler beher biri şöyle tâlib ü râgıb olmuş-

lardur ki, ta‘bîri vasfa gelmeyüp tahrîri dahi mümkinât[dan] olmadığın-

dan bu kadarca bu mahalle kayd olundı.

İhrâc-ı mevâcib, kıst 1, fî 27 C, sene 1155.

Mevâcib-i lezez, sene 1154.

Kîse an-yük
 2.662
-0516
 2.146 an-hızâne

Fî 27 C, sene 1155.

Yalnızca iki bin yüz kırk altı dîvânî kîse.

Meşveret-i mahfî der-bâb-ı Hazret-i Sadr-ı Âlî, fî 3 Receb, sene 1155.
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Hıtân-ı Hazret-i Sadr-ı Âlî, fî 4 Receb, sene 1155

Hazret-i Vezîr-i mükerrem kendü evlâdların sünnet428 itmek murâd 

idüp kendü sarâyında ve Yeşilli Sarâyı’nda bir hafta kadar ricâl-i devletden 

ba‘zıların it‘âm içün da‘vet idüp ve İstanbul ’da ve etrâfda dahi sünnet ola-

cak uşaklar dahi cem‘ olunup sarây-ı mezbûrlarda kesilmişlerdür. Pilâv ve 

zerdesi doygun sarâydur ki, Vezîr Kethudâsı Pûr Mustafâ Ağa  ki vezâretle 

ber-murâd olup anun sarâyında bişmişdür. Ve beher uşaklara âdemîsine 

göre ba‘zı uşaklara dizlik antâri, mest ve pâpûş ve fes ve çuka biniş ve ba‘zı-

larına çakşır ve kapama ve hırka biniş in‘âm[a nihâyet] yokdur, fî 6 Receb, 

sene 1155, yevm-i pençşenbih. Sıbyân üç binden mütecâvizdür.

Surre-i şerîf Bahâriyye  yalısında ihrâc olundı. Yevm-i pazarirtesi, fî 11 

Receb, sene 1155. Surre emîni Moralı Çavuşbaşı-i sâbık Sâlih Ağa ’dur, fî 

8 L, sene 1155.

Târîh-i mezbûrda varak-ı evrâkda lodos mütemâdî olduğından bi-emr-i 

Hudâ akındılar yukaruya çevrilüp, ba‘dehû Büyük Gümrük ’i deniz alup 

gümrük-i mezbûrun derûnında olan eşyâyı fi’l-cümle Yeni Câmi‘ -i şerîf 

havlusına getürülmişdür. Ve bundan kat‘-ı nazar Balıkpâzârı ’ndaki olan 

dükkânların önine su çıkup çırnık ile gezilüp palamud balığı dahi tutmuş-

lardur, fî 30 Teşrîn-i Sânî, sene 1155.

[349b] Leh  ilçisi târîh-i mezbûrda gelüp üç gün sefer ve rahtda eğle-

nüp, ba‘dehû Galata ’ya konuldı, fî 13 Za, sene 1155. Mihmândârı Kara 

Ebûbekir Ağa .

Fî 18 Za, sene 1155, yevm-i pazarirtesi. Defterdâr Efendi ve Re’îs Efen-

di ve Çavuşbaşı ve tezkireciler ve Başbâkî Kulı Ağa mukarrer olmuşlardur. 

Ve Cizye Başgulâmı Hâcî Hamza  olmuşdur, fi’t-târîhi’l-mezbûr.

Sûr-ı hümâyûn-ı Esmâ Sultân bint-i el-Gāzî Sultân Ahmed  Hân 

[rahmetullâhi Te‘âlâ aleyhi] rahmeten vâsi‘aten

Fî 3 M sene 1156, yevm-i çehârşenbih. Çünki Sultân Mahmûd  efendi-

miz hazretleri Sultân hazretleri yetîm olup, yetîm olduğı hasebiyle on dokuz 

yaşına girince, “Çerâğ itmeğe münâsibdür.” diyü şevketlü Pâdişâhımızın 

428 Metinde 
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silâhdârlık hizmetinde istihdâm olup, ba‘dehû vezâretle çerâğ-efrûhteleri 

olan Ya‘kūb Paşa  hazretlerine Esmâ Sultân  akd ve’n-nikâh idüp Kadırga  

Limanı’ndaki sarâyı kendülere münâsib görilüp sarây-ı mezbûr gereği gibi 

ta‘mîrât olunup ve ba‘dehû mâh-ı Muharremü’l-harâm’ın üçünci çehâr-

şenbih güni Sultân hazretlerinin çihâzı târîh-i mezbûrda Sarây-ı Âmire’den 

ihrâc ve kendü sarâyına gitmek iktizâ itmekle kankı yol münâsibdür diyü 

meşveret olundukda, Teşrîfâtî Efendi ve Kulağuz Çavuşı ta‘yîn buyurılup 

bâ-fermân-ı âlî Bâb-ı Hümâyûn ’dan ve Cebehâne öninden ve Nakkāşhâne 

öninden ve dörtyol ağzından At Meydânı ’na çıkılup Tavukçılar  kâr-hâne-

sinin ensesinden ve kemera[ltı] Na‘l-bend  Çârşûsı’nın içinden ve Çârdâklı  

Hammâmı’nın yanından Kadırga Limanı’na çıkılup doğrı sarâya gitmek 

üzre çihâzı münâsib görüldi. Ve yevm-i mezbûrda şevketlü Pâdişâhımız 

hazretleri dahi müceddeden vaz‘ olunan imâret-hânenin derûnında olan 

köşkden seyr ü temâşâ itmek üzre tenbîh olundı.

Tertîb-i alay-ı çihâz

Hazret-i Vezîr-i A‘zam hazretlerinin kethudâ beğ[i] Mehemmed Ağa  

hazretleri ta‘yîn, çihâzın öninde gitmek üzre. Hazret-i Vezîr-i mükerrem 

Ağa-i Yeniçeriyân-ı Dergâh-ı Âlî ve Dergâh-ı Âlî Kapucıbaşı Ağalar ve er-

bâb-ı zu‘amâ ve Sipâh ve Silâhdâr Ağaları ve kâtib efendiler ve dört bölük 

ağaları ve Cebecibaşı Ağa ve Kâtib Ahmed Efendi  ve Başkethudâ ve ikinci 

ve üçünci kethudâ ve Başçavuş ve Topcıbaşı Ağa ve Başkethudâları ve Top 

Arabacıbaşı ve kethudâları ve Başçavuş ve bunların zâbitleri ile mecmû‘ı-

sı ta‘yîn buyurılup ve Defterdâr Efendi ve Başbâkî Kulı Ağa ve bunların 

fermân buyurulduğı üzre mücevveze ve erkân kürkleri ve ağır bisât ve kes-

meler ile Orta Kapu’da bulunup sâ‘at üçde iken tertîb-i alay dahi kānûn-ı 

kadîm üzre herkes yirlü yirinde durup ve ba‘dehû çihâzları Orta Kapu’dan 

taşra çıkdı. Ve dokuz katâr çihâz esvâbı ve yedi kafes cevâhir kafesi ve bir 

kafesin derûnında kebîr boyun altunları ve ortasında kebîr iki aded zümür-

rüd429 ve susuz ( ) incüli ve başları elmâs ve altı kafesde dahi mücevher 

kuşaklar ve gü[müş]  ve mücevher sâ‘atler ve mücevher bilezikler ve mücev-

her yüzükler gûnâ-gûn olup ve üç aded kebîr endâm âyînesi ve şehr arabası 

429 Metinde ت ز
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gibi altı aded araba ve beher birisinin önlerinde ikişer harem ağaları ve beş 

aded araba dahi üstleri kapaklu ve deri kaplu, bu minvâl üzre Kethudâ Beğ 

ve cümle ricâl-i devlet çihâz-ı mezbûrı şerh olunduğı üzre yollardan güzâr, 

sarâya nüzûl olunup Kethudâ Beğ’i selâmlayup, ba‘dehû herkes hânelerine 

gitdi. Kahve ve şerbet ve buhûr eftahallâh, da‘vet olunmayup kimse dahi 

gitmemişdür. [350a] Üç tabla gümüş âvânî ve iki tabla yine başka gümüş 

sahân ve evsat ve sağîr gümüş sînîler ve üç aded kebîr endâm âyînesi cüm-

lesi mahall-i mezbûra teslîm olundı.

Yine mâh-ı Muharremü’l-harâm’ın bin yüz elli altı senesinin dördün-

ci pençşenbih güni çihâz geçdüği yollardan Sultân hazretleri geçmek üzre 

tertîb-i alay fermân buyuruldı. Ve şevketlü Hünkârımız dahi alay-ı mezbû-

rı seyr ü temâşâ itmek içün At Meydânı  kurbında Dârü’s-Sa‘âde Ağası haz-

retlerinin yazıcılığından çıkma ve bu vakitde hâlâ mevkūfâtçı olup İbrâhîm 

Efendi  dimekle ma‘rûf hânesinden seyr içün teşrîf buyurdılar. Tertîb-i alay 

ve kānûn-ı kadîm üzre Sâhib-i [Sadr] hazretleri kallâvî ve erkân kürki ile 

Dârü’s-Sa‘âde Ağası Asma Beşîr Ağa  hazretleri selîmi ile ve erkân kürkiyle 

Sultân hazretlerinin arabası öninde Kapudân Paşa ve Yeniçeri Ağası dahi 

atbaşı berâber yan yana ve aklâm hâce[leri] bi-ecma‘ihim mücevveze ve 

erkân kürkleri ve ağır bisâtlar ile ve Dergâh-ı Âlî kapucıbaşıları bi-ecma‘i-

him mücevveze ve erkân kürkleri ile ve erbâb-ı zu‘amâ bi-ecma‘ihim mü-

cevveze ve erkân kürkleri ile ve Sipâh ve Silâhdâr Ağaları ve kâtib efendileri 

ve ocak kethudâları ve dört bölük ağaları ve kâtibleri ve ocak zâbitleri ve 

Cebecibaşı Ağa ve Kâtib Ahmed Efendi  ve Başkethudâ ve ikinci ve üçünci 

kethudâları ve Başçavuş ve Topcıbaşı Ağa ve ocak zâbitleri ve Top Arabacı-

başı ve ocak zâbitleri bi-ecma‘ihim mecmû‘ısı mücevveze ve erkân kürkleri 

ile ve çavuşân-ı dîvân dahi. Ve Tersâne-i Âmire zâbitleri ve levendâtları 

takımları ile Bâb-ı Hümâyûn ’un iç tarafında mevcûd durup ancak nakiller 

üzerlerine me’mûr olup, ba‘dehû Sultân hazretlerinin süvâr olduğı araba 

ki şevketlü Hünkârımıza mahsûs kendüsinin hintov arabasına süvâr idüp 

Sultân hazretlerine müceddeden yapdırdığı araba ancak en gerüde olup 

tertîb-i alay-ı Kādî-askerân-ı Rûmili  ve Anadolı  ve İstanbul  Kādîsı Efen-

di ve Re’îsü’l-Ulemâ dahi örfleri430 ile süvâr olup şevketlü Hünkârımızın 

430 Metinde ي اور
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öninden tertîb üzre ubûr olunup, alayın bir ucı Kadırga  Limanı’nda ve bir 

ucı Sarây-ı Hümâyûn’da idi. Yedi aded nakl, ikisi kebîr, dördi evsat ve biri 

dahi gümüş olup ve kühen olan naklin tablası gümüşden bâğçe idi. Vech-i 

meşrûh üzre herkes yollu yolıyla sarây-ı mezbûrun kurbındaki meydâna 

nüzûl olunup Sultân hazretlerinin arabası ilerüce Harem Kapusı’na var-

dıkda de’b-i kadîm [üzre] Vezîr-i A‘zam hazretleri Sultân hazretlerin binek 

taşında selâmlayup ve avdet olundı. 

Ba‘dehû kānûn-ı kadîm üzre Sultân hazretlerin arabasından taşra çıkar-

makd[a] me’mûr, bir tarafında Dârü’s-Sa‘âde Ağası hazretleri ve bir tarafın-

da zevcesi Ya‘kūb Paşa  hazretleri me’mûr olduğı üzre arabadan ihrâc olun-

dukda yine Paşa hazretleri selâmlayup odasına gitdi. Ve ba‘dehû herkes 

dağılup hânelerine gitdiler. Ve cum‘a güni şevketlü Pâdişâhımız hazretleri 

dahi Sultân Ahmed Câmi‘ -i şerîfinde salât-ı cum‘ayı edâ idüp Sultân haz-

retlerine buyurdılar. Ve Paşa hazretleri cum‘adan evvelce Hazret-i Vezîr-i 

A‘zam hazretlerine gelüp dâmen-bûs eyledikde serâsere kaplu sırt semmûr 

kürk ilbâs buyurılup şerbet ve kahve ve yine sarâyına sa‘âdetle buyurdılar. 

Ve Hünkârımız dahi ahşama dek eğlenüp ahşam namâzın edâ eyledük-

den sonra paşa-yı mûmâ-ileyhe serâsere kaplu sırt semmûr kürk ilbâs idüp, 

Paşa hazretleri dahi donanmış at çeküp sarây kapusından taşra selâmlayup 

veda‘ eylemişdür. Ve Hünkârımız şöyle fermân buyurmuşlardur ki, “Her 

kim Sultân hazretlerine saçı virdi ise peçasına gelsün haremi.” diyü altmış 

hâne sâhibinin haremi defter olmağla ötüri ref‘ olunup oturıgelmişdür. 

[350b] Ve sûr-ı hümâyûnı İstanbul  halkı İbrâhîm Paşa  güninden berü 

görmeyüp ve âhir-i eyyâm-ı şitâda ve hevânın dahi bi-emr-i Hudâ gāyetle 

latîf hevâya musâdif olduğından şol kadar seyirci er ve avret var idi kim, At 

Meydânı  bütün dolu ve Kad[ırga] Limanı ve çârşû-yı pâzârdaki dükkânlar 

ve hâneler yek-pâre dolu olup âdem deryâsı idi. Elhamdülillâhi Te‘âlâ bir 

kimesnenin burnı kanamayup ve rencîde-hâtır olmamışdur, fî 4 M, sene 

1156.

Defterdâr Cânib Alî Efendi  bi-emr-i Hudâ dâr-ı fenâdan dâr-ı bekāya 

rıhlet idüp, Hakk Te‘âlâ günâhın mağfiret idüp kabr-i şerîfin pür-nûr ide, 

âmîn, fî 25 S, sene 1156. Târîh-i mezbûrda cum‘airtesi gicesi sâ‘at altıda 

iken ecel-câmın nûş eyledi.
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Tevcîhât

Vezîr Kethudâsı Yükci Mehemmed Ağa  Mısr-ı Kāhire  sultânlığı ile serâ-

sere kaplu sırt semmûr kürk ilbâs olunup çerâğ o[lundı], fî 26 S, sene 1156, 

yevm-i pazar. Darbhâne emîni olan Sa‘dullâh Efendi  defterdâr olmağla 

çerâğ oldı. Vezîr kethudâsı, sâbıkā Defter-i Hâkānî olan Şerîf Mehemmed 

Efendi  kethudâ beğliğe çuka ferâce semmûr kürk ilbâs buyurılup makām-ı 

hizmetde kā’im oldı. Başbâkî Kulı Abdî Ağa  çavuşbaşı olup, Başbâkî Kulı 

Monlâcık-zâde Alî Ağa  oldı.

Müşâvere-i der-bâb-ı Hazret-i Sadr-ı Âlî, fî 14 R, yevm-i pençşenbih, 

sene 1156. Kādî-askerân-ı Rûmili  ve Anadolı  ve ağayân-ı ocak ve Defter-

dâr Efendi ve ocak kethudâları.

Fî 5 C, yevmi’l-cum‘airtesi. Tophâne -i Âmire’de târîh-i mezbûrda alay 

topları dökülüp, Hünkârımız dahi teşrîf buyurup Sadr-ı A‘zam hazretleri-

nin dahi Beğoğlı  [nâm] mahalde su makseminde âlî ziyâfet olmağla dökü-

lecek toplar itmâmından sonra mahall-i mezbûra teşrîf buyurdılar.

Fî 7 C, sene 1156, yevm-i pazarirtesi. Târîh-i mezbûrda bâ-hatt-ı 

hümâyûn-ı şevket-makrûn ve bâ-fermân-ı âlî ki, Dergâh-ı Âlî yeniçeri oca-

ğından Zağarcıbaşı Ağa ve cebeciyân-ı Dergâh-ı Âlî ocağından başkethu-

dâsı Ebe-zâde İbrâhîm Ağa  ve topcı ocağının başkethudâsı ve top arabacı-

ların başkethudâsı yevm-i mezbûrda hil‘at-i fâhireler ilbâs olunup Diyârbe-

kir  Vâlîsi ser-asker olan Abdî Paşa -zâde Alî Paşa  hazretlerinin ma‘iyyetine 

me’mûr olmağla sâdır olan fermân-ı âlî mûcebince üç [gün] kendülerine 

meks, dördünci güni gitmek üzre tenbîh olundı menziller ile.

Şehzâde Safî 

Şehzâde Safî  Acem  Şâhı Şâh Hüseyin ’in oğlı olup Isfahân  istîlâsın-

da firâr idüp bir takrîble Bağdâd ’a çıkup Bağdâd Muhâfızı Ahmed Paşa  

hazretleri Devlet-i Aliyye  tarafına irsâl ve Devlet-i Aliyye dahi kendüye 

rûz-merre ta‘ayyüşlenecek mikdârı ta‘yînât ü ikrâm olundukda Selânik ’de 

ikāmet ve Rodos ’da ikāmet itdir[ilüp], ba‘dehû bin yüz elli altı senesinin 

mâh-ı Cemâziye’l-âhir’inin yigirmi dördünci pençşenbih güni Bârûthâne  

kurbında vâki‘ Timürkapu  Bâğçesi’nde nüzûl ve mâh-ı mezbûrun yigirmi 
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altıncı güni Mâltepe ’de Bostâncıbaşı  Köprüsi kurbında haymeler kurılup 

Sadr-ı A‘zam hazretleri azîm alaylar ile mahall-i mezbûra varup Şehzâde 

Safî’ye azîm ikramlar ve ziyâfetler olunmuşdur.

Şehzâde Safî -i civân-baht, fî 2 Receb, yevm-i pençşenbih, der-mukābe-

le-i Pâdişâh-ı âlem-penâh hazretlerinin rikâb-ı hümâyûnına târîh-i mez-

bûrda yüz sürmüşdür. Şöyle [ki]; yevm-i mezbûrda Şehzâde Safî’ye Mâl-

tepe ’de Feyzullâh Monlâ  Efendi’nin çiftliğinde olduğı hasebiyle kendüye 

da‘vet ve sandal gidüp, ba‘dehû Bâğçekapusı ’nda mükemmel alay tertîb 

olup alay ile Bâğçekapusı mahallinde alay ile ubûr ve ba‘dehû Hazret-i 

Vezîr-i mükerrem hazretlerinin sarâyına nüzûl olundukda bir buçuk sâ‘at 

mikdârı Vezîr-i A‘zam hazretleri ile müşerref.431

[351a] Ziyâfet-i Ağa-i Yeniçeriyân der-Şehzâde Safî ’ye Sa‘dâbâd ’da, fî 9 

Receb sene 1156.

Erbâb-ı zu‘amâdan Küçük Hüseyin Ağa  Şehzâde Safî ’ye kethudâ olmak 

üzre hil‘at ilbâs olundı, fî 22 Receb, sene 1156.

Fî 24 Receb, sene 1156. Târîh-i mezbûrda Mîrâhûr-ı Evvel Ağa yediyle 

Şehzâde Safî ’ye vâfir cevâhirin envâ‘ından ve yüz kîse dahi harçlık irsâl 

olundı.

Azl-i Alî Paşa,  fî 4 Ş, sene 1156, yevm-i pazarirtesi. Sebeb-i azli

Târîh-i mezbûrenin ahşamısı, “Huzûr-ı hümâyûna varup yarınki gün 

huzûr-ı hümâyûnunuzda ulemâ ve vüzerâ ve ricâl-i devlet ve ocaklu kulla-

rınız dahi cem‘ olunup bi-hasebi’l-iktizâ şark cânibinde olan düşmen üze-

rine Sancağ-ı Şerîf gitmedikçe olmaz, zîrâ zuhûr iden düşmen dahi kavî 

düşmendür. Husûs-ı mezbûr içün huzûr-ı hümâyûnda meşveret olunup 

iktizâ-yı vakt [u] hâle göre Haleb ’de kışlamak her vechile münâsibdür.” 

diyü cevâb itmekle, Pâdişâh-ı âlem-penâh hazretleri dahi sözine amel it-

mekle İncüli Köşk ’de haymeler vaz‘ olunup yevm-i mezbûrenin ahşamı 

ricâli gelmeleriçün haber gönderildi. 

Ve huzûr-ı hümâyûna da‘vet olunanlar bunlardur ki, zikr olunur: Kā-

dî-askerân Pîrî-zâde  ve Re’îsü’l-Ulemâ Ak Mahmûd-zâde  ve İmâm-ı sâbık 

431 İfade burada yarım bırakılmıştır.



Târîh-i Göynüklü 489

Arab -zâde Efendi ve Es‘ad Monlâ  ve İstanbul  Efendisi ve Kādî-asker-i 

sâbık-ı Anadolı  Abdullâh Efendi  ki, Acem ’e ilçilik ile ta‘yîn olunmuşdur 

ve on kadar mevâlî ve Vezîr-i mükerrem Yeniçeri Ağası Seyyid Hasan Paşa  

ve Kul Kethudâsı İbrâhîm Ağa  ve Sekbânbaşı ve Zağarcı ve Samsoncı ve 

bir [i]ki kaç dahi gedük sâhibi ve dört aded hâsekî ağaları ve Hazret-i Def-

terdâr Sa‘dullâh Efendi ve aklâm hâceleri ve Re’îsü’l-Küttâb Râgıb Efendi  

ve Sipâh ve Silâhdâr ağaları ve kâtib efendiler ve Cebecibaşı Abdullâh Ağa  

ve Kâtib Ahmed Efendi  ve Topcıbaşı Ağa ve Top Arabacıbaşı ve ocakların 

başkethudâları ve başçavuşları sâ‘at on ikide cem‘ olunup Bâbü’s-Sa‘âde’ye 

varılup, ba‘dehû Hazret-i Vezîr-i mükerrem Alî Paşa  hazretleri dahi gelüp 

cümlesi kıyâm idüp ve selâmlayup bir cüz’î mikdârı oturdukdan sonra, Sâ-

hib-i Sadr Alî Paşa hazretlerini yalnız huzûr-ı hümâyûna da‘vet olunduk-

dan sonra, ba‘dehû cümleyi içerüye da‘vet olundukda Hâs Oda  Kapusı’n-

dan içerüye girilüp Hırka-i Şerîf odası kurbında oturılup, ba‘dehû Yeniçeri 

Ağası hazretlerin Suffa  Köşki mahallinde şevketlü Pâdişâh-ı âlem-penâh 

hazretleri ol mahalde oturup ve ba‘dehû mevcûd olan meclisde Kul Kethu-

dâsı dahi huzûr-ı hümâyûna da‘vet olunup, ba‘dehû yine gelüp meclisde 

karâr idüp velâkin hil‘at-i fâhire ilbâs olunup, megerki Yeniçeri Ağası’na 

mühr-i şerîf virilüp serâsere kaplu sırt s[emmûr] [kü]rk ilbâs olunup ve 

yeniçeri ağalığı Kul Kethudâsı’na virilmiş. 

Ba‘dehû cümlemizi dahi suffaya da‘vet olunup huzûr-ı hümâyûna va-

rılup ulemâ efendiler oturup ve cümlemiz dahi ayak üzre durılup herkes 

sükût üzre el bağlayup durdılar. Ve bu esnâda şevketlü Pâdişâh hazretleri 

nutka gelüp şöyle takrîr-i kelâm buyurdılar ki: “Ser-asker tarafına hazîne ve 

zehâ’ir ve mühimmât-ı cebehâne ve asker pey-der-pey irsâlinde kat‘â dirîğ 

itmedim. Ve bundan mâ-‘adâ Alî Paşa ’ya dahi yedine hatt-ı hümâyûn vir-

dim, kendüsini emîn zann eyledim. Ve benden bu âna gelinceye dek mec-

mû‘ ahvâli ketm idüp ve bana hıyânet eyledi. Allâh lâyıkını virsün! Ve dîn-i 

mübîne dahi hıyânet eyledi.” Ve ba‘dehû Vezîr-i A‘zam’a şöyle [351b] hitâb 

buyurdılar ki, “Göreyim seni âkılâne hareket idüp ibâdullâhın işini görüp 

gözedesin ve işinde sadâkat üzre hizmet idüp hayr du‘âma mazhar düşesin. 

Ve Re’îsü’l-Küttâb Efendi, sen dahi bundan mukaddem tahrîr olunan emr-i

hümâyûnlarıma gereği gibi tahrîr idüp ve huzûr-ı hümâyûnuma getüre-
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siz, üzerlerine hatt-ı hümâyûnum keşîde çeküp asâkir-i mansûreme haşyet 

ve takviyyet bulalar. Gel Defterdâr Efendi, sen dahi bugünki işi yarına ko-

mayup hizmetine mukayyed olasın. Ve bu meclisden sonra beyninizde bir 

meşveret dahi idüp münâsib olan her ne zuhûr ider ise huzûr-ı hümâyû-

numa i‘lâm idesiz. Bir du‘â eyle[ye]siz.” diyü hitâb-ı hümâyûn oldukda 

Rûmili  Kādî-askeri İmâm-ı Şehriyârî Pîrî-zâde  Efendi du‘â idüp, ba‘dehû 

huzûr-ı hümâyûndan dağılup Vezîr-i A‘zam Sarâyı’na nüzûl olundı. 

Vezîr-i sâbık Alî Paşa  hazretlerini Bostâncıbaşı Ağa’ya müsâfiren alıko-

nılup Midillü  Adası’na çekdürme ile ta‘yîn olundı. Mâl ve eşyâsını bütün 

kendüye virilüp müsâdere olmamışdur. Sarây-ı Âsafî’de herkes alâ-merâti-

bihim umûm hil‘atleri ilbâs olundı. Sâbıkā surre emîni olan Sâlih Ağa ’ya 

silâhdâr ağalığı ihsân olundı. Ve Tezkire-i Sânî Efendi dahi azl olunup Kü-

çük Tezkireci Subh-zâde Alî Efendi  tezkire-i sânî ile mesrûr oldı. Ma‘zûl-

ler Alî Paşa hazretlerinin etbâ‘larından olmağla bâ-fermân-ı âlî ile yanına 

gitmesi münâsib olmağla ta‘yîn olundı.

Tevcîhât-ı erbâb-ı menâsıb, fî 8 N, sene 1156, yevmi’l-cum‘airtesi. Hâ-

cegân-ı aklâm azl olundukda yirlerine birer kat dahi tevcîh olunup hil‘at-i 

fâhire ilbâs olundukda rikâb-ı hümâyûna me’mur olundılar. Ve Sipâhîler 

Ağası Kādî Halîl Ağa  azl olunup ve yirine Küçük Ebûbekir Ağa  hil‘at-i 

fâhire ile mükerrem oldı.

Haber-i meserret-i inhizâm-ı Şâh-ı Acem  Nâdir Şâh  an-cânib-i Vâlî-i 

Mûsul  Hüseyin Paşa  bostâniyân-ı sâbık be-Abdülcelîl-zâde .

Yevm-i pençşenbih, ba‘de’l-asr, sene 1156, fî 5 L. Ahşama karîb vâfir 

toplar atılup şenlikler olundı. Hattâ müjde haberin getüren tatar a Kethudâ 

Beğ Hazret-i Şerîf Efendi  arkasındaki sırt semmûr kürki ilbâs eyledi.

Haber-i meserret, fî 8 L, sene 1156

Mûsul  Ser-askeri Kazıkçı Hüseyin Paşa ’dan gelen haber, Mûsul üzerine 

gelmezden mukaddem Nâdir Şâh  Sincân  memleketinin feth u teshîrini 

murâd idüp kırk bin mikdârı Acem  leşkerin ta‘yîn idüp ve Sincân memle-

ketinin yücesinde olan beş aded kal‘a ki, yolları sarb ve su‘ûbetli ve metîn 

[ve] müstahkem olup ve sâkin olanların mecmû‘ısı Yezîd[î]  Kürd  olup 
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üzerlerine gelen Acemî askerin ittifâk idüp ve yolların bağlayup şöyle ceng 

iderler ki, üzerlerine gelen Acem leşkerinden katı cüz’îsi kuşca cânından 

halâs idebilür. Bâ-husûs ki Hazret-i Alî radiyallâhu Te‘âlâ anh hazretlerinin 

zamânından berü târîh-i mezbûra gelinceye dek içlerine ecânibden bir fer-

di uğratmamışlardur. 

Târîh-i mezbûrda Kırım  Hân-ı âlî-şânın vezîri geldi. Ve Abdülcelîl-zâ-

de ’nin büyük oğlı Mîr-i Mîrân Murâd Paşa geldi. [352a] Ve Ziştovi  Voy-

vodası Alî Ağa,  Başbâkî Kulı hizmetine ve henûz rütbeye nâ’ilü’l-merâm 

olup hil‘at-i fâhire ilbâs olundı.

Dârü’s-Sa‘âde Ağası’nın yazıcısı Mehemmed Efendi  Haremeynü’ş-Şerî-

feyn  mukāta‘acılığı ile huzûr-ı Sadr-ı Âlî’de hil‘at-i fâhire ilbâs buyurılup ve 

yirine ser-halîfesi olan Emîn Mehemmed yazıcı olmuşdur. Yevmi’l-cum‘a-

irtesi, fî 23 Ca, sene 1157.

İhrâc-ı mevâcib kıst yekûn 1, vâcib-i lezez sene 1156.

Kîse432

İhrâc-ı mevâcib kıst yekûn 2, fî 29 S, sene 1157, vâcib-i mevâcib-i ma-

sar ve recec sene 1157.

Kîse433

Tebdîlât ve tevcîhât, fî 16 Şa‘bân, yevm-i pazarirtesi, sene 1158

Vezîr-i A‘zam Kethudâsı Şerîf Halîl Ağa ’ya Konya  mansûbı yevm-i mez-

bûrda ve târîh-i varakada def‘aten üç tuğ virilüp serâsere kaplu sırt semmûr 

kürk ilbâs olundı. Ve yirine rûznâmçe-i evvel olan Firârî Mustafâ Efendi  

kethudâ beğ oldı ve rûznâmçe-i hümâyûn mansûbı Bozoklı Mustafâ Pa-

şa -zâde Hüseyin Beğ  oldı.

İhrâc-ı mevâcib, fî 24 Şa‘bân, kıst 2, sene 1158.

432 Kîse karşılığı boş bırakılmıştır.

433 Kîse karşılığı boş bırakılmıştır.



492 METİN

İlçi-i Şâh-ı Acem,  fî 18 Z, sene 1158

Bin yüz elli sekiz senesinin mâh-ı Zi’l-hicce’nin on sekizincisi salı güni 

İslâmbol ’a dâhil olup Yenikapu  kurbında vâki‘ olan hâlâ Mısr-ı Kāhire  

vâlîsi olan Râgıb Mehemmed Paşa ’nın sarâyına nüzûl eyledi. Dergâh-ı Âlî 

kapucıbaşılardan Küçük Ebûbekir Ağa ’yı Üsküdar ’da yemeklik idüp karşu 

gönderildi, fi’t-târîhi’[l-mezbûr].

Fî gurre-i Muharrem, sene 1159, yevm-i salı. Târîh-i mezbûrda Şâh-ı Acem  

ilçisi Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp nâmesin Hazret-i Pâdişâh-ı âlem-penâh haz-

retlerine teslîm eyledi. Ve yevm-i mezbûrda Vezîr-i A‘zam dahi arza girdi. He-

diyyesi şey’-i kalîl idi. Otuz aded âdemîsine hil‘at-i fâhire ilbâs olundı.

Fî 11 M, yevm-i pençşenbih. Sadr-ı Âlî huzûrında meşveret olundı. 

Acem  Şâhı tarafından gelen nâme-i hümâyûn aded 1, eş-Şeyhu’l-İslâm 

Efendi’ye aded 1, Sadr-ı Âlî’ye aded 1, tercüme olunmuş idi, der-kırâ’at-i 

Re’îsü’l-Küttâb Efendi.

Ve ilçi-i mezbûr Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp nâme-i hümâyûnı ahz u 

kabz idüp hil‘at-i fâhire otuz kadar âdemîsine ilbâs olundı. Yevm-i salı, 

fî 15 S, sene 1159. Ve taraf-ı Devlet-i Aliyye ’den mihmândâr olmak üzre 

erbâb-ı zu‘amâdan [...] ta‘yîn olunup mezbûr mihmândâr dîvânda mevcûd 

bulunmamışdur.

Kapucılar Kethudâsı-i Şehriyârî Mahmûd Ağa ’ya, fî 24 Ra, sene 1159, 

yevmi’l-cum‘airtesi, vezâret rütbesiyle üç tuğ virilüp kapudân paşalık 

mansûbı tevcîh, serâsere kaplu sırt semmûr kürk ilbâs olundı. Selefi Kapu-

dân Mustafâ Paşa  hazretlerine Selânik  mansûbı tevcîh olundı. Ve kapucılar 

kethudâlığı bundan mukaddem Çavuşbaşı-i sâbık Sâlih Ağa ’ya kapucılar 

kethudâlığı tevcîh olunup hil‘at-i fâhire ilbâs olundı. 

[352b] Dârü’s-Sa‘âde Ağası Asma Beşîr Ağa  yigirmi sekiz senesinde Dâ-

rü’s-Sa‘âde Ağası zamân-ı vaktinde bütün dünyâya mâlik ve ricâl-i devlet 

kat be-kat çerâğ idüp otuz bir seneden mütecâviz saltanat idüp vâfir çırâk-

ları ve hayrât [u] hasenâtı dahi haylî olup, âkıbet mizâcları şikest ve ağrılara 

ve sızılara mübtelâ olup etıbbâlar dahi kendüye ye’s cevâbı virmekle bin 

yüz elli dokuz senesinin mâh-ı Cemâziye’l-ûlâ’nın on ikinci pençşenbih 

güni dâr-ı fenâdan dâr-ı bekāya rıhlet idüp, göç Karaağaç  Sarâyı’nda ol-
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mağla meyyitin Eyyûb  Sultân türbesi kurbında defn olundı, rahmetullâhi 
aleyh, fî 12 Ca, sene 1159.

Dârü’s-Sa‘âde ağalığı Moralı Beşîr Ağa ’ya ihsân buyurılup serâsere kaplu 

sırt semmûr kürk ilbâs olundı. Hazînedârlık hizmetinde iken hazînedârlık 

gedüği Baltacı Mehemmed Paşa  merhûmun ağalarından çerâğ-efrûhtesi 

olan Bilâl Ağa’ya ihsân olundı.

Tevcîhât-ı ba‘zı ricâl, fî 7 C, sene 1159, yevm-i pazar

Târîh-i mezbûrda Sadr-ı A‘zam Kethudâsı Maktûl İbrâhîm Paşa  yeğeni 

Mustafâ Beğ ’e vezâret virilüp Şâm-ı Trâblus mansûbı ile serâsere kaplu sırt 

semmûr kürk ilbâs olunup nâ’ilü’l-merâm olmuşdur. Yeniçeri kaleminden 

gelme hâlâ Tersâne-i Âmire emîni olan Mehemmed Efendi,  Sadr-ı A‘zam 

hazretlerine kethudâ olmuşdur. Ve Defterdâr-ı sâbık Yûsuf Efendi  tersâ-

ne emîni olmuşdur. Ve defterdârlık rütbesine Acemkılıcı-zâde  mektûbî-i 

defterî iken rütbe-i defterdârlığa hil‘at-i fâhire ilbâs olunmuşdur. Ve Ce-

becibaşı Abdullâh Ağa  azl olunup yirine Kapucılar Kethudâsı Sâlih Ağa  

olmuşdur. Ve kapucılar kethudâlığı hizmetine Sâhib-i Sadr hazretlerinin 

dâmâdı Abdî Ağa  olmuşdur. Ve sipâhîler ağalığı Çukadâr-ı Şehriyârî Ha-

san Ağa ’ya tevcîh olunup ve Dergâh-ı Âlî kapucıbaşılık zümresine ilhâk 

olunmuşdur. Selefi sipâhîler ağası Ziştovi  Voyvodası dimekle meşhûr İsak-

cı  anbâr emînliği hizmetinde mukîm olmak üzre ol sâ‘at me’mûr olundı. 

Ve tülbend ağası [...] Şehriyârî dahi ze‘âmet ile ber-murâd olundı. Hâne-i 

hâssada gedikler gediklerine yolları üzre istihdâm olundı.

Fî 14 C, sene 1159. Cebecibaşı-i sâbık Abdullâh Ağa ’ya Mekke -i 

Mükerreme’nin su yolları tathîrine me’mûr olundı. Sekbânbaşı dahi fevt 

olmuşdur, füc’eten. Sekbânbaşı yirine Kul Kethudâsı Arnavud Alî Ağa  

sekbânbaşı oldı.
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İhrâc-ı mevâcib, vâcib-i mevâcib-i lezez, sene 1158, 

fî gurre-i Receb, yevm-i salı

Kîse-i dîvânî
       Aded
       2.629
       -0541
        2.088   an-hızâne

Azl-i Şeyhu’l-İslâm Hayyâtî-zâde Mehemmed Efendi , azîmet-i Bursa,  

fî 10 L, sene 1159, yevm-i salı. Nasb-ı Şeyhu’l-İslâm Ak Mahmûd Efen-

di -zâde, fî 10 L, yevm-i mezbûr. Tekrâr-ı Es‘ad Efendi  Rûmili  kādî-aske-

ri, Bolevî-zâde  nakîbü’l-eşrâf. Hekîmbaşı azl, Siroz ’a ikāmet olmak üzre. 

Hekîmbaşılık hâlâ Müneccimbaşı’ya inâyet olunup kürkler ilbâs olundı. 

Yevm-i çehârşenbih, fî 11 L.

Ziyâfet-i Sadr-ı Âlî Hazret-i Şehriyârî’ye der-Sarây-ı Sadr-ı Âlî, fî 12 L, 

yevm-i pençşenbih, sene 1159.

Ba‘zı zuhûrât ki bi-emr-i Hudâ işbu bin yüz altmış senesinin mâh-ı 

Mart’ın ibtidâsı, Rebî‘u’l-evvel’in gurresi ve cemerâtın tamâmen tekmîlin-

den sonra ve Berdü’l-acûz’un ibtidâsından, husûmun434 tekmîlinden şeh-

r-i İstanbul ’da şol kadar kış olup kar yağdı ki, esvâklarda gezilmez olup 

lâ-yenkatı‘ sekiz gün ve sekiz gice yağup buzlar dondı. Ve nân-ı azîz dahi 

elli diremi bir akçaya oldı.

İhrâc-ı mevâcib, vâcib-i lezez, sene 1159.

Ba‘zı tebdîlât

Vezîr-i A‘zam Kethudâsı Yigirmi Sekiz merhûmun oğlı kethudâ beğlik-

den azl olunup defter emînliğine hil‘at-i fâhire ilbâs olundı. Vezîr kethu-

dâsı Çavuşbaşı Abdî Ağa  oldı. Ve çavuşbaşı Şehîd Alî Paşa ’nın mührdârı 

Mustafâ Ağa  oldı. Yevm-i çehârşenbih, fî 4 Ra, sene 1160. 

[353a] Mâh-ı Receb-i şerîfin altıncı salı güni öyleden sonra acâ’ib zuhûrât, 

fî 6 Receb, sene 1161.

Bitpâzârı ’nda ve Sultân Bâyezîd  Câmi‘i meydânı kolluğında ba‘zı erâzîl 

zuhûr idüp def‘aten vâfir kimesneler dahi erâzîl-i mezbûra tebe‘iyyet idüp 

kolluk neferâtın dağıdup ve çorbacısın dahi yaralayup cem‘-i gafîr ile hîn-i 

434 “Fırtına” manasındadır.
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zuhûrında esnâf dahi kendü mâlların yağmaya gideceğin fehm eylemeleri 

ile “Bire urun!” didiklerinde kepenk sırıkları ile urup ve nicelerin helâk ve 

nicelerin yaralanup, cem‘iyyetlerin dağıdup ve Vezîr-i A‘zam Abdullâh Paşa  

hazretleri azîm etbâ‘ları binüp ve Yeniçeri Ağası dahi bir tarafdan zâbitân-

lar her tarafdan kol ve kol her tarafı tecessüs itmekle gücile def‘ olundı.435

İlçi-i Şâh-ı Îrân  Abdülkerîm Hân,  duhûl-i Âsitâne -i Sa‘âdet,  fî 7 S,436 

sene 1161.

İlçi-i Şâh-ı Acem  Âsitâne ’den avdet idüp Üsküdar ’a azîmet ve Üsküdar 

Sahrâsı’nda dahi üç gün ikāmet idüp, üç günden sonra Îrân  memleketine 

revâne oldı. Mihmândârı erbâb-ı zu‘amâdan es-Seyyid Mehemmed Ağa  

menâzil-i Üsküdar Sahrâsı’ndan Bağdâd -ı bihişt-âbâda varınca eyyâm aded 

72, azîmet fî 15 Receb, sene 1161.437

Ba‘zı tevcîhât

Dergâh-ı Âlî çavuşbaşı olan Şehîd Alî Paşa ’nın mührdârlık hizmetinde 

olan Mustafâ Ağa  mansûbında azl, başbâkî kulı olan Maktûl Ahmed Ket-

hudâ ’nın mehterbaşısı olan Girid  Cezîresi’nde Kandiyeli Mustafâ Ağa ’ya 

tevcîh olunup çavuşbaşı olmuşdur, fî evâhir-i Receb,438 sene 1161. Mâh-ı 

mezbûrda Cebecibaşı Abdî Ağa  ma‘zûl olunup cebecibaşılık Mehterba-

şı-zâde Abdullâh Ağa ’ya tevcîh olundı. Mâh-ı Receb-i439 şerîfin yigirmi 

üçünci cum‘airtesi güni Ak Mahmûd Efendi -zâde fetvâ-yı şerîfden azl 

ve yirine İsmâ‘îl Efendi -zâde Es‘ad Efendi  eş-şeyhu’l-İslâm olmuşdur. Ve 

mâh-ı Receb-i şerîfin yigirmi altıncı pazar güni ahşama karîb Dergâh-ı Âlî 

435 Müellif tarafından bırakılan boşluğa ikinci bir el tarafından “Doksan sene olmuş” ifadesi ile şu mate-

matiksel işlem yapılmıştır:

    1.161

   +0095

    1.256

436 Tahminî olarak okunmuştur.

437 Müellif tarafından tekrar boş bırakılan yere ikinci el tarafından şu işlemler yapılmıştır:

1.161

+0039

  1.200

  039

+256

  295

  0295

+1.161

  1.456

  1.161

+0099

  1.260

438 Önce “Cemâziye’l-evvel” yazılmış, bilahare bunun üzeri çizilerek “Receb” şeklinde değiştirilmiştir.

439 Önce “Cemâziye’l-evvel” yazılmış, bilahare bunun üzeri çizilerek “Receb” şeklinde değiştirilmiştir.
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yeniçeri ağası olan Hüseyin Ağa  azl olup yirine Kul Kethudâsı olmuşdur ve 

kul kethudâsı Zağarcıbaşı olmuşdur, ve kıs alâ hâzâ, tertîb-i menâsıb be-ik-

tizâ-yı ocâğ-ı Dergâh-ı Âlî. Ve başbâkî kulı Sâhib-i Sadr-ı Âlî hazretlerinin 

üvegi oğlı ve hem dâmâdı olan Mustafâ Beğ ’e inâyet olunup başbâkî kulı 

olmuşdur.440

Küsûf, şemsin tutulması

Bin yüz altmış bir senesinin mâh-ı Receb-i şerîfin yigirmi dokuzuncı 

pençşenbih güni tulû‘-ı âfitâbdan altı sâ‘at yedi dakîka-i şemsî, âfitâb üç 

bölükden bir bölüği tutılup, bir sâ‘at küsûf-ı şems olup, ba‘dehû açılmış-

dur. 441
 ﴾ ِ ــ ۪ َ ْ ِ ا ــ ۪ َ ْ ُ ا ــ

۪ ْ َ ــَכ  ِ ﴿ٰذ

Sûret-i husûf

Bin yüz altmış bir senesinin mâh-ı Şa‘bân-ı şerîfin on dördünci cum‘a 

gicesi gurûb-ı âfitâbdan 5 sâ‘at 20 dakîka mürûrında ukde-i râsda kamer-i 

münîr inhisâfa âgāz ve altı sâ‘at 2 dakîka mürûrında on iki esba‘ takdîr 

olan cirm-i kamerden beş esba‘[a] karîb mikdârı münhasif olup ve der-

akab incilâya başlayup 1 sâ‘at 4 dakîka mürûrında tamâmen müncelî ol[dı].

﴾ ِ ۪ َ ْ ِ ا ۪ َ ْ ُ ا
۪ ْ َ َِכ  ﴿ٰذ

[353b] Berâ-yı tevcîhât-ı Hazret-i Sadr-ı Âlî der-bâb-ı 

Sarây-ı Sadr-ı Âlî, fî 10 L,  yevm-i pençşenbih, sâ‘at on iki buçuk

Kethudâ Beğ sırt semmûr ferâceye kürk ilbâs, Yûsuf Efendi .

Re’îsü’l-Küttâb Efendi hil‘at-i hâssu’l-hâss ilbâs.

Çavuşbaşı Mustafâ Ağa  hil‘at-i hâssu’l-hâss [ilbâs].

Tezkire-i Evvel Efendi, Tezkire-i Sânî Efendi, Defterdâr Efendi mukarrer.

Mâliye tezkirecisi İzzet Paşa  veledleri Mustafâ Efendi .

440 Müellif tarafından bırakılan boşluğa ikinci bir el tarafından şu matematiksel işlem yapılmıştır:

     1.161

  +0095

    1.256

441 “İşte bu mutlak güç sahibi ve her şeyi en iyi bilen Allâh’ın takdiridir.” Yâsîn, 36/38.
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Başbâkî dâmâd-ı Hazret-i Sadr-ı Âlî mukarrer.

Cizye Başbâkî Yûsuf Ağa , emîn-i gümrük-i sâbık.

Şıkk-ı Sânî bu abd-i za‘îf Ahmed Efendi  mukarrer.

Şıkk-ı Sâlis Süleymân Efendi  mukarrer.

Re’îs-i sâbık Mustafâ Efendi  rûznâmçe-i evvel.

Başmuhâsebecisi Halîl Efendi  Mütevellî-i Vâlide Sultân  Câmi‘-i şerîf 

tekerrür-şüd.

Yeniçeri efendisi Yancıklı Mehemmed Beğ .

Anadolı  muhâsebecisi Râm[î] Paşa-zâde Mustafâ Beğ.  

Süvârî [mukābelecisi] Nazîf Efendi.

Cizye muhâsebecisi Hüseyin Hâşim birâderi Alî Efendi .

Kalyon kâtib[i] Mustafâ Efendi,  yeğen-i Sa‘dullâh Efendi .

Piyâde [mukābelecisi] Halîl Mehemmed Ağa -zâde. 

Ve sâ’ir bi-ecma‘ihim söze dahi vardur.

Sipâhîler ağası Kādî Halîl Ağa .

Silâhdâr ağası Süleymân Ağa .

Topcıbaşı mukarrer.

Top Arabacılar Ağası, bölük[ât]-ı erba‘a ağaları ve kâtibleri mukarrer.

Sipâh  kâtib[i] Mehemmed Efendi .

Silâhdâr kâtib[i] Mehemmed Efendi .

Cebeciler kâtib[i] Mehemmed Efendi .

Der-ziyâfet-i Sadr-ı Âlî ve be-hazret-i Şehriyârî’ye Dolmabâğçe ’de 

der-kurb-ı Beşiktaş , fî 14 L, sene 1161, yevm-i pazarirtesi.442

[358b] Fî 24 Z, sene 1161, yevm-i salı. Târîh-i mezbûrda varak-ı evrâk-

da Kapucılar Kethudâ[sı]-i Şehriyârî olan Nu‘mân Beğ ’e def‘aten kendüye 

vezâret virilüp serâsere kaplu sırt semmûr kürk ilbâs buyurılup Selânik  san-

cağı ile şeref-yâb olundı. Mezbûr Vezîr-i mükerrem Nu‘mân Paşa  hazretle-

ri, Mevlevî-i Selânik Pûr Mustafâ Paşa  hazretleri dahi vâlidelerin almışdur 

evâ’il-i hâlinde ve hâlâ tahtü’n-nikâhda imiş.

442 Müellif buradan itibaren [358b]’ye kadar bazı hastalıklar hakkında ilaç terkipleri vermiştir. Konu 

bütünlüğünü sağlamak açısından bu kısım transkripsiyonun dışında tutulmuştur.
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Fî 16 M, sene 1162, yevm-i salı. Târîh-i mezbûrda Hazret-i Vezîr-i 

mükerrem Nu‘mân Paşa  hazretlerine merhûm ve mağfûr el-Gāzî Sultân 

Ahmed  Hân hazretlerinin sağîre kerîmesi Sittî Zübeyde Sultân ’a akd ve’n-

nikâh olunmuşdur. Sittî Zübeyde Sultân, Sultân Mahmûd  efendimizin 

tahta iclâs olundukda dört yaşında imiş. Mezbûr Sultân hazretlerine Âhûr-

kapu  kurbında, bundan mukaddem yine sultân sarâyı idi, bu def‘a yine 

Sultân hazretlerine in‘am olunmuşdur. Mezbûr Sittî Zübeyde Sultân’ın 

hemşîresi müteveffâ Vezîr-i sâbık Topal Osmân  Paşa  hazretlerinin mah-

dûm-ı mükerremleri olan Vezîr-i mükerrem Ahmed Paşa  hazretlerindedür. 

Ahmed Paşa hazretlerinden mukaddem Silâhdâr-ı Şehriyârî olan Mehem-

med Paşa  hazretlerinde idi ki, Üsküdar  vak‘asında vekîl-i mutlak olup bir 

haylî iş-güzâr ve sâhib-i tabî‘at ve keremi dahi mebzûl, kalemine dahi cö-

merd idi, rahmetullâhi aleyh. Timürkapu  kurbındaki sarâyda vâlidesi dahi 

sıhhatde olmağla vâlidesinin yanında olup, ol mahalden ihrâc olunacak ve 

alay ile sarâyına nüzûl olacakdur. Kapucılar kethudâlığı Emîn Mehemmed 

Ağa  müteveffânın oğlı Sâdık Ağa ’ya inâyet buyurılup, darbhâne emâneti 

merkūm Sâdık Ağa’nın birâderi Hüseyin Ağa ’ya inâyet buyurulmuşdur.

Cihâz-ı Zübeyde Sultân bint-i el-Gāzî Sultân Ahmed  Hân

Mâh-ı Muharremü’l-harâm’ın ve sene 1162 yigirmi beşinci çehârşenbih 

güni Sarây-ı Hümâyûn’dan alay ile cihâzı alup ve alay ile cihâz önine dü-

şen ricâl-i devletden bunlardur ki zikr olunur. Vaktâki yevm-i mezbûrda 

şevketlü Pâdişâh-ı âlem-penâh hazretleri Darbhâne Emîni’ne mahsûs olan 

odasından cihâz-ı mezbûrı seyr [ü] temâşâ itmişdür. 

[359a] Vefât-ı Sadr-ı A‘zam Kethudâsı Yûsuf Ağa 

Mâh-ı Saferü’l-hayr’ın on beşinci pazarirtesi gicesi sâ‘at yedide iken 

dâr-ı fenâdan dâr-ı bekāya göçdi, [rahmetullâhi Te‘âlâ aleyhi] rahmeten vâ-
si‘aten, sene 1162. Aslı kul cinsinden idi, iki def‘a dâr olmuş idi. Tabî‘atı 

i‘tidâl üzre olup bir kimesne fî’l-‘asra göre rencîde-hâtır olmamış idi. Ket-

hudâ beğlik makāmında kā’im olmak üzre bir def‘a dahi olmuş idi. Yine 

yevm-i mezbûrda Abdî Ağa  kürk ilbâs buyurılup kethudâ beğ olmuşdur.
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Kar ve gündoğrusı, rûzgâr-ı şedîd

Bin yüz altmış iki senesinin cemerât tekmîlinde ve mâh-ı Rebî‘u’l-ev-

velî’nin on dördünci pazarirtesi gicesi bi-emr-i Hudâ şol kadar kar zuhûr 

idüp ve gāyetle şedîd rûzgâr ile yağup hânelerin odaları kapusına dek kar 

gelmişdür ve dükkânlarda dahi herkes dükkânın önlerin süpürüp esnâf 

dahi bu minvâl üzre olmuşdur. Gerçi erba‘înde ve hamsînde evvel-bahâr 

mevsimleri olup kış olmadığından meyve çiçekleri dahi açmış idi. Ve sonra 

bi-emr-i Hudâ böyle zuhûr eyledi ve bir [i]ki kaç gün mütemâdî oldı.

Ve târîh-i mezbûrun gicesi Tersâne-i Âmire kalyonları dahi karşu rûz-

gâra duramayup biribirlerine dokumuş, sabâha dek ricâl-i tersâne def‘ 

oluncaya dek azîm zahmetler çekilmişdür. Vaktâki donanma-yı hümâyûn 

kalyonlarından kereste kalyonının palamurı kırılup, Cibâlkapusı  kurbında 

bulup mahalline getürmüşlerdür.

Ve Tersâne-i Âmire anbârlarının öninde Bahr-i Sefîd ve Bahr-i Siyâh  

taraflarından mîrî mübâya‘a zehâ’irleri sefâ’inler ile gelüp derûnlarında 

memlû müddehar zehâ’irler var iken anbâr-ı mezbûrlar hınta ve şa‘îr mem-

lû müddehar bulunup habbâzîn esnâfına atîk hıntaları ve şa‘îrleri virecek 

mahallinde furtına bi-emr-i Hudâ zuhûr itmekle bir sefîne derûnında olan 

hıntasıyla gark ve bir âdemîsi helâk ve ba‘zıları dahi yüzmek bilmek ile 

halâs ve ba‘zı sefâ’inler dahi gark olmak üzre iken ve bu hakîr-i pür-kusûr 

anbâr emîni bulunup Tersâne-i Âmire emîn efendisi ve liman re’îsi ve ge-

miciler kethudâsı me’mûr olup, bi-hamdillâhi Te‘âlâ gark olur mertebe-

sinde iken sefâ’inleri tahlîs olunup derûnında mevcûd olan hıntaları ihrâc 

[ve] vaz‘-ı anbâr olunmuşdur. Ve bu hakîr defa‘âtle şöyle cevâb itmişdür ki, 

“Yüz yigirmi anbâr hınta ve şa‘îr ile memlû müddehar olup bugün ve yarın 

virürüz.” diyü cevâb virmeleri ile Kethudâ Beğ Yûsuf Ağa  ve Defterdâr 

Efendi’ye ve Sadr-ı A‘zam hazretlerine dahi cevâb: “Kerem buyurun ve bu 

mevcûd anbârdaki atîk zehâ’iri tevzî‘ idin, şimdi vaktidür.” Hıntanın beher 

İstanbûlî kırk beşer paraya ve ellişer paraya ve şa‘îrin dahi beher kîlesi otuz 

paraya iken söylediğimiz sözleri ısgā itmeyüp te’hîr itmekle her tarafdan 

zehâ’ir Dakîk Kapan’a gelüp dâhil olup ve dört kerre yüz bin kîle hıntayı 

mîrî sefâ’inler ile ceste ve ceste gelmek ile anbârlara konılacak mahal bulun-

mamak ile Hakk Subhânehû ve Te‘âlâ hazretlerinin emri ile böyle bir furtı-
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na-i azîme zuhûr idüp iki gün ve iki gice münkatı‘ olmamışdur. Şol kadar 

sovuk oldı ki, saçaklarda buzlar dahi erimemişdür. Yüz yaşındaki âdemler, 

“Böyle furtınayı görmedik.” diyü cevâb itmişler. Gadabullâh’[dur]. Hakk 

Te‘âlâ cürmümüzi afv eyliye. Âmîn, bi-hurmeti Seyyidi’l-Mürselîn.

Fî 25 Ra, yevmi’l-cum‘airtesi, sene 1162. Târîh-i mezbûrda eyyâm-ı 

varakada âhir-i Berdü’l-acûz güni yine vâfir kar yağup bi-emr-i Hudâ zem-

herî günlerinden bir gün olmuş idi. İrtesi pazar güni bi-emr-i Hudâ hevâ 

tebdîl olup yağan kar ve buz erimeğe başladı. Berdü’l-acûz furtınasını savu-

şup hevâ latîf olmağın yalısı olan ba‘zı ahbâb yalılarına esvâblar gönderüp 

ve ba‘zıları dahi yalı seyrine gidüp furtına zuhûr itmekle yalılarında kalmış-

lardur, fi’t-târîhi’[l-mezbûr].

Bin yüz altmış iki senesinin mâh-ı Rebî‘u’l-âhir’in sekizinci pençşenbih 

gicesi ve mâh-ı Mart’ın on altıncı gicesi tekrâr bi-emr-i Hudâ ol kadar kar 

yağup ve hevâ dahi gāyetle sovuk olup ve yağan kar dahi erimeyüp, cümle 

halk hayretde kalup, bahâr mevsimi olup ve herkesin odunı ve kömüri 

tükendiği vakitde bi-emr-i Hudâ musâdefe olmağın, beher vukıyye kömür 

beş akçaya ve ikişer paraya, ol dahi mağāzalarda bulunmaz idi. Ve bir çeki 

odun otuz paraya ve yigirmi sekiz paraya ve lahm-ı ganemin kıyyesi onar 

paraya dahi ziyâde alınup satılır idi. Hakk Subhânehû ve Te‘âlâ hazretleri 

kullarına merhamet ide, âmîn. Paranın ise değeri yok [ve] alışveriş hîç yok 

idi. İşbu mahalle nazar iden ahbâblar manzûrları oldukda bu hakîre bir 

Fâtiha-i Şerîfe ile yâd idüp rûhuma ihdâ idenin Hakk Te‘âlâ dîdârı ile mü-

şerref ide. Âmîn, bi-hurmeti Seyyidi’l-Mürselîn.

Başdardaya filandıra443 küşâde olduğı târîhdür ve ricâl ve Kapudân Paşa 

hazretleri dahi. İbtidâ başdarda-i hümâyûn Dîvânhâne öninde lenger-en-

dâz oldukda filandıra küşâde olacak mahalde Dîvânhâne İmâmı ve Kapu-

dân hazretlerinin imâmı ve Kethudâ Hazretlerinin imâmı ve mü’ezzinler 

cem‘ ve mevcûd olup kırâ’at-i Yâsîn-i Şerîf ve Feth-i Şerîf kırâ’at olunup ve 

kurbânlar dahi hâzır u âmâde olup ve çekdü[r]me paşaları ve Kapudâne-i 

hümâyûn ve Patrona-i hümâyûn ve Riyâle-i hümâyûn ve Liman Re’îsi ve 

sâ’ir bi-ecma‘ihim mevcûd oldukdan sonra Tersâne-i Âmire Emîni Efendi 

443 Metinde اره
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ve Tersâne Kethudâbaşısı Kapudân Paşa hazretlerine hâzır u âmâde olduk-

ları haberin virdiklerinde Kapudân Paşa hazretleri dahi sa‘âdetle çıkup, sağ 

tarafında sadef-kârî huzzârân (ارآن ــ ) emîn-i mûmâ-ileyh sol tarafında, 

Kethudâ Beğ önlerine düşüp ve Paşa hazretlerin yedinde sadef-kârî hazâra 

çıkup Dîvânhâne’[den] bir mikdâr taşra du‘â olunmuşdur. 

Yevm-i pençşenbih, fî 21 Ca, sene 1162, sâ‘at birde iken [359b] azl-i 

Defterdâr Efendi, nasb-ı Memiş Efendi . 1162 senesinin mâh-ı [Cemâ-

ziye’l-evvel’in] beşinci salı gicesi yatsu ezânı okunup ve namâza şürû‘ 

idecek mahalde Çavuşbaşı Ağa’nın kîsedârı ve çavuşlar kâtibi ma‘an azli 

haberin getürüp hâne-i mezbûrun derûnında olan etbâ‘ cümlesi hem 

mahzûn hem mesrûr olmuşlardur. Bu hakîr iftârdan sonra kendülerü-

ne varup Ramazân-ı mübârekin itdikden sonra sohbet iderdik. Haberi 

yok idi, Memiş Efendi zimmet-i kâtib olup Defterdâr-ı sâbık ile beynle-

ri bozuk olduğı hasebile, takdîr-i Rabbânî böyle imiş Memiş Efendi’ye. 

Hânesinden Sadr-ı A‘zam Çukadârı da‘vet ile getürüp iftâr mahallinde 

defterdârlığa hil‘at-i fâhire ilbâs buyurılup, iftârı Sâhib-i Devlet hazretleri 

ile ma‘an iftâr itmişlerdür.

Tebdîlât

1160 senesinin mâh-ı Şevvâl-i şerîfin İyd-i Şerîf ’in üçünci pazarirte-

si güni Sadr-ı A‘zam hazretlerinin kethudâsı olan Abdî Ağa ’ya üç tuğ ile 

serâsere kaplu sırt semmûr kürk ilbâs buyurılup Tırhala  sancağı kendüye 

mansûb olmak üzre behr[e]-yâb buyuruldı.

Fî 3 L, sene 1162. Tersâne-i Âmire Emîni Divitdâr Beğ  kethudâ olmuş-

dur. Ve Tersâne-i Âmire emânetliği Bozok-zâde Hüseyin Beğ  olmuşdur.

Vak‘a-yı garâ’ib

Yeni Odalar ’da iki orta, ortanın birisi Arnabud  zümresinde, biri dahi 

Laz  kavmi biribirlerine gavgā idüp azîm fesâda mü’eddî olacağın müşâhede 

olmağın atîk yeniçerileri gelüp mezbûrları döğe ve söğe odalarından ihrâc 

ve gavgāyı bi-inâyetillâh def‘ olmağın iki kimesne fevt olmuşdur. Ahşam 

mahalli idi. 
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Der-ziyâfet-i Hazret-i Sadr-ı Âlî ve Şehriyâr-ı âlem-penâh hazretlerine 

Beşiktaş 444 der-kurb-ı Dolmabâğçe,  fî 13 L, yevm-i pençşenbih. Defterdâr 

Efendi yalnız da‘vet olunup ziyâfete gitmişdür.

Tevcîhât-ı erbâb-ı menâsıb, fî 8 L, yevmi’l-cum‘airtesi, sene 1162. Çu-

kadâr-ı Şehriyârî’den ber-murâd olan Ağa hazretleri mevkūfâta hil‘at ilbâs 

olunup, Receb-i şerîfin gurresinden zabt idecekdür.

Tebdîlât-ı ba‘zı menâsıb

Fî 21 L, yevm-i pençşenbih, sene 1162. Sa‘dullâh Efendi  merhûmun et-

bâ‘larından sâbıkā mâliye tezkirecisi olan Abdullâh Efendi  Tersâne-i Âmire 

emînliğine hil‘at-i fâhire ilbâs buyurılup Bozoklı Mustafâ Paşa -zâde Hü-

seyin Beğ  emânet-i mezbûrdan azl olmuşdur. Emâneti kendünün hüsn-i 

rızâsıyla azl olmuşdur. Timürkapu’da sâkin olan Hâşimî Efendi  mukābele-i 

süvârî olmuşdur. Hîn-i tevcîhâtda Abdullâh Efendi süvârî olmuş idi; bu 

sebebden azl, mansûbını Hâşimî Efendi’ye hil‘at-i fâhire ilbâs olunmuşdur. 

Matbah emâneti Monlâcık-zâde Alî Ağa  azl olunup Mehemmed Emîn 

merhûmun küçük oğlı Galata  voyvodası iken matbah emânetliğine hil‘at-i 

fâhire ilbâs olunmuşdur. Galata voyvodalığı yine üzerinde senesi tekmîline 

dek duracakdur.

Fî 29 L, sene 1162. Sâbıkā Bağdâd Defterdârı olan Maktûl Sarı Me-

hemmed Paşa  merhûmun oğlı Süleymân Beğ ’e yine Bağdâd defterdârlığına 

târîh-i mezbûrda hil‘at-i fâhire ilbâs olunmuşdur.

Rûz-ı Kāsım: 1162 senesinin mâh-ı Zi’l-ka‘de-i şerîfin yigirmi beşinci 

güni rûz-ı Kāsım’dur, be-kavl-i rûznâme.

Ba‘zı tevcîhât-ı vüzerâ-i izâm

Sultân Mahmûd  efendimizin hemşîresi Â’işe Sultân  hazretlerinin zev-

cesinin silâhdâ[r]-ı Şehriyârlıkdan ber-murâd olup Konya  vâlîsi iken Zi’l-

ka‘de-i şerîfin yigirmi yedinci cum‘airtesi gicesi fevti haberi geldikde Bü-

yük Mîrâhûr-ı Şehriyârî olan Durak Beğ ’e üç tuğ ile Konya mansûbını 

kendüye tevcîh buyurılup serâsere kaplu sırt semmûr kürk ilbâs olundı. 

444 Metinde אش
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Büyük mîrâhûrluk Abdurrahmân Paşa -zâde Mustafâ’nın Bağdâd’a gidüp 

mezbûra mîrâhûrluk tevcîhe vekîl Mustafâ Ağa  olmuşdur. 

Avdet-i donanma-yı hümâyûn

Bin yüz altmış iki senesinin mâh-ı Zi’l-hicce-i şerîfin yigirmi dördinci 

güni pençşenbih güni donanma-yı hümâyûn kalyonları ve çekdürmeler ile 

Bahr-i Sefîd  cânibinden gelüp Vezîr-i mükerrem Kapudân Mustafâ Paşa  

hazretleri Yalı  Köşki’nde şenlikler idüp serâsere kaplu sırt semmûr kürkler 

ilbâs olundı. Hazret-i Vekîl-i mutlak Veliyyü’n-ni‘am efendimiz Sadr-ı Âlî 

hazretleri serâsere kaplu sırt semmûr kürk ilbâs buyuruldı ve evliyâ-ni‘am 

Hazret-i eş-Şeyhu’l-İslâm Efendi hazretleri dahi çuka ferâ[ceye] kaplu sem-

mûr kürk ilbâs olundı. Ricâl-i Tersâne-i Âmire olanlar dahi hil‘at-i fâhire 

ilbâs olundı, alâ-merâtibihim, fî 24 Z, sene 1162.

Azl-i Vezîr-i A‘zam Abdullâh Paşa 

Nasb def‘aten Kethudâ Beğ, bin yüz altmış üç senesinin mâh-ı Muharre-

mü’l-harâm’ın yigirmi üçünci yevmi’l-cum‘airtesi güni öyleden önce mühr 

kendülerinden alınup Kethudâ Beğ hazretlerine virildi. Hâlâ nişâncı olan 

Seyyid Efendi  hazretlerine def‘a-i sânîde kethudâlık hizmetinde mukîm ol-

mak üzre semmûr kürk ilbâs buyuruldı. Ve nişâncılık sâbıkā Hazîne Muhâ-

sebecisi Hâşimî merhûm birâderi Alî Efendi ’ye tevcîh ve hil‘at-i fâhire ilbâs 

buyuruldı. Mühr-i vezâret virildiği güni umûm hil‘atleri alâ-merâtibihim 

ilbâs buyuruldı. İrtesi güni yevm-i pazardur. “Hatt-ı hümâyûn kırâ’at olu-

nacakdur.” diyü tezâkirler irsâl [360a] olunup, “Yevm-i mezbûrda sâ‘at 

beşde iken Sarây-ı Hazret-i Sadr-ı Âlî’de mevcûd bulunasız.” diyü. Vâkı‘â 

bu hakîr-i pür-kusûr şıkk-ı sânî defterdârı olduğımız hasebiyle arz odasın-

da mevcûd bulunup ve mevcûd bulunanlar alâ-merâtibihim Dergâh-ı Âlî 

Yeniçeri Ağası ve zâbitânlar ve Sipâh ve Silâhdâr Ağaları ve ma‘an zâbitân-

lar ve Cebecibaşı Ağa ve Topcıbaşı Ağa ve Top Arabacıbaşı Ağa ve bö-

lükhâ-i erba‘a ağaları [ve] kâtibleri ve hâcegân-ı aklâm efendiler mevcûd, 

çuka ferâceye kaplu sırt semmûr kürkleri ile ve rûz-merre isti‘mâl olunan 

destâr ile hâzır u âmâde olup Kapudân Paşa hazretleri mevcûd bulunması 

hakkında kimi münâsib görüp ve kimisi münâsib görmediğinden tekrâr 

da‘vete âdem gönderilüp bir buçuk sâ‘at kadar meks olundı. 
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Ba‘d[ehû] Kapudân Paşa hazretleri dahi geldikde Sâhib-i Devlet haz-

retleri dahi meclise gelüp dâhil oldukda, hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn 

dahi gelüp Sadr-ı A‘zam hazretleri istikbâl ve mühri fesh idüp yüzine gözi-

ne sürüp ve ba‘dehû Re’îsü’l-Küttâb Efendi hazretlerinin yedine virüp ayak 

üzerinde kırâ’at-i hatt-ı hümâyûn: “Vezîr-i a‘zamım ve vekîl-i mutlakım 

olan Abdullâh hizmetinde tekâsül idüp mukayyed olmamağla azli îcâb it-

mekle, sen ki vezîrim Mehemmed Paşa  vekîl-i mutlakım olup senden iş 

me’mûl iderim. Göreyim seni, bir eyüce hizmetinde olup Dergâh-ı Mu‘al-

lâm ağaları ve yeniçeri kullarım ve ocak ağaları ve kullarım ve ricâl-i dev-

letim emekdârları kullarımın dahi râhatların isterim, eyyâm-ı devletimde 

râhat oldukların isterim. Ve zehâ’irin dahi kesret ü vefretine takayyüd ve 

ihtimâm idesin.” Bu kadarca bu mahalle kayd olundı. Ba‘dehû herkes yirlü 

yirinde mukîm olup ve kahve ve eşribeler ve buhûr, ba‘dehû tertîb-i rüsûm 

üzre dâmen-bûs idüp herkes vatanına gidildi. Vezîr-i sâbıkı dahi çekdür-

meye konılup Rodos ’a fermân olundı, üzerine ta‘yîn kapucıbaşı ağaların-

dan Urfalı Mehemmed Ağa  ta‘yîn olundı.

Vezîr-i A‘zam-ı sâbıkın445 olan etbâ‘ları hazînedârı Ömer Ağa  ve hazîne 

kâtibi Alî Efendi  ve harem kethudâsı Ömer Ağa ve telhîscisi Uzun Mehem-

med  Ağa  ve sarrâf[ı] Sahyoş (ش ــ )  ve Murâd-oğlı ve sâ’ir ve kapucılar 

kethudâsı Mustafâ Ağa  ve üvegi oğlı ve hem dâmâdı Başbâkî Kulı-i sâbık 

Ahmed Ağa . Ba‘zıların Başbâkî Kulı habsine ve ba‘zıların bostâniyân-ı hâs-

sa ocağına habs olunmuşdur ve sarâyları taraf-ı mîrîden memhûrlanup tah-

rîr olunmuşdur.

Za‘f-ı kamer ve za‘f-ı şems

Bin yüz altmış üç senesinin mâh-ı Muharremü’l-harâm’ın on dördünci 

güni kamer-i münîr bi-emr-i Hudâ karanlık oldu, der-akab küşâde oldı. Ve 

yine mâh-ı mezbûrun yigirmi sekizinci pençşenbih güni sâ‘at altıda iken 

şems-i münîrin ziyâsı münkesir olup der-akab küşâdeye âgāz eyledi.

445 Devamındaki iki kelime silik vaziyette bulunduğundan latinize metnimizde eksiktir.
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Tevcîhât

Çavuşbaşı Moravî Mustafâ Ağa  ma‘zûl, hânesinde sâkin olmak üzre, 

çavuşbaşılık Uzun İbrâhîm Ağa ’ya tevcîh ve hil‘at-i fâhire ilbâs buyurul-

muşdur. Yevm-i pençşenbih, fî 14 S, sene 1163.

Mezbûr İbr[âhîm] Ağa, Zülfikār Efendi -zâdenin âdemidür. Büyük pe-

deri Kara Osmân Ağa  dimekle ma‘rûf Mora  Sefer-i hümâyûnda sipâhî-

ler ağası idi. Vezîr-i A‘zam Alî Paşa  hazretleri kendüye iki tuğ virüp mîr-i 

mîrân olmuş, sonra Alî paşa katl idüp şehîden fevt olmuşdur. Yoğurtcı-zâde 

Süleymân Efendi  merhûmun kerîmesi-zâde Ahmed Efendi ’ye sadaka-i Pâ-

dişâhî’den kendüye hâsslar hâcesi pâyesiyle ru’ûs-ı hümâyûn virilüp, hil‘at 

ilbâs olunmayup Horasânî kavuğı dahi kendüye Re’îsü’l-Küttâb Efendi ih-

sân buyurmuşdur, fî 15 S, sene 1163.

Azl-i Yeniçeri Ağası Hasan Ağa , fî 25 S, sene 1163, yevm-i salı. Nasb-ı 

Gülci Mustafâ Ağa  mükerreren iktizâ itmişdür.

İhrâk-ı kebîr, fî 26 S, yevm-i çehârşenbih gicesi, sene 1163. 

[360b] İhrâk-ı kebir

Bin yüz altmış üç senesi be-hesâb-ı rûznâme-i Kânûn-ı Sânî’nin yigirmi 

beşinci ve sene-i mezbûrun mâh-ı Saferü’l-hayr’ın yigirmi altıncı çehârşen-

bih gicesi sâ‘at beşde iken Kapan-ı Dakîk ’e karîb Küçükpâzâr  nâm mahalde 

bir hâne, hâne sâhibi hâtûnun hânesine tennûrı tutuşup der-akab hânesinin 

tavanına isâbet ile bi-emrillâhi Te‘âlâ bir âteş zuhûr, rûzgâr şedîd bulunmağla 

civârda vâki‘ mahallât hânelerine isâbet, der-akab üç kol olup bir tarafı yeni-

çeriyân-ı Dergâh-ı Âlî Ağa Kapusı  tarafına doğrı yüriyüp bir tarafı aşağıdan 

yukaru Süleymâniyye  Bîmârhânesi’ne doğrı gelüp, bir tarafı Vefâ  Meydânı 

tarafına yüriyüp her tarafdan söğündürmeğe ne kadar sa‘y ü ihtimâm olundı 

ise kat‘â müfîd olmayup Ağa Kapusı tarafı aşağıdan yukaru fi’l-cümle hâne-

ler muhterik ve Ağa Kapusı bi’l-külliye muhterik olup ol mahalde kat‘ ve 

orta kolı aşağıdan yukaru mecmû‘î kebîr ü sağîr hâneler muhterik, nihâyet 

Defterdâr-ı sâbık merhûm Âtıf Efendi Sarâyı  dahi muhterik olup ol mahal-

de kat‘. Vefâ Meydânı tarafına yüriyen âteş dahi merhûm Maktûl Kapudân 

Mustafâ Paşa  bakçasında köşkleri ve hâneleri bi’l-cümle muhterik, civârında 
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birkaç hâneler dahi ihrâk bi’n-nâr, nihâyet Vefâ Hammâm[ı] tarafında ol 

mahalde kat‘ olunmağla ihrâk-ı mezbûr gicede ibtidâ zuhûrında çehârşenbih 

güni vakt-i zuhra446 karîb müntafî olup on beş sâ‘at mikdârı ihrâk, ber-vech-i 

tahmîn kebîr ü sağîr ihrâk olunan hânehâ ve sarâylar altı bin mikdârı olmağ-

la nice ibâdullâhın eşyâları dahi mahzenlerde ihrâk ve ekseriyyâların ecnâs-ı 

muhtelife yağma eylemişlerdür. Ağa Kapusı’nın ibtidâ binâsı merhûm ve 

mağfûrun-leh câmi‘ sâhibi Sultân Süleymân  aleyhi’r-rahmetü ve’l-ğufrân haz-

retlerinin binâsı olmağla ol mahalden berü böyle ihrâk vâki‘ olmayup, bu 

def‘a ol devletlünün binâsı olan Ağa Kapusı  dahi bi’l-külliye ihrâk, bi-emril-

lâhi Te‘âlâ ol mahalde âteş dahi müntafî oldı.

İhrâk-ı hâne-i eş-Şeyhu’l-İslâm Efendi der-kurb-ı Bâğçekapusı,  fî 14 

Ra, sene 1163, yevmi’l-cum‘airtesi gicesi, sâ‘at fî 9.

Mâh-ı mezbûrda târîh-i varakada hâne-i mezbûrun kahve odasında bir 

ehl-i keyf kimesne yatur iken bi-emrillâh âteş zuhûr idüp cümlesi hâb-ı râ-

hatda bulunup âteşin kesreti zuhûr idüp hâne-i mezbûrun haremine isâbet 

idüp, şöyle ki; kuşca cânların tahlîse medâr olmayup vaktâki Yeniçeri Ağası 

çukadârlarından bir ağa çukadârı Hazret-i eş-Şeyhu’l-İslâm Efendi’ye arka-

sına yüklenüp selâmete çıkarup, hanım hazretleri dahi Hakk Te‘âlâ hıfz ile 

yalın ayak ve üstindeki libâslar dahi ba‘zı yirleri yanarak gücile çıkarmışlar-

dur. Ve biraz câriyeler dahi bulunmaduğından ihrâk içinde kalmışlardur. 

Ve biraz atlar dahi ihrâk bi’n-nâr olmuşdur. Cevâhire müte‘allik ve sîm [ü] 

zere ve libâsa müte‘allikler kat‘â çıkmayup hemân kuşca cânların gücile çı-

karmışlardur. İhrâk-ı hâne-i mezbûre ittisâlinde İsmâ‘îl Efendi  merhûmun 

haremi tarafı yıkılup anda def‘ oldı. Hakk Te‘âlâ böyle musîbeti kulları 

başına virmeyüp gadabından yine kendüne sığındık, âmîn.

Ba‘zı tebdîlât-ı tevcîhât

Çavuşbaşı olan Kara Osmân Ağa ’nın oğlının oğlı Uzun İbrâhîm Ağa  

kethudâ-i Sadr-ı Âlî olmuşdur, fî 4 R, yevm-i penşenbih. Çavuşbaşılık 

Hâcî Mehemmed Ağa ’ya tevcîh olundı, fî 4 R, sene 1163. Monlâcık-zâde 

Alî Ağa  sipâhîler ağalığı rütbesiyle mesrûr, hil‘at-i fâhire ilbâs buyuruldı, 

evâ’il-i Cemâziye’l-evvel, sene 1163.

446 Metinde ره
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Def‘aten ihrâk-ı kebîr

Bin yüz altmış üç senesinin mâh-ı Cemâziye’l-ûlâ’nın yigirmi yedinci 

pazarirtesi gicesi mâh-ı Nîsân’ın on altıncı gicesi ve keferelerin paskalyaları-

nın ikinci gicesi yevm-i mezbûrenin gicesi sâ‘at dört buçukda iken bi-emr-i 

Hudâ Vâlide Hânı ’nın kapusının karşusındaki tahtalu hândan âteş zuhûr 

idüp şedîd rûzgâr ile Mercân Câmi‘ -i şerîfi kurbında iken âteşi teskîn olun-

dı mülâhazasıyla Sadr-ı A‘zam hazretleri ve Kapudân Paşa hazretleri ve 

ocak ağaları ve zâbitânlar herkes yirlü yirine gelüp henûz bir fincân kahve 

içer ve içmez iken tekrâr âteş çârşû içinde ve Yorgancılar  içinde ve Sipâh-

çârşûsı ve Bitpâzârı  âteş her tarafa zuhûr idüp söğünmesi müşkil ve bu 

esnâda dekâkînler yağmalanur diyü kapuları açılmayup sonra açıldıkdan 

sonra dahi işe yaramayup, ibtidâ Sakā Çeşmesi’nde zuhûr iden âteş Mer-

cân Çârşûsı ve Sırt  Hammâmı ve Haffâflar  ve Sipâh çârşûsı ve Bitpâzârı ve 

Yorgancılar ve Gedikpaşa ’daki Yahyâ Paşa  hânesine gelüp dayanmışdur. Ve 

Okcılar  ve Kuşpâzârı  dahi hâneler,447 dekâkînler mecmû‘ısı ihrâk bi’n-nâr 

olmuşdur. [361a] Değme bir kimesne eşyâsından ve akçasından alamayup 

çokı yağmaya gitmiş dirler, katı çok hasâret olmuşdur. Ba‘zı kimesneler-

den şöyle mesmû‘umuz oldı ki, Üsküdar  şehrini Kürd  eşkıyâsı zabt idüp 

sonra kul kethudâsı ta‘yîn idüp Üsküdar’da ne kadar Kürd var ise teftîş ve 

tefahhus idüp evli olanları dahi ıyâli [ve] evlâdları ile ihrâc ve memleket-

lerine nefy olunmuş idi. Zâhiren bunlar gelüp birer takrîbile çârşû bekçi-

si oldukda, “Bu yangın zuhûrında bunlar dahi her tarafdan âteş virdiler 

diyü intikām alınmışdur.” dirler. Ammâ esnafın gāyetle tama‘ı gālib olup, 

âyâ Hakk Subhânehû ve Te‘âlâ ne yüzden emri olmuşdur, yine Rabbü’l-

Âlemîn bilür. Ber-vech-i tahmîn bin yedi yüz mikdârı dekâkîndür, hâneler 

dahi katı vâfir dirler, ma‘lûm değildür.

Azl-i Yeniçeri Ağası, fî 24 Ca, sene 1163, yevm-i pençşenbih

Yeniçeri Ağası’nın sebeb-i azli vâki‘ olan ihrâkda yeniçeri ağalarına ve 

zâbitânelerine inkıyâd itmeyüp ve parmakkapuların dahi açdırmayup ve 

sonra açıldıkda her biri dekâkînlerin kilîdlerin kırup yağmaya şürû‘ idüp 

halkın cümle eşyâsın yağmalanup katı cüz’î şey ihrâc olunup ve ba‘zı dük-

447 Devamındaki bir kelime mürekkepli olduğundan latinize metnimizde eksiktir.



508 METİN

kân sâhibleri kat‘â bir şey eline girmeyüp azli îcâb itmekle, hâlâ Kul Kethu-

dâsı Emîr İsmâ‘îl Ağa ’ya yeniçeri ağalığı mâh-ı Cemâziye’l-ûlâ’nın yigirmi 

dördünci güni pençşenbih güni hil‘at-i fâhire ilbâs buyurulmuşdur.

Tevcîhât-ı kādî-asker-i Rûmili,  fî 12 C, sene 1163. Rûmili Kādî-askeri 

Abdullâh Efendi  sâbıkā Îrân  kādî-askeri idi, azl olunup Dâmâd-zâde Efen-

di hazretleri Rûmili kādî-askeri olup semmûr kürk ilbâs olundı.

Tevcîhât-ı ağa-i silâhdârân, fî 13 C, sene 1163. Târîh-i mezbûrda En-

derûn -ı Hümâyûn ’dan ber-murâd olan, ser-bevvâbânlığla, Atîk Abdülbâkî 

Ağa  azl olunup mansûbı re’îs kethudâsı Mustafâ Ağa ’ya virildi.

Tevcîhât-ı emîn-i Tersâne-i Âmire, fî 17 C, sene 1163. Sâbıkā defterdâr 

olan Acemkılıcı-zâde  Siroz ’da ıtlâk olunup Âsitâne ’ye duhûlinden sonra 

târîh-i mezbûrda Tersâne-i Âmire emînliğine hil‘at-i fâhire ilbâs buyurılup 

Tersâne-i Âmire emîni olan Abdullâh Efendi ’ye dahi darbhâne emînliği ile 

hil‘at-i fâhire ilbâs buyurılup beyne’l-akrân mesrûr oldılar. Mezbûr Abdul-

lâh Efendi muhterik olan çârşû-yı dekâkînlere yine binâ emînidür.

Tevcîhât-ı Şeyhu’l-İslâm Efendi, fî 27 C, yevm-i salı, sene 1163. Kara 

Halîl Efendi -zâde şeyhu’l-İslâmlıkdan azl olunup bütün haremiyle ve et-

bâ‘ıyla Bursa ’ya nefy ve nasb-ı eş-şeyhu’l-İslâmlık Hafsa  vak‘asında vâki‘ 

olan maktûl Şeyhu’l-İslâm’ın oğlı Murtazâ Efendi  şeyhu’l-İslâmlığa beyaz 

çukya kaplu sırt semmûr kürk ilbâs olundı. Mora ’daki Yeğen Alî Paşa ’ya 

Rûmili  vâlîliği, Rûmili vâlîsi olan Ahmed Paşa ’ya Mora tevcîh olunmuşdur.

Ba‘zı tevcîhât ve tebdîlât, fî 24 Ş, sene 1163, yevm-i salı, 

beyne’s-salâteynde vâki‘ olmuşdur

Hâlâ defterdâr makāmında kā’im olan Memiş Efendi  semmûr kürk il-

bâs buyurılup Kethudâ Beğ hizmetinde istihdâm olunmuşdur. Defterdâr-

lık, Tersâne-i Âmire hizmetinde olan Acemkılıcı-zâde  Behcetî Mehemmed 

Efendi  defterdârlık hizmetinde yine hil‘at-i fâhire ile mesrûr olmuşdur. 

Uzun Beğ İbrâhîm Ağa  kethudâlıkdan azl, Tersâne-i Âmire emînliğine 

hil‘at-i fâhire ilbâs buyurulmuşdur.

Tevcîhât-ı erbâb-ı mansûb der-huzûr-ı Hazret-i Sadr-ı Âlî, fî 6 L, sene 

1163, yevm-i pazarirtesi, rûz-ı sâ‘at yekûn: 12.
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Mukarrer olup hil‘at-i fâhire ilbâs buyurulanlardur ki, kayd olunmuşdur:

Hazret-i Kethudâ Beğ Memiş Ağa çuka ferâceye kaplu sırt semmûr 

kürk ilbâs-şüde.

Acemkılıcı-zâde  Defterdâr Mehemmed Efendi  hil‘at-i fâhire ilbâs-şüde.

Mâliye tezkirecisi muvakkat olmağın Osmân Kethudâ-zâde’ye hil‘at-i 

fâhire ilbâs-şüde.

Başbâkî kulı, ser-bevvâbîn-i Vezîr-i mükerrem merhûm Hasan Paşa  

dâmâdı Abdî Ağa ’ya hil‘at-i fâhire ilbâs-şüde.

Sipâh  Ağası Monlâcık-zâde Alî Ağa ’ya hil‘at-i fâhire ilbâs-şüde.

Silâhdâr ağası, Re’îs Kethudâsı Mustafâ Ağa ’ya hil‘at-i fâhire ilbâs-şüde. 

Topcıbaşı Ağa’ya hil‘at-i fâhire ilbâs-şüde. 

Ve Top Arabacıbaşı Ağa’ya hil‘at-i fâhire ilbâs-şüde.

Bölükhâ-i erba‘a ağaları hil‘at-i fâhire [ilbâs-şüde].

Abdullâh Ağa’ya hil‘at-i fâhire ilbâs olmuşdur. 

Cebecibâşı [ilbâs]-şüde.

Ancak gurebâ-i yemîn Mustafâ Ağa ’ya tevcîh olunup hil‘at-i fâhire ilbâs 

olunmuşdur.

[361b] Ser-çavuş Ağa’ya hil‘at-i fâhire ilbâs-şüde.

Re’îsü’l-Küttâb Efendi’ye hil‘at-i fâhire ilbâs-şüde.

Tezkire-i Evvel Efendi hil‘at-i fâhire ilbâs-şüde.

Tezkire-i Sânî Efendi hil‘at-i fâhire ilbâs-şüde.

Nişâncı Sa‘îd Efendi ’ye hil‘at-i fâhire ilbâs-şüde.

Şıkk-ı Sânî Defterdârı olan Göynükli Ahmed Efendi ’ye hil‘at-i fâhire 

ilbâs-şüde.

Şıkk-ı Sâlis defterdârlığı Moskov Sâlih Efendi ’ye hil‘at-i fâhire ilbâs-şüde.

Emîn-i Matbah Mehemmed Emîn-zâde Hüseyin Ağa ’ya hil‘at-i fâhire 

ilbâs-şüde.

Emîn-i Cev-i Şehriyârî Mustafâ Ağa ’ya hil‘at-i fâhire ilbâs-şüde.

Kassâbbaşı Ağa’ya hil‘at-i fâhire ilbâs-şüde. 

Masraf-ı Şehriyârî Ahmed Efendi ’ye hil‘at-i fâhire ilbâs-şüde. 

Muhâsebe-i Haremeyn hil‘at-i fâhire ilbâs-şüde. 

Mukāta‘a-i Haremeyn hil‘at-i fâhire ilbâs-şüde.
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Teşrîfâtî İzzî448 Efendi ’ye hil‘at-i fâhire ilbâs-şüde.

Başmukāta‘a Kıbleli-zâde Mahmûd  Beğ hil‘at-i fâhire ilbâs-şüde. 

Yine yevm-i mezbûrda gayr-ı ez-tevcîhât:

Defter-i Hâkānî Mehter Yûsuf Ağa  yeğeni [...] Efendi’ye hil‘at-i fâhire 

ilbâs-şüde.

Rûznâmçe-i evvel Matbah Emîn-i sâbık Halîl Efendi ’ye.

Başmuhâsebe Âmedci birâderi Yûsuf Efendi ’ye.

Anadolı  muhâsebeciliği Elmâs Paşa -zâde Mustafâ Efendi ’ye hil‘at-i fâ-

hire ilbâs-şüde. Yeniçeri efendiliği Subhî Efendi ’ye hil‘at-i fâhire ilbâs-şüde.

Mukābele-i süvârî [...] hil‘at-i fâhire ilbâs-şüde.

Cizye muhâsebeciliği Emîn Mehemmed Beğ ’e hil‘at-i fâhire ilbâs-şüde.

Küçük rûznâmçe Çelebi Mehemmed Ağa -zâde İsmâ‘îl Efendi ’ye hil‘at-i 

fâhire ilbâs-şüde.

Sipâh  kitâbeti İzzet Paşa -zâde dâmâdı Mustafâ Efendi ’ye hil‘at-i fâhire 

ilbâs-şüde.

Silâhdâr kitâbeti Defterdâr Efendi birâderi İbrâhîm Efendi ’ye. 

Acemkılıcı-zâde  tersâne emînliği Sopasalan Ahmed Efendi ’ye.

Cebeciler kitâbeti Kethudâ Beğ kâtib[i] Alî Efendi ’ye hil‘at-i fâhire il-

bâs-şüde.

Bârûthâne  [...].

Tophâne  Nâzırı Murtazâ Efendi ’ye hil‘at-i fâhire ilbâs-şüde.

Gelibolu  bârûthânesi Hasan Ağa ’ya ve İstanbul  Hâcî Hamza ’ya.

Ve ba‘zı sadaka mansûbları ru’ûs-ı hümâyûn yedlerine teslîm olunup 

surreler dahi sene-i sâbık üzre virilmişdür.

Büyük Kal‘a ve Küçük Kal‘a, İstanbul  mukāta‘ası, Bursa  mukāta‘ası, Av-

lonya  mukāta‘ası, Kefe  mukāta‘ası, başmukāta‘a, sergi nâzırı, kâğız-ı bîrûnî 

ve kâğız-ı enderûnî ve târîhcilik ve Kethudâ Beğ kitâbeti Hazîne Kâtibi Alî 

Efendi ’ye ve sâ’ire virilmişdür. Ve ba‘zı ma‘zûlîn hâcegânlar alâ-merâtibi-

him surreler virilmişdür.

448 Metinde ّ
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Azl-i İstanbul  kādîsı, fî gurre-i Za, sene 1163, müddet-i zabt-ı eyyâm 

yekûn: 14.

Ma‘zûl olan İstanbul  Kādîsı Efendi Mahmûd Efendi  merhûmun ev-

lâdlarından Yahyâ Efendi  dimekle ma‘rûf, “İstanbul habbâzîn esnâflarına 

rûz-merre iktizâ iden hınta Dakîk Kapanı ’ndan sefâ’inlerden ihrâc ve tevzî‘ 

olunagelmekle mezbûrun sebeb-i azli hınta olmuş olur.” diyü mesmû‘u-

muz böyle şöhret virilmişdür.

Ba‘zı tevcîhât, fî 10 Za, sene 1163, yevm-i pazar

Yevm-i mezbûrda ale’s-seher Şıkk-ı Evvel olan Acemkılıcı-zâde  Behcet[î] 

Mehemmed Efendi  mansûbından azl ve Alâ’iyye  mansûbı ile iki tuğ kendü-

ye ihsân ve hil‘at-i fâhire ilbâs buyurılup birâderi Bekir Beğ  kethudâsı ve oğlı 

hazînedârı ve etbâ‘ları ile Makrohori 449 nâm mahalde giceleyüp ale’s-seher 

aceleten gidüp Gelibolı ’ya varup Gelibolı’dan mansûbına gitmek üzre fer-

mân-ı âlî sâdır olmuşdur. Defterdârlık mansûbı, Tersâne-i Âmire olan Sopa-

salan Ahmed Efendi  defterdârlık hizmetinde olmak üzre hil‘at-i fâhire ilbâs 

olunmuşdur. Ve Tersâne-i Âmire emînliği, Rakîm Mehemmed Efendi  Tersâ-

ne-i Âmire emîni olmuşdur. Ve yevm-i mezbûrda biraz hırsuzlar getürilüp ve 

ba‘zı mahallerde kimisi salb ve kimisi katl olunmuşdur, ve’s-selâm.

Be-avdet-i donanmayı dâhil-i Âsitâne  ve ma‘a-hazîne-i 

Mısr-ı Kāhire  dâhil-i Âsitâne

Bin yüz altmış üç senesinin mâh-ı Zi’l-hicce-i şerîfin gurresi pazar güni 

şarkî rûzgâr bi-emr-i Hudâ mütemâdî olup eyyâm dahi müsâ‘ade olmağla 

donanma-yı hümâyûn kalyonlarından Kapudâne-i hümâyûn kalyonı ile 

Kapudân-ı Deryâ olan Vezîr-i mükerrem Ebûbekir Paşa  hazretleri yevm-i 

mezbûrda Kurşunlı  Mahzen[i] kurbına kalyon-ı mezbûr lenger-endâz 

olup Kapudân Paşa hazretleri kalyondan çıkup Vezîr-i A‘zam hazretleri-

ne mülâkî olmuşlardur. Ve yevm-i mezbûrda Mısr-ı Kāhire hazînesi dahi 

gelüp Üsküdar ’a nüzûl ve çekdürme süvâr olup hazîne-i mezbûrı çekdür-

meye tahmîl idüp Sarây-ı Hümâyûn’a nakl olundı. Ve eyyâm-ı Kāsım dahi 

mâh-ı mezbûrun altıncı günine musâdif olmuş idi. Kapudân Paşa hazret-

lerinin atîk kethudâsı Süleymân Ağa  dimekle.450 

449 Metinde ره ه 
450 Burada ifade yarım bırakılmıştır.
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Bu hakîr kalyon-ı mezbûra varup mezbûr ile mülâkî oldukda gāyetle 

iş-güzâr olduğına binâ’en Paşa hazretleri mezbûrı Mekke -i Mükerreme’de 

binâ emîni, Medîne -i Münevvere’de dahi vâfir ta‘mîrât ve Yemen ’e dahi 

irsâl, altı ay dahi Yemen’de meks [ü] ikāmet olup ve Mora  Adası’nda Trâb-

lusa’da451 câmi‘ suları ve dükkânlar müceddeden yapdırılup mezbûrun 

nezâretiyle ve istikāmet ile olmuşdur, fî gurre-i Z, sene 1163.

[362a] İlçi-i Dubrovenedik  ve bâ-teslîm-i cizye Hazîne-i Âmire, 

fî 15 M, sene 1164. Ve ba‘zı ricâle dahi hil‘at-i fâhire

der-huzûr-ı hümâyûn

Târîh-i mezbûrda ve eyyâm-ı mezkûrda Dubrovenedik  ilçisi gelüp üç 

senede bir kānûn-ı kadîm üzre mu‘ayyen olan cizyelerin teslîm-i Hazîne-i 

Hümâyûn olmak üzre, işbu sene-i mübârekede dahi yigirmi beş bin altı 

yüz otuz bir gurûşı Dîvân-ı Hümâyûn’da beyâz akça olmak üzre teslîm-i 

Hazîne-i Hümâyûn idüp eski Dîvânhâne’de it‘âm olunup, ba‘dehû hil‘at-i 

fâhireler ilbâs olundı. Çünki yevm-i mezbûrda arz iktizâ itmekle ibtidâ-

ki menâsıb olanlar be-her-hâl arza girüp hil‘at-i fâhire ilbâs buyurulmak 

mu‘tâd olmağın Kapudân-ı Deryâ olan Ebûbekir Paşa  hazretleri arza girüp 

sırt semmûra kaplu serâser[e] kürk ilbâs buyuruldı. Ve Hazret-i Defterdâr 

Ahmed Efendi  dahi hil‘at-i fâhire ilbâs olundı. Defter-i Hâkānî olan Yeğen 

Mustafâ Efendi  dahi ve Yeniçeri Efendisi Subhî Efendi  dahi hil‘at-i fâhire 

ilbâs buyuruldı.

İbtidâ bi-emr-i Hudâ kar yağdı

Bin [yüz] altmış dört senesinin mâh-ı Muharremü’l-harâm’ın yigirmi 

üçünci güni ve Kânûn-ı Evvel’in on ikinci güni bi-emr-i Hudâ şol kadar 

kış olup şehr-i İstanbul ’da bir buçuk karış kadar yağup sovuk ise gāyetle so-

vuk ve saçaklarda dahi buzlar zuhûr idüp Erzurum  hevâlarından bu sene-i 

mübârekede “Erzurum hevâsına dönmüşdür.” diyü bilenlerden mesmû‘u-

muz olmuşdur.

Bi-emr-i Hudâ kar zuhûrı ibtidâ-i erba‘în, fî 23 M, sene 1164. Er-

ba‘înin ibtidâsında ve mâh-ı Muharremü’l-harâm’ın yigirmi üçünci çehâr-

451 Metinde  ه
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şenbih gicesi bi-emr-i Hudâ kar yağma[ya] başlayup iki karış mikdârı kar 

yağup, yevmen fe-yevmen ziyâdesiyle dahi sovuklar olup sovuklarda yaya 

ve atlu ata süvâr olup süvâr olan dahi atdan inüp piyâde olup, piyâde olan 

dahi azîm zahmet çeküp ve eyyâm-ı şitâ mütemâdî olup çok kimesneler, 

“Bu sene-i mübârekede bu mertebe kış olmamışdur ve görmedik.” diyü 

cevâb itdiler. Ve bu kış eyyâmında galebe dîvân olup, fî 7 S, sene 1164, 

bir kıst mevâcib ihrâc-ı mevâcib-i reşen sene 1163. Erbâb-ı dîvân zah-

met çekmişlerdür ve bu kış ve gāyetle sovuklar ve buzlar olup mâh-ı Sa-

ferü’l-hayr’ın on üçünci güni ve erba‘înin yigirmi sekizinci güni ve mâh-ı 

Kânûn-ı Sânî’nin ibtidâsı pazarirtesi güni bi-emr-i Hudâ hevâ tebdîl olup 

güneşi gördiler. Hakk Te‘âlâ cümle Ümmet-i Muhammed ’e hayrlar ihsân 

eyliye. Âmîn, bi-hurmeti Seyyidi’l-Mürselîn.

Dergâh-ı Âlî Yeniçeri Ağası olan Ahmed Ağa ’ya üç tuğ ile şeref-yâb olup 

Sayda  mansûbı ile beyne’l-akrân mesrûr olup serâsere kaplu sırt semmûr 

kürk ilbâs buyurdılar. Nu‘mân Ağa’ya ve Yeniçeri Ağası Kul Kethudâsı 

olup tertîb-i ocak mu‘tâd-ı kadîm üzre alâ-merâtibihim mesrûr oldılar, fî 

10 S, yevmi’l-cum‘a, sene 1164.

Ve tahrîr olunduğı üzre olmuşdur. Bir [i]ki gün güneş olup ve sonra 

tekrâr erba‘înin otuz yedi güninde yine bi-emr-i Hudâ azîm kar yağup ve 

bu def‘ada vâfir dîvârlar yıkılup vâfir hâneler yıkılmışdur. Ve sovuklar mü-

temâdî olduğı hasebile yağan kar erimeyüp ve hevâ dahi açılmayup, tâ ki 

hamsînin dokuzuncı günine gelinceye [dek] kar erimeyüp ba‘dehû tedrîc 

ile erimeğe başladı. Velâkin bi-emr-i Hudâ Anadolı ’da gāyetle kaht olup, 

“Çekirge müstevlî olduğı hasebiyle vâfir âdem açlıkdan helâk olmuşlar.” 

diyü mesmû‘umuz olmuşdur. İstanbul ’da yetmiş beş dirhem nân bir akça, 

lahm kıyyesi altı parayadur.

Fî 8 Ra, sene 1164. Ba‘zı tevcîhât der-bâb-ı Sadr-ı Âlî huzûr-ı Sadr-ı Âlî 

yevm-i pazar, fî 20 S, sene 1164.

Hâlâ Kapudân Ebûbekir Paşa  hazretleri, Cidde  Vâlîsi Osmân Paşa  haz-

retleri fevt olmağla Kapudân hazretlerine bâ-hatt-ı hümâyûn ihsân ve tev-

cîh buyurulmağla serâsere kaplu sırt semmûr kürk ilbâs buyurulmuşdur 

ve kapudânlık İç-[il] Vâlîsi olan Durak Mehemmed Paşa  hazretlerine ka-
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pudânlık ihsân buyurılup müjde haberi gitmişdür ve İç-il ’i iki tuğlı Mîr-i 

Mîrân’a ihsân buyurılup hil‘at-i fâhire ilbâs buyurulmuşdur. Ve Sipâhîler 

Ağası olan Monlâcık-zâde Alî azl ve yirine Akkirmânlı İbrâhîm Ağa  sipâhî-

ler ağalığına hil‘at-i fâhire ilbâs buyurulmuşdur. 

Def‘a[ten] tevcîhât-ı Kethudâ Beğ-i Hazret-i Sadr-ı Âlî ve Defter-

dâr Efendi. Bin yüz altmış dört senesinin mâh-ı Rebî‘u’l-evvelî’nin ikinci 

cum‘airtesi beyne’s-salâteynde hâlâ Şehr Emîni olan Nazîf Mustafâ Efendi  

kethudâ beğ olup çukya kaplu sırt semmûr kürk Veliyyü’n-ni‘am hazretle-

ri ilbâs buyurmuşlar. Ve Defterdâr Efendi, rûznâmçe-i hümâyûn kaleminin 

kîsedârı olan Alî Efendi -zâde [...] Efendi defterdâr olup hil‘at-i fâhire ilbâs 

buyurulmuşdur. Ve Kethudâ-i sâbık Memiş Efendi  Bozcaada’ya ve Defter-

dâr-ı sâbık Sopasalan Efendi Midillü  Adası’na menfâ. Velâkin menf[â]ların

birisi Timürkapu ’da meks ve biri dahi Filorin ’de meks, nice su’âller iktizâ 

ider ise ba‘dehû fermân-ı cihân iden mahallere revâne olalar, el-uhdetü 
ale’r-râvî.

Kapudân-ı Deryâ hil‘at-i fâhire, fî 15 Ra, sene [11]64. Bin yüz altmış 

dört senesinin mâh-ı Rebî‘u’l-evvelî’nin on beşinci pençşenbih güni Durak 

Mehemmed Paşa  hazretleri İç-il  mansûbından avdet idüp târîh-i mezbûrda 

Âsitâne ’ye dâhil ve huzûr-ı Hazret-i Sadr-ı Âlî’de serâsere kaplu sırt sem-

mûr kürk ilbâs buyurılup Tersâne-i Âmire’ye varup tebrîk, Tersâne-i Âmire 

ricâli tebrîk eylediler.

[362b] Beyne’l-ecmârât vâki‘ olan bi-emr-i Hudâ kar zuhûrında, fî 25 

Ra, sene 1164. Bin yüz altmış dört senesinin mâh-ı Rebî‘u’l-evvelî’nin yi-

girmi beşinci güni ve Şubat’ın onuncı güni yine vâfir kar zuhûr ve cemârî-

nin ikinci def‘asına musâdefe olmuşdur. Cebehânenin kapusı ve Cebecibaşı 

Ağa’nın odaları müceddeden binâsına şürû‘ olmuşdur, fî 25 Ra, sene 1164.

İhrâc-ı donanma-yı hümâyûn, fî 15 C, sene [1164]

Tersâne-i Âmire’de lenger-endâz olan donanma-yı hümâyûn kalyonları 

Bahr-i Sefîd  cânibine yine azîmet olundukda bin yüz altmış dört senesinin 

mâh-ı Nîsân’ın yigirmi üçünci güni ve mâh-ı Cemâziye’l-âhir’inin sekizin-

ci güni rûz-ı Hızır ve filandıra dahi baştarda-i hümâyûnda on ikinci cum‘a-

irtesi güni küşâde olup ve mâh-ı mezbûrun on beşinci güni pazarirtesi 
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kānûn-ı kadîm üzre Tersâne-i Âmire’den Hazret-i Vezîr-i mükerrem Der-

yâyî Kapudân Durak Mehemmed Paşa  alayı ile gelüp Yalı  Köşk’de serâsere 

kaplu sırt semmûr kürk ilbâs buyurılup, sâ’irleri hil‘at-i fâhire ilbâs olundı. 

Ve şenlik iderek Beşiktaş  Sarâyı  kurbında lenger-endâz oldılar.

Tevcîhât-ı Kādî-askerân, fî 2 Ş, sene 1164, yevmi’l-cum‘airtesi

Târîh-i mezbûrda Dürrî-zâde ’ye Rûmili  kādî-askerliği ve Anadolı  kā-

dî-askerliği Kara Bekir-zâde ’ye tevcîh ve sırt semmûr kürk ferâceye kaplu 

ilbâs buyurılup mesrûr olmuşlardur. Silâhdâr ağalığı dahi yevm-i mezbûr-

da Uzun İbrâhîm Beğ ki, sâbıkā Çavuşbaşı ve Sadr-ı A‘zam Kethudâsı olup 

ağalığı mezbûra hil‘at-i fâhire ilbâs buyurulmuşdur.

Azl-i Ağa-i Yeniçeriyân-ı Dergâh-ı Âlî, fî 4 Ş, sene 1164. Sâbıkā Kul 

Kethudâsı olup menfâ olunmuş idi, târîh-i mezbûrda gelüp Hasan Ağa  

dimekle ma‘rûf yeniçeri ağalığına hil‘at-i fâhire ilbâs olunmuşdur.

İhrâk-ı kebîr der-Âsitâne,  fî 9 Temmûz, fî 27 Ş, sene 1164

Bin yüz altmış dört senesinin mâh-ı Temmûz’un dokuzuncı güni ve 

mâh-ı Şa‘bân-ı şerîfin yigirmi yedinci salı güni sâ‘at on bir buçukda iken 

Sultân Mehemmed  Câmi‘-i şerîfi kurbında ârâstenin üsti tarafındaki hel-

vâcı dükkânından bi-emr-i Hudâ âteş zuhûr idüp şiddet-i rûzgâr ile üç 

dört kol olup.

Bi-emr-i Hudâ kar yağdı

Bin yüz altmış beş senesinin mâh-ı Rebî‘u’l-âhir’in yigirmi birinci gicesi 

ve cemerâtın tekmîlinden sonra, vaktâki Dîvân-ı Hümâyûn’a musâdefe ol-

mağla bir vâfir kar yağdı ve azîm soğucak olup kavî rûzgâr ile erbâb-ı dîvân 

zahmet çeküp ve yine furtına sâkin olup bi-emr-i Hudâ hevâ güzel oldı.

Azl-i Yeniçeri Ağası. Kul Kethudâsı [...] yeniçeri ağası olup kul ket-

hudâsı Samsoncıbaşı olup, Zağarcıbaşı nefy ve Kul Kethudâsı dahi nefy 

olmuşdur, fî 13 R, sene 1165.
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İhrâc-ı donanma-yı hümâyûn, fî 16 C, sene 1165

Bin yüz altmış beş senesinin mâh-ı Cemâziye’l-âhir’in on ikinci penç-

şenbih güni Kapudân-ı Deryâ olan Vezîr-i mükerrem Durak Paşa hazretle-

ri yevm-i mezbûrda ricâl-i Tersâne-i Âmire cem‘ olunup Feth-i Şerîf kırâ’at 

olunup ve kurbânlar zebh olunup başdardaya du‘â ile filandıra asıldı. Ve 

mâh-ı mezbûrun on altıncı yevm-i pazarirtesi donanma-yı hümâyûn alay 

gösterüp Yalı  Köşki’nde şevketlü Hünkârımız seyr [ü] temâşâ idüp Vezîr-i 

A‘zam efendimiz hazretlerine serâsere kaplu sırt semmûr kürk ilbâs ve Haz-

ret-i Şeyhu’l-İslâm Efendi hazretlerine dahi beyâz çukya kaplu sırt semmûr 

kürk ilbâs ve Kapudân Paşa’ya dahi serâsere kaplu sırt semmûr kürk ilbâs 

ve ricâl-i tersâneyle dahi alâ-merâtibihim hil‘atler [ilbâs] olundı. Kalyon-

hâ-i donanma-yı hümâyûn kıta‘ât aded: 5. Mâh-ı mezbûrun rûz-ı Hızır’a 

üç gün vardı donanma ihrâcında.

[363a] İhrâk-ı kebîr, Gedikpaşa kurbında Sâbûncılar  Hânı’ndan

Bin yüz altmış beş senesi mâh-ı Şa‘bân-ı şerîfin altıncı güni, be-kavl-i 

rûz-ı tâmm Hazîrân’ın sekizinci pazar güni sâ‘at dokuz buçukda iken İs-

tanbul ’da Gedikpaşa mahalde vâki‘ Sâbûncılar  Hânı dimekle ma‘rûf hân-

dan bi-kazâ’illâhi Te‘âlâ âteş zuhûr, hân-ı mezbûr muhterik oldukda âteş 

etrâfına sirâyet ve iki kol olup; bir kol Dutlukapu  ve Gedikpaşa Hammâ-

mı etrâflar ve hammâm muhterik ve etrâfında olan hâneler Irgadpâzârı  

kurbında, Parmakkapu  kurbında ve Sinekli  Medrese’nin bir mikdârı ve 

Yahyâ Paşa  hazretlerinin sarâyının fevkānî bâğçesinde vâki‘ köşkleri ve bir 

tarafı ilçi İbrâhîm Paşa  Sarâyı dîvârına varınca fi’l-cümle ihrâk ve bir tarafı 

Gedikpaşa’dan aşağı olan kefere hâneleri ve meyhâneler ve Kadırga  Limanı 

kolluğı ve ense tarafında olan hâneler ve İbrâhîm Hân -zâdeler Sarâyı ve 

Kumkapu  iken hâricinde ve dâhilinde olan mecmû‘ hâne ve dekâkînler 

ihrâk, ba‘dehû Nişâncı Câmi‘i  tarafında doğrı olan hâneler, kal‘a dîvârına 

muttasıl olan hâneler fi’l-cümle ihrâk olup sâbıkā Defterdâr Cânibî Alî 

Efendi ’nin hânesi kurbında vâki‘ Küçükhammâm nâm mahalde kat‘ olun-

dı, fi’t-târîhi’[l-mezbûr].
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Hacc-ı şerîf-i Sadr-ı A‘zam Hazretlerinin Vâlidesi

Sâhib-i Devlet efendimizin vâlidesi kadın hazretleri ve efendimizin oğlu 

beğ hazretleri ve beğ hazretlerinin ehli sarâylı kadın hazretleri ve dâmâdı 

çelebi birâderi olmak hasebiyle Sâhib-i Sadr hazretlerinin ve ikişer câriyeler 

hizmetlerinde olmak üzre Büyük Sakābaşı’ya tenbîh, varup gelinceye dek 

ma‘iyyetinde olmak üzre, bin [yüz] altmış beş senesinin mâh-ı Receb-i şerî-

fin yigirmi yedinci cum‘airtesi güni Koska  furûnı kurbında sâkin oldukları 

hânelerinden hareket idüp Haydarpaşa  Bâğçesi İskelesi’nden çıkup doğrı 

hacc-ı şerîfe revâne oldılar. Allâhu Azîmü’ş-şân selâmetler vire cümle Üm-

met-i Muhammed  ile, âmîn. Harc-ı râh kîse elli nukūd ve ba‘zı vüzerâlara 

dahi mektûblar virilüp, “İkrâm oluna.” diyü. 

Hacc-ı şerîfe ubûr, Sâliha Sultân ’ın Vâlidesi

Sâliha Sultân  hazretlerinin vâlidesi kadın hazretleri bâ-hatt-ı hümâyûn 

ile Küçük Sakābaşı ma‘iyyetinde olmak üzre târîh-i mezbûrda bâlâda tah-

rîr olunduğı eyyâmda Başağası olan Kayserili Mehemmed Ağa  bu hakîrin 

hânesinde ve selâmlıkda oldukları beş gün müsâfirimiz olup, kadın hazret-

leri masraf-ı Şehriyârî’nin hânesinde oldukları hasebile ol gün hânemizden 

sâ‘at on birde iken hareket idüp azîm alay ile Ayrılık Çeşmesi ’nde mülâkî 

olup revâne oldılar, fî 27 Receb, sene 1165.

İhrâc-ı mevâcib, fî 14 Ş, sene 1165, kıst: 2

Yeniçeriyân-ı Âlî ocağına Kîse-i dîvânî, aded: 4.273

Zümre-i sipâhiyân ocağına Kîse-i dîvânî, aded: 557

Zümre-i silâhdârân ocağına Kîse-i dîvânî, aded: 638

Cebeciyân-ı Dergâh-ı Âlî Kîse-i dîvânî, aded: 512

Tersâne-i Âmire’nin levendât-ı mândegâhına Kîse-i dîvânî, aded: 54

Küsûr aded: 2.312
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Zelzele-i azîm

Bin yüz altmış beş senesinin mâh-ı Ramazân-ı şerîfin on dokuzuncı 

pazar gicesi ahşamdan sonra sâ‘at bire karîb olduğı vakitde bir azîm zelzele 

şehr-i İstanbul ’da vâki‘ olup vâfir bacalar yıkılup ve ba‘zı evlerin dîvârları 

dahi yıkılmışdur. Bir çeyrek kadar sürmüşdür.

Vefat-ı Sultân, Â’işe Sultân,  fî 17 Za, sene 1165

Bin yüz altmış beş senesinin mâh-ı Zi’l-ka‘de’nin on yedinci güni, salı 

güni ve mâh-ı Eylül’ün on beşinci güni merhûm ve mağfur Sultân Mustafâ  

merhûmun duhter-i pâkîze olan ve Sultân Mahmûd  Efendi mizin hemşî-

resi olan Â’işe Sultân  hazretleri, zevcesi Ebûbekir Paşa  hazretleri idi. Sultân 

merhûm olmazdan mukaddem Paşa-yı mûmâ-ileyh İnebahtı ’ya gönderil-

mişdi, bâ-hatt-ı hümâyûn ile. Şâh Çoban  kurbında sarâyı ve Beşiktaş ’da 

iskeleye muttasıl olan yalısı ve Sultân Mahmûd  Efendi mizin küçüği idi, 

rahmetullâhi aleyh[â] [363b] olup, merhûme Â’işe Sultân  Zeyre[k]’deki 

sarâyda idi, zevce[si] Ebûbekir Paşa  hazreti kendüden mukaddem İç-il  

mansûbı üzerinde iken vefât itmiş idi, gayrı kimseye virilmeyüp âhirete 

dul iken vefât itmişdür.

Teşrîf-i Pâdişâh-ı âlem-penâh hazretleri. Târîh-i mezbûrda Dîvân-ı 

Hümâyûn olup Beşiktaş  Sarâyı ’ndan Topkapusı ’na nakl buyurdılar, fî 17 

Za, sene 1165.

Tevcîhât-ı Kethudâ Beğ-i Hazret-i Sadr-ı Âlî, fî 10 M, sene 1166

Bin yüz altmış altı senesinin mâh-ı Muharremü’l-harâm’ın dokuzun-

cı cum‘a güni ikindiye karîb Vezîr-i A‘zam Kethudâsı Nazîf Mustafâ Beğ  

kethudâ beğlikden azl olunup irtesi cum‘airtesi güni hakkında fermân-ı 

âlî sudûr itmeğin Edirne ’de ikāmet itmek üzre yanına Dîvân-ı Âlî çavuş 

ağaları ta‘yîn olunup revâne oldı.

Der-nasb

Târîh-i mezbûrda hâlâ Tersâne-i Âmire Emîn[i] olan İzzet Paşa  dâmâdı 

Mustafâ Beğ  olmuşdur. Hakk Te‘âlâ kendüye tevfîk vire. Tersâne-i Âmire 
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emînliği merhûm olan Re’îs Mustafâ Efendi ’nin dâmâdı ki, sâbıkā Yeni-

çeri Efendisi olup bu def‘a tersâne emânetliğine hil‘at-i fâhire ilbâs olunup 

murâdına irmişdür, Ebûbekir Efendi ’dür.

İhrâc-ı mevâcib, fî 21 M, yevm-i salı, sene 1166;

vâcib-i mevâcib-i reşen, sene 1165

Bin yüz altmış altı senesinin mâh-ı Muharremü’l-harâm’ın yigirmi bi-

rinci salı güni bütün kulun müstahakk oldukları mevâcib ihrâc olunup 

ulûfeleri virildi. Bütün ocakların mevâcib ulûfeleri iki bin yüz on dokuz 

kîse-i dîvânîdür. Kîse-i dîvânî: 2.119 küsûr.

Kar yağdı

Bin yüz altmış altı senesinin mâh-ı Saferü’l-hayr’ın üçünci güni kar yağ-

dı ve gāyetle bir [i]ki kaç gün mukaddem sovuklar oldı, fî 3 S, sene 1166.

Tersâne-i Âmire’nin donanma-yı hümâyûn kalyonları geldi

Fî 8 S, yevm-i pençşenbih, sene [1]166. Misli sebkat itmeyüp bu sene-i 

mübârekede böyle eğlenüp kaldığı yok idi donanma-yı hümâyûn kalyonları.

Bin yüz altmış altı senesinin mâh-ı Saferü’l-hayr’ın onuncı cum‘airtesi 

güni ve Kânûn-ı Evvelî’nin altıncı güni donanma-yı hümâyûn kalyonları 

ve çekdürmeleri ile Yalı  Köşki’nde şevketlü Pâdişâh-ı âlem-penâh hazret-

leri teşrîf buyurup, Deryâ Kapudânı olan Mehemmed Paşa  mîr-i mîrân 

hazretleri huzûr-ı hümâyûna gelüp selîmî ile hâk-i pây-ı devlete yüz sürüp 

hil‘at-i fâhire ilbâs buyurılup azîm şenlikler idüp ricâl-i tersâne ve Kapudâ-

ne-i hümâyûn Kapudânı Süleymân Kapudân  ve sâ’irleri dahi hil‘at-i fâhire 

ilbâs buyurılup güzel hevâyla Tersâne-i Âmire’[ye] nüzûl ve lenger-endâz 

oldılar. Ve Sadr-ı A‘zam hazretleri dahi ve Şeyhu’l-İslâm Efendi hazretleri 

dahi kürkler ilbâs buyurulmuşdur.

An-kırâ’at-i Mevlûdü’n-Nebî sallallâhu Te‘âlâ aleyhi ve sellem, 

der-sene 1166

Kırâ’at-i Mevlûdü’n-Nebî sallallâhu Te‘âlâ aleyhi ve sellem kadîmden 

mâh-ı Rebî‘u’l-evvelî’nin on ikinci güni Sultân Ahmed  Hân aleyhi’r-rahmetü 
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ve’l-ğufrân Câmi‘-i şerîfinde kırâ’at olunagelmekle, işbu bin yüz altmış altı 

senesi Rebî‘u’l-evvelî’nin on ikinci güninde ba‘zı mevâni‘-i Devlet-i Aliyye  

iktizâsıyla yevm-i mezbûr meks olunup ferdâsı güni ki yevm-i pençşenbih 

güni sâ‘at iki buçukda Sultân Ahmed Câmi‘ -i şerîfinde cem‘ olunmağa ricâl-i 

devlete Sadr-ı A‘zam Kapusı tarafından dîvân çavuşlarıyla da‘vet tezkireleri 

gönderilüp yevm-i mezbûrda câmi‘-i şerîfe cem‘ olundukda Kapudân Paşa 

olan Mehemmed Paşa  mîr-i mîrânlık ile Kapudân Paşa olduğı hasebile ferâce 

semmûr erkân kürk ve selîmî ile hîn-i ku‘ûdda [364a] Yeniçeri Ağası’nın 

üzerine tasaddur ve cem‘iyyet-i mezbûrda Sadr-ı A‘zam hazretleri yanında 

iclâs olan ricâl-i devletler dahi erkân kürk ve selîmî ile ku‘ûd, ba‘dehû Şey-

hu’l-İslâm hazretleri ve Kādî-asker Efendiler ve İstanbul  Kādîsı Efendi ve 

sadreynden ma‘zûller ve mevâlî-i izamdan kānûn üzre da‘vet olunanlar dahi 

alâ-merâtibihim ku‘ûd, ba‘dehû Sadr-ı A‘zam Mustafâ Paşa  hazretleri dahi 

sâ‘at üç buçukda alay ile teşrîf ve şevketlü azametlü mehâbetlü Pâdişâh-ı 

enâm Hazret-i Sultân Mahmûd  Efendi miz hazretleri dahi sâ‘at dört buçuk-

da alay ve ihtişâmlarıyla teşrîf ve Mevlûdü’n-Nebî sallallâhu Te‘âlâ aleyhi ve 
sellem kırâ’at olunup şeyhlere ferâce semmûr kürk ve ba‘zı şeyhlere ve kırâ’at 

edenlere dahi çukya ferâceler ilbâs olunup ol mahalde hacc-ı şerîf müjdecisi 

huccâc-ı Müslimîn haberin arz eylemekle işbu mahalle sebt olundı.

Da‘vet-i Mevlûd-i şerîf, sûret-i fermân-ı âlî, fî 13 Ra, sene 1166

“İzzetlü rif‘atlü Şıkk-ı Sânî Efendi, inşâ’allâhu Te‘âlâ yarınki pençşenbih 

güni Sultân Ahmed  Hân Câmi‘-i şerîfinde Mevlûd-i şerîf kırâ’ati müte‘ay-

yin olmağla mu‘tâd üzre selîmî ve erkân kürk ve dîvân rahtlu at ile sâ‘at iki 

buçukda iken câmi‘-i mezkûrda mevcûd bulunmanız içün i‘lâm olundı.” 

Kânûn-ı Sânî’nin yedinci güni musâdefe olup, bu târîhe gelince bi-emr-i 

Hudâ kar olmayup hevâ gāyetle eyü olup nâs gereği gibi zevk [u] safâ eyle-

diler.

Bi-emr-i Hudâ kar yağdı. Bin yüz altmış altı senesinin mâh-ı Re-

bî‘u’l-evvelî’nin yigirmi beşinci salı gicesi ve Kânûn-ı Sânî’nin on yedinci 

gicesi ve erba‘în çıkup hamsînin ibtidâsı gicesi şehr-i İstanbul ’da târîh-i 

mezbûra gelinceye dek kar yağmayup bi-emr-i Hudâ târîh-i mezbûrda kar 

bir mikdâr yağmışdur.
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Tevcîhât-ı Mısr-ı Kāhire,  fî gurre-i R, sene 1166

Kandiye ’nin Redem’de (ه ــ  ikāmet üzre olan Sadr-ı sâbık Dividdâr (رد

Mehemmed Paşa  hazretlerine târîh-i mezbûrda yevm-i pazarirtesi Mısr  

mansûbı ile mesrûr olunup, vezâretinde kendülerinin kapucılar kethudâsı 

hizmetinde olan Hüseyin Ağa ’yı kapu kethudâsı olmak üzre hil‘at-i fâhire 

ilbâs olundı, fi’t-târîhi’[l-mezbûr].

Enderûn -ı Hümâyûn ’da Yörük Hasan Paşa  merhûmun mahdûm-ı mü-

kerremleri hazîne kethudâsı olup vâfir müddet emekdâr ve hazîne kethu-

dâlığı hizmet-i hümâyûnda iken târîh-i mezbûrdan mukaddem kendüleri-

ne üç tuğ ile vezâret ile çerâğ buyurılup bin yüz altmış altı senesinin mâh-ı 

Cemâziye’l-ûlânın on dördünci pazarirtesi güni Enderûn-ı Hümâyûn’dan 

alay ile Sadr-ı Âlî efendimiz hazretlerinin Kethudâ Beğ ve Çavuşbaşı ve 

Re’îsü’l-Küttâb Efendi ve tezkireciler Sadr-ı A‘zam hazretlerinin sarâyına 

nüzûl eylediler. Mansûbı Tırhala  sancağıdur Halîl Paşa  hazretlerinin.

Tafsîl-i Halîl Paşa,  fî 18 Ca, yevmi’l-cum‘airtesi

Enderûn -ı Hümâyûn ’da hazîne kethudâsı olan Yörük Hasan Paşa -zâ-

de’ye târîh-i mezbûrda beş altı [gün] mukaddem kendülerine üç tuğ ile 

vezâret virilüp Tırhala  sancağı kendülerine mansûb virilüp serâsere kaplu 

sırt semmûr kürk [ilbâs] olunup târîh-i mezbûr[da] Maktûl Sarâyı’ndan 

alay ile Dîvanyolı’ndan Koska ’dan ubûr, Dâvûdpaşa Sahrâsı ’na nüzûl bu-

yurdılar ikindiye karîb. Kapusı mükemmel ve mehterhânesi çaldırmayup 

öylece gitdiler. 

İhrâc-ı mevâcib, fî 21 Ca, sene 1166

Vâcib-i mevâcib-i lezez, sene 1165. Târîh-i mezbûrda mecmû‘ kulların 

mevâcibleri ihrâc olundukda kîse-i dîvânî 1960, yeniçeriyân-ı Dergâh-ı Âlî 

kullarına kîse-i dîvân kîse: 964, fî 22 Ca.

Târîh-i mezbûrda Dîvân-ı Hümâyûn’da Moskov  keferesinin kapu 

kethudâsı olmak üzre geldikde Sâhib-i Sadr-ı Âlî efendimiz oturdukları 

mahalden kat‘â hareket itmeyüp Dîvân-ı Hümâyûn tercümânı ta‘rîf idüp 

it‘âm-ı ziyâfetden Kapu Kethudâsı ve bir [i]ki kaç kimesnesiyle Nişâncı 
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olan Memiş Efendi  hazretlerinin sofrasında it‘âm idüp, Defterdâr Efendi 

Sâhib-i Devlet efendimiz hazretleri ile ta‘âm idüp, Kapu Kethudâsı olanın 

ba‘zı etbâ‘larından Şıkk-ı Sânî Ahmed Efendi  ve Şıkk-ı Sâlis Sâlih Efendi  

hazretlerinin önlerine sofra kurılup ta‘âm itdikden sonra hil‘at-i fâhireler 

ilbâs olundı, fî 21 Ca, sene 1166. 

[364b] Hitâmî mevâcib-i ulûfe-i sergi, yevm-i pazarirtesi, fî 27 Ca, 

sene 1166. Kıst 1, vâcib-i lezez sene 1165.452

Târîh-i mezbûrda Hazret-i Veliyyü’n-ni‘am Sadr-ı Âlî hazretlerine En-

derûn -ı Hümâyûn ’da Çukadâr-ı Şehriyârî olan [...] Ağa hazretleri yediyle 

serâsere kaplu sırt semmûr kürk ilbâs buyuruldı.

Ağa-i mûmâ-ileyh in‘âm-ı Sadr-ı Âlî on beş kîse-i dîvânî mecmû‘ısına 

ve sırt semmûr ve bir donanmış mükemmel esb ve etbâ‘ına hil‘atler ilbâs 

olundı, fi’t-târîhi’[l-]mezbûr.

Mâh-ı Nîsân, fî 8 C, sene 1166. Bin yüz altmış altı senesinin mâh-ı 

Cemâziye’l-âhir’inin sekizinci pençşenbih güni mâh-ı Nîsân olup, bi-emr-i 

Huda hevâ gāyetle mürtefi‘453 idi. 

İhrâc-ı donanma-yı hümâyûn, Tersâne-i Âmire ve filandıra, 

fî 22 C, sene 1166, yevm-i pençşenbih

Ve be-vezâret-i Kapudân Mehemmed Paşa  ibn-i Süleymân Paşa  tev-

cîh-şüde. 1166 senesinin mâh-ı Cemâziye’l-âhir’inin yigirmi ikinci penç-

şenbih güni Kapudân-ı Deryâ olan Vezîr-i mükerrem Mehemmed Paşa 

hazretlerine Devlet-i Aliyye -i husrevânîden zuhûr iden bir tuğ dahi zamm 

buyurılup vezâret ile serâsere kaplu sırt semmûr kürk ilbâs buyurılup vü-

zerâ zümresine ilhak buyurulmağla mesrûr buyurdılar. Tersâne-i Âmire’ye 

ve Dîvânhâne’ye geldikde ricâl-i tersâne bütün dâmen-bûs idüp bî‘at it-

diler. Ve yevm-i mezbûrda sâ‘at iki buçukda iken başdarda-i hümâyûna 

filandıra asdılar. Ve ba‘dehû donanma-yı hümâyûn kalyonlarından azîm 

top şenlikleri oldı.

452 Tahminî olarak okunmuştur.

453 Metinde 
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Fî 24 C, yevmi’l-cum‘airtesi. Târîh-i mezbûrda Tersâne-i Âmire’den Ka-

pudân Paşa Vezîr-i mükerrem Mehemmed Paşa  hazretleri mevcûd bulunan 

donanma-yı hümâyûn kalyonlarından dört kıt‘a kalyonhâ ve çekdürmeler ile 

Tersâne-i Âmire’den tertîb-i alay ile gelüp Yalı  Köşk’de Pâdişâh-ı âlem-penâh 

Vezîr-i mükerrem Vekîl-i mutlak Mustafâ Paşa  ve Şeyhu’l-İslâm hazretleri 

huzûr-ı hümâyûnda, Vezîr-i mükerrem Mustafâ Paşa hazretleri serâsere kap-

lu sırt semmûr kürk ve Şeyhu’l-İslâm Efendi beyâz çukya kaplu [sırt] sem-

mûr kürk ve Kapudân-ı Deryâ Vezîr-i mükerrem Mehemmed Paşa hazretleri 

dahi serâsere kaplu kürk ilbâs ve ricâl-i tersâne dahi alâ-merâtibihim hil‘at-i 

fâhireler ilbâs olundı. Alay ile Beşiktaş  kurbında lenger-endâz olundı. 

Fî 29 C, yevm-i pençşenbih. Târîh-i mezbûrda hevânın müsâ‘adesiyle 

Hakk Te‘âlâ’nın keremiyle târîh-i mezbûrda Beşiktaş ’dan dahi Akdeniz ’e 

azîmet olundı. Hakk Te‘âlâ selâmet vire, âmîn.

Harîk, fî gurre-i Receb, sene 1166

Bin yüz altmış altı senesinin mâh-ı Receb-i şerîf gurresi gicesi cum‘airte-

si gicesi sâ‘at dört buçukda bi-kazâ’illâhi Te‘âlâ Koska  kurbında harîk vâki‘ 

olup, harîk-ı mezbûr üç kol olup; bir kolı Kabakulak yeğeni Süleymân Beğ  

hânesi karşusında ve bir kolı hammâm ensesinde ve bir kolı dahi Şıkk-ı 

Sânî Defterdârı Ahmed Efendi  hânesine karîb olup Hakk Subhânehû ve 

Te‘âlâ hazretlerinin kerem [ü] inâyet olup rûzgâr şedîd olmamağla sâ‘at do-

kuzda teskîn olup sağîr ü evsat altmış kadar hâne ihrâk bi’n-nâr olmuşdur.

İhrâc-ı Surre: Sarây-ı Cedîd-i Hümâyûn’da mâh-ı mezbûrun sekizinci 

cum‘airtesi ihrâc olunup hil‘at-i fâhireler ilbâs olunup çekdürme ile Üskü-

dar ’a ubûr olundı.

Def‘aten harîk, fî 9 Receb-i şerîf. Vefâ ’da yüksek kaldırımda vâki‘ olup 

yedi sekiz kadar hâneler muhterik olmuşdur.

Koyun sayımına şevketlü Pâdişâhımız sa‘âdetle Üsküdar ’da mandırada 

Vâlide-i Atîk koyun sayımına gitmişdür.

Fî 10 Receb. Nakl-i şevketlü Pâdişâhımız Hazret-i Eyyûb ’da Vâlide 

Sultân Yalısı’na nakl olunup yevm-i cum‘a güni salât-ı cum‘ayı Hazret-i 

Eyyûb’da edâ itmişdür.
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Def‘aten harîk, fî 15 Receb, sene 1166. Mâh-ı mezbûrun on beşinci 

cum‘airtesi gicesi dahi bi-emrillâhi Te‘âlâ harîk vâki‘ olup Daltaban Çeş-

mesi  kurbında ve beş altı kadar hâne muhterik oldı.

Def‘aten harîk, fî 20 Receb, sene 1166. Târîh-i mezbûrda Topkapusı  

dâhilinde mürekkebciler dükkânından bi-emr-i Hudâ zuhûr itmekle penç-

şenbih güni sâ‘at dört buçukda iken vâfir yir ihrâk bi’n-nâr olmuşdur.

Def‘aten harîk, fî 24 Receb, yevm-i pazarirtesi. Târîh-i mezbûrda Süley-

mâniyye  kurbında Müteveffâ Abdî Paşa  hazretlerinin yeğeninin hânesinin 

hareminde vâki‘ olup Ağa Kapusı  karîb olmağla ba‘dehû sâkin olunmuş-

dur. Hünkârımız dahi Beşiktaş  Sarâyı ’ndan ubûr idüp gelmişdür. Şâfi‘î 

vaktinde zuhûr itmişdür, fi’t-târîhi’[l-mezbûr].

Azl-i Başbâkî Kulı Ağa, fî 4 Ş, sene 1166. Târîh-i eyyâmda Başbâkî 

Kulı Abdî Ağa  mansûbından azl olunup Mısr-ı Kāhire ’de bekāyâ olan em-

vâl-i mîriyye tahsîline me’mûr olup revâne oldı. Başbâkî Kulı mansûbı İvaz 

Mehemmed Paşa  merhûmun mahdûm-ı mükerremleri olan Halîl Beğ ’e 

virilüp hil‘ati-i fâhire ilbâs olundı.

Azl-i Kādî-askerân-ı Rûmili  ve Anadolı,  fî 7 Ş, sene 1166. Rûmili kā-

dî-askerliği hâlâ Ser-etıbbâ Hekîmbaşı Efendi’ye ikinci def‘ada ve yine 

olup sırt semmûr kürk ilbâs olundı. Anadolı kādî-askerliği Lütfullâh Mon-

lâ Efendi ’ye Rûmili pâyesiyle sırt semmûr kürk ilbâs buyurılup ferîh [u] 

fahûr olmuşdur. 

[365a] İhrâc-ı mevâcib, fî 17 Ş, sene 1166,

vâcib-i mevâcib-i masar ve recec kıst: 2, ilçi-i Dubrovenedik 

Kîse-i dîvânî mecmû‘ aded 
Bir mikdâr dahi küsûr yeniçeriyân-ı Dergâh-ı Âlî

   4.322
  -1.925
   2.397   

 Târîh-i mezbûrda Dubrovenedik  ilçisi kānûn-ı kadîm üzre vire-

geldikleri üç senede bir cizyelerin getürüp ve ma‘ahû pîşkeşlerin dahi 

kānûn-ı kadîm üzre virüp Dîvân-ı Hümâyûn’da ve rûznâmçe-i hümâyû-

nun sâkin olduğı mahalde oturmuşdur. Velâkin Kubbealtı ’na geldikde 

Sâhib-i Devlet hazretlerinin Dîvân-ı Hümâyûn tercümânının ta‘rîfiy-
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le üç def‘a dâmen-bûs eylemişdür. Ve ta‘âm it‘âm olundukda kapucı-

lar kethudâsın ta‘âm itdüği mahalde it‘âm olunup, ba‘dehû hil‘at-i 

fâhireler ilbâs olunup huzûr-ı hümâyûna gidüp hil‘at-i fâhireler ilbâs 

olunmuşdur.

İmsâkiyye der-sene 1166, fî gurre-i N
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Târîh-i Hicret-i sa‘âdet-âyet-i Sultân-ı serîr-i 455
 ﴾ۚ ــ ٰ ِ اَْو اَْد ْ ــ َ ْ َ ــאَب  َ ــَכאَن  َ ﴿ 

aleyhi mine’s-salâti atyebuhâ ve ezkâhâ456 hazretlerinin bin yüz altmış altı 

senesinde vâki‘ Ramazân-ı şerîfin leyâlîsinden evkāt-ı imsâk temkîni ile 

ibtidâsından beşine varınca altı buçuk sâ‘atde, beşinden onına varınca altı 

sâ‘at otuz üç dakîka, onından on beşine varınca altı sâ‘at kırk bir dakîka, on 

beşinden yigirmisine varınca altı sâ‘at elli dakîkada, yigirmisinden yigirmi 

beşine varınca yedi sâ‘atde, yigirmi beşinden âhirine varınca yedi sâ‘at on 

üç dakîka. Vallâhu a‘lem bi’s-savâb.457 İşbu imsâkiyyeyi bu mahalle kayd 

olunmadan murâd budur ki, bizden sonra gelen ahbâb bu mahalle nazar 

itdiklerinde cürmümüz ve kusûrumuz afv ile mu‘âmele idüp hayr ile yâd 

ve rûhumuza bir Fâtiha-i Şerîf[e] ile yâd idenlerin ve dünyevî ve uhrevî 

murâdât [u] maksûdâtların tûl-i ömr ile mu‘ammer ve mu‘azzez ve müker-

rem ide Rabbü’l-Âlemîn. Âmîn, bi-hurmeti Seyyidi’l-Mürselîn.

454 Buradaki vakit, bir öncekinin tekrarıdır.

455 “(Böylece) iki yay mesafesi kadar, (hatta) daha yakın oldu.” Necm, 53/9. Metinde sadece אب  او  
ــ  .kısmı imlâ edilmiştir اد

456 “Salât ve selâmların en temiz ve en güzeli onun (Hz. Peygamber’in) üzerine olsun.”

457 “Allâh doğrusunu en iyi bilir.”
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Dolu zuhûrı hâdisesidür

Bin yüz altmış altı senesinin ve Temmûz’un on üçünci güni ve Ra-

mazân-ı şerîfin yigirmi ikinci pazar güni beyne’s-salâteynde bi-emr-i Hudâ 

şehr-i İstanbul ’da şedîd rûzgâr ve yağmur ile dolu yağup, mezbûr dolunun 

iki başları neşder-vârî sivri, beher birin vezn eylemişler, kimi on üç dirhem 

ve ba‘zısı beş dirhem ve iki buçuk dirheme varınca vezn olunmuşdur. Katı 

vâfir tepe camları hurd olmuşdur. 

Ramazân-ı şerîf ayının gurresi, sene 1166

Be-kavl-i Ser-müneccimân-ı Şehriyârî gurreyi “Salı gündendür.” diyü 

takvîmlerinde tahrîr olunmuş idi. Velâkin beş hesâbı pazarirtesi olmak 

üzre yevm-i salı günine i‘tibâr olunmayup pazarirtesi sâ’im olundı velâkin 

Sofya ’da ve Filibe ’de ve Tatarpâzârı ’nda ve Edirne ’de Ramazân-ı şerîf ayını 

görüp yevm-i mezbûra sâ’im olmuşlar ve mecmû‘ kazâlarından i‘lâm gel-

meğin mâh-ı mezbûrun yigirmi ikinci pazar gicesi Sadr-ı A‘zam efendimiz 

hazretleri kānûn-ı kadîm üzre bütün ricâli iftâra da‘vet olunup iftârdan 

mukaddemce musâhab[e] olundı. Bu hakîr şıkk-ı sânî defterdârlığı mansû-

bı üzerimizde bulunup kendülerinin yanında bulunmağla bu hakîr bu ma-

halle kayd olundı ki, nazar iden ahbâblar hayr ile yâd idenin âkıbetleri hayr 

ola, âmîn.

Tevcîhât-ı erbâb-ı menâsıb, fî 10 L, yevm-i pençşenbih, sâ‘at on iki

Kethudâ Beğ İzzet Paşa  dâmâdı Mustafâ Beğ  mukarrer, semmûr kürk 

ilbâs-şüde.

Re’îsü’l-Küttâb Efendi hil‘at-i fâhire ilbâs-şüde, mukarrer.

Tezkire-i Evvel Efendi hil‘at-i fâhire ilbâs-şüde, mukarrer.

Tezkire-i Sânî Nu‘mân Efendi hasta olmağla yine hil‘atin mukarrer ol-

mak üzre virildi.

Çavuşbaşı Abdullâh Paşa -zâde mukarrer.

Mektûbî-i Hazret-i Sadr-ı Âlî Hamza Efendi  mukarrer.

Beğlikci Efendi hil‘at ilbâs, mukarrer.
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Mektûbî-i Kethudâ Beğ mukarrer.

Tekneci Ağa mukarrer.

Kapucılar Kethudâsı-i Sadr-ı Âlî mukarrer.

Defterdâr Mustafâ Efendi  ibkā, mukarrer.

Mahmûd Efendi  tezkire-i mâliye hil‘at-i fâhire [ilbâs]-şüde.

Başbâkî Kulı Alî Ağa  ibkā, İvaz Mehemmed Paşa -zâde.

Cizye Başbâkî Kulı ibkā, mukarrer.

Yeniçeri Efendisi, bu def‘a dahi yine yeniçeri efendiliği Subh[î] Efendi-

ye hil‘at-i fâhire.

Sipâhiler ağalığı Hüseyin Ağa ’ya ibkā, mukarrer.

Silâhdâr ağalığı yine bu def‘a Uzun Beğ İbrâhîm Ağa ’ya tevcîh, hil‘at-i 

fâhire ilbâs-şüde. 

Silâhdâr Kâtibi Dervîş Efendi  İzzet Paşa  mührdârı hil‘at-i fâhire il-

bâs-şüde.

Sipâh  Kâtibi Dilâver Ağa-zâde Ömer Efendi ’ye hil‘at. 

Bölükhâ-i erba‘a ağaları mukarrer. 

Cebecibaşı Ağa mukarrer.

Cebeciler Kâtibi Re’îsü’l-Küttâb birâderi Dervîş Efendi ’ye hil‘at. 

Topcıbaşı Ağa’ya hil‘at-i fâhire, ibkā. 

Top Arabacıbaşı Ağa’ya hil‘at-i fâhire, ibkā.

Cebeciler Çavuşı ve Topcılar Çavuşı ve Arabacılar Çavuşı yirlü yirin-

dedür. 

[365b]458 Tevcîhât

Nişâncılık Yigirmisekiz-zâde bu def‘a dahi Sa‘îd Efendi’ye hil‘at-i fâhire 

ilbâs.

Şıkk-ı sânî defterdârlığı Ahmed Efendi ’ye ibkā, mukarrer.

Şıkk-ı sâlis defterdârlığı Moskov  Sâlih Efendi ’ye hil‘at-i fâhire ilbâs.

458 “Tevcîhât” kelimesinden önceki bir kelime sayfanın en üstünde kaldığı için okunamamıştır.
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Defter-i Hâkānî Yeni Câmi‘  Mütevellîsi Halîl Efendi ’ye hil‘at-i fâhire.

Rûznâmçe-i evvel Âmedci birâderi Musâhib-i Şehriyârî Yûsuf Efendi ’ye 

hil‘at-i fâhire.

Başmuhâsebecilik Sultân kethudâsı olan Hâşim Efendi’ye hil‘at-i fâhire 

ilbâs-şüde. 

Anadolı  muhâsebeciliği bu def‘a dahi Râmî Paşa -zâde Mustafâ Beğ ’e 

hil‘at. 

Mukābele-i süvârî Şehr Emîni olan Mûsâ-zâde Mehemmed Efendi ’ye 

hil‘at. 

Cizye muhâsebeciliği merhûm Alî Efendi  birâderi Ahmed Efendi ’ye 

hil‘at. 

Haremeyn muhâsebeciliği Dervîş Efendi ’ye ibkā.

Haremeyn mukāta‘acılığı ibkā.

Tersâne-i Âmire emînliği Bekir Efendi ’ye ibkā.

Matbah emânetliği Hüseyin Ağa ’ya ibkā.

Darbhâne nâzırlığı Abdullâh Efendi ’ye ibkā. 

Masraf-ı Şehriyârî’ye ibkā.

Gümrük emîn[liğ]i İshâk Ağa ’ya ibkā.

Arpa emînliği Yeğen Alî Paşa  hazînedârı Alî Ağa ’ya hil‘at-i fâhire.

Küçük rûznâmçe Büyük Tezkireci Efendi kîsedârı Dervîş Efendi ’ye 

hil‘at-i fâhire ilbâs.

Piyâde mukābeleciliği İsmâ‘îl Beğ ’e hil‘at.

Küçük evkāf Bekir Paşa -zâde Selmân Beğ ’e tevcîh.

Hâsslar hâceliği Hâkim Efendi’ye hil‘at.

Büyük kal‘a Âmedci Abdullâh Efendi ’ye hil‘at-i fâhire.

Kalyonlar defterdârlığı Mahmûd Beğ ’e hil‘at.

Mevkūfâtcılık Benli Mustafâ Paşa -zâde Abdullâh Beğ ’e hil‘at.

Tophâne  nâzırlığı Kesreli  dâmâdı Hâsekî Mustafâ Ağa ’ya tevcîh-i cedîd.

Başmukāta‘a ilçi Paşa yeğeni hil‘at-i fâhire.
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İstanbul  mukāta‘ası Abdullâh Efendi -zâde’ye.

Bursa  mukāta‘ası Enişde-zâde Alî Beğ ’e hil‘at.

Avlonya  mukāta‘ası Garîkî-zâde Âtıf Efendi ’ye.

Kefe  Hâfız Süleymân Efendi ’ye.

Sergi nâzırlığı Beğşehirli Osmân Efendi ’ye.

Veznedârbaşılık Alî Ağa ’ya ibkā.

Ulûfeciyân-ı yesâr kâtibliği Mezîd Efendi ’ye.

Çavuşlar kâtibliği Anîfî ( ) Hayrullâh Efendi ’ye.

Târîhcilik İvaz Mehemmed Paşa  dîvân efendisi Ahmed Efendi ’ye.

Kapu dâ’iresi huddâmı bi’l-cümle ibkā.

İstanbul  bârûthânesi Sa‘dullâh Efendi  yeğeni Mustafâ Efendi ’ye muvak-

kat, hâlâ anbâr emînidür.

Gelibolı bârûthânesi İbrâhîm Paşa -zâde’ye hil‘at. 

Kâğıd emîn[liğ]i Sarı İsmâ‘îl Efendi ’ye. 

Gayr-ı ez-huddâm-ı kapu, menâsıb: 48.

Tevcîhât, fî gurre-i M, yevm-i pazar, sene 1167

Defterdâr Efendi ma‘zûl olup Sayda  mansûbı ve iki tuğ ile hil‘at-i fâhire 

ilbâs buyurılup ve defterdârlık Re’îsü’l-Küttâb Efendi’[ye] inâyet buyurılup 

hil‘at-i fâhire ilbâs buyurılup ve re’îsü’l-küttâb efendi, Büyük Tezkireci olan 

re’îsü’l-küttâb olmuşdur. Ve büyük tezkireci Küçük Tezkire olmuşdur. Ve kü-

çük tezkireci Beğlikci Efendi olmuşdur. Ve beğlikcilik Âmedci Efendi olmuş-

dur. Büyük tezkireci olan Nu‘mân Efendi hasta olmağla bi’l-vekâle Sadr-ı 

A‘zam Mektûbcı[sı] Hamza Efendi  vekâlet itmişdür.

Sayda  mansûbı ile ser-firâz olan Mustafâ Paşa  azl olduğı günün gicesi 

Üsküdar ’a nakl ve seksen re’s menzil bârgirleri ile mansûbına gitmek üzre 

fermân-ı âlî buyurulmuşdur.

Bahr-i Sefîd  cânibinde donanma-yı hümâyûn kalyonları gelüp Kurşunlı  

Mahzeni459 kurbında eyü hevâ ile lenger-endâz oldılar, fî 3 M, sene 1167, 

yevm-i salı.

459 Metinde אزه
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Kırâ’at-i Mevlûd-i Şerîf, fî 12 Ra, sene 1167, yevm-i pazar

Târîh-i mezbûrda Kânûn-ı Evvel’in yigirmi beşinci ve ibtidâ-i Kara-

koncaloz. Ve târîh-i mezbûrda bir mikdâr kar yağdı. Ve erba‘înin dahi on 

beşinci ve Hazret-i Îsâ[-i]  zî-şânın mevlûd-i şerîfleri günine musâdefe ol-

mağın, târîh-i mezbûrda Sultân Ahmed  Câmi‘-i şerîfinde Mevlûd-i şerîf 

kırâ’at olundı. [Bi]-hamdillâhi Te‘âlâ hevânın letâfetine dahi vâki‘ olmuş-

dur. Eş-Şeyhu’l-İslâm hazretleri dizlerinde özr olmağın Mevlûd-i şerîfe gel-

memişdür.

Kar yağmışdur

Bin yüz altmış yedi senesinin mâh-ı Rebî‘u’l-evvelî’nin yigirmi yedinci 

gice pazarirtesi gicesi Kânûn-ı Sânî’nin on birinci, erba‘înin otuz birinci 

gicesi ve tahvîl-i âfitâb bi-emr-i Hayy dolu, bi-emr-i Huda târîh-i mez-

bûrda kar yağdı. Târîh-i mezbûrâna gelinceye dek hevâlar i‘tidâl üzre olup 

[bahâr] eyyâmlarından olmuş idi. Ve bâ-husûs karcı ocağı “İşbu senede kar 

alınmaz.” diyü bu fikirdeler idi. Ve karcı ocağı şehr-i Mart’da böyle kānûn 

olmuşdur ki, kar yağdukda Hazret-i Eyyûb -ı Ensârî ’de karlıklar olup Ey-

yûb-ı Ensârî’de esnâflar şehrden ihrâc olunup keydler ile karları divşürilüp 

karlıkları doldurmasında yardım iderler idi.

Müteveffâ Kethudâ Beğ-i Hazret-i Sadr-ı A‘zam

ve ba‘zı tebdîlât ve tevcîhât, fî 2 R, sene 1167

Bin yüz altmış yedi senesi mâh-ı Rebî‘u’l-evvel’in ikinci gicesi cum‘a-

irtesi [gicesi] Sadr-ı A‘zam hazretlerinin kethudâsı olan İzzet Paşa  dâmâ-

dı [366a] Mustafâ Beğ  dâr-ı fenâdan dâr-ı bekāya intikāl, yiri hâlî kal-

mağla kethudâ beğliği Darbhâne Emîni olan Abdullâh Efendi ’ye bâ-

hatt-ı hümâyûn inâyet buyurulmağla hil‘at-i semmûr kürk [i]lbâs olunup

darbhâne emînliği Mehemmed Emîn-zâde Hüseyin Ağa ’ya hâlâ matbah 

emîni olmağla mûmâ-ileyh Hüseyin Ağa’ya darbhâne olunup matbah 

emîn[liğ]i hâlâ Şehr Emîni olan Mehemmed Efendi ’ye tevcîh ve şehr 

emînliği sâbıkā bir iki def‘a Kethudâ Beğ kâtibi olup hâcegân tarîkinde bir 

[i]ki kaç mansûb olup Mehemmed Efendi’ye tevcîh ve hil‘at [i]lbâs olunup 

beyne’l-akrân mesrûr olunmuşdur, fî 2 R, sene 1167.
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Bin yüz altmış yedi senesi mâh-ı Rebî‘u’l-âhir’inin sene-i sâbıkı üzre 

Mısr-ı Kāhire  hazînesi şehr-i mezbûrun on sekizinci güni Üsküdar  Sah-

râsı’nda Büyük İskele kurbında vâki‘ olan köşke nüzûl olunup Tersâne-i 

Âmire’den nakl olunması içün çekdürme ta‘yîn olunup hevâ gāyet furtına 

ve şedîd olup nakl olunması bir vechile mümkin olmamağla meks, şehr-i 

mezbûrun yigirminci güni çe[hâ]rşenbesi ve Şubât’ın ikinci güni hazîne-i 

mezbûre çekdürmeye vaz‘ olunup Bakçakapusı’na460 nüzûl ve kānûn-ı ka-

dîm üzre alayları ile Alay Köşki  öninden ubûr ve Sadr-ı A‘zam efendimiz 

hazretleri Kethudâ Beğ odasından seyr idüp Enderûn -ı Hümâyûn  hazîne-

sine teslîm olunmuşdur, fî 21 R, sene 1167.

İhrâk-ı kebîr, fî 15 Ca, yevm-i pazar gicesi

İşbu bin yüz altmış yedi senesinin mâh-ı Cemâziye’l-ûlâ’nın on beşinci 

pazar gicesi ve Berdü’l-acûze’nin ikinci gicesi sâ‘at beşde iken bi-kazâ’illâhi 

Te‘âlâ Yenikapu ’nun taşrasından evvel bâmelerden âteş zuhûr idüp şiddet-i 

rûzgâr-ı lodos vâki‘ olup şiddet-i rûzgârdan kapu-i mezbûrenin taşrasın-

dan vâki‘ boya[hâ]ne ve dekâkînler ân-ı vâhid altı buçuk sâ‘atde tegassun461 

olunup muhterik olup âteş kal‘adan içerüye düşüp Kadırga  Limanı’nda 

olan câdde yolının altı tarafından ve kilîsânın ensesinden Ermeni  ve Urûm  

ve Müslümân mahallelerinin Lanka’ya varınca altı sâ‘at muhterik olmuş-

dur. Hattâ dolu ile yağmur yağdı, lâkin sonra şevketlü Gümrük Emîni 

İshâk Ağa ’nın hânesinde oturmuşdur. Kefere hâneleri ve İslâm hâneleri 

defter olunup dört bin beş yüz hâneler ve dükkânlardan mâ-‘adâ muhterik 

olup, defteri şevketlü Pâdişâhımıza gitmişdür. Belki dahi ziyâde olmak ih-

timâli olmak gerek.

Def‘a-i ihrâk, fî 11 C, pençşenbih gicesi, sâ‘at 6,5, sene 1167. Bin yüz 

altmış yedi senesinin mâh-ı Cemâziye’l-âhir’in on birinci pençşenbih gice-

si sâ‘at altı buçukda iken Cibâli kurbında Gül Câmi‘ -i şerîfin etrâfındaki 

hâneler muhterik olmuşdur. Bi-emr-i Hudâ rûzgâr olmamağla tiz teskîn 

olunmuşdur.

460 İstanbul’un Fatih ilçesi sınırları dahilinde bulunan ve şehrin en eski semtlerinden biri olan Bahçekapı, 

ismini deniz surlarının Haliç ağzına açılan kapılarından biri olan “Bahçe Kapısı”ndan almaktadır.

461 Metinde 
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Bin yüz altmış yedi senesinin mâh-ı Receb-i şerîfin beşinci güni ve 

mâh-ı Nîsân’ın on altıncı güni ve İncîl’in indüği güni ve Hazret-i Nûh 

Nebî  salavâtullâhi aleyh hazretleri gemiye bindüği güni yevmi’l-cum‘airtesi 

güni [e]şref-sâ‘at[de] Tersâne-i Âmire’de müceddeden inşâ olunan kalyo-

nı yevm-i mezbûrda şevketlü [Pâdişâhımız] kendüleri dahi teşrîf buyurup 

Anka-yı462 Bahrî  kalyonına sâyebân kurılup karadan deryâya nüzûl olun-

muşdur âsân vechile. Seyirci ol kadar çok idi ki, iskelelerde kayık bulun-

mazdı. Kalyon-ı mezbûrun zirâ‘ısı altmış bir buçukdur.

Nev-yed-i Fütûh , cedîd kalyonun ismidür, Pâdişâh-ı âlem-penâh hazret-

leri zikr olunan ismile tesmiye itmişdür. Filandıra başdarda küşâde olundı. 

Feth-i Şerîf kırâ’at ve kurbânlar kesilüp du‘â [vü] senâ olunmuşdur. Yevm-i 

pençşenbih, fî 10 Receb ve mâh-ı Nîsân’ın yigirmi üçünci güni, sene 1167.

Bin yüz altmış yedi senesi mâh-ı Receb-i şerîfin on birinci güni Bahr-i 

[Sefîd] ve Bahr-i Siyâh  câniblerine me’mûr olan kalyonların mevâcibleri 

tekmîl [olundukdan] sonra ve mâh-ı mezbûrun on ikinci pazar güni Tersâ-

ne-i [Âmire’den] donanma-yı hümâyûn kalyonları ve çekdürmeleriyle ih-

râc olunup [azîm] alaylar ile gelüp Yalı  Köşki’nde Vezîr-i mükerrem Kapu-

dân [Paşa] hazretleri serâsere kaplu sırt semmûr kürk ilbâs [buyurılup] ve 

sâ’ir kapudânlar dahi alâ-merâtibihim hil‘atler il[bâs] buyurılup şenlikler 

idüp Beşiktaş  kurbında lenger-[endâz] olundı, fî 12 [Receb], sene [1]167. 

[366b] Bâ-hatt-ı hümâyûn, fî 5 Ş, sene 1167

Sâdır olan hatt-ı hümâyûn böyledür ki: “Sadr-ı A‘zam hazretlerine Ter-

sâne-i Âmire’de merbût olan kalyonlara ilhâk olunmak üzre bi-nefsihî ken-

dümüz yapdırılmak üzre kırk bir buçuk zirâ‘ bir karavela murâd-ı hümâyû-

num olmağın, imdi gereği gibi metîn [ü] müstahkem olmak üzre tenbîh.” 

Ve târîh-i mezbûrda Sadr-ı A‘zam hazretleri bi’z-zât kendüleri Tersâne-i 

Âmire’ye teşrîf buyurup kalyon-ı mezbûrun inşâ olundı, fi’t-târîhi’[l-]

mezbûr, yevm-i pazarirtesi.

462 Metinde אي آ
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Tevcîhât-ı Kādî-askerân-ı Rûmili  ve Anadolı, 

fî 29 Ş, yevmi’l-cum‘a, sene 1167

Târîh-i mezbûrda Rûmili  kādî-askerliği Büyük Dâmâd-zâde’ye inâyet 

buyurılup ve Anadolı  kādî-askerliği Mehemmed Emîn Sâlih ’e tevcîh buyu-

rılup çuka ferâceye kaplu sırt semmûr kürk ilbâs buyurulmuşdur, fi’t-târî-

hi’l-mezbûr.

Tevcîhât-ı erbâb-ı menâsıb,

fî 7 L, yevmi’l-cum‘airtesi, sâ‘at 1, sene 1167463

Hazret-i Defterdâr Efendi mukarrer-şüde.

Nişâncı Memiş Efendi  hil‘at-i fâhire ilbâs-şüde. 

Şıkk-ı sânî defterdârlığı Göynükli Ahmed Efendi ’ye ibkā, mukarrer-şü-

de.

Şıkk-ı sâlis defterdârlığı Sâlih Efendi ’ye ibkā, mukarrer-şüde.

Defter emînliği Mehter Yûsuf Ağa  yeğeni Mehemmed Efendi ’ye hil‘at-i 

fâhire ilbâs-şüde.

Şehr emînliği Mehemmed Efendi ’ye ibkā, mukarrer-şüde. 

Tersâne emînliği Ebûbekir Efendi ’ye ibkā, mukarrer-şüde.

Rûznâmçe-i hümâyûn Defterdâr-ı sâbık Behcet[î] Mehemmed Efen-

di ’ye hil‘at-i fâhire ilbâs-şüde. 

Başmuhâsebelik Rakîm Boz-zâde Mehemmed Efendi ’ye hil‘at-i fâhire 

ilbâs-şüde.

Anadolı  muhâsebeciliği Elmâs Paşa -zâde Masar ( ) Mehemmed464 

hil‘at-i fâhire ilbâs-şüde.

Cizye muhâsebeciliği Defterdâr-ı sâbık Sopasalan Ahmed Efendi ’ye. 

Haremeyn muhâsebeciliği ibkā, mukarrer-şüde.

463 Şem‘dânî-zâde Fındıklılı Süleyman Efendi, Ahmed b. Mahmûd’un kaydettiği bu atamaların tarihini 

9 Şevvâl 1165 (20 Ağustos 1752) olarak vermektedir. Bkz. Şem‘dânî-zâde Fındıklılı Süleyman Efendi, 

Mür’i’t-Tevârih, I, s. 170.

464 Şem‘dânî-zâde Fındıklılı Süleyman Efendi, Anadolu Muhasebecisini Elmâs Paşa-zâde Mustafa Bey 

olarak zikretmektedir. Bkz. Aynı eser, s. 170.
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Süvârî mukābeleciliği Yazıcı-i sâbık Mustafâ Efendi ’ye, mukāta‘acılı-

ğı ibkā, mukarrer-şüde. Küçük rûznâmçe Tezkire-i sâbık Halîl Efendi ’ye 

hil‘at-i fâhire ilbâs-şüde.

Piyâde mukābeleciliği [...] hil‘at-i fâhire ilbâs-şüde.

Enderûn -ı Hümâyûn ’dan ber-murâd olan sâbıkā Mevkūfâtî Dâniş Sü-

leymân Efendi ’ye kalyon defterdârlığı hil‘at-i fâhire ilbâs-şüde.

Mâliye tezkireciliği be-cihet birâderi İbrâhîm Efendi ’ye hil‘at-i fâhire 

ilbâs-şüde.

Başbâkî kulı ağalığı Monlâcık-zâde Alî Ağa ’ya hil‘at-i fâhire ilbâs şüde.

Harc Başbâkî Kulı Yûsuf Ağa ’ya ibkā, mukarrer.

Sipâh  ağalığı Re’îs Kethudâsı Mustafâ Ağa ’ya hil‘at-i fâhire ilbâs-şüde.

Silâhdâr ağalığı Vezîr-i sâbık Hasan Paşa  dâmâdı Abdî Ağa ’ya hil‘at-i 

fâhire ilbâs-şüde.

Bölükhâ-i erba‘a ağalıkları ba‘zıları mukarrer. 

Ve gurebâ-i yesâr Osmân Efendi ’ye hil‘at-i fâhire ilbâs-şüde. 

Büyük kal‘a Abdullâh Beğ ’e.

Küçük kal‘a […]

Başmukāta‘a [Hâfız Süleymân Efendi]

Hâsslar kalemi Hâkimî Efendi ’ye mukarrer. 

Avlonya  [Boz Efendi-zâde Feyzullâh Efendi]

Bursa  [mukāta‘ası Halîl Efendi]

Masraf-ı Şehriyârî ibkā, mukarrer.

Ve sâ’ir hâcegânlara alâ-merâtibihim surreler in‘âm olunmuşdur.

Yevm-i mezbûrda tevcîhâtdan sonra Yeniçeri Ağası’nın ziyâfetine Veliy-

yü’n-ni‘am efendimiz teşrîf buyurup ahşam[a] dek safâ ve bahş idüp in‘âm 

u ihsân buyurdılar. Defterdâr Efendi hazretleri ma‘an takımları ile bile idi, 

Alî Paşa .
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Cebecibaşı Abdullâh Ağa  mukarrer. 

Topcıbaşı Ağa mukarrer. 

Top Arabacıbaşı mukarrer.

Mîr-i alem ağalığına Mevkūfatî Selâmî Efendi ’ye hil‘at-i fâhire ilbâs-şüde.

Cebeciler Kâtibi Hasan Halîfe  yazıcı-i Dârü’s-Sa‘âde hil‘at-i fâhire il-

bâs-şüde. 

Ziyâfet-i Sadr-ı Âlî Şehriyâr-ı âlem-penâh hazretlerine Sarây-ı Beşiktaş  

der-kurb-ı Dolmabâğçe,  yevm-i Salı, fî 10 L, sene 1167.

Beşiktaş ’dan Topkapusı ’na nakl, fî 21 Z, Eylûl’ün sekizinci pençşenbih 

güni ale’s-seher teşrîf-i hümâyûn oldı hevânın letâfeti vaktinde, sene 1167.

Azl-i Kethudâ Beğ ve Rûmili  pâyesiyle iki tuğ

Bin yüz altmış yedi senesinin mâh-ı Zi’l-hicce-i şerîfin yigirmi yedinci 

pazarirtesi güni ve Teşrîn-i Evvelî’nin on birinci güni Sadr-ı A‘zam Veliy-

yü’n-ni‘am efendimiz hazretleri Abdullâh Ağa  kethudâlık hizmetinde iken 

azl olunup kethudâ beğliği hizmetinde olmak üzre sâbıkā Bostâncıbaşı 

olan Hâcî Hüseyin Ağa  kürk ilbâs buyurılup hizmet-i şerîflerinde olmak 

üzre müsta‘idd olmuşdur. Sâbıkına iki tuğ ile Mar‘aş  sancağı ile şeref-yâb 

olmuşdur. Müddet-i kethudâlığı eş-şehr: 9. 

[367a] İhrâk-ı kebîr, fî Teşrîn-i Evvelî’nin on ikisi, sene [1167]

Mâh-ı mezbûrun salı gicesi sâ‘at altıda iken bi-kazâ’illâhi Te‘âlâ 

Mîrâhûr-ı Evvel olan Sâdık Ağa ’nın hareminde vâki‘ olmağın kuşca cânla-

rın gücile tahlîs idüp bir şey ihrâc idememişlerdür. İhrâk mütemâdîsi şedîd 

rûzgâr olmağla sâ‘at dörtde gücile teskîn olmuşdur. Sâhib-i Devlet efen-

dimiz hazretleri âteşi söğündürüp, zahmet çekenlere in‘âm u ihsân idüp 

keremlerine nihâyet yoğdı. 

İntikāl-i Sultân Mahmûd  Hân, cülûs-ı Sultân Osmân  Hân

İşbu bin yüz altmış sekiz senesi mâh-ı Saferü’l-hayr’ının ibtidâlarından 

berü Sultân Mahmûd hazretlerinin tab‘-ı hümâyûnları gâh şikeste gâh sıh-

hat üzre iken, mâh-ı mezbûrun on beşinci güninden sonra illetleri gün-
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den güne müştedd ve esîr-i firâş olup za‘fları kemâl mertebe iken mâh-ı 

mezbûrun yigirmi sekizinci cum‘a güni Kânûn-ı Evvel’in üçünci günidür, 

yevm-i mezbûrda hastalıkları ziyâdesiyle müştedd iken cum‘a namâzına 

çıkmadığı hâlde, “Halk arasında bir güft ü gû olmak iktizâ ider.” diyü 

Etıbbâ-yı Şehriyârî Efendi ve mukarrebân olanlar huzûr-ı hümâyûnlarında 

söze cür’et, “Devletlü efendim, taşrada olan kulların efendim hazretlerinin 

mübârek cemâlinizi görüp hayr du‘âlar eylemeğe bugün cum‘a namâzına 

çıkarsınız ümmîdleriyle hâzır olmuşlar, gayret buyurup cum‘a namâzına 

yakın câmi‘in birisine azîmet-i hümâyûnunuz olursa muntazır olan kul-

larınızın du‘â-yı hayrlarıyla inşâ’allâhu Te‘âlâ şifâ bulmanıza hayr du‘âları 

sebeb olur.” didiklerinde devletlü Sultân Mahmûd hazretleri yatdıkları yir-

den âdemlerini, “Kendü hâlime bırağun, döşekde râhatımla teslîm-i rûh 

ideyim.” didikde cümlesi sükût eylemekle, Devletlü dahi gayrete gelüp 

döşekden kalkup takımlar dahi hâzır olmağla koltuğına girüp gücile ata 

süvâr ve Sovukçeşme  Kapusı’ndan Kızlarağası Hâcî Beşîr Ağa ’nın câmi‘ine 

getürüp mü’ezzinler ve imâma tenbîh olunup namâzı acele kılmak içün 

ısmarlandıkda acele ile cum‘a namâzı edâda, Devletlü namâz kılmağa ikti-

dârı olmayup seccâde üstinde yatup inlerken za‘fı ziyâde olup yanında olan 

arz ağaları der-akab kaldırup gücile atına bindirüp her tarafından tutarak 

câmi‘den çıkup hîn-i azîmetlerinde câmi‘-i şerîfin ittisâlinde vâki‘ merhûm 

Dârü’s-Sa‘âde Ağası’nın sebîli kurbında Devletlü at üzerinden yıkılmağa 

yüz tutup atın boynına doğrı eğildikde başından kavuk düşmekle rikâbın-

da olan çukadâr ağalar kavuğı yire düşürmeyüp, tutup yine başına geydirüp 

gücile Sovukçeşme Kapusı’ndan içerüye girdiklerinde Sadr-ı A‘zam olan 

Mustafâ Paşa  cum‘a namâzın kılmakda Ayasofya ’da bulunmağla der-akab 

acele âdemler seğirdüp haber virdiklerinde, ol dahi câmi‘den acele binüp 

Sarây-ı Hümâyûn’a varınca Sultân hazretlerini getürüp Mâbeyn Odası’na 

yaturdukları gibi devletlü teslîm-i rûh eylemekle Ser-etıbbâ Mehemmed 

Sa‘îd Efendi ve Sadr-ı A‘zam ve arz ağaları der-akab Yeniçeri Ağası Mustafâ 

Ağa ’yı dahi içerüye alup ve Şeyhu’l-İslâm Murtazâ Efendi  dahi getürdüp 

taşra halklarının mesmû‘ları olmadan, merhûmun karındaşları olup elli 

seneden mütecâviz Şemşîrlik  nâm mahalde şehzâdeler olduğı yirde kûşe-i 

vahdetde altmış yaşına bâliğ olmuş Şeh-zâde Sultân Osmân  hazretlerini 

der-akab sâkin olduğı mahalden çıkarup Hırka-i Resûlullâh sallallâhu 
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Te‘âlâ aleyhi ve sellem odasına getürüp hâzır [u] âmâde ve cümle ulemâ 

ve ricâl-i devletlere taraf taraf bî‘ate gelüp hâzır olmalarıçün Sadr-ı A‘zam 

tarafından çavuşlar ta‘yîn ve Akağalar  Kapusı’na taht-ı hümâyûn kurılup, 

yevm-i mezbûre ki cum‘a günidür, sâ‘at ona değin halk cem‘ olup dev-

letlü Sultân Osmân  Hân hazretleri dahi şevket ü azamet ve mehâbetle

Akağalar Kapusı’ndan taşra çıkup arz-ı cemâl ve taht-ı hümâyûna devlet 

ve sa‘âdetle cülûs buyurduklarında cümle mahlûkun “Aleyke avnullâh!” 465 

sadâları âsumâna çıkup kā‘ide-i Osmânî üzre vüzerâ ve ulemâ ve sulehâ ve 

ricâl-i devlet iktizâ-yı tarîkleri üzre yollı yollarıyla dâmen-bûs ve bî‘at, on 

bir buçukda bî‘at tamâm olup merhûm ve mağfûrun-leh Sultân Mahmûd 

hazretlerinin na‘ş-ı mübârekleri Harem-i Hümâyûn kapusı hâricinde gasl, 

vaz‘-ı tâbût, baltacılar tâbûtı başları üzerinde getürerek Akağalar Kapusı 

öninde musallâya vaz‘, Sultân Osmân hazretleri dahi devlet ve sa‘âdetle 

çıkup cümle mahlûklar ile karındaşının namâzın edâdan sonra tabâtûn 

başına bir selîmî ve selîmîye bir köhne küçük sorguc vaz‘, ahşam namâzına 

karîb Sarây-ı Hümâyûn’dan getürüp iskelede Vâlide Sultân  Câmi‘-i şerîfi 

kurbında vâki‘ türbede pederi merhûm ve mağfûrun-leh Sultân Mustafâ  

Hân hazretlerinin merkadi yanında defn-i vedî‘a-i arz eylediler.

Budur âyîne-i devrân bilün bahtı

Değişür âkıbet tâbûta tahtı

Merhûm Sultân Mahmûd  Hân hazretleri fevtinde Vezîr-i A‘zam bulu-

nan Mustafâ Paşa  ibn-i Abdurrahmân Paşa,  Sultân Osmân  Hân hazretleri 

tahta cülûslarından sonra iki mâh ile yalnız beş gün ki, mâh-ı Cemâzi-

ye’l-ûlâ’nın üçünci cum‘airtesi güni ki, kā‘ide-i Osmânî üzre yevm-i mez-

bûrede kapu olup bütün ricâl-i devlet varup dâmen-bûs-ı Sadr-ı A‘zam 

eylediklerinden sonra der-akab Sarây-ı Hümâyûn’a da‘vet ve mühr-i 

hümâyûn kendüsinden ahz, vakt-i mezbûrede Yeniçeri Ağası bulunan 

Mustafâ Ağa ’yı dahi Sarây-ı Hümâyûn’a mukaddemce da‘vet olunmağla 

huzûr-ı hümâyûna getürilüp vezâretle kā’im-makāmlığa serâser kürk ilbâs, 

Sadr-ı sâbıkın kendüsini Balıkhâne ’ye indirilüp Paşa Sarâyı’nda ve sâ’ir 

hânelerinde olan mâl ve erzâkları Mîrâhûr-ı Evvel Sâdık Ağa  mübâşereti 

ve Defterdâr Efendi ve Başbâkî Kulı ve Rûznâmçe-i Evvel ve Muhâsebe-i 

465 “Allâh’ın yardımı senin üzerine olsun.”
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Evvel Efendiler ma‘rifetiyle memhûrlanup hazînedârı ve yed-i rüşveti olan 

Benekli Mustafâ Ağa  ve sâbık silâhdârı Ahmed Ağa  ve peşgîr ağası ve hazî-

ne kâtibi ve silâhşôr-ı Şehriyârîlerden olup Mustafâ Paşa’nın müddet-i sa-

dâretinde yed-i rüşveti ve harem kethudâlık hizmetinde olan Bahrî Ağa-zâ-

de ’yi cümle Başbâkî Kulı Ağa habsine konup, Sadr-ı sâbıkın gerek mevcûd 

nukūdâtların ve gerek eşyâların su’âl eylediklerinde cümlesi inkâr ve “Sa-

dâretinde cem‘ olunan gümrük akçalar ve gerek raht ve evânî[-i] sîmler ve 

mücevherâtlar fi’l-cümle sadâretinde itlâf eyledi.” diyü haberlerinden ken-

dülerini bostâncılara kaldırup [367b] Sadr-ı A‘zam Mustafâ Paşa hazretleri 

azl olunduğı gün mühr-i hümâyûnı hâlâ rikâb-ı hümâyûnda Hâsekî Ağa 

olan [...] Ağa ile mukaddemâ iki def‘a Sadr-ı A‘zam olup târîh-i mezbûrda 

Trabzon  Vâlîsi bulunan Hekîmbaşı-zâde  Vezîr-i mükerrem Alî Paşa  hazret-

lerine gönderilüp aceleten getürmek üzre Hâsekî Ağa’ya tenbîh ve fermân-ı 

âlî buyurılup, Sadr-ı A‘zam-ı sâbık Mustafâ Paşa’yı Balıkhâne’den çekdür-

me sefînesine vaz‘, Dergâh-ı Âlî kapucıbaşılarından Selîm Ağa ’yı ta‘yîn ve 

Midillü  Cezîresi’ne nefy olunup İstanbul ’da olan Çatladıkapu  kurbında 

vâki‘ kadîmi hânesi ve Kadırga  Limanı’nda müceddeden yapdırdığı kebîr 

hânesi ve odalar peşinde Kurâbiyeciler  kurbında cedîd hâneleri fi’l-cümle

mührlenüp müddet-i sadâretinde iddihâr eylediği nukūdât cümle ittifâkla-

rıyla ber-vech-i tahmîn yigirmi bin kîse akçadan ziyâde ahz eylediği vukūf-ı 

tâmmı olanlardan haber virmeleriyle Sarây-ı Sadr-ı Âlî’de hazînesinde bir 

akça ve bir habbe bulunamayup vezâret takımlarına müte‘allik kebîr [ü] 

sağîr yalnız sekiz aded rahtlar ile cedîd ve müsta‘mel on sekiz kesme ve 

beş altı kadar semmûr kontoş ve erkân kürki bulunmağla mecmû‘ ricâl-i 

devlet hayrete varup, mahbûsda olanlardan tekrâr tefahhus ve zecr olun-

dukda yed-i rüşveti Ahmed’in Aksarây  kurbında bir akrabâsının hânesinde 

on iki çıkın içinde ikişer bin altun ve mücevher hançer ve mücevher sâ‘at 

zuhûr ve ahz olunmağla tahmînen altmış kîselik mikdârı akça olup Sarây-ı 

Sadr-ı Âlî’de vâki‘ hammâmın külhanında bir sandûk bulunup anda dahi 

tahmînen yüz kîse akçalık altun zuhûr ve acele gelmek içün Enderûn -ı 

Hümâyûn  ağalarından Peşgîr Ağası dahi gönderildi.
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İhrâk, Galata’da Kürkci Kapusı

Fî 9 C, sene [1]168, cum‘airtesi gicesi sâ‘at sekizde Galata ’da Kürkci 

Kapusı’ndan ihrâk zuhûr idüp bir sâ‘at mikdârı yanup seksen kadar hâne 

ve elli kadar dükkânlar ihrâk oldı.

Sûret-i fermân ki, Sadr-ı A‘zam Alî Paşa  hazretleri mühre geldüği da‘ve-

tidür bu hakîre: 

“Sa‘âdetlü mekremetlü Şıkk-ı Sânî Efendi, inşâ’allâhu Te‘âlâ işbu mâh-ı 

Cemâ[z]iye’l-âhire’nin on üçünci pençşenbih güni devletlü inâyetlü Ve-

liyyü’n-ni‘am Sadr-ı A‘zam u efham efendimiz hazretlerinin Üsküdar ’a 

yemeklik tertîb olunan mahalle teşrîfleri muhakkak olmağla yevm-i mez-

bûrda salât-ı fecri Haydarpaşa ’da edâ eylemek üzre destâr-ı âdî ve ferâce 

kürk ve kemer rahtlı esb ile mahall-i merkūmda mevcûd bulunup, ba‘dehû 

müşârun-ileyh efendimiz hazretleri sandal-ı hümâ-ikbâle süvâr oldukların-

da bi’l-cümle Sarây-ı Hazret-i Sadr-ı A‘zamî’yi teşrîf buyurmaları fermân 

buyuruldı.” Defterdâr Efendi’nin fermânıdur, fî 13 C, sene 1168. El-hakîr 

Ahmed Efendi,  şıkk-ı sânî defterdârlığı hâliyâ ibkā.466

Sûret-i fermân bâ-tezkire-i Kethudâ Beğ, fî 12 C, sene 1168

“İzzetlü Şıkk-ı Sânî Efendi, inşâ’allâhu Te‘âlâ işbu mâh-ı Cemâziye’l-

âhire’nin on üçünci pençşenbih güni devletlü inâyetlü Veliyyü’n-ni‘am 

Sadr-ı A‘zam u efham efendimiz hazretlerinin Üsküdar ’da yemeklik tertîb 

olunan mahalle teşrîfleri muhakkak olmağla yevm-i mezbûrda salât-ı fecri 

Haydarpaşa ’da edâ eylemek üzre destâr-ı âdî ve ferâce kürk ve kemer rahtlu 

esb ile mahall-i merkūmda mevcûd bulunup, ba‘dehû müşârun-ileyh efen-

dimiz hazretleri sandal-ı hümâ-ikbâle süvâr olduklarında cenâbınız dahi 

Sarây-ı Hazret-i Sadr-ı Âlî’yi teşrîfleri fermân buyuruldı.” Bende Ahmed, 

Şıkk-ı Sânî hâlâ; an-yed-i Çukadâr İbrâhîm tâbi‘-i Kethudâ Beğ, fi’t-târî-

hi’l-mezbûr. İn‘âm gurûş: 1, kapu der-hazret-i Sadr-ı Âlî, fî 15 C.

466 Kelimenin üzeri mürekkepli olduğundan tahminen okunmuştur.
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İhrâk-ı Ayvânsarây

Bin yüz altmış sekiz senesinin beşinci gicesi ve mâh-ı Mayıs’ın yedinci 

cum‘airtesi gicesi ahşamdan sonra sâ‘at bire karîb mezbûr Ayvânsarây’da 

kal‘adan hâric bi-emr-i Hudâ âteş zuhûr idüp merhûm Hadîce Sultân  

Sarâyı’na değin ihrâk bi’n-nâr olup on bir sâ‘atde teskîn olmuşdur.

Azl-i Vezîr-i A‘zam Alî Paşa  hazretleri, mağdûben azl olmuşdur

Bin yüz altmış sekiz senesinin mâh-ı Şa‘bân-ı şerîfin altıncı pazar güni 

azl olup Kıbrıs Kal‘ası’na nefy olmuşdur. Sadâret-i Kübrâ’ya hâlâ defterdâr 

olan Nâ’il mahlası ile tahallus iden Abdullâh Efendi ’ye üç tuğ ile mühr 

virilüp alay ile Sovukçeşme ’deki timür kapudan çıkup sarâya inmişdür. 

Defterdârlık, ikinci [def‘a] defterdâr olan Behcet[î] Mehemmed Efendi  

bu def‘ada dahi üçünci kerrede defterdâr olmuşdur, fî 8 Ş. Kethudâ beğ-

lik, defter emîni olan merhûm Mehter Yûsuf Ağa ’nın yeğeni Mehemmed 

Efendi kethudâ beğ olmuşdur. Rûznâmçe-i evvel hâlî kalmağın Âmedci 

birâderi Yûsuf Efendi  olmuşdur. Defter-i Hâkānî mansûbı dahi hâlî kal-

mağın Yeni Câmi‘ -i şerîf Mütevellîsi olan teberdâr-ı atîk ocağından gelme 

defter emînliğine hil‘at-i fâhire ilbâs olmuşdur, fî 8 Ş, fî sene 1168.

İhrâk-ı kebîr

Kadırga  Limanı’ndan, fî 2 L, sene 1168, yevmi’l-cum‘a gicesi, ibtidâ-i 

Temmûz. 

[368a] Kumkapu  içinden donanma-yı hümâyûn kalyonlarının gice ile 

hareket itmeleri, fî 19 Receb, sene 1169, yevm-i pazarirtesi gicesi.

Vefât-ı Vâlide Sultân bint-i Hazret-i Sultân Osmân  Hân, 

fî 26 [Receb], yevm-i pazarirtesi, sene 1169

Mâh-ı Nîsân’ın on altıncı güni ve sitte-i Sevr’in tamâm güni mer-

hûm-şüde. Mâh-ı Receb-i şerîfin yigirmi altıncı pazarirtesi güni Mi‘râc 

gicesi toprağa düşmüşdür. Ve Sultân Osmân  Hân-ı âlî-şânın yeni câmi‘-i 

şerîfine,467 merhûmeyi ol câmi‘-i şerîfe defn itdiler. Keferelerin küfrine 

musâdefe olunup bostâncı hâsekîleri üstâd taşcılar cem‘ine me’mûr olu-

467 Burada kendisinden bahsedilen câmi Nûruosmâniye Câmii’dir.
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nup müceddeden türbe yapılmasına bâ-hatt-ı hümâyûn sâdır olmuşdur, 

rahmetullâhi aleyh[â].

İbtidâ-i göç Tersâne-i Âmire Köşki’ne, yevm-i pençşenbih, fî 29 Receb, 

sene 1169.

Tezkire-i da‘vet bâ-sûret-i fermân-ı âlî, fî 3 Ş, sene 1169, 

Şıkk-ı Sânî Efendi’ye gelen

“İnşâ’allâhu Te‘âlâ işbu Şa‘bânü’l-mu‘azzam’ın üçünci pazarirtesi güni 

devletlü inâyetlü Veliyyü’n-ni‘am Sadr-ı A‘zam u efham efendimiz hazret-

lerinin yemeklik tertîb olunan Bahâriyye sâhil-hânesi salât-ı fecr akabinde 

teşrîf buyuracakları muhakkak olmağla yevm-i mezbûrda ve vakt-i mer-

sûmda destâr-ı âdî ve sûf ferâce ile mahall-i merkūmda piyâde mevcûd bu-

lunup merâsim-i dâmen-bûs-ı sa‘âdet-me’nûslarıyla müsta‘idd oldukdan 

sonra, cenâbınız dahi Sarây-ı Hazret-i Sadâret468-penâhî’ye gelüp mevcûd 

bulunmaları fermân buyuruldı.”

Bin yüz altmış dokuz senesinin mâh-ı Şa‘bânü’l-mu‘azzam’ın üçünci 

pazarirtesi güni tekrâr olan Vezîr-i A‘zam Mustafâ Paşa  hazretleri yevm-i 

mezbûrda gelüp yemeklik olan Bahâriyye’ye dâhil olup, ba‘de’t-ta‘âm 

sâ‘at dörtde iken şevketlü Pâdişâh hazretleri bir [i]ki gün mukaddem ter-

sâne bâğçesine göç idüp, ba‘dehû öyleden mukaddem Pâdişâ[h] hazretle-

ri tersâneden azîmet, Sarây-ı Hümâyûn’a nüzûl, ba‘dehû Sâhib-i Devlet 

hazretleri dahi Yalı  Köşki’nden şevketlü Pâdişâh’a mülâkî ve mühr-i şerîfi 

kendüye teslîm olunup Sarây-ı Cedîd’e sâ‘at dört buçukda iken alay ile 

dâhil olup eş-Şeyhu’l-İslâm Efendi’ye ve Kādî-askerân Efendilere ve İs-

tanbul  Efendisi’ne ve Nakîbü’l-Eşrâf Efendisi’ne semmûr kürkler ilbâs 

olundı. Ve Kā’im-makām İbrâhîm Paşa ’ya vezâret ile yine ağalık ile serâ-

sere kaplu sırt semmûr kürk ilbâs olundı. Ve ba‘dehû tertîb-i kānûn-ı 

kadîm üzre her [mansûba] göre eyle hil‘at-i fâhireler ilbâs olundı, ve’s-

selâm.

468 Metinde اى
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Tezkire-i da‘vet ve bâ-sûret-i fermân-ı âlî, kırâ’at-i hatt-ı hümâyûn, 

Şıkk-ı Sânî Efendi’ye

“İnşâ’allâhu Te‘âlâ işbu çehârşenbih güni sâ‘at üçde Bâb-ı Âsafî’de 

kırâ’at olunacak hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn istimâ‘ıçün destâr-ı âdî 

ve ferâce ile yevm-i mezbûrda ve vakt-i mersûmda Sarây-ı Hazret-i Sadâ-

ret-penâhî’de mevcûd bulunmaları fermân buyuruldı.”

Kırâ’at-i hatt-ı hümâyûn, cümlesi huzûrda durmak mümkin olmayup 

mümkin mertebe kayd olundı, kusûrumuz afv oluna: 

“Vezîr-i sâbık azl icâb idüp bir [i]ki def‘a kendüye tenbîh idüp, tenbîhim 

ile mütenebbih olmayup, sen ki vezîrim Mustafâ Paşa ’sın ki, göreyim seni 

Şer‘-i Şerîf ’den ayrılmayup kānûna mürâ[‘a]t idüp ricâl-i devletimi görüp 

gözedesin, re‘âyâ fukarâsına merhamet idesin. Sana mühr-i şerîfim virdim.”

Tebrîk-i Sadr-ı Âlî, bâ-sûret-ı fermân-ı âlî, fî 27 N, sene 1169

“İzzetlü rif‘atlü Şıkk-ı Sânî Efendi, inşâ’allâhu Te‘âlâ yarınki cum‘airtesi 

güni tebrîk-i İyd-i sa‘îd ve dâmen-bûs-ı Hazret-i Âsafî ile müsta‘idd olmak 

içün mu‘tâd üzre mücevveze ve esbâb-ı dîvânî ve dîvân rahtlu at ile sâ‘at 

ikide iken Sarây-ı Sadr-ı Âlî’de mevcûd bulunmanız içün i‘lâm olundı.”

Vezâretî-i Çavuşbaşı Abdurrahmân  Ağa ’ya, fî 2 L, sene 1169. Bin yüz 

altmış dokuz senesinin mâh-ı Şevvâl-i şerîfin ikinci salı güni beyne’s-

salâteynde Çavuşbaşı olan Abdurrahmân Ağa’ya üç tuğ ile çerâğ buyurılup 

Mar‘aş  mansûbı ile mesrûr buyuruldı. Ve mâh-ı mezbûrun üçünci çehâr-

şenbih güni “Kalkup Üsküdar ’a geçesin.” diyü iki kıt‘a emr-i hümâyûn 

sâdır olup yevm-i mezbûrda geçmişdür.

Yeniçeri Ağası vezâretile ma‘zûl olup Konya ’ya mansûb, menzil ile revâ-

ne oldı, fî şehr-i N, sene 1169.

Silâhdâr-ı Şehriyârî gadab-ı Pâdişâhî’ye uğrayup menzilinden ihrâc ve 

hâne-i hâssadan Çukadâr-ı Şehriyârî silâhdâr olmuşdur. Sadr-ı A‘zam haz-

retlerinin şefâ‘at[iy]le Silâhdâr-ı sâbıkı afv, vezâret virilüp Tırhala  mansû-

bı ile çerâğ olmuşdur. Hâne-i hâssada Mü’ezzinbaşı olanı yolı gelmeyüp 

rikâbdâr-ı Şehriyârî olmuşdur, fî şehr-i Za, sene 1169.
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Uzun Bekir  hazreti Tersâne-i Âmire emîni olmuşdur, yevmi’l-cum‘air-

tesi, fî 18 Z, sene 1169. Alî Ağa  emînlikden ma‘zûl olmuşdur.

Ziyâfet-i Sadr-ı A‘zam-ı Şehriyârî der-Sarây-ı Sadr-ı Âlî yevm-i penç-

şenbih, fî 5 M, sene 1170.

Tevcîhât

Büyük Mîrâhûr-ı Şehriyârî olan Gül Ahmed Paşa -zâde’ye üç tuğ ile 

vezâret virilüp serâsere kaplu sırt semmûr kürk ilbâs buyuruldı. […]469 Alî 

Paşa  hazret[lerine] ve büyük mîrâhûrluğa Küçük Mîrâhûr olan İvaz Me-

hemmed Paşa -zâde Halîl Beğ  olmuşdur. Ve küçük mîrâhûr Burgoslı Me-

hemmed Ağa  olmuşdur. 

[368b] İhrâk-ı kebîr an-tafsîl an-hatt-ı hümâyûn ve bâ-fermân-ı âlî

ve tahrîr-i Kādî-i İstanbul,  sene 1169

Bin yüz altmış dokuz senesi mâh-ı Şevvâlü’l-mükerrem’inin dokuzuncı 

salı gicesi sâ‘at ikide Cübbe‘alî ’den âteş zuhûr, bi-kazâ’illâhi Te‘âlâ şedîd 

rûzgâr olmağla İstanbul içine yüriyüp taraf ve taraf otuz yedi sâ‘at yanup İs-

tanbul‘un nısfından ziyâdesi muhterik olmağla, İstanbul Kādîsı siccilâtına 

kayd olunup muhterik olan cevâmi‘ u mesâcid ve medreseler ve kebîr [ü] 

sağîr hâneler ve dekâkînler ve değirmenler ve hammâmlardur, zikr olunur: 

Mesâcid ü cevâmi‘ aded: 150, yüz ellidür.

Medrese aded: 80, seksendür.

Kebîr ü sağîr hâne aded: 77.400, yetmiş yedi bin dört yüz.

Dekâkîn aded: 34.400, otuz dört bin dört yüz.

Değirmen aded: 200, iki yüz.

Hammâm kebîr [ü] sağîr aded: 33, otuz üçdür.

Fî 25 M, sene 1170. Târîh-i mezbûrda Dîvân-ı Hümâyûn oldukda 

kulun mevâcibi ihrâc, kıst 1, vâcib-i reşen sene 1169. Vaktâki Dîvân-ı 

Hümâyûn’da İspanya ’nın küçük ilçisi gelmişdür, rikâb-ı hümâyûna yüz sü-

rüp nâmesin ve hediyyesin virmişdür.

469 Burada bir mansıb adı olduğunu düşündüğümüz  kelimesi okunup manalandırılamamıştır.
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Fî 2 S, yevm-i salı, sene 1170. Târîh-i mezbûrda hâlâ Yeniçeri Efendisi 

olan Memiş Efendi . Azl-i Defterdâr Efendi. Memiş Efendi yeniçeri efendi-

si iken defterdâr olundı, fî 25 M, sene 1170. Yeniçeri efendiliği Yeni Câmi‘  

Mütevellîsi ve Defter Emîn[i] olmuşdur. Yeniçeri efendisi olup hil‘at-i fâ-

hire ilbâs olunmuşdur.

Rûz-ı Kāsım

Teşrîn-i Evvel’in yigirmi altısında ve mâh-ı Saferü’l-hayr’ın on dördünci 

cum‘airtesi güni olmuşdur. Hevâ lodos ile bi-emr-i Hudâ böylece vâki‘ ol-

muşdur. Çünki donanma-yı hümâyûn kalyonları Beşiktaş  sevâhilinde len-

ger-endâz olmuş idi, bir [i]ki kaç gün meks olundukda mâh-ı Saferü’l-hayr’ın 

on dokuzuncı pençşenbih güni sâ‘at altıda iken Beşiktaş sevâhilinden alarka 

oldukda Kapudân Paşa Süleymân Kapudân  Paşa hil‘at-i fâhire semmûr kürk 

ilbâs buyurılup, ba‘dehû sâ’ir kapudânlar yollı yollarınca hil‘at-i fâhireler il-

bâs buyurılup çekdürmeler ve kalyonlar başka ve başka tüfengler ile ve top-

ları atarak azîm şenlikler idüp Tersâne-i Âmire’ye nakl olundı, fî 19 S, sene 

1170.

Nefy-i Osmân Monlâ  ve Pîrî-zâde,  fî 29 S, sene 1170. Mezbûr Osmân 

Monlâ Rûmili  Kādî-askeriyken kādî-askerlikden azl oldığı sâ‘at Tekfûrda-

ğı ’na nefy olundı, yevm-i pazar beyne’s-salâteynde. Kādî-askerlik-i Rûmili 

Ebûbekir Efendi -zâde semmûr kürk ilbâs olundı.

Donanma-yı hümâyûn, fî selh-i S, sene 1170. Kapudân Paşa gelüp üç 

gün Beşiktaş  öninde lenger-endâz olup, pençşenbih gün[i] alay ile şenlikler 

idüp serâsere kaplu sırt semmûr kürk ilbâs olundı.

Vefât-ı Şehzâde Sultân Mehemmed  Hân ibn-i Sultân Ahmed  Hân

Fî gurre-i Rebî‘u’l-âhir, eyyâm-ı çehârşenbih, sâ‘at dörtde vefât idüp 

Yeni Câmi‘  türbesine defn olunmuşdur eyyâm-ı mezbûrda, sene 1170.

Azl-i Vezîr-i A‘zam Mustafâ Paşa 

Müddet-i vezâreti sekiz ay ve iki gün. Bin yüz yetmiş senesinin mâh-ı Re-

bî‘u’l-âhir’in yigirminci salı güni Dîvân-ı Hümâyûn’dan sonra öyle mahalli 

merkūmdan mühr alınup, kendüyi Balıkhâne ’ye indirüp mahbûs olundı.
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Kapucılar kethudâsı olan Ziştovi [Voyvodası] Alî Ağa’ya üç tuğ ile kā’im- 

makāmlık ile serâsere kaplu sırt semmûr kürk ilbâs olundı, Vezîr-i A‘zam ge-

linceye dek ibadullâhın işlerin görüp gözede [diyü].

Kırâ’at bâ-hatt-ı hümâyûn. Mâh-ı mezbûrun yigirmi birinci çehâr-

şenbih güni sâ‘at dörtde iken Sadr-ı Âlî Sarâyı’nda ricâl muvâcehesinde 

ruz-merre isti‘mâl olunduğı üzre destâr-ı âdî ve erkân kürki ile mevcûd 

bulunalar [diyü].  

[369a] Sûret-i fermân-ı âlî ibtidâ-i müceddeden tertîb-i câmi‘-i şerîf, 

fî 26 S, sene 11[69], gurre-i Rebî‘u’l-evvel, sene 1169

Bu hakîr şıkk-ı sânî defterdârlığı üzerimizde bulunmağla işbu ma-

halle kayd olundı. Bu mahalle nazar iden ahbâbdan hayr ile yâd idüp bir

Fâtiha-i Şerîf[e] ile yâd idüp ruhuma ihdâ ideni Hakk Te‘âlâ dünyevî ve uhrevî

murâdât [u] maksûdâtın müyesser ide. Âmîn, bi-hurmeti Seyyidi’l-Mürselîn.

“İzzetlü Şıkk-ı Sânî Efendi hazretleri, inşâ’allâhu Te‘âlâ işbu mâh-ı Re-

bî‘u’l-evvel’in gurresi olan cum‘a güni müceddeden binâ ve ihyâ buyurılup 

Nûr-ı Osmânî  ile müsemmâ olan câmi‘-i hümâyûnda salât-ı cum‘a edâ 

buyurulmak musammem-i hümâyûn-ı Mülûkâne olmakdan nâşî, ibtidâ 

Sarây-ı Hümâyûn’da it‘âm olundukdan sonra teşrîfât-ı hümâyûn mûce-

bince tertîb olunan alay ile câmi‘-i şerîfe ve ba‘de edâ’i’s-salât yine alay ile 

Sarây-ı Hümâyûn’a teşrîf buyurulmak husûsına irâde-i aliyye-i Cihândârî 

ta‘alluk itmekle, cenâbınız dahi yevm-i mezbûrda elbise-i dîvânî ile salât-ı 

subhı Ayasofya  Câmi‘-i şerîfinde, ba‘de’l-edâ Sarây-ı Hümâyûn’da mev-

cûd bulunmaları fermân buyuruldı. An-yed-i Şehrî Mehemmed  Çukadâr, 

tâbi‘-i Çavuşbaşı Abdurrahmân  Beğ.”

Def‘aten Hazret-i Defterdâr Efendi tarafından bu siyâkda tezkire-i 

dîvân an-yed-i Tatar  Hasan Çukadâr, tâbi‘-i Hazret-i Defterdâr Efendi.

İşbu bin yüz altmış dokuz senesinin mâh-ı Rebî‘u’l-evvelî’nin gurresi 

olan cum‘a güni müceddeden ihyâ buyurılup câmi‘-i şerîfde Sultân Osmân  

[Hân-ı] âlî-şân efendimizin cum‘a namâzın câmi‘-i şerîfde edâ buyurul-

mak üzre bir gün mukaddem Sarây-ı Hümâyûn’da it‘âm olunmak üzre 

bütün ocakları ve ricâli da‘vet tezâkirleri etrâfa dağıdup cum‘a güni Sarây-ı 
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Hümâyûn’da sâ‘at üçde ve dörtde cem‘ olunan mevâlî efendilerden elli yedi 

ve selâtîn meşâyihleri gelüp Kubbealtı ’nda atîk Dîvânhâne’de cem‘ olunup 

ve Sadr-ı A‘zam hazretleri ve eş-Şeyhu’l-İslâm Efendi hazretleri ve Kādî-as-

kerân-ı Rûmili  ve Anadolı  ve Tersâne-i Âmire’de Mîr-i Mîrân Kapudân 

Süleymân Paşa  selîmî ile ve erkân kürki ile Tersâne-i Âmire’nin Dîvânhâne 

çavuşlarından otuzdan ziyâde çavuşları ma‘an Kubbealtı’na gelüp, Sadr-ı 

A‘zam hazretleri Kubbealtı’na gelür iken selâmlıkda Defterdâr Efendi’nin 

üstine durup bu minvâl-i meşrûh üzre selâmlandı. Ba‘dehû ta‘âmda Ka-

pudân Paşa Nişâncı Efendi sofrasında, Defterdâr Efendi Sadr-ı A‘zam 

sofrasında, Şıkk-ı Sânî Efendi hazretleri ve Şıkk-ı Sâlis Efendi hazretleri 

Kādî-askerân sofrasında it‘âm olundı. İt‘âm olunan bütün ziyâfet sofrası 

yüz yetmiş sofradur. Yevm-i mezbûrda sâ‘at altıda iken bütün alay ile ve 

Teşrîfâtî Efendi tertîb-i kānûn üzre câmi‘-i şerîfe azîmet ve nüzûl olun-

dı. Namâzdan sonra huzûr-ı hümâyûnda Hazret-i eş-Şeyhu’l-İslâm Efendi 

ve Kādî-askerlere ve mevâlî efendiler semmûr kürkle ilbâs olundı. Vezîr-i 

A‘zam tekmîl olundukdan sonra bütün ricâl cem‘ olunup Hünkârımız 

köşkden seyr ü temâşâ idüp cümle ricâl meydânda el bağlayup durdılar. Ve 

Sadr-ı A‘zam hazretleri binek taşında durup bütün ricâle hil‘at-i fâhireler 

ilbâs idüp, ilbâs iden ricâl Hünkârımıza karşu yir öpüp, biri dahi biribiri 

ardı sır[a] hil‘atler ilbâs olunup yine mahalli mahalline tertîb üzre alay ile 

Hünkârımız Sarây-ı Hümâyûn’a götürdiler. İlbâs olunan semmûr Görice  

semmûrı ve kākūm ve sincâb ve çuka ferâce, sâ’irîne bütün hil‘atdür. Bu 

mahalle nazar iden bir Fâtiha-i Şerîf[e] ile rûhumuza ihdâ oluna.

Tevcîhât-ı vezâret üç tuğ Kethudâ Beğ Ahmed Paşa, 

fî 15 R, sene 1169

Bin yüz altmış dokuz senesinin mâh-ı Rebî‘u’l-âhir’in on beşinci cum‘a-

irtesi güni yevm-i mezbûrda ale’s-seher kapu olunup kapu ricâlin def‘ 

olundukdan sonra Hazret-i Şeyhu’l-İslâm Dâmâd-zâde Efendi hazretle-

ri Sarây-ı Sadr-ı Âlî’ye gelüp, ba‘dehû Sadr-ı A‘zam hazretleri ile ma‘an 

huzûr-ı hümâyûna gidüp hîn-i avdetlerinde sarâya nüzûlinde Kethudâ Beğ 

hazretlerine serâsere kaplu sırt semmûr kürk ilbâs ve kendülerine Selânik  

mansûbı ile çerâğ buyurulmuşdur. Ve Kethudâ Beğ gedüği, re’îsü’l-küttâb 

olan Hamza Efendi ’ye semmûr kürk ilbâs buyurılup çerâğ buyurulmuş-
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dur. Ve re’îsü’l-küttâb gedüği, İkinci Tezkireci Nev‘ Efendi ’ye virilmişdür. 

Küçük tezkirecilik Sadr-ı A‘zam hazretlerinin mektûbcısı hulefâlarından 

ikinci halîfeye virilmişdür. Çavuşbaşı Abdurrahmân Ağa  mukarrer, hil‘a-

tini giymişdür.

Mısr-ı Kāhire  hazînesi gelmişdür, fî 15 R, yevmi’l-cum‘airtesi, sene 

1169. 

Bir mikdâr kar yağdı

Rebî‘u’l-âhir’in on beşinci güni, Kânûn-ı Sânî’nin altıncı güni ki Nasârâ 

haçın suya bırakdıkları gün idi, bir mikdâr kar bi-emr-i Hudâ yağup ve 

yine sulak olduğından eriyüp mahv oldı. Bi-emr-i Hudâ hevâ lodos ile 

geçmişdür.

Kethudâ Ahmed Paşa,  fî 24 R, sene 1169, yevm-i pazarirtesi, Sopasalan 

Vezîr-i mükerrem Kethudâ Ahmed Paşa hazretleri yevm-i mezbûrda Selâ-

nik  mansûb[ı] ile ber-murâd olup târîh-i varakda kendüsinin kapu halkı ile 

Dîvânyolı  ile Koska ’dan revâne olmuşdur. Hakk Te‘âlâ tevfîk vire. Âmîn, 

yâ Mu‘în.

Emîn-i Matbah İbrâhîm Efendi ’ye, fî 10 Ca, sene 1169.

İlçi-i Fransız  ve balyoz arza girüp nâmesin virdi, fî 9 Ca, sene 1169. 

Hediyyesi yok idi. 

[369b] Def‘aten ihrâk, fî 27 Ca, sene 1169

Bin yüz altmış dokuz senesinin mâh-ı Cemâziye’l-ûlâ’nın yigirmi ye-

dinci cum‘airtesi gicesi sâ‘at onda iken bi-emr-i Hudâ Samatya  İskelesi 

kurbında ihrâk vâki‘ olup, ihrâkın sebebi bu olmuş ki; bir kefere arâk-ı 

tandır ider iken tandır olunan arâk âteşe dökülmek ile âteşe dökülen arâk 

meydân bulup ocak tutuşup keferenin hânesi şiddet-i rûzgâra musâdefe 

bulunmağın hânesi bütün ihrâk olundukda hâne sâhibi kefere kendüsin 

kurtılur ümmîdi ile yola atup mürd olmuşdur. Sekiz sâ‘at ihrâk olup, “İki 

binden mütecâviz hâne ihrâk bi’n-nâr, belki dahi ziyâde olmak ihtimâli 

vardur.” diyü öylece mesmû‘umuz olmuşdur.
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Def‘aten ihrâk, Ortaköy ’de, fî 9 C, sene 1169

Bi-emr-i Hudâ hevâ gāyetle lodos olup gice sâ‘at dörtde iken tercümân 

olan frengin yalısından tutuşup, deryâ gāyetle furtına olmağla imdâda yeti-

şemeyüp Tophâne ’den piyâde oldukları hasebiyle on iki kadar yalı ve biraz 

Yahûdî hâneleri ihrâk bi’n-nâr olup dokuz sâ‘at mikdârı yanmışdur.

Def‘aten ihrâk, mankur darbhânesinden,

fî 7 mâh-ı Mart, fî 16 C, yevm-i çehârşenbih

Gice sâ‘at üç buçukda iken darbhâne-i mezbûrun derûnından kazârâ 

âteş vâki‘ olup darbhânenin derûnından âteş taşraya çıkup taşrada rûzgârın 

şiddetinden iki kol olup bir haylî hâneler ihrâk bi’n-nâr olmuşdur. Sekiz 

sâ‘at kadar yanup ba‘dehû teskîn olmuşdur, bi-emr-i Hudâ. Darbhâne-i 

mezbûrdan âteş taşra uğrayup, bir kolı Osmân Kethudâ almış idi, ba‘dehû 

Enderûn -ı Hümâyûn ’dan mevkūfâtcılık ile ber-murâd olan pür-ma‘rifet 

Dâniş Efendi alup hâne-i mezbûrı ma‘mû[r] idüp, âteş hâne-i mezbûra 

karîb geldikde bi-emr-i Hudâ teskîn olmuşdur. Ve bir kol dahi Âmedci 

merhûmun hânesi ki, Firârî-zâde Sadr-ı sâbık Abdullâh Paşa  hazretleri al-

mış idi hâne-i mezbûrı, âteş dahi hâne-i mezbûra karîb [geldikde] bi-emr-i 

Hudâ teskîn olmuşdur. Ber-vech-i tahmîn yüz elli kadar hâneler ihrâk 

bi’n-nâr olmuşdur.

Def‘aten ihrâk, Cihângîr ’de

Tersâne-i Âmire kâtiblerinden Mustafâ Efendi  dimekle ma‘rûf, ahşam-

dan sonra kâtib-i mezbûrun bir köşki var imiş, köşk-i mezbûrı yakup halâs 

olundı, fî 18 C, sene 1169.

Nevrûziyye-i tezkire-i dîvân

Semmûr kürk içün an-yed-i Çukadâr Halîl, tâbi‘-i defterî izzetlü sa‘â-

detlü Rûznâmçe-i Evvel Efendi ve Başmuhâsebeci Efendi ve izzetlü Ana-

dolı  Muhâsebecisi Efendi ve sâ’ir hâcegân efendiler geçen sene nevrûz-ı 

fîrûzda semmûr geymek ile izn-i hümâyûn erzânî buyurulmağla, işbu 

sâl-i meymenet-iştimâlin dahi nevrûz-ı fîrûzı dâhil olmağla kontoş kapak-

lı beyâz nâfe ve kasık kürk geymeyüp kontoş semmûr kürk geymek üzre 
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tenbîh olunmasını fermân-ı âlî sâdır olmağla ber-mûcib ile amel ü hareket 

buyuralar, fî 19 C, fî 22 C, sene 1169.

Azl-i Vezîr-i A‘zam Sa‘îd Paşa an-gurre-i Receb, 

yevm-i pençşenbih, sene 1169

Târîh-i mezbûrda eyyâm-ı mezbûrda Sadr-ı A‘zam hazretleri azl ola-

cağın der-hâtır itmeyüp mükemmel ve mutantan kola binüp azîm alay 

göstermiş idi. Öyleden sonra ba‘dehû yine yevm-i mezbûrda ikindiden ev-

vel Sa‘îd Paşa hazretlerin vezâretden azl ve Balıkhâne ’ye habse kaldırılur, 

Yeniçeri Ağası’na: “Şehr-i mezbûrı gör, gözet.” diyü hatt-ı hümâyûn ve üç 

tuğ kendüye virilüp serâsere kaplu sırt semmûr kürk ilbâs olundı. Sadr-ı 

sâbık çekdirme ile İstanköy ’e götürüldi ve bilesince oğlı Kapucıbaşı Mes‘ûd 

Beğ ’i ta‘yîn olunup bütün mâlı [ve] erzâkı kendüye in‘âm olundı, fî 3 Re-

ceb, sene 1169.

Meşveret-i huzûr-ı hümâyûn ve Kā’im-makām Paşa, 

fî 4 Receb, yevm-i pazar, sene 1169

Eyyâm-ı mezbûrda eş-Şeyhu’l-İslâm Efendi ve Kādî-askerân ve ma‘zûlîn-

ler Paşa Sarâyı’na cem‘ olunup halvet olunup, meşveretde ne ki iktizâ itdi 

ise huzûr-ı hümâyûna i‘lâm olundı. Meşveretden bu ola ki, “Mekke -i Mü-

kerreme’nin ve Medîne -i Münevvere’nin gāyetle ihtilâli olmağla def‘i ne 

ile olur.” diyü.

Der-vezâret in‘âm-ı Kapudân Süleymân Paşa,  

fî 4 Receb, yevm-i pazar, sene 1169

Eyyâm-ı mezbûrda Kapudân ve Mîr-i Mîrân olan Süleymân Paşa’ya 

üç tuğ ile yine kapudânlık ile çerâğ olmuşdur. Ve kürk geyüp Tersâne-i 

Âmire’ye oturdukda ümerâ-i deryâ ve ricâl-i Tersâne-i Âmire’de ne kadar 

ricâl var ise gelüp bî‘at idüp dâmen-bûs olundı. Ve ba‘dehû du‘â olunup üç 

aded toplar atıldı.

Bahr-i Sefîd ’e azîmet olacağın alâmeti filandıra küşâde olmuşdur, küşâ-

de olundı, fî 5 Receb, yevm-i pazarirtesi, sene 1169.
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Donanma-yı hümâyûn kalyonları Tersâne-i Âmire’den hareket, alay ile 

Yalı  Köşki’nde alay göstermek üzre iken, fî 15 Receb, sene 1169, yevm-i 

pençşenbih, yevm-i mezbûrda bir azîm furtına bi-emrillâhi Te‘âlâ zuhûr 

eyledi ki, misli sebkat itmemişdür. Üç sâ‘at kadar furtına teskîn olma-

dı. Ba‘dehû teskîn olundukdan sonra Başdurma ( ور ــ א )  Köşk önin-

de[n] geçdi. Sâ’ir senelerde Tersâne-i Âmire Efendi hazretleri donanma-yı 

hümâyûn ihrâcında Dolmabâğçe ’de ziyâfet idegeldikde Sadr-ı A‘zam ve 

Şeyhu’l-İslâm Efendi Kapudân Paşa ile çekdürmeye süvâr ve ziyâfete gider-

ler idi, bu def‘a gidemediler, fî 19 Receb, yevm-i pa[zarirtesi].

[370a] Der-vezâret-i Râgıb Mehemmed Paşa 

mühr-i şerîf virildiği târîhdür

İşbu bin yüz yetmiş senesinin mâh-ı Cemâziye’l-âhir’inin sekizinci pa-

zar güni kuşluk vaktinde Üsküdar ’da Mehemmed Paşa Köşki ’nde it‘âm 

olunup sandala süvâr ve eş-Şeyhu’l-İslâm Efendi ile ma‘an Yalı  Köşki’nden 

şevketlü Pâdişâh hazretlerine mukābil ve vâfir eğlendikden sonra mühr-i 

şerîfi kendüye teslîm ve Sarây-ı Hümâyûn’dan avdet ve Sarây-ı Sadr-ı Âlî’ye 

nüzûl ve ba‘dehû eş-Şeyhu’l-İslâm Efendi’ye ve Kādî-askerân-ı Rûmili  ve 

Anadolı  ve İstanbul  Efendisi ve Ser-etıbbâ ve Müneccimbaşı vech-i meş-

rûh üzre sırt semmûr kürkler ilbâs olundukdan sonra Dîvânhâne’ye teşrîf 

ve ocaklar ağaları ve zâbitleri mevcûd oldukda, bu hakîr şıkk-ı sânî def-

terdârlığı üzerimizde bulunup Defterdâr Memiş Efendi  hasta bulunmağla 

hil‘at-i fâhire evvel-emrde bu hakîre ilbâs olundı. Ba‘dehû defteri Teşrîfâtcı 

Efendi yollı yolı ile tertîb-i kavânîn üzre kırâ’at olunup, hil‘atler ilbâs ve 

dâmen-bûs olundı, fî 8 C, sene 1170.

Kırâ’at-i hatt-ı hümâyûn, fî 9 C, sene 1170, yevm-i isneyn

Rûz-merre isti‘mâl olunan destârî çuka erkân kürkleri ile olunmuşdur. 

Hatt-ı hümâyûnı Çukadâr-ı Şehriyârî yediyle getürmüşdür. Mefhûm-ı 

kırâ’at, Re’îsü’l-Küttâb Efendi kırâ’at eyledi: “Vüzerâ-yı izâmımın için-

de seni intihâb itdim. Sen ki vezîrim Râgıb Mehemmed Paşa ’sın ki, seni 

vekîl-i mutlak idüp, göreyim seni, Devlet-i Aliyye ’me bir eyüce hizmet ide-

sin.” Bu mahalde muhtasar kayd olundı, afv ideler.
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Azl-i eş-Şeyhu’l-İslâm Dürrî-zâde , nasb-ı Dâmâd-zâde, fî 29 C, sene 

1170, yevmi’l-cum‘airtesi. 

İhrâc-ı donanma-yı hümâyûn, fî 3 Ş, yevmi’l-cum‘airtesi

Bin yüz yetmiş senesinin mâh-ı Şa‘bân’ın üçünci güni ve sitte-i Sevr’in 

üçünci cum‘airtesi güni Tersâne-i Âmire’de lenger-endâz olan donanma-yı 

hümâyûn kalyonları Süleymân Paşa  kapudân-ı hümâyûn alay ile çekdür-

meler ile başdarda[ya] süvâr ve şevketlü Pâdişâh-ı âlem-penâh hazretleri Yalı  

Köşki’nde oturup huzûr-ı hümâyûnda hil‘at-i fâhireler ilbâs ve kendüye serâ-

sere kaplu sırt semmûr kürk ilbâs olunup alay ile şenlikler olunup Beşiktaş  

sevâhilinde lenger-endâz olunup Hazret-i Vezîr-i A‘zam ve Şeyhu’l-İslâm 

Efendi hazretleri ma‘an Dolmabâğçe ’de haymelere nüzûl ve Tersâne Emîni 

Uzun Beğ hazretinin kānûn-ı kadîm üzre ziyâfetin ekl idüp safâlandılar.

Tevcîhât-ı kethudâ-i Sadr-ı Âlî, fî 21 Ca, yevm-i pazar, sene 1170

Vezîr Kethudâsı olan Yûsuf Kethudâ rûznâmçe-i hümâyûn ile hil‘at-i fâ-

hire ilbâs, Vezîr Kethudâsı Başmuhâsebeci olan Dervîş Mehemmed Efendi  

hil‘at-i fâhire ile vezîr kethudâsı olmuşdur. Rû[z]nâmeci olan Halîmî Mus-

tafâ Efendi  başmuhâsebecisi olmuşdur.

İlçi-i Nemçe,  fî 23 Ca, sene 1170

Yevm-i mezbûrda Dîvân-ı Hümâyûn olup Nemçe ilçisi nâmesin alup 

vilâyetine gitmişdür.

Müteveffâ Vezîr Kethudâsı Dervîş Mehemmed Ağa ,

fî 3 Z, yevm-i pençşenbih, sene 1170

Müddet-i kethudâlığı on bir gündür. Bin yüz yetmiş senesinin mâh-ı 

Zi’l-hicce-i şerîfin üçünci pençşenbih gicesi fevt olup namâzın Sultân Bâ-

yezîd  Câmi‘-i şerîfinde edâ olundukdan sonra câmi‘-i şerîfin bâğçesinde 

defn olundı.

Nasb-ı kethudâlık, fî 3 Z, sene 1170. Re’îsü’l-Küttâb olan Ebûbekir 

Efendi  kethudâ-i Sadr-ı Âlî olup kürk hil‘at ilbâs olundı. Re’îsü’l-Küttâb, 

Abdî Efendi oldı. 
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[370b] Tevcîhât, fî 3 M, sene 1171, yevmi’l-cum‘airtesi

Gümrük Emîni İshâk Ağa ’yı azl, hânesin mührlenmişdür, Allâh selâmet 

vire. Başbâkî Kulı olan Hâsekî Mustafâ Ağa  gümrük emîni, Arpa Emîni 

Alî Ağa  başbâkî kulı, Uzun Beğ tersâne emîni olmuşdur.

Donanma-yı hümâyûn kalyonları güzel hevâ ile geldiler, yevm-i pazar, 

fî 9 S, sene 1171. Alay pazarirtesi.

Müteveffâ Sultân Osmân  ibn-i Sultân el-Gāzî Mustafâ Hân, 

fî 15 S, sene 1171

Bin yüz yetmiş bir senesinin mâh-ı Saferü’l-hayr’ın on beşinci cum‘air-

tesi ikindi mahalli Sultân Osmân  merhûm olup Sultân Mustafâ  Hân ibn-i 

Ahmed Hân  Pâdişâh olup pazar güni tahta iclâs olunup bî‘at olundı.

Kırâ’at-i hatt-ı hümâyûn der-bâb-ı Sarây-ı Sadr-ı Âlî,

fî 17 S, yevm-i pazarirtesi, sene 1171

Kapucılar Kethudâsı Abdî Ağa  yediyle hatt-ı hümâyûnı getürüp bütün 

ocaklı ve küttâb ve Kapudân Paşa hazretleri bi’l-muvâcehe Re’îsü’l-Küttâb 

Efendi Abdî Ağa kırâ’at eyledi. Umûm hil‘atleri ilbâs olundı, fî 16 S, sene 

1171, yevm-i pazar, tahta [iclâs] olundığı gün.

Hazret-i Eyyûb Sultân’da kılıç kuşanmağa azîmet olundı, fî 2 S, sene 

1171, yevm-i pençşenbih.

Ba‘zı tevcîhât, gadab-ı Şehriyârî, 

fî 22 S, yevmi’l-cum‘airtesi, sene 1171

Kapudân Paşa azl, Kızkullesi ’nde mahbûs, Tersâne-i Âmire Emîn[i] 

Vekîli sâbıkā Kapudân olan Karabağlı Alî Paşa  kapudân olmak üzre.

Dârü’s-Sa‘âde Ağası azl, Balıkhâne ‘de mahbûs.

Hanım Sultân Eski Sarây ’a menfâ ve sarâyı mecmû‘ odaları Defterdâr 

Efendi gelüp memhûrlamışdur, fî 22 S, sene 1171.

Kırâ’at-i Mevlûd-i şerîf, fî 12 Ra, sene 1171, pençşenbih güni.
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Meşveret der-huzûr-ı hümâyûn, fî 15 Ra, yevm-i pazar, sene 1171

Sadr-ı A‘zam ve eş-Şeyhu’l-İslâm Dâmâd-zâde ve Kādî-askerân-ı Rûmili  

ve Anadolı  ve İstanbul  Efendisi ve Nakîbü’l-Eşrâf ve ma‘zûlîn olan ulemâ 

efendiler cem‘ olup Sadr-ı A‘zam Sarâyı’nda ve ba‘dehû huzûr-ı hümâyûna 

azîmet olunup öyleden ikindiye dek huzûr-ı hümâyûnda meks olundı. Ve 

huccâc-ı Müslimîn ahvâlin müzâkere olunmuş.

Kapudân Süleymân Paşa  Akdeniz ’den geldi, fî gurre-i Ra, yevm-i paza-

rirtesi, sene 1171.

Tevcîhât, fî 27 Ra, eyyâm-ı cum‘a, sene 1171

Çavuşbaşı Mehemmed Ağa ’ya sadr-ı a‘zam kethudâlığı ilbâs-ı kürk, 

sâbıkı Ebûbekir Ağa ’ya: “Hânende oturasın.” diyü fermân-ı âlî. Çavuş-

başılık Hasan Paşa  dâmâdı Abdî Ağa ’ya hil‘at-i fâhire ilbâs olunmuşdur. 

Yeniçeri Ağası’na üç tuğ virilüp yine ağalık üzerinde kalmak üzre serâsere 

kaplu sırt semmûr kürk ilbâs olunmuşdur. Eyyâm-ı cum‘airtesi, fî 28 Ra, 

sene 1171.

Kapudân Paşa Bahr-i Sefîd ’de[n] gelüp dâhil-i Tersâne oldu, fî 2 R, sene 

1171.

[371a] Müteveffâ-i vüzerâ-i izâmlar, fî 5 Ca, sene 1171. Cidde  Vâlîsi 

Silâhdâr-ı Şehriyârî-i sâbık merhûm-şüde. Hazîne-i Hümâyûn kethudâlı-

ğından ber-murâd olan Halîl Paşa  dahi merhûm-şüde.

Ma‘zûl ve nefy şüden-i Bâbü’s-Sa‘âde Ağası, Bursa ’ya. Bâbü’s-Sa‘âde 

Ağası sâbıkā hâsodabaşılıkdan çıkma Halîl Ağa  olmuşdur. Hazînedâr-ı 

Şehriyârî ihrâc, Mısr-ı Kāhire ’ye nefy. Sarây-ı Atîk  Baltacılar Kethudâsı 

ihrâc, nefy.

Tevcîhât, fî 10 Ca sene 1171

Re’îsü’l-Küttâb Efendi ma‘zûl ve Bursa ’ya nefy. Nasb-ı re’îsü’l-küttâb 

Emîn Efendi olmuşdur. Vezîr mektûbcısı Cebeciler Kethudâsı Kâtibi olmuş-

dur. İvaz Mehemmed Paşa  kethudâsı Ebûbekir Ağa  çavuşbaşı olmuşdur.

Fî 10 Ca, sene 1171. Şeb ü rûz kar yağmışdur. 
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Azl-i eş-Şeyhu’l-İslâm Dâmâd-zâde Mehemmed Efendi ,  

fî 16 Ca, yevm-i pençşenbih, sene 1171

En-nasb-ı Mehemmed Sâdık Efendi, Rûmili  Kādî-askeri iken eş-şey-

hu’l-İslâmlık kendülere tevcîh itmekle yevm-i mezbûrda kürk ilbâs olundı, 

eş-şeyhu’l-İslâm olmuşdur, fî 5 mâh-ı Mart, fî 29 C, sene 1171.

Kar yağup, fî 19 Receb, sene 1171. Târîh-i mezbûrda azîm kar yağup 

bir [i]ki parmak kadar ki yağup azîm kış olmuşdur.

‘Akdü’n-nikâ[h]-ı Vezîr-i A‘zam Râgıb Mehemmed Paşa  Sâliha Sultân  

bint-i Sultân Hân, fî 27 Receb, yevm-i pençşenbih, sene 1171

İşbu bin yüz yetmiş bir senesinin mâh-ı Receb-i şerîfin yigirmi yedinci 

pençşenbih güni [e]şref-sâ‘atde Vezîr-i A‘zam Râgıb Mehemmed Paşa  haz-

retlerine Sâliha Sultân’ı akdü’n-nikâh olunup ve nikâh olduğı müjde habe-

rin merhûm Yahyâ Paşa  hazretlerinin birâderleri olan Mustafâ Beğ  Sadr-ı 

A‘zam hazretlerine müjde haberin getürüp dâmen-bûs eyledikde mezbûr 

Mustafâ Beğ’e bin altun ve bir semmûr kürk ilbâs ve bir de donanmış at 

gerek idüp mu‘azzezen gitmişdür. Ve Şeyhu’l-İslâm hazretlerine ve Kādî-as-

kerlere sırt semmûr kürkler ilbâs olunmuşdur. Ve Sultân hazretlerine on 

beş kîselik altun harc olunmasıçün atıyye-i Sadr-ı Âlî ve cevâhirler dahi 

irsâl olunmuşdur.

Teşrîf-i Sâliha Sultân,  fî 5 Ş, mâh-ı Nîsân’ın eyyâm 2, fî sene 1171

Bin yüz yetmiş bir senesinin mâh-ı Şa‘bân-ı şerîfin beşinci pençşen-

bih güni ve mâh-ı Nîsân’ın dahi ikinci güni Sâliha Sultân’ı yalısından alay 

ile alup Paşa Kapusı’ndaki sarâya getürdiler. Vezîr Kethudâsı Mehemmed 

Ağa , Sultân hazretlerinin arabanın önince.

İhrâc-ı donanma-yı hümâyûn, fî 16 Ş, sene 1171, yevm-i pazarirtesi.

Vezîr kethudâsı Hamza Ağa oldı. Bu ikinci def‘adur, fî 17 Ş, sene 1171.

Yeniçeri Ağası azl, kul kethudâsı ağa olmuşdur, fî selh-i Ş, sene 1171.

Defterdâr Efendi ma‘zûl, fî 2 N, sene 1171. Halîmî Efendi defterdâr 

olmuşdur, ikinci def‘adur. Vezîr Kethudâsı sâbıkā Mehemmed Paşa ’ya üç 
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tuğ ve Rûmili  eyâleti mansûb, fî 28 Ş, sene 1171, yevmi’l-cum‘airtesi. Alay 

ile mansûbına gitdi yevm-i mezbûrda. 

Fî 28 N, sene 1171. Bin yüz yetmiş bir senesinin mâh-ı Ramazân-ı 

şerîfinin yigirmi yedinci pazar güni, Hazret-i Sadr-ı Âlî arz odasında kallâvî 

ile oturup, mevâlî efendiler ve câmi‘-i şerîf meşâyihleri ile bayramlaşup, 

ba‘dehû irtesi gün pazarirtesi erbâb-ı dîvân ve ümenâ ve ricâl bütün bay-

ramlaşup dâmen-bûs olunup velâkin adet-i kadîm [üzre] Sadr-ı A‘zam’dan 

çıkdıkdan sonra Dârü’s-Sa‘âde Ağası’na dahi gidilüp bayramlaşurlar idi. Bu 

def‘a bayramlaşmayup doğrı Şeyhu’l-İslâm Efendi’ye gidilüp, Şeyhu’l-İs-

lâm Efendi’den Nişâncı Mustafâ Paşa ’ya gelecekler diyü Dârü’s-Sa‘âde Ağa-

sı’na İyd-i Şerîf ’de ve sâ’ir vakitlerde Devlet-i Aliyye ’nin ricâlinden bir ki-

mesne varmamak üzre Şevketlü hatt-ı hümâyûn gönderüp, Sadr-ı A‘zam’a 

azîm tenbîh ü te’kîd ki, “Evvelâ tavâş[î]lerin hizmet-i lâzımesi Harem-i 

Hümâyûn’ı beklemekdür. Devlet-i Aliyye’de ihtiyâr olmuş ak sakal ve kara 

sakal varup bir tavâşî Arab’ın dâmen-bûs itmeğe mûcib nedür?” diyü ten-

bîh ü te’kîd olunmağla gidilmemişdür.

[371b] Tevcîhât-ı erbâb-ı menâsıb, Hazret-i Sadr-ı Âlî huzûrında 

hil‘at-i fâhire ilbâs-şüde, fî 3 Ramazân, sene 1171

Bin yüz yetmiş bir senesinin mâh-ı Ramazân-ı şerîf tekmîlinde İyd-i 

Şerîf ’in üçünci cum’a güni Devlet-i Aliyye ’de ne kadar menâsıb var ise 

alâ-merâtibihim kimine mukarrer ve kimine müceddeden virilüp mesrûr 

olunmuşdur. Ve bu hakîr şıkk-ı sânî defterdârlığı üzerimizde bulunmağla 

mukarrer olmuşdur. Ve Kethudâ Beğ Hamza Ağa sırt semmûr kürk ibtidâ 

ilbâs olunmuşdur ve mukarrerdür.

Bütün Sarây-ı Atîk  teberdârân ocağı ref‘, bâ-hatt-ı hümâyûn, fî 7 Şev-

vâl, sene [1]171, yasak dahi olmuşdur. Silâhdâr-ı Şehriyârî Mehemmed 

Paşa  geldi, kürk ilbâs olundı, fî 9 Şevvâl, yevm-i pençşenbih, sene 1171. 

Rûmili  Kādî-askeri Velî Efendi  ma‘zûl ve Mağnisa ’ya menfâ, fî 28 Zi’l-

ka‘de, yevm-i pençşenbih ve İskemleci Mustafâ Ağa ’yı ve Çakırcıbaşı Ağa’yı 

ve ma‘an beş kişi olmak üzre menfâ olmuşdur târîh-i mezbûrda.
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İhrâk-ı kebîr, fî 21 R,470 sene 1172

Bin yedi yüze yakın hâne muhterik olup, nice ve nice kebîr sarâylar 

muhterik olmuşdur. Yevm-i cum‘airtesi gicesi sâ‘at dört buçukda iken baş-

layup on altı sa‘ât yanmışdur.

Gice-i mezbûrda alâ’im-i semâviyyeden top gibi bir şey zuhûr idüp 

“kavs-i kuzah”471 diyü isim komuşlardur.

Dîvân-ı Hümâyûn galebe472 dîvân, ilçi-i Moskov  nâmesini getürdi, fî 

15 Ca, sene 1172.

İhrâc-ı mevâcib, kıst: 1, fî 18 Ca, sene 1172.

Zuhûrât-ı donanma-yı hümâyûn, mâh-ı Cemâziye’l-âhir, [fî] 10, sene 

1172.

“Şevketlü Pâdişâhımızın evlâdı dünyâya gelecekdür.” diyü Kethudâ Beğ 

esnâf kethudâların çağırdup, bütün şehri donatmak473 üzre sâdır olan fer-

mân-ı âlî mûcebince tenbîh olunmuşdur. Dünyâya gelen sultân târîhidür, 

fî 14 Receb, sene 1172.

İşbu [bin yüz yetmiş iki senesinin mâh-ı Receb-i şerîfinin]474 on dör-

dünci çehârşenbih gicesi Pâdişâhımızın bir duhter-i pakîze evlâdı dün-

yâya [gelüp, yevm-i mezbûrda dellâllar nidâ idüp],475 toplar atılup, yedi 

gün yedi gice donanma-yı hümâyûn fermân olunmuşdur. Dünyâya gelen 

[sultân] “Hibetullâh Sultân” [tes]miye olunmuşdur. Dîvân tâ’ifesi taşraya 

çıkmamak üzre fermân olunmuşdur. 

Fî 14 Receb, sene 1172, [dünyâya gelen]476 beşik, Eski Sarây’dan ihrâc-ı 

mücevher olmak üzre alay ile Yeni Sarây’a gönderdiler.

Fî 21 Receb, sene 1172, [dülgerân Mi‘mâr Ağa]477 önlerince alay idüp, 

Alay Köşki öninden geçdiler. 

470 Tahminî olarak verilmiştir.

471 Metinde زاه
472 Metinde 
473 İbarenin üzeri mürekkepli olduğundan tahminî olarak verilmiştir.

474 Kelimelerin üzeri mürekkepli olduğundan kıyasla verilmiştir.

475 İbarenin üzeri mürekkepli olduğundan tahminî olarak verilmiştir.

476 İbarenin üzeri mürekkepli olduğundan tahminî olarak verilmiştir.

477 İbarenin üzeri mürekkepli olduğundan tahminî olarak verilmiştir.
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Fî 21 Receb, sene 1172, ve sâ’ir esnâf dahi [alay gösterüp ceste]478 ve 

ceste Alay Köşki  altından geçdiler.

Fî 21 Receb, sene 1172. Bin yüz yetmiş iki senesinin mâh-ı Cemâzi-

ye’l-âhir’inin dokuzuncı güninden donanma-yı hümâyûn zuhûrından bin 

yüz yetmiş iki senesinin mâh-ı Receb-i şerîfin yigirmi beşinci pazar günine 

gelinceye dek, mecmû‘ şehrde dekâkînler ve hâneler var ise donanmış idi. 

Yevm-i mezbûrda fermân-ı âlî sâdır olup, mecmû‘ısı dekâkînleri ve donan-

mış hâneleri bozup, esvâbların kaldırmışlardur.

Fî [25]479 Receb, sene 1172, on gün ve on gice mecmû‘ dekâkînler ka-

panmayup, açık kalup, be-herkes dekâkînlerin [döşed]üp, oturup safâlan-

mışlardur. Ve olan esnâf alay gösterüp, şevketlü Hünkâr[ımız] Alay Köş-

ki ’nde[n] seyr ü temâşâ idüp zevkler ve safâ[lar] itmişlerdür.

478 İbarenin üzeri mürekkepli olduğundan tahminî olarak verilmiştir.

479 İbarenin üzeri mürekkepli olduğundan tahminî olarak verilmiştir.
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Emîn-zâde Ahmed Ağa 339
Emîr Abdullâh Efendi 270
Emîr İsmâ‘îl Ağa 508
Emîrzâ Ağa 81, 107, 108, 109
Emîr-zâde Sâlim Efendi 477, 479
Enderûn 121, 176, 222, 290, 294, 296, 

351, 357, 368, 369, 375, 377, 401, 
404, 426, 435, 448, 457, 462, 465, 
466, 508, 521, 522, 531, 534, 538, 
548

Enderûn-ı Hümâyûn 121, 290, 296, 
351, 357, 368, 369, 404, 426, 448, 
457, 462, 466, 508, 521, 522, 531, 
534, 538, 548

Enes Kal‘ası 271
Engürüs 297
Enişde-zâde Alî Beğ 529
Erçin 251
Erdebîl 388
Erdel 98, 290
Erdelân 340
Ergani 105
Ermeni 378, 439, 531
Erzurum 152, 197, 335, 336, 338, 367, 

374, 385, 417, 479, 512
Es‘ad Efendi 302, 458, 494, 495
Es‘ad Monlâ 462, 472, 489
Esedâbâd 179, 214
Esfekhor 179
Esîrpâzârı 431
Eski Menevşe 210
Eski Odalar 307, 338, 378
Eski Sarây 377, 552
Esmâ Sultân 23, 484
es-Seyyid Abdülkerîm Efendi 120
es-Seyyid Abdullâh Efendi 291
es-Seyyid Ahmed Paşa 103
es-Seyyid eş-Şeyh Mehemmed Efendi 

210
es-Seyyid Firdevs Efendi 307
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es-Seyyid Firdevsî Efendi 339, 373
es-Seyyid Mahmûd Efendi 255, 286
es-Seyyid Mehemmed Ağa 495
es-Seyyid Mehemmed Efendi 172, 271
es-Seyyid Mustafâ Efendi 257
es-Seyyid Şa‘bân Paşa 103
es-Seyyid Sabrî Efendi 62
es-Seyyid Sebzî Mehemmed Ağa 197
es-Seyyid Sebzî Mehemmed Efendi 89
Ester Göli 45
Eşkâlî Alî Efendi 208
Eşkelhor 179, 214
Eşref Hân 347, 348, 352, 362, 364, 367, 

375, 376, 378, 379, 380, 381, 382
eş-Şeyh Arab-zâde Efendi 378
Etmekci-zâde Ahmed Paşa 168
Et Meydânı 407, 408, 409
et-Tevkî‘î Alî Paşa 368
et-Tevkî‘î Mehemmed Efendi 289
Evrenos Beğ 169
Evşenli 44, 121
Eyyûb 104, 128, 219, 220, 333, 376, 

409, 425, 460, 465, 493, 523, 530
Eyyûb Paşa 104
Eyyûb Sultânî 220, 376
Eyyûb-ı Ensârî 128, 219, 333, 334, 460, 

465, 466, 469, 472, 530
Eyyûblı Mehemmed Efendi 460

F

Fazlı Paşa 103
Fehm Mustafâ Efendi 373
Felemenk 29, 438, 441
Fenerbâğçesi 465, 474
Fenerbakçası 62
Ferecik 158, 159, 216
Ferîdûn 341
Ferruh Beğ 341
Fethî Girây 427
Fethulislâm 252
Feyz Beğ 460
Feyzullâh Efendi 339, 394
Feyzullâh Monlâ 395, 488
Fındık-oğlı 301

Filibe 27, 225, 226, 250, 280, 284, 292, 
293, 296, 303, 304, 309, 453, 526

Filorin 514
Filortin 252
Firârî Hasan Paşa 414, 479
Firârî Mustafâ Efendi 460, 491
Fir‘avn 460
Firdevs Efendi 387
Flortin 446
Fransa 333, 341, 472
Fransız 168, 203, 234, 266, 288, 342, 

370, 473, 547
Frengistân 164, 205
Frenk 188, 192

G

Galata 133, 313, 314, 408, 431, 435, 
453, 463, 467, 470, 472, 476, 483, 
502, 539

Gaman Boğazı 447
Garîkî-zâde Âtıf Efendi 529
Gāzî Mehemmed Paşa 448
Gāzî Nûreddîn 102
Geçid 209, 210
Gediklü Mehemmed Ağa 261
Gedikpaşa 507
Gelibolı
Gelibolu 461, 510, 511
Gelincik 366
Genc Alî Paşa 420, 452, 453
Genc Mehemmed Paşa 342, 369
Gence 342, 345, 346, 371, 383, 386, 

388, 391, 420, 453
Gerger 104
Gevherhân Sultân Sarâyı 432
Geyve Köprüsi 464
Girid 193, 495
Golos 173, 175
Göksu 174
Gölbaşı 54, 166, 167, 177, 214
Görice 546
Göynüklü Ahmed Efendi 509
Gurbelan 228
Güğercinlik 233, 256
Gül Ahmed Ağa 411
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Gül Ahmed Paşa 431
Gülbaba 138
Gül Câmi‘i 531
Gülci Mustafâ Ağa 505
Gümrükci Çiftliği 467
Gümrükci Yeğen Paşa Çiftliği 465
Gümülcine 160, 216
Gümüşsahrâsı 54

H

Habeşî-zâde 334
Habîbce 224
Hâcî Beşîr Ağa 536
Hâcî Hamza 483, 510
Hâcî Hân 463, 478
Hâcî Hüseyin Ağa 535
Hâcî Mehemmed Ağa 506
Hacıkeykışlası 45, 119
Hacılar 176
Hacıobası 214
Hacıoğlupâzârı 44, 121
Hacıovası 176, 177
Haçin 252
Hadîce Sultân 54, 342, 378, 540
Haffâflar 507
Hâfız Ahmed Paşa 368, 382, 392
Hâfız Süleymân Efendi 529
Hâfızlı Hüseyin Ağa 211
Hafsa 42, 43, 103, 119, 123, 128, 156, 

218, 221, 311, 508
Hâkimî Efendi 534
Haleb 22, 103, 105, 119, 137, 138, 142, 

149, 182, 189, 190, 198, 261, 305, 
341, 374, 388, 430, 464, 488

Halebe 303
Halebü’ş-Şehbâ 464
Halîl Ağa 403, 411, 553
Halîl Beğ 524, 543
Halîl Efendi 298, 314, 334, 371, 373, 

395, 409, 472, 497, 510, 528, 534
Halîl Mehemmed Ağa 497
Halîl Paşa 147, 239, 254, 267, 282, 287, 

290, 521, 553
Halîmî Mustafâ Efendi 551
Hâlisâ Efendi 373

Hâlisâ Osmân Efendi 385
Halkalu 228, 229, 230, 250, 279, 447
Hamîd 104, 295
Hammâmcı Ebûbekir 368
Hamzabeğli 251
Hamza Efendi 462, 526, 529, 546
Hamza Paşa-zâde Beğ 451
Hânî Paşa 352
Hânkapu 289
Hântepesi 55
Hanya 212
Haremeynü’ş-Şerîfeyn 347, 350, 491
Harîret 105
Harmanlı 224, 250, 284, 285, 292, 297, 

303, 310
Harputlı 456
Hasan Ağa 53, 182, 197, 493, 505, 510, 

515
Hasan Beğ 301, 443, 449
Hasan Efendi 115, 291, 387, 460
Hasan Halîfe 535
Hasan Paşa 46, 103, 144, 179, 193, 340, 

342, 346, 347, 351, 362, 382, 391, 
475, 509, 534, 553

Hasanpaşa Palankası 234, 278, 452
Hâsekî Alî Ağa 354
Hâsekî Kuruçeşmelü 353, 354
Hâsekî Mustafâ Ağa 528, 552
Hâsib Efendi 291
Hasîbe Sultân 23
Hâsköy 224, 284, 458
Hasküf 105
Hâs Oda 489
Hâşimî Efendi 291, 502
Hattî Mustafâ Efendi 455
Haydarlı 167
Haydarlu 206, 215
Haydarpaşa 367, 380, 465, 517, 539
Haydarpaşa Bâğçesi 421, 481
Hayyâtî-zâde Mehemmed Efendi 425, 

494
Hekîmbaşı Nûh Efendi 414
Hekîmbaşı-zâde 443, 479, 538
Hekîmbaşı-zâde Alî Paşa 443
Hemedân 341, 342, 346, 347, 351, 362, 



570 DİZİN

381, 383, 386, 388, 389, 391, 393, 
412

Hendek 54, 101
Hersek 103, 105, 258, 299
Hersin 341
Heyhât Sahrâsı 114
Hıdırlık 303
Hırşova 252, 262, 451
Hırvat 255, 257, 259, 260, 298, 444
Hısn-ı Mansûr 104
Hind 287, 350
Hisârcık 235, 236, 250, 252, 277, 281, 

282, 283
Hocapaşa 377
Horâsân 5
Horoskapusı 272
Hortac Dağı 167
Hoşgeçid 92, 98, 108, 141, 146
Hotarsu 176
Hotin 127, 139, 141, 142, 144, 271, 

287, 381, 422, 453
Hoy 386
Hudâvendigâr 103, 104, 169
Hurremâbâd 386
Hüseyin Ağa 132, 204, 222, 228, 246, 

267, 450, 452, 462, 496, 498, 521, 
527, 528, 530

Hüseyin Beğ 104, 491, 502
Hüseyin Efendi 286, 314, 334, 340, 

456, 474
Hüseyin Paşa 103, 142, 268, 271, 275, 

282, 283, 286, 340, 344, 376, 477, 
490

Hüseyinpaşa Palankası 250
Hüveyze 386

I-İ

II. Mustafâ 
II. Süleymân 14
III. Ahmed 15, 30
IV. Mehmed 14, 28
Ilıca 179, 227, 293, 295
Irgadpâzârı 516
Irşova 225
Isfahân 335, 342, 346, 347, 348, 350, 

351, 361, 362, 364, 365, 367, 375, 
376, 380, 381, 382, 385, 388, 389, 
411, 412, 430, 431, 434, 464, 487

Iskala 209, 210
Iskaryeli Alî Paşa 104
Islankamina 240, 246, 251, 253
İblağa 179, 180, 214
İbrâhîm Ağa 145, 153, 166, 190, 208, 

211, 212, 217, 231, 271, 273, 275, 
288, 293, 307, 460, 489, 506, 508, 
527

İbrâhîm Ağa Çiftliği 313
İbrâhîm Beğ 104
İbrâhîm Efendi 113, 120, 157, 182, 

184, 187, 190, 197, 208, 221, 231, 
241, 243, 249, 253, 256, 259, 273, 
297, 299, 313, 336, 348, 360, 461, 
485, 510, 534, 547

İbrâhîm Hân 388, 516
İbrâhîm Paşa 103, 119, 134, 135, 169, 

176, 178, 260, 263, 270, 273, 287, 
295, 301, 302, 335, 336, 338, 340, 
345, 347, 357, 362, 371, 373, 374, 
377, 379, 392, 394, 395, 396, 397, 
409, 410, 446, 451, 486, 493, 516, 
529, 541

İbrâ’îl 88, 92, 94, 95, 96, 120, 136, 252, 
311

İç-il 105, 138, 514, 518
İdrîs Beğ 104
İhrâm 252
İhtiman 227, 250, 280, 293, 295, 304, 

308
İlban 170
İlbasan 104
İlyov 142
İmâdiyye 341
İmâm-ı A‘zam 346
İmroz Adası 291
İncekara 170, 171, 215
İncirli 220, 425
İncüli Köşk 488
İnebahtı 165, 178, 184, 185, 198, 203, 

462, 518
İngiliz 29, 303, 438, 441, 472
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İngiltere 302, 303
İpşir Hüseyin Paşa 221, 230
İptini 436
Îrân 16, 17, 24, 388, 392, 393, 412, 

463, 495, 508
Îsâ 530
Îsâ Ağa 121
İsakcı 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 101, 

115, 118, 119, 137, 252, 261, 284, 
426, 440, 476, 493

İshâk Ağa 528, 531, 552
İshâk Paşa 104
İskemleci Mustafâ Ağa 555
İskender 27, 201, 211, 212, 308
İskenderiyye 104
İskerlet-oğlı 47, 261, 264
İskır 228
İskopos 373
İslâmbol 334, 335, 339, 358, 492
İslâm Girây 195, 255, 263, 264, 428
İsmâ‘îl Ağa 141, 370, 377
İsmâ‘îl Beğ 461, 528
İsmâ‘îl Efendi 113, 115, 128, 340, 431, 

434, 461, 495, 506, 510
İsmâ‘îl Paşa 30, 83, 84, 107, 110, 114, 

122, 130, 421
İsmâ‘îl Paşa Sarâyı 424
İspança 164
İspanya 473, 474, 543
İspirlonga 212, 216
İstanbul 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 

30, 31, 33, 41, 51, 62, 83, 84, 128, 
133, 145, 152, 158, 161, 162, 167, 
168, 170, 172, 175, 176, 178, 225, 
233, 253, 298, 313, 336, 338, 342, 
354, 355, 361, 364, 366, 373, 376, 
377, 381, 387, 388, 392, 394, 396, 
397, 398, 400, 402, 414, 418, 420, 
424, 425, 430, 431, 433, 435, 437, 
438, 439, 447, 452, 453, 454, 455, 
461, 465, 475, 477, 483, 485, 486, 
489, 494, 510, 511, 512, 513, 516, 
518, 520, 526, 529, 538, 541, 543, 
550, 553, 559, 560

İstanköy 435, 549

İstedih 164
İstefe 172, 180, 182, 183, 184, 213
İstendil 181, 182, 208, 435
İstenkame 225
İstevdit 455
İstinye 436
İsveç 21, 22, 30, 32, 65, 76, 78, 83, 84, 

85, 86, 88, 91, 98, 106, 107, 111, 
112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 
129, 130, 131, 132, 133, 135, 144, 
147, 148, 194

İvaz Mehemmed Ağa 419
İvaz Mehemmed Paşa 439, 446, 524, 

543
İvaz Paşa 82, 90, 94, 103, 122
İyrizkanlı Yûsuf Ağa 129
İzdin 104, 178, 179, 214
İzmir 168, 435
İznikmid 221, 464
İzvança 441
İzvornik 105, 163, 164, 165, 299, 300, 

444
İzzet Alî Beğ 370
İzzet Paşa 455, 496, 510, 518, 526, 527, 

530
İzzî Efendi 510

K

Kabasakal 347
Kaçar 389
Kaddî Halîl Ağa 373
Kadırga 432, 484, 486, 516, 531, 538, 

540
Kādî-asker Câmi‘i 370
Kādî Halîl Ağa 490, 497
Kadîd Yûsuf Ağa 355
Kādîköyi 384, 398, 462
Kādîmezârı 162
Kadrî Efendi 100, 145
Kâğıdhâne 333, 469
Kalapreze Kal‘ası 201
Kal‘azencîr 391
Kalgay Girây 147
Kalgay Sultân 84, 101, 102, 110
Kalmuk 147
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Kamanik 81, 108, 114
Kamanitse 107
Kamıcı Suyı 44
Kandehâr 381
Kandiye 521
Kandiyeli Mustafâ Ağa 495
Kantemir Emîrzâ 267
Kantemir-oğlı 47, 49, 52, 61, 70, 86, 97
Kapan-ı Dakîk 505
Kaplan Girây 133, 134, 135, 136, 137, 

141, 148, 225, 227, 256, 404, 422
Kapudân İbrâhîm Paşa 133
Kapudân Mustafâ Paşa 369, 381, 385, 

392, 396, 397, 409, 479, 480, 492, 
503, 505

Kapulıderbend 250, 280, 304
Kapulıderbendi 308, 309
Kara Alî Ağa 393
Kara Alî Paşa 299
Kara Bekir-zâde 515
Kara Devlet Girây 286
Kara Ebûbekir Ağa 483
Kara Eflak 451
Kara Halîl Efendi 508
Kara Mehemmed 42, 44, 45, 83, 100, 

101, 344, 368, 462, 472
Kara Mehemmed Paşa 42, 44, 105, 212, 

433, 472
Kara Mehmed Paşa 31
Kara Mustafâ Paşa 56, 119, 130, 138, 

140, 179, 180, 182, 188, 231, 232, 
382

Kara Mustafâ Paşa-zâde 60
Kara Mustafâ Paşa-zâde Alî Paşa
Kara Osmân Ağa 505
Karaağaç 54, 492
Karaağaç Köşki 345
Karababa 183
Karabağlı Alî Paşa 552
Karaçay 164
Karadağ 152
Karadeniz 45, 253, 422, 431, 434, 449, 

475
Karaferkulak İbrâhîm Ağa 375
Karaferye 170

Karahalîlçavuşpınarı 175
Karahisâr 103, 104, 181
Karahisâr-ı Sâhib 103
Karahisâr-ı Şarkî 103
Karakulak Mehemmed Ağa 237
Karalom 252
Karamân 46, 103, 104, 119, 140, 172, 

173, 181, 182, 186, 254, 341
Karapınar 158, 216
Karasu 45, 121, 161, 215, 216
Karayılan-zâde Alî Paşa 103
Karesi 104
Karga 101
Karışdıran 42, 43, 128, 156, 221, 311
Karînâbâd 43, 122
Karlı-ili 178
Karlofça 22
Karlovicse 240, 241, 251
Kars 104, 479
Kars-ı Mar‘aş 104
Kartal 44, 46, 49, 50, 53, 101, 114, 376, 

421, 442, 464
Kāsım Efendi 271
Kāsım Paşa 103
Kastamonı 104, 201, 452, 462
Kastel 188, 195, 203, 205
Kâşân 389
Kaşkaval 454
Katerin 171, 172, 178, 215
Katır Hânı 432
Katırlı Şeyh 50
Kâtib Ahmed Efendi 485
Kavak 394, 432
Kavaklu 163
Kavala 162, 174, 177, 201
Kavala Boğazı 162, 215
Kavaveye 299
Kavilbih 252
Kaya Alî Paşa 182
Kaya Sultân Sarâyı 369
Kayalı 224, 284, 292, 297, 303, 310
Kayalu 250
Kaydalar 54
Kayın Ahmed Ağa 443, 449
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Kaynarca 165
Kayserili Mehemmed Ağa 517
Kayseriyye 103
Kazan 285
Kazancılar 264
Kazgancılar 369
Kazıkçı Hüseyin Paşa 490
Kazovası 310
Kefalonya 231
Kefe 336, 426, 441, 447, 510, 529
Kekeçağzı 21, 54, 55, 100
Kekovası 63
Kelâm-ı Kadîm 363
Kelemriye 169
Kelepha 206
Kemâlçayırı 285, 290, 292
Kemerköprü 309
Kengiri 103, 104
Kerbeneş 178
Kerç 434, 438
Kerîm Beğ 134
Kerîm Efendi 137
Kerkük 391, 416
Kesendere 167
Kesreli 528
Keşân 158, 159
Kıbleli Mehemmed Beğ 395
Kıbleli-zâde Mahmûd 510
Kıbleli-zâde Mehemmed Beğ 377
Kıbleli-zâde Mehemmed Efendi 371, 

373
Kılburun 436, 441, 453
Kılıç Alî Paşa 373
Kınalu-oğlu Çiftliği 232, 250
Kınıklı 42, 43, 128
Kıradinde Kal‘ası 260
Kırcova 451
Kırım 17, 22, 33, 61, 75, 86, 101, 102, 

131, 134, 136, 147, 148, 225, 256, 
271, 280, 286, 287, 289, 305, 310, 
343, 374, 404, 419, 422, 426, 428, 
435, 437, 447, 453, 476, 480, 491

Kırkgeçid 44
Kırkkilîsâ 140
Kırşehri 103

Kızderbendi 226
Kızıl Deli 157, 158
Kızılderbend 230
Kızılhisâr 226
Kızılhisârlı 436
Kızıllu Mehemmed Ağa 120, 214
Kızılyokuş 183
Kızkullesi 377, 416, 552
Kili 253, 311
Kilis 103, 341
Kirişhâne 302
Kirmânşâh 391
Kirmanşâhân 365, 386, 388, 391
Kiyov 108, 140, 141, 428
Knez-oğlu Sarı 272
Kolar 235, 250
Kolçak Paşa 422
Komaranya 146
Konya 140, 169, 254, 448, 464, 491, 

502, 542
Korılık 215, 216
Koron 201, 203, 205
Kortasa 189, 212
Koska 517, 521, 523, 547
Kosova 449
Kostantin 99
Kozbekci Mustafâ Ağa 339
Kozlıca 31, 44
Kozluk 300
Kölehler 175
Kömür Adası 291
Köprüköyi 44, 122
Köprüli-zâde 240, 298, 300, 305, 306, 

335, 337, 343, 418, 420, 425, 431, 
439

Köprüli-zâde Ahmed Paşa 447
Köprüli-zâde Es‘ad Beğ 300
Kör Dürrî Ahmed Efendi 291
Kördös 22, 185, 186, 188, 189, 196, 

198, 212, 213
Körfös 148, 149, 220, 222, 232, 237
Köse Alî Ağa 419, 461
Köse Halîl Paşa 25, 137, 138
Köstem 173, 174, 175, 176
Köstence 299
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Köstendil 166, 255, 258
Kubbealtı 128, 143, 144, 219, 287, 288, 

302, 313, 314, 333, 336, 356, 357, 
368, 407, 417, 456, 524, 546

Kudüs-i Şerîf 257
Kuleli 43, 128
Kum 389, 412
Kumburgos 43
Kumkapu 374, 385, 454, 516, 540
Kurâbiyeciler 538
Kurd Mehemmed Paşa 104
Kurd Paşa 182, 259, 267, 275, 283, 308
Kurnalıderesi 44, 45, 121
Kurşunlı 427, 449, 511, 529
Kuruçay 160
Kuşpâzârı 507
Kuyular 251
Küçük Alî 201
Küçük Ebûbekir Ağa 368, 466, 490
Küçük Hüseyin Ağa 488
Küçük Hüseyin Efendi 461
Küçük İmâm Mehemmed Efendi 372
Küçük Kızkullesi 212
Küçük Mustafâ Paşa 392
Küçükçekmece 41, 43, 128, 155, 221, 

425
Küçükderbend 253
Küçükpâzâr 505
Kürd 65, 103, 335, 347, 362, 456, 491, 

507
Kürd Bayram Sarâyı 347
Kürd Bayram-zâde Mehemmed Paşa 65
Kürd İbrâhîm Paşa 335, 372
Kürdistân 141, 291, 341
Kürkci Manol 440
Kürkcibaşı Manol 441, 447
Kütahya 104, 136, 137, 208, 222, 237, 

244, 246, 259, 290, 341, 416, 435, 
452, 479, 480

L

Labini 203
Lacaf 341
Lahm Meydânı 393, 395, 396, 398, 

399, 402

Lakos 200, 207
Lala Mehemmed Paşa 419
Lâleli 407
La‘lî-zâde Mülhid Efendi 247, 257
Lanka Bâğçesi 307
Lasbihorgeçidi 173, 214, 215
Lava 177, 178, 179
Laz 407, 408, 456, 501
Lefke 464
Leh 84, 98, 116, 117, 118, 130, 132, 

142, 143, 146, 148, 228, 230, 422, 
441, 442, 471, 483

Lenk Yûsuf Paşa 136
Lezgi 338, 372
Libanova 171
Lipovalı Ahmed Ağa 262
Livâdiye 180, 213, 214
Lofca 453
Lom 228
Londar Boğazı 200
Lonkabeğ 207, 210
Lurî 345
Luristân 340, 346, 386, 388, 390
Lütfullâh Monlâ Efendi 524

M

Macar 50, 81, 228, 229, 243, 257, 265, 
271, 274, 298, 299, 444, 448, 451

Macarlı Osmân Ağa 432
Ma‘cûncı 439
Madidika 428
Magula 210
Mağāra 184, 213
Mağnisa 139, 176, 555
Mahmûd Ağa 492
Mahmûd Beğ 104, 230, 428, 528
Mahmûd Efendi 78, 141, 495, 511, 

518, 520, 527
Mahmûd Paşa 377, 407, 428, 443, 476
Mahmûd Paşa Câmi‘i 377
Mâ-i Mûryarân 251
Makrohori 511
Maktûl Yalısı 313
Malatya 104
Ma‘lkara 159
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Mâltepe 468, 474, 488
Mamoy 341
Manya 202, 206, 207, 208, 209
Manyot 199, 206
Mar‘aş 103, 104, 535, 542
Marmara 199, 200, 210
Masuh 299
Mazı 183, 184, 213
Medîne 5, 131, 335, 512, 549
Medîne-i Münevvere
Mefari 184
Mehâdiye Boğazı 281, 290, 293, 451
Mehdî Girây 429
Mehemmed Ağa 65, 82, 83, 100, 101, 

102, 119, 124, 129, 133, 154, 155, 
162, 216, 254, 255, 287, 302, 311, 
313, 314, 338, 367, 373, 375, 391, 
410, 419, 420, 445, 450, 463, 464, 
466, 468, 476, 480, 481, 484, 504, 
551, 553, 554

Mehemmed Azîz Sultân 341
Mehemmed Beğ 83, 104, 111, 112, 117, 

340, 383, 419, 497
Mehemmed Efendi 83, 127, 132, 145, 

197, 214, 313, 314, 334, 339, 342, 
373, 476, 477, 491, 493, 497, 509, 
511, 528, 530, 533, 540, 551, 554

Mehemmed Emîn Ağa 466
Mehemmed Emîn Sâlih 533
Mehemmed Emîn-zâde Hüseyin Ağa 

509
Mehemmed Girây 52, 56
Mehemmed Hân 301, 388
Mehemmed Kethudâ 395, 396, 397, 

404, 409, 410, 475
Mehemmed Paşa 41, 45, 46, 51, 56, 57, 

60, 61, 63, 65, 85, 93, 94, 99, 102, 
103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 
115, 118, 119, 124, 141, 146, 217, 
283, 287, 295, 298, 301, 302, 311, 
344, 368, 369, 370, 374, 382, 397, 
410, 411, 419, 422, 423, 424, 428, 
448, 450, 454, 455, 472, 481, 498, 
502, 504, 515, 519, 520, 522, 523, 
527, 529, 550, 553, 554, 555

Mehemmed Paşa Köşki 421, 550
Mehemmed Paşa Sarâyı 435
Mehmed Paşa 18, 29, 33
Mehter Yûsuf Ağa 239, 271, 533
Mehterbaşı-zâde Abdullâh Ağa 495
Mekke-i Mükerreme 131, 335, 367, 

430, 493, 512, 549
Mekri 159, 215, 216
Melli Ömer Ağa 390
Memiş Efendi 501, 508, 514, 522, 533, 

544, 550
Memiş Paşa 448
Menekşe 22, 188, 196
Menevşe 207, 208, 209, 210
Mengli Girây 343, 374, 453
Menteşe 104
Merâmî Ahmed Efendi 373, 455
Mercân Câmi‘i 507
Merdân Alî Ağa 62
Meriç 158, 223, 309
Mersinlik 185, 213
Mesan Hasan Ağa 47, 52
Mes‘ûd Beğ 549
Mevkūfatî Selâmî Efendi 535
Mezîd Efendi 529
Mısr 119, 137, 168, 290, 307, 521
Mısr-ı Kāhire 189, 301, 307, 384, 487, 

492, 511, 521, 524, 531, 547, 553
Mısrlı-oğlı Mehemmed Paşa 114
Midhadi 251
Midillü 418, 490, 514, 538
Mihaç 251
Mimli-oğlu 291
Mîr Mahmûd 346, 380, 381
Mîr Veys-oğlı 335, 337, 341
Mîrî Mahmûdî 346
Mîr-zâde Efendi 395
Miskālci Ömer Ağa 84
Miskālî Ömer Ağa 259
Mitrofça 251
Mizistre 208, 209, 210
Molahova 209, 210
Monlâ Dâvûd 335, 338, 342, 372
Monlâ Za‘ferân 381
Monlâcık Mehemmed Efendi 476



576 DİZİN

Monlâcık-zâde Alî Ağa 476, 487, 502
Mora 13, 22, 28, 31, 148, 149, 152, 

153, 155, 162, 182, 183, 185, 193, 
201, 203, 214, 231, 237, 257, 271, 
288, 302, 435, 462, 505, 508, 512

Moralı Alî Paşa 292
Moralı Beşîr Ağa 493
Moravî Mustafâ Ağa 505
Morova 233, 252, 253
Moskov 42, 44, 45, 47, 49, 50, 54, 55, 

56, 60, 76, 78, 79, 80, 97, 99, 101, 
102, 106, 107, 108, 110, 113, 115, 
116, 118, 127, 131, 133, 134, 138, 
141, 142, 143, 144, 145, 146, 194, 
311, 341, 342, 421, 422, 426, 427, 
429, 436, 437, 440, 441, 447, 453, 
455, 467, 471, 473, 475, 476, 521, 
527, 556

Moskov Çasarı 30, 47, 138
Moskov Sâlih Efendi 509
Motik 252
Moton 179, 197, 198, 199, 200, 201, 

202, 203, 205, 206
Mucurlı Halîl Ağa 411
Mugan 372
Muhâlifçe 240
Muhammed (s.a.v.) 41, 49, 50, 66, 95, 

96, 192, 246, 256, 278, 339, 403, 
406, 407, 439, 444, 446, 513, 517

Muhammed Hân 341, 376, 379, 412
Muhsin-zâde 143, 300
Muhsin-zâde Abdullâh Ağa 289
Muhsin-zâde Abdullâh Paşa 442
Muhzır Ağa 47, 294, 354, 460, 462, 463
Murâd Gāzî 169
Murâd Paşa Câmi‘i 424
Murâd Tatar Hân 129
Murâdiyye 143
Murtazâ Beşe 393
Murtazâ Efendi 456, 461, 482, 508, 

510, 536
Murtazâ Kul 333
Mûsâ Efendi 340
Mûsâbeğ 44, 121
Mûsâpaşa 229, 250, 279, 447

Muslı Ağa 403
Muslı Beşe 393
Mustafâ Ağa 41, 71, 100, 132, 148, 261, 

270, 288, 298, 312, 343, 377, 435, 
455, 475, 494, 495, 496, 503, 504, 
508, 509, 534, 536, 537

Mustafâ Beğ 426, 438, 493, 496, 497, 
518, 526, 528, 530, 554

Mustafâ Efendi 176, 182, 271, 286, 
294, 314, 333, 348, 374, 385, 425, 
438, 459, 461, 474, 496, 497, 510, 
512, 519, 527, 529, 534, 548

Mustafâ Paşa 19, 23, 60, 82, 92, 94, 95, 
103, 136, 181, 188, 204, 261, 263, 
276, 284, 303, 313, 345, 353, 367, 
368, 369, 374, 375, 383, 387, 393, 
394, 395, 396, 433, 434, 462, 465, 
472, 478, 497, 520, 523, 529, 536, 
537, 541, 542, 544

Mustafâpaşa 250, 292, 297
Mûsul 490
Muşkara 
Müftîkışlası 45, 121
Müftîyaylası 45
Mü’min Efendi 176
Münîfâ Efendi 474

N

Nâdir Şâh 433, 490
Nâdirderbendi 43, 44, 122
Nahcivân 341, 386
Nahîfî Efendi 348
Nâ’il Efendi 208
Na‘îmâ Efendi 172
Nakkāş Sarâyı 338
Nakkāşpaşa Sarâyı 385
Na‘lband 484
Namâzgâh Ovâsı 292
Narda 178
Nazîf Mustafâ Beğ
Nazîf Mustafâ Efendi 514
Nemçe 23, 29, 32, 69, 101, 141, 142, 

218, 220, 222, 223, 227, 231, 233, 
235, 236, 237, 240, 243, 247, 250, 
254, 256, 257, 258, 259, 260, 262, 
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264, 265, 266, 267, 269, 274, 276, 
281, 285, 289, 298, 299, 301, 302, 
303, 307, 312, 313, 314, 370, 437, 
438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 
446, 448, 449, 451, 454, 458, 459, 
462, 464, 472, 473, 475, 551

Nev‘ Efendi 547
Nevrekop 163
Nevşehr 392
Nev-yed-i Fütûh 532
Niğbolı 103, 225, 228, 252, 281, 283, 

290
Niğdeli Alî Ağa 298, 394
Nihâvend 388, 390
Nikola 100
Nisi 200, 201, 207
Niş 221, 227, 229, 230, 231, 232, 250, 

279, 289, 292, 294, 340, 438, 439, 
440, 441, 442, 449, 450

Niş Kal‘ası 221, 227, 230, 232, 340, 
438, 440, 441, 442, 449, 450

Nişâncı Alî Paşa 374, 392
Nişâncı Câmi‘i 516
Nişâncı Mehemmed Paşa 290
Nişâncı Mustafâ Paşa 555
Nişâncı Sa‘îd Efendi 509
Nişli Mehemmed Ağa 254
Niyâzovası 342
Novay 52, 147, 260, 263
Novay Tatarı 52
Novi Kal‘ası 298
Nûh Nebî (a.s.) 532
Nu‘mân Beğ 497
Nu‘mân Paşa 152, 182, 298, 439, 467, 

497, 498
Nûreddîn Efendi 461
Nûr-ı Osmânî 545
Nûrî Efendi 433

O-Ö

Ohri 103
Okcılar 406, 407, 507
Okmeydânı 314, 315, 316, 329, 330, 

470
Oluklıbayır 469

Ormanlı 227, 250, 293
Orta Kapu 
Ortakış 189
Ortaköy 426, 548
Osmân Ağa 41, 89, 92, 113, 137, 182, 

188, 197, 289, 465, 481, 506
Osmân Efendi 286, 287, 298, 300, 357, 

391, 534
Osmân Kethudâ 89
Osmân Monlâ 544
Osmân Paşa 188, 217, 288, 301, 305, 

343, 382, 411, 416, 428, 513
Osmânlı 9, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 

22, 24, 29, 30, 31, 33, 34, 49, 53, 
61, 65, 79, 109, 116, 274, 338, 390, 
429, 475, 559, 560

Osmânpınarı 174
Otakcılar 312, 474
Ömer Ağa 104, 196, 403, 504
Ömer Beğ 299
Ömer Efendi 74, 89, 461, 527
Ömer Kethudâ 461
Ömer Paşa 103, 268, 269, 283
Ösek 251, 298
Özbek 134, 136, 140
Özi 111, 146, 311, 427, 435, 440, 441, 

442, 452, 453, 475

P

Pakra 231
Palamuda 190, 191, 192, 195, 196, 212
Palanka-i Hasanpaşa 234
Palanka-i Rahova 252
Palatmana 171, 172
Pançova 256, 264, 265, 268, 269, 271, 

274, 275, 283
Papa 251
Papasköprüsi 171
Papaslı 224, 225, 250, 284, 292, 297, 

303, 309, 310
Parapolşna 436
Parmakkapu 406, 516
Pasarofça 23
Paşa Kapusı 408, 409, 477, 554
Paşa Kapusı Sarâyı 477
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Paşaçeşmesi 200, 207, 210
Paşaköy 310
Paşaköyi 43, 122, 250, 253, 297, 310
Paşmakcı-zâde 340, 395
Paşmakcı-zâde Çelebi 378
Paşmakcı-zâde Efendi
Patrona Halîl 13, 14, 17, 393
Pâzârcık 258, 280, 293, 295, 296, 304
Peçkerek 236, 266
Pelenide 300
Perakin 232, 233, 250, 278
Pernevar 251
Petro (Rus Çarı) 30
Pîrî Kapudân 205
Pîrî-zâde 426, 458, 472, 477, 488, 490, 

544
Piskopos 336
Pôlâd 378
Portalanka 206
Portor Kaynarcası 163, 215
Potkallu 75, 102, 147, 435
Potkallu Kazağı 65, 120
Pravişte 163
Prespa 166, 167
Prestlovi 249
Prevadi 44, 122, 258
Prut 13, 15, 20, 22, 28, 31, 34, 35, 38, 

54, 56, 58, 59, 61, 62, 65, 77, 78, 
81, 98, 101, 108, 113, 146, 346, 560

Pûr Mustafâ Ağa 483
Pürçe Palankası 252

R

Raça 236, 237
Raça Kal‘ası 269
Râgıb Efendi 437, 438, 440, 462, 476, 

489
Râgıb Mehemmed Efendi 472, 477
Râgıb Mehemmed Paşa 492, 550, 554
Rajne 278
Rakîm Mehemmed Efendi 511
Rakobsa-oğlı 229, 271, 274, 447
Râmî Paşa 339, 373, 528
Râmî Paşa-zâde
Râmî Paşa-zâde Mustafâ Beğ

Râşid Efendi 247, 367
Râşid Paşa 375
Razine 232
Raznepçe Yaylası 299
Receb Paşa 289
Remedanic Yessova 50
Remedanicko 50
Revan 24, 336, 338, 342, 344, 372, 383, 

386, 388, 391, 418, 420
Reyhân 309
Rezeli 177, 214
Rızâ Kulı 391
Rişvân-zâde Beğ 341
Riya Köprüsi 300
Rodos 133, 431, 487, 504
Rûm 106, 378, 395, 396, 411, 439
Rûmili 152, 162, 163, 168, 177, 180, 

186, 190, 194, 197, 367, 374, 378, 
379, 423, 424, 428, 431, 439, 442, 
447, 448, 450, 454, 458, 462, 465, 
472, 477, 485, 487, 490, 494, 508, 
515, 524, 533, 535, 544, 546, 550, 
553, 554, 555

Rusçuk 252, 253, 281, 283, 286
Rusya 15, 21

S-Ş

Sa‘âdet Girây 305
Sâbûncılar 516
Saçlı-zâde Mehemmed Ağa 261
Sa‘dâbâd 18, 338, 343, 345, 379, 431, 

455, 458, 465, 472, 473, 475, 476, 
488

Sâdık Ağa 498, 535, 537
Sa‘dullâh Efendi 425, 461, 487, 497, 

502, 529
Safâyî Efendi 314
Safiyye Sultân 302, 309, 381, 383
Sâhib Girây 260, 263, 264, 265, 267
Sâhib-i Zamân Câmi‘i 344
Sahrâ-yı Dâvûdpaşa 41, 153, 154, 311, 

423
Sahyoş 504
Sakābe Efendi 340
Sakız 137, 435, 462
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Saksı 116
Salıpâzârı 385, 392, 462
Sâlih Ağa 214, 289, 476, 483, 490, 492, 

493
Sâlih Efendi 522, 527, 533
Sâlih Paşa 60
Sâliha Sultân 517, 554
Sâlim Efendi 373, 472
Salina 178, 180
Salmatomruk 469
Saltık 158
Saltıkkavak 253
Samakov 227, 308
Samardı 147
Samarit 114
Samarkov 191
Samatya 547
Sâmî Efendi 334
Samurkaş 61, 100
Sarâyburnı 202, 377, 416
Sarây-ı Atîk 159, 314, 334, 369, 373, 

400, 401, 404, 553, 555
Sarây-ı Cedîd
Sarı Ahmed Paşa 190, 197, 199, 213, 

230, 236, 243, 248, 276, 283
Sarı Çıyan 248
Sarı İbrâhîm Kethudâ 256, 258
Sarı İsmâ‘îl Efendi 529
Sarı Mustafâ Paşa 137, 284, 345, 346, 

371
Sarı Nâzır 297
Sarıbarut 229, 250, 279, 447
Sarıgöl 175
Sarımîşelik 229
Sarışa‘bân 161, 162, 215, 216
Sarrâchâne Köprüsi 139, 175
Saruhân 103, 104
Saruhânbeğli 226, 227, 293, 295, 309
Sava 236, 238, 239, 246, 247, 264, 299
Savsakanlık 435
Savukbulak 341
Sayda 419, 513, 529
Sebin 386, 471
Sebzî Ağa 335
Sebzî Mehemmed Ağa 212, 336, 340

Sebzî Mehemmed Efendi 89, 91, 137, 
139, 286

Segedin 236, 244
Selâmet Girây 477, 479
Selânik 103, 162, 167, 168, 169, 170, 

171, 172, 173, 175, 178, 183, 441, 
444, 481, 487, 492, 497, 546, 547

Selîm Ağa 101, 339, 538
Selîm Girây 76, 195, 227, 230, 343, 

447, 477
Selmân Beğ 528
Semâdirek 159
Semendire 252, 254
Semizce 224, 284, 292, 297, 303, 310
Sengsâr 251
Serçeşme Beğ 104
Serhây Hân 372
Seyfî Ağa 410
Seyfullâh Efendi 231, 257, 270, 314
Seyyid Abdullâh Paşa 18
Seyyid Ahmed Paşa 254
Seyyid Efendi 503
Seyyid Firdevsî Ahmed Efendi 414
Seyyid Hasan Paşa 489
Seyyid Mehemmed Ağa 419
Seyyid Nûreddîn Ağa 423
Sırık Meydânı 217, 218, 222, 288, 292, 

301, 302
Sırp 235, 243, 255, 257, 260, 298, 444, 

451
Sırt 507
Sızkaç 175
Sib 233, 252
Silâhdâr Mehemmed Paşa 368, 369
Silahdâr Mehmed Paşa 23
Silistre 252, 281, 283, 286
Silivri 41, 43, 128, 155, 159, 167, 172, 

180, 221, 311
Sinân-oğlu 188
Sincân 490
Sîne 391, 411
Sinekli 516
Sinne Boğazı 253
Sipâh 334, 373, 401, 417, 497, 507, 

509, 510, 527, 534
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Sipâhîpâzârı 393
Sirem 235
Sirke Kazağı 50
Sirke Osmân Paşa 46, 103, 119, 138, 

140
Siroz 33, 164, 165, 170, 215, 494, 508
Siş Kal‘ası 293
Sittî Zübeyde Sultân 498
Sivas 55, 60, 90, 103, 104, 105, 119, 

182, 367, 463, 464, 479
Siverek 105
Siyâh Mehemmed Efendi 289, 334
Sofya 138, 228, 229, 233, 250, 258, 

279, 280, 293, 294, 295, 301, 303, 
304, 308, 440, 442, 453, 526

Soğancıbaşı Ahmed Ağa 371
Sopasalan Ahmed Efendi 510, 533
Sorika 48, 55, 438
Sovukçeşme 369, 377, 454, 536, 540
Subaşı 44, 198
Subhî Efendi 510, 512
Subh-zâde Alî Efendi 490
Subin 251
Suda 212
Suffa 118, 153, 421, 477, 489
Sulak Çeşmesi 145, 156, 288
Sultân Abdülhamîd 394
Sultân Ahmed 102, 103, 119, 301, 388, 

397, 410, 425, 453, 483, 498, 519, 
520, 530, 544

Sultân Ahmed Câmi‘i 486, 520
Sultân Bâyezîd 165, 369, 377, 394, 409, 

454, 455, 494, 551
Sultân Bâyezîd-i Velî 165, 393
Sultân el-Gāzî Mustafâ Hân 552
Sultân Mahmûd 23, 335, 336, 337, 397, 

483, 498, 502, 518, 520, 535, 537
Sultân Mehemmed 87, 89, 109, 148, 

287, 307, 394, 399, 515, 544
Sultân Mehemmed Câmi‘i 370, 378
Sultan Mehmed 14
Sultân Murâd 169, 365, 392, 420
Sultân Murâd-ı Sânî 169
Sultân Mustafâ 75, 119, 234, 276, 383, 

394, 397, 399, 401, 518, 537, 552

Sultân Nu‘mân 394
Sultân Orhan 394
Sultân Osmân 66, 535, 536, 537, 540, 

545, 552
Sultân Selîm 157, 286, 378, 413
Sultân Selîm Câmi‘i 378
Sultân Seyfeddîn 394
Sultân Süleymân 192, 369, 394, 444, 

506
Sultânkışlası 54
Sultânöni 103, 104
Sulu Manastır 439
Suphî 18
Süleymân Ağa 30, 133, 157, 185, 271, 

279, 411, 415, 419, 497, 511
Süleymân Beğ 104, 502, 523
Süleymân Efendi 187, 190, 197, 259, 

262, 286, 289, 334, 339, 371, 373, 
421, 497

Süleymân Kapudân 519, 544
Süleymân Paşa 127, 129, 133, 143, 154, 

188, 232, 261, 431, 436, 453, 462, 
522, 546, 549, 551, 553

Süleymâniyye 368, 505, 524
Süleymâniyye Câmi‘i 334
Süveri 197, 210
Şâh Çoban 518
Şâh Hüseyin 380, 382, 385, 388, 389, 

487
Şâh Mahmûd 337
Şâh Muhammed 338
Şâh Tahmâsb 32, 337, 344, 380, 382, 

383, 385, 389, 390, 411, 414, 415, 
417, 420

Şâhîn Kayası 178, 184
Şâhîn Mehemmed Ağa 344
Şâhîn Mehemmed Paşa 408
Şâhînler 159
Şâhseven 372
Şalgamcı-zâde Halîl Efendi 433
Şâm 5, 164, 166, 335, 430
Şâm-ı Trâblus
Şarköyi 440
Şâtır Mustafâ Ağa 130
Şaycılar 159
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Şeftâlü 171, 172, 215
Şehdî Efendi 334
Şehîd Alî Paşa 451, 494
Şehrî Mehemmed 340, 545
Şehrî Mehemmed Efendi 340
Şehrköyi 229, 279, 448
Şehsuvâr-zâde Mehemmed Paşa 186
Şehzâde Câmi‘i 307, 366, 377
Şehzâde Safî 16, 383, 384, 388, 487, 

488
Şehzâdebaşı 338, 370, 480
Şemakı 342, 372, 386
Şem‘dânî-zâde Süleymân Efendi 19
Şemşîrlik 536
Şence 268
Şerefâbâd 481
Şeremet-oğlı 48, 49, 60, 78, 79, 86, 87, 

99, 100, 113, 141, 143, 144
Şerîf Efendi 490
Şerîf Halîl Ağa 491
Şerîf Halîl Efendi 465, 472
Şerîf Mehemmed Efendi 487
Şevket Rado 20, 38, 78, 88, 98, 560
Şeyhî Mehemmed Ağa 201
Şîrâz 381, 382, 389
Şîrvân 342

T

Tâf Ayağı Derbendi 415
Tâhir Beğ 104
Taht 105
Tahte’l-kal‘a 168
Talanda 180
Taman 311
Tarabana 190
Tarakçılar 377
Tarsus 105
Taşburnu 379
Taşköprü 163, 286, 309
Taşrakikapu 459
Tatar 46, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 

63, 64, 65, 74, 81, 84, 89, 90, 91, 
98, 101, 102, 103, 106, 108, 110, 
113, 114, 115, 116, 117, 120, 130, 
131, 134, 136, 137, 141, 147, 148, 

195, 227, 230, 240, 245, 255, 260, 
263, 265, 269, 271, 274, 280, 281, 
282, 283, 306, 362, 416, 427, 428, 
429, 436, 437, 447, 452, 480, 490, 
545

Tatar Hân 55, 71, 74, 76, 81, 84, 85, 90, 
91, 101, 105, 107, 110, 113, 129, 
131, 132, 133, 135, 136, 138, 144, 
148, 225, 335, 436, 437, 479

Tatar Hânı 30
Tatar Sâlih Paşa 60, 103
Tatarpâzârı 226, 250, 292, 293, 309, 

453, 526
Tavlacı Hüseyin Ağa 448
Tavukçılar 484
Taygan Kal‘ası 82, 85, 87, 107, 109, 

115, 147, 475
Tebrîz 24, 335, 336, 342, 343, 344, 345, 

375, 383, 386, 388, 391, 412, 415
Teke 103, 104
Tekebbürî Sarı İbrâhîm Ağa 248
Tekeli 144
Tekfûrdağı 159, 301, 447, 544
Tekfûrgöli 45, 121
Tekye 135, 143, 222, 252, 303, 310
Temeşvar 31, 32, 136, 236, 252, 255, 

257, 259, 260, 262, 263, 264, 265, 
266, 267, 268, 269, 271, 272, 274, 
275, 276, 277, 281, 282

Tepeli Kal‘ası 270
Terkîm Câmi‘i 403
Tersâne Köşki 480
Tersî İbrâhîm Efendi 291
Tırhala 103, 149, 175, 176, 255, 501, 

521, 542
Tırnakçı 431
Tırnova 175
Tiflis 24, 336, 338, 340, 383, 388, 391, 

409
Timur Paşa 390
Timur-ı Gürgân 169
Timürhisâr 165, 166
Timürkapu 233, 252, 256, 257, 342, 

431, 487, 498, 514
Timürtaş 135, 156, 157, 216, 217, 302
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Timürtaş Sahrâsı 135, 156, 157, 217, 
302

Timürtaş Sarâyı 135
Tirine 166
Tiryâkî Mustafâ Efendi 460
Tisa 236, 240, 251, 257, 270, 273
Titeli Kal‘ası 257
Tolcı 253
Tomarova 113, 114
Ton 475
Tonba 165
Tonya 164
Topal Osmân 104, 174, 182, 210, 411, 

416, 422, 423, 462, 498
Topal Osmân Paşa 104, 210, 411, 416, 

422, 423, 462, 498
Topal Yûsuf Paşa 305
Topcılar 170, 467
Tophâne 122, 315, 421, 435, 456, 466, 

487, 510, 528, 548
Topkapusı 374, 394, 395, 424, 518, 

524, 535
Toprakköprü 269
Torbaboşaldan 170, 171
Totrakan 252
Toygun Mustafâ Ağa 30, 133
Toyran 166, 167
Trâblus 335
Trabzon 416, 538
Travnik 299
Tripoliçe 198, 199, 210
Tuna 44, 45, 46, 49, 50, 54, 101, 115, 

228, 233, 235, 236, 238, 240, 241, 
242, 248, 252, 253, 258, 260, 261, 
262, 263, 268, 270, 273, 274, 281, 
288, 309, 446, 450

Tunca 135, 158, 163
Turla 48, 55, 90, 101
Tuyserkân 390
Tuzla 252
Türbe Ovâsı 175
Türk 4, 11, 49, 222, 244
Türk Ahmed Paşa 237
Türkistan Yaylağı 165
Türkmen 362

U-Ü

Ubeydullâh Efendi 365
Ulah 95, 99, 116
Uludere 224, 250, 284, 292
Ulûfeciler 159, 160, 216
Ulutan Suyı 146
Un Kapanı
Una 298, 299
Ur 441
Urfa 136, 419, 464
Urfalı Mehemmed Ağa 504
Urkal‘ası 225
Urkapusı 81, 110, 421, 426, 429
Urûm 46, 98, 103, 178, 229, 230, 396, 

531
Urûmili 104, 133, 144, 231, 236, 243, 

248, 262, 334, 335, 336, 338, 362
Urûmiyye 341, 414, 415
Usturunca Kal‘ası 299, 444
Uşâklı Mehemmed Ağa 311
Uzun Ahmed Çelebi 243
Uzun Bekir 543
Uzun İbrâhîm Ağa 505
Uzun Mehemmed 360, 504
Uzun Yûsuf Ağa 172, 174
Uzun Yûsuf Paşa 186
Uzun‘alîçayırı 45, 121
Uzuncaâbâd 224, 284, 297, 303, 310
Üçkilîsâ 336
Ümmü Gülsûm Sultân 342
Üsküb 441, 443, 444
Üsküdar 347, 361, 367, 376, 385, 386, 

387, 388, 392, 393, 398, 404, 419, 
421, 426, 431, 434, 435, 438, 463, 
465, 466, 474, 479, 492, 495, 498, 
507, 511, 523, 529, 531, 539, 542, 
550

V

Valah 132
Vâlide Hânı 507
Vâlide Sultân 143, 144, 173, 217, 423, 

497, 537
Vâlide Sultân Çeşmesi 143
Vâlide-i Cedîd Câmi‘i 433
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Van 335, 337, 479
Varadin 14, 32, 231, 236, 238, 240, 

241, 243, 244, 248, 249, 251, 253, 
264, 266, 269, 270, 281, 282, 298

Vasılpereme 209
Vefâ 505, 523
Velen 101, 113
Velestin 175
Velî Beğ 201
Velî Efendi 314, 555
Venedik 22, 149, 150, 152, 169, 192, 

193, 195, 199, 201, 205, 220, 223, 
231, 232, 236, 237, 260, 288, 308, 
314

Veznedârbaşı-zâde Ahmed Ağa 357
Vidin 237, 238, 252, 286, 300, 306, 
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