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[s.156] Edirne şehri ve havâlîsi zîr-i idâre-i Osmâniyâna 
geçtikten sonra zuhûr eden vekâyi-i adîde beyânındadır. 

Sırp Sındığı Denilen Mahal ve Vaka-i Meşhûresi 

Sırp Sındığı denilen mahal Edirne’ye beş saat bu‘d ve mesâfede bulu-
nan Cisr-i Mustafa Paşa kasabasının demiryolu mevkıfının alt tarafında 
Meriç Nehri kenarında vâkidir. Elsine-i nâsda el-yevm Sırp Sınırı demekle 
meşhur olup mahall-i mezkûrun nâm-ı diğeri Küçük Kazovası’dır. Şarkî 
Rumeli hudûduna on dakika mesafede vâkidir. Mufassal nâm eserde bu 
vaka ber-vech-i âtîdir: Lala Şâhîn Paşa’nın evvelce Filibe taraflarına vukû 
bulan hücûmunda eğerçi Filibe şehri ahz edilmemiş ise de bütün etrâfı ele 
geçmiş olduğundan 764 senesinde hazret-i pâdişâh kışlamak üzre Bursa’ya 
azîmet buyurdukları sırada fütûhâtın arkasını boşlamamalarını ümerâya 
emr etmiş olmasıyla Lala Şâhîn Paşa dahi sene-i mezkûrede betekrâr Fili-
be üzerine yürümüş ve kumandanı ibtidâ-yı muhâsarada yine Osmanlıları 
def edebileceği ümidiyle biraz mukâvemet göstermiş ise de memleketin 
her tarafı Osmanlılar elinde bulunarak hiçbir cânibden imdâd gelme-
yeceğini anlayınca memleketi Osmanlılara hücûmla zabt ettirterek hem 
ahâlîsini hem kendisini kılıçtan geçirtmekten ise intikâmı sonraya bi’t-
ta‘lîk kendisi teslim olmayı tercîh eylemiş ve 765 senesi evâilinde Filibe 
dahi bu sûretle eyâdî-i Osmâniyâna geçmiştir. Teslîm kaziyyesi kuman-
danın evlâd ü iyâliyle beraber istediği tarafa azîmette serbest bulunma-
sı şartıyla meşrût olduğundan Filibe Kumandanı Sırbistan Kralı Beşin-
ci Uroş’a ilticâ etmiş ve o aralık papa bulunan Beşinci Ori’nin dahi bir 
tahrîrât-ı umûmiyesi gelerek nasrânîleri bu defa dahi Osmânlılar aleyhine 
bir muhârebe-i salîbiyeye davet etmiş bulunduğundan Macaristan ve Sır-
bistan kralları ve Eflak ve Bosna hükümdârları bir ittifâk akd eyleyerek 
Osmânlılar üzerine yürümüşler idi. O zaman Edirne’de vâlî ve kuman-
dan bulunan Lala Şahîn Paşa maiyetindeki on bin asker ile bu düşman 
üzerine varmak uyamıyacağını katiyen kararlaştırıp vukû-ı hâli hâk-i pây-i 
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şâhâneye arz ve i‘lâm ile istimdâd eylemiş idi. Zât-ı şâhâne ise mevkib-i 
hümâyûnu ile Gelibolu’dan geçerken Biga Kalesini feth emeline düşerek 
Aydıncık ve Gelibolu’da ne kadar gemi var ise asker irkâbıyla Biga üzerine 
saldırıp Edirne imdâdına yetişmekte te’ehhur etmiş olmakla düşman bilâ-
mâni ve lâ-müzâhim tâ Edirne’ye iki günlük mesafesi olan mahalle ve Me-
riç Nehri kenarına kadar gelmiş idi. Lala Şâhîn Paşa Hacı İlbeyi maiyetine 
bir miktar asker vererek hiç olmaz ise düşmanın ahvâlini tefahhus etmeye 
gönderdi. Serdâr-ı müşârun-ileyh uzaktan düşman ordusunu gördükde 
böyle deryâ-misâl bir ordu üzerine pâdîşâh gelmeksizin hücûm kâbil ola-
mıyacağına kanaat hâsıl eyledi ise de a‘dâyı îş ü nûşa pek münhemik ve 
Osmanlıları istisgâr ve istihfâfda pek mağrûr ve ahvâl-i harbiyece dahi pek 
ihtiyâtsız görünce gece baskını yapmayı kararlaştırdı. Vâkıa Sırp nokta-i 
nazarınca bu baskın asla doğru değildir. Ordunun mikdâr-ı mecmûu olan 
on bin kişi ile hücûma cesaret olunamadığı halde o miktâr-ı mevcûddan 
müfrez bir fırkacığın hücûmundan zafer ümidine hiç ihtimâl olamayıp 
hazır düşman gâfil iken böyle bir baskın ile kendilerine teyakkuz talim 
edilmiş olacağı ve bunun ise ahvâl-i harbiyenin ilerisi için mazarratı gö-
rüleceği derkârdır. Lâkin her iş insanın tedbîri gibi mi netîce-pezîr olur 
ya. Bazı işlerin içine takdîr-i Rabbânî girince işte ukûl-i erbâb-ı fünûnu 
mütehayyir edecek netâyic dahi görülür. [s.157] Şöyle ki Hacı İlbeyi ma-
iyeti askerini dört bölük ederek bir karanlık gecede bunları dört taraftan 
düşman üzerine hücûm vaziyetinde ta‘biye eyledi. Mümkün olduğu ka-
dar velvele etmeleri ve fakat düşmanın içine dalmak mertebesinde ilerle-
memeleri için talimât vermiş idi. Gecenin bir vaktinde salîbiyyûn humâr-ı 
şarâb ile mahmûr iken dört taraftan birden acı acı nakîr sadâları nakkâre 
ve davul gümbürtüleri ve askerin Allah Alah naraları işitilmeye başlamaz 
mı. Efrâd-ı a‘dâ hemen yerlerinden fırlarlar ise de her taraftan Osmanlı 
sadâsı Osmanlı velvelesi geldiği cihetle semt-i selâmet hangi taraf oldu-
ğunu ve ne cânibe kaçmak lâzım geleceğini bilemeyerek hemen cümlesi 
biribirine girişirler. Herkes karşısına geleni düşman zannıyla basar kılıcı, 
basar satırı! Bir velvele! Bir karışıklık ki mâ-haşera’llâh koca ordu kendi 
kendisini kırmaya başlar. Bir takımları cây-ı selâmet zannıyla Meriç Neh-
rine dökülerek boğulurlar, bir takımı kendi ve arkadaşlarının silâhıyla 
maktûl olurlar. Nihâyet balkanlara doğru bir firâr yolu açılarak ve azîm 
ordu tası tarağı kâmilen bırakıp kaçmaya şitâb eder. Hacı İlbeyi bunların 
kuyruğunu yakalayarak biraz takip ile bir miktarını kırıp birazını da esir 
eyler. Nihâyet a‘dâ-yı müttefika kâmilen mündefi‘ olunca haber-i muzaf-



RİYÂZ-I BELDE-İ EDİRNE 373

feriyeti Lala Şahîn Paşa’ya arz eyler ise de on bin kişinin hücûma cesâret 
alamadığı bir düşmanın üzerine bir avuç asker ile böyle bir galebe çalına-
bileceğine inanmak kâbil olur mu? Edirne’de bu habere kimse inanmaz 
ise de nihâyet tahkîk-i keyfiyyete adamlar gönderilip de galebe-i külli-
ye tahakkuk edince bütün Osmânlılar secde-i şükrâna varırlar. Cenâb-ı 
Hakk’a hamd ü senâlar ederler. h. 766 senesinde (m.1363) müyesser olan 
bu muzafferiyet-i garîbe Osmanlılar nezdinde o rütbe meşhur olmuş ki 
harbin vukû bulduğu yerlerin ismi Sırp Sındığı kalmıştır. İntehâ.

İşbu Sırp Sındığı nâm mahalde muzmahill ve perîşân olan milel-i müt-
tefika askeriyle Lala Şâhîn Paşa tarafından Hacı İlbeyi kumandasıyla keşfe 
gönderilen askerin Tâcü’t-Tevârîh ve Ravzatü’l-Ebrâr ve Sahâyifü’l-Ahbâr 
ve Solakzâde tarihlerinde miktarları tayin olunamayarak müttefikîn 
asker-i bî-kerân ile yürüyüp Hacı İlbeyi bir miktar maiyet-i mevcûdesiyle 
i‘zâm kılındığı mastûr. Ve Nuhbetü’t-Tevârîh ve’l-Ahbâr’da müttefikîn as-
keri yüz bin Hacı İlbeyi maiyet-i mevcûdesi üç yüz ve Gülşen-i Maârif ’de 
müttefikîn yüz binden ziyâde asker-i İslâm on bine karîb ve Fezleke-i 
Tarih-i Osmânî’de müttefikîn otuz bin ve Hacı İlbeyi maiyeti on bin ve 
Hayrullâh Efendi Tarihinde müttefikîn altmış bin Hacı İlbeyi maiyeti 
on bin ve Örfî Ağa Tarihçesinde müttefikîn yüz elli bin Hacı İlbeyi ma-
iyeti on bin yâdigârın vücûda getirdiği âsârdan Tarih-i Osmânî’de Sırp 
ordusu yirmi binden ziyâde ve Kâtib Çelebi’ye göre altmış bin ve Hacı 
İlbeyi kumandasıyla keşf için otuz bin süvârî akıncı memur ettiler diye 
mezkûr olup tevârîhin bu vakada tarafeyn askerinin tayin-i mikdârı hak-
kındaki rivâyâtı muhteliftir. Ancak Hacı İlbeyi’nin Lala Şâhîn Paşa tara-
fından tesmîmi husûsunda mufassal bir takım te’vîlâta kalkışmış ise de 
tevârîhin hemen kâffesi müttefiktir. Hacı İlbeyi’nin 766 tarihinde vefât 
ettiği Sahâyifü’l-Ahbâr’da mezkûrdur. 

Yıldırım Bâyezîd Hân Hazretlerinin Macaristan Üzerine Hareket 
Ettiği Sırada Tahvîl-i Niyetle İstanbul’u Muhâsara Edişi 

Macaristan Kralı Sigismond’un memâlik-i mahrûse-i Osmâniyeye 
tecâvüzü istihbâr olunup ona haddin bildirmek ve hudûd-ı memâlik-i 
Osmâniye temin olunmak niyyetiyle Yıldırım Bâyezîd Hân hazretleri 
797 tarihinde Macarlılar ile muhârebeye hazırlanmakta [s.158] idüği 
İstanbul İmparatoru Yovanni Paleolog tarafından a‘dâya ihbâr olunduğu 
ele geçirilen bir câsûsun üzerindeki evrâk ile istintâkından anlaşılmakla 
şu husûs bâis-i feverân-ı gadab-ı pâdîşâhî olup Macar seferini terk ve tehir 
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ve bir nevi abluka altında demek olan İstanbul’u katiyyen feth u teshîr et-
mek niyet-i hayriyyesiyle sene-i merkûme Rebiulevvelinin sekizinci günü 
Edirne’den hareket buyrulduğu zaman her taraftan zahîre yetiştirilmesi 
için kudât-ı kirâma hitâben tastîr buyrulup sûreti âtîde (467) sahîfede (10) 
rakamıyla münderiç fermân-ı âlî ile işbu hareket-i hümâyûnu memâlik-i 
mahrûseye i‘lân olundu. 

Fermân-ı mezkûr bilâd ü emsâra neşr olunduktan sonra mühimmât-ı 
seferiye etraftan peyderpey ordu-yı hümâyûna cem olmağa başladığından 
İmparator Yovanni Paleolog hazret-i pâdîşâhın binlerce asker ile gelerek 
İstanbul’u taht-ı muhâsaraya aldığını görünce inân-ı ihtiyârı elden gidip 
bu işi dince tutmaktan başka çâresi kalmadığından Eflak ve Bulgar ve 
Sırp ve Macar ve Selanik tarafında ve Mora havâlîsinde ve Akdeniz ada-
larında bulunan hristiyan mecma‘larından istimdâd ile beraber kaleye 
istihkâm için burçlar ve kuleler yapıp mümkün olduğu kadar mukâbele 
etmekte kusûr etmedi. Ancak ordu-yı hümâyûnda bulunan Rumeli 
asâkiri arasında fitne ve fesâd zuhûr ettiğinden başka Macar Kralı Si-
gismund yüz on bin ve ala-rivâyetin yüz otuz bin asâkir-i müttefikîn ile 
Kara Eflak üzerinden gelerek Olta nehriyle Cebel ırmağı arasında vâki 
Romanja nâhiyesinden Tuna nehrini beri geçip Niğbolu ve Tırnova ve 
Lofça havâlîsinde mutavattın olan ehl-i İslâmın hânedân ve hânümânını 
yıkıp yakarak gerek hazret-i pâdîşâhın ve gerek pederleri Hüdâvendigâr-ı 
merhûmun zamîme-i mülk-i Osmânî eylediği diyârı kendi mülkü silki-
ne katarak şark imparatorunun imdâdına geldiği vâsıl-ı sem‘-i hümâyûn 
olunca Macarlının def-i mazarratın akdem ve ehemm görmeleriyle İstan-
bul muhâsarasından ferâgat olunup ordu-yı hümâyûn Edirne tarîkından 
ve Balkan dağlarından aşıp Macar Kralı Sigismont üzerine yürüdü ki âtîsi 
Niğbolu melhamesini intâc eylediğinden tafsîlâtı için tevârîhe mürâcaat 
buyrula. Kezâ fî-Tarih-i Hayrullâh Efendi. 

Edirne’deki eâzım-ı vekâyiden biri de Sultân Yıldırım Bâyezîd Hân 
hazretlerinin tesâdüf ettiği Timur sadmesinden sonra şehzâdegân fetreti-
dir ki bu vaka dahi Hayrullâh Efendi Tarihinde ber-tafsîl yazılmış oldu-
ğundan aynen ahz edilmiştir.

Saltanat-ı Emîr Süleymân Şâh ve Sultân Mûsâ ve Cülûs-ı Sultân 
Mehmed Hân der-Edirne

Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye vekâyiini hâvî olan tarihlerde vaka-i 
Timur’dan sonra Ankara kurbunda vâki Çubukâbâd muhârebesinde Yıl-
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dırım Bâyezîd Hân’ın nezd-i Timur’da kalıp fevt olduğu tarîhden Çelebi 
Sultân Mehmed Hân hazretlerinin istiklâl-i hükûmetlerine kadar mürûr 
eden on bir senenin vekâyii hengâm-ı fetret addolunduğundan bir şey 
yazılmayıp o müddette serîr-i hükûmete suûd edip pâdîşâhlık davâsında 
olan şehzâdegân hazerâtını dahi selâtîn-i Osmâniye silsilesinden ihrâc 
olmuş gibi addederler. Halbuki Yıldırım Bâyezîd Hân’ın Akşehir’de 
vefâtlarından sonra Memâlik-i Osmâniye üç hükûmet-i müstakille olmuş 
idi. Şöyle ki Avrupa kıtasında vâki memâlik-i Osmâniye müşârun-ileyh 
Emîr Süleymân Şâh’ın zîr-i hükûmetinde olduğu misillü Anadolu’nun 
dahi bir kısmı şehzâde Sultân Mûsâ ve kısm-ı diğeri Şehzâde Çelebi Sultân 
Mehmed hazretlerinin taht-ı idâresinde olmakla evvelkinin makarr-ı 
hükûmeti Edirne şehri ikincinin Bursa, üçüncü şehzâdenin Amasya olup 
herbiri yekdiğerin hükûmetini tasdîk ve kabul ederek nâmlarına hutbe 
okutmak ve sikke kat ve darb ettirmek ve fermanlar neşr eylemek ve eyâlât 
ve [s.159] elviyeye hukkâm ve memurîn göndermek ve hem-hudûd ol-
duğu ecnebi hükûmetler ile muhârib ve musâlih olmak gibi hükümdârlık 
sıfatıyla muttasıf oldukları halde müddet-i hükûmetlerini beyân etmeyip 
müdâhane yollarına sapmak tarih mutâlaasından hâsıl olacak ibret kapı-
larını kapamak olmakla müverrihîne göre bundan büyük ayıp ve nakîsa 
olmaz. El-hâsıl Emîr Süleymân Şâh Ankara muhârebesinden sonra vezi-
razam Ali Paşa ve subaşı İnebey ve yeniçeri ağası Hasan Ağa ile Bursa’ya 
doğru iyâb ve oradan hazîne-i beytü’l-mâli ve küçük birâderi Kasım 
Çelebi’yi ve hemşîresi Fatma Sultânı istishâb ederek Mudanya iskelesine 
inip bir kayığa binip tahrîk-i mecâdîf-i isti‘câl ile İstanbul tarafına şitâb 
eyleyip birâderi Kasım Çelebi ile hemşîresi Fatma Sultân’ı rehin olarak 
Rum İmparatoru Yovanni Paleolog’a bırakıp mukâbilinde imparato-
run birâderi Todori’nin kızını taht-ı nikâhına alarak ve Rumeli ülkesin-
de vâki memâlik-i Osmâniyenin bazı yerlerini imparatora terk eylemek 
üzere mukâvele ederek imparator ile bu yüzden akd-i ittifâka sûret ver-
dikten ve Edirne şehrine vusûl ile taht-ı saltanata suûdu husûl bulduk-
tan sonra etrâfında olan memâlik-i mahrûseyi muhâfaza kaydında oldu. 
Küçük birâderi Sultân İsa Dârü’l-mülk Bursa’da serîr-i hükûmete geçip 
Anadolu memâlikinde istediği gibi hükümdârlık etmek istemiş ise de 
Çelebi Sultân Mehmed birâderi Sultân İsa ile dört defa muhârebe edip 
gâlib olduktan sonra Sultân İsa’yı izâle eyledi. Bu vaka Emîr Süleymân 
Şâh’a girân geldiğinden Sultân Mehmed’in kuvvet ve iktidârını Anado-
lu ülkesinde kesr ü mahv etmek niyetiyle bütün Rumeli askeriyle Geli-
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bolu maberinden Anadolu yakasına geçerek Bursa’ya doğru yürüdü. 
Çelebi Sultân Mehmed Hân ise büyük birâderi Emîr Süleymân Şâh’ın 
hücûmundan haberdâr olunca önüne durmayıp Amasya tarafına çekildi. 
Emîr-i müşârun-ileyh dahi Dârü’l-mülk Bursa’yı aldıktan ve Ankara üs-
tüne yürüyüp orasını kabza-i teshîre getirdikten sonra Anadolu ülkesin-
de hükûmet ederken Şehzâde Çelebi Sultân Mehmed dahi kendisinden 
küçük olan birâderi Sultân Musa’yı bir miktar asker ile Karadeniz’den 
Varna tarafına i‘zâm ile Eflak Beyi Mirçe Bey ile hüsn-i âmîziş etmesini 
sipâriş ederek onun vâsıta-i tedbîri ile Rumeli ahâlîsini tahrîk eylemesini 
tavsiye eylemesine mebnî şehzâde-i müşârun-ileyh dahi Rumeli tarafına 
geçip Eflak Beyi’nin kızını alarak dâmâdı oldu. Bu vakanın tafsîli Neşrî ve 
Hemdemî ve Rûhi tarihlerinde şöyle beyân olunmuştur ki Sultân İsa’nın 
dûçâr olduğu felâket ırk ve hamiyyet-i emîri tahrîk etmekle Çelebi Sultân 
Mehmed’in Anadolu’da olan nüfûzunu kesr için azîmet olunduğu kendi-
sine haber verildikde ümerâ cem olup Emîr Süleymân Şâh vâris-i serîr-i 
saltanat olduğundan muhârebeye duruşulur ise şâyed ki asker takımı 
iğfâl ve celb olunmakla başımıza pek büyük felâket gelip sonra peşîmân 
olmak fâide vermez. Tedbîr oldur ki; müşârun-ileyhin önüne muhârebe 
için çıkılmaktan ise Bursa’yı terkle Ankara tarafına çekilmek hayırlıdır 
diye verildiğine mebnî Bursa’dan Ankara tarafına avdet olundu. Emîr-i 
kebîr Bursa’yı teshîr eyleyip iki gün kadar ikâmetten sonra sipâh-ı zafer-
penâh ile Ankara diyârına teveccüh eylediler. Sultân Mehmed Hân ora-
dan dahi Amasya civârına gidip Ankara kalesinin muhâfazasını Firuz 
Paşazâde Yakûb Bey ile Akbel Subaşıya bırakmışlardı. Vaktâ ki Emîr-i 
kebîr çeri-i kesîr ile şehr-i mezkûra vardıkda ahâlî-i şehir pâdîşâhımızın 
oğlu pâdîşâhımızdır diyerek dâmen-i itaati tutup emîr-i müşârun-ileyhi 
şehre davet ettiler ise de kaleyi Yakûb Bey teslim etmediğinden muhâsara 
maddesine karar verildiği ve bu hâl birkaç günler daha mümtedd olur 
ise teslimden başka çare olmadığı ve kendüye imdâd olunmasını müş‘ir 
arzuhâl ile Hâce Bulgur Ağa nâm şahsı Sultân Mehmed tarafında i‘zâm 
eyledi. Mektup vâsıl olup meâli malum oldukda şöyle [s.160] cevap ya-
zılmış idi. [İftihârü’l-ümerâ ve’l-hukkâm Yakûb Bey dâme ulüvvuhû 
mektûbun vâsıl olup hâlin malumumuz oldu. Çend gün dahi makâm-ı 
istikâmette ikâmet edesin inşallâhü taâlâ cüyûş-ı kesîre ile senin imdâdına 
hâzır oluruz sen gayretde kusûr etme, kaleyi bırakıp bir tarafa gitme] Bu-
nun üzerine mûmâ-ileyh Hâce Bulgur avdet edip gelir iken emîr-i kebîrin 
asâkiri tarafından tutulup Sadrazam Ali Paşa’nın huzûruna çıkarıldıkda 
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keyfiyet-i mektûb malum olduktan sonra mektubu tebdîl edip şu vechile 
[kale ahvâlini bildirip imdâd talebinde olmuşsun lâkin bizim için şimdi-
lik ol semte varmamız muhâl olmakla birâder-i büzürgvâra hisârı teslîm 
edesin ve sen dahi bu cânibe gelip gidesin] diye yazıp yine Hâce Bulgur’a 
vererek derûn-ı hisâra yol verdi. Mektûbun mefhûmu Yakûb Bey’in malu-
mu olunca kaleyi teslim edip kendisi dahi Sultân Mehmed’in yanına git-
meye ruhsat emelinde oldu. Halbuki müşârun-ileyh Sultân Mehmed va-
kadan gâfil olarak imdâd kasdıyla Beypazarı’na kadar gelmiş idi. Keyfiyet 
sonradan malumu olunca Amasya tarafına çekilip gitti. Emîr Süleymân 
Şâh dahi Ankara kalesine muhâfız nasb ederek kendileri Bursa’ya gelip 
hamamlarda îş ü işretle meşgûl oldu. Ve Rumeli asâkirine ruhsat vererek 
hayme-i ikâmeti kurup bisât-ı râhata oturdu. Sultân Mehmed Han her ne 
kadar Amasya taraflarına gidip kendi âleminde eğlenmekte ise de ahvâl-i 
birâderi tahkîk ve taharrî etmekden dahi hâlî olmadığı cihetle ara sıra 
câsûs göndermekte idi. Birgün Sultân Mehmed hazretleri ümerâsını cem 
edip “acabâ birâderimizin hâli nasıldır, hayli vakittir malumâtımız olama-
dı” der iken akdemce irsâl eylediği câsûslardan birisi çıkagelip “birâderiniz 
Bursa kaplıcalarında zevke meşgul olup yanında altı yüz kadar kapı hal-
kından başka kimsesi kalmadı, cümlesini Rumeli’ne bazılarını dahi ken-
di illerine gönderdi hücûm etmek için tamam vakittir” dedi. Şehzâde-i 
müeyyed yani Sultân Mehmed câsûsdan bu haberi işitmesiyle mecliste 
hazır olan ümerâya bakıp “hemen devlet başa oturmakla konmaz saadet 
ve âsâyiş talebinde olan hayme-i ikâmeti kurup durmakla onmaz, tâlib-i 
mülk olan benimle gelsin, külâl ve kesel arz eden kalsın” diyerek hemen ol 
gece esb-i sabâ-reftâra süvâr olarak Bursa’ya doğru ılgar eyledikde bârgâh-ı 
hümâyûnu bekleyen beyler maiyetlerinde bulunan sipâh-ı kîne-hâh efen-
dileri uğrunda rû-be-râh olup Sakarya nehri kurbunda Sultân Mehmed’e 
mülâkî oldular. Meğer Emîr Süleymân Şâh tarafından Süleymân Subaşı 
nâmında bir şahıs tahrîr-i nüfûsa memur olmakla Sakarya suyu kenarında 
cemiyet-i kesîreyi gördükde “siz kimlersiniz” diye seslenmesiyle askerden 
birkaç dilâver şinâverlikle suyu geçmek sadedinde bulunduklarını gör-
dükde oradan firâr edip tayy-i merâhil ederek Bursa’ya gelip Nahlpazarı 
hamamında Emîr Süleymân Şâh 
Beyt Getir câm-ı sürûr-encâmı sâkî 

Ki kalmaz bu cihânda kimse bâkî 
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fehvâsınca şarâb-ı erguvânı sâkî-i gül-çehre elinden alıp içerken mezkûr 
Subaşı içeriye girip keyfiyeti haber verdikde derhal hamamdan çıkıp as-
ker cemine fermân eyledi. Hâce Tarihinde hamam-ı mezkûr Dâhil Pazarı 
Hamamı diye yazılmıştır. İmdi çavuşlar asker toplamaya çıkıp Çakırpı-
narı denilen mevzi-i meşhûrda ordu kurulup Evrenos Bey karakol olmak 
üzere bir miktar çeri ile gönderildi. Sultân Mehmed tarafından Saloğlu 
Mehmed, Horosoğlu Ahmed dahi biraz asker ile karakol çıkmış oldukla-
rından iki tarafın karakolu yekdiğere mülâkî olarak azîm ceng olmuş ise 
de Evrenos Bey tarafı münhezim olmakla Emir Süleymân Şah’ın [s.161] 
bulunduğu mahalle kadar firâr eyledi. Bunun üzerine Sultan Mehmed 
dahi cüyûş-ı âhen-pûş ile gelip Emîr Süleymân Şâh’ın askerîsi mukâbiline 
konup sabahdan akşama kadar kale cengi misillü ceng oldu. Zîrâ ol mahal 
ceng ü perhâşa yarar olmayıp atlıya mâni olacak sûrette taşlık ve piyâdeye 
yol vermeyecek mertebe dikenlik ve bataklık idi. Emîr Süleymân Şâhın 
hizmetinde bulunan Ali Paşa def-i gâile etmek üzere hîle tedbîrine meyl 
edip Çelebi Sultân Mehmed’in tarafına şu sûrette bir mektup göndermiş-
tir. 

Sûret-i Mektup

Bu abd-i sadâkat-kâr ve bende-i bî-mikdârları eğerçi bi’l-iktizâ rikâb-ı 
hümâyûnlarından dûr olduğum için müstahikk-ı levm ü itâb olmuşumdur. 
Lâkin makâm-ı ubûdiyyette kâim ve sadâküt ü istikâmet mesleğine âzim 
izdiyâd-ı devlet ü ikbâlleri gâyet murâdımdır. Ancak bu esnâda bu hareke-
tim birâder-i âlîleri Emir-i kebîrin mesmûu olsa kulları hakkında nice 
muhâtarayı müstelzim ise de efendimin uğrunda cânımı fedâ etmişimdir. 
Hudâ alîm dünkü gün gösterdikleri azamet ü iclâl Emîr-i müşârun-ileyhi 
müstağrak-ı deryâ-yı hayret eylemiş iken garîbdir ki zîr-i sâye-i aliyyelerin-
de bulunan ümerâ ol şerefin kadrini bilmeyip nihânî bu tarafla haberleşir-
ler ve zannolunur ki birgün ale’l-gafle bir gaddârlık ederek bu tarafa geçe-
ler. Lâyık olan budur ki buradan hüsn-i sûretle gidip ümerânın ahvâli 
tahkîk buyruldukda sadâkat ve ubûdiyyetim malûm-ı âlî buyrulur) 
meâlinde mektup Çelebi Sultân Mehmed’e vâsıl oldukda inanmayıp yine 
işiyle meşgul olmuş ise de o esnâda yine meydân-ı cengde gâlib ve mağlûb 
henüz malum değil iken şiddetli bir yağmur dahi nüzûl etmekle Sultân 
Mehmed’in askeri tahassun edecek yer bulamadığından hayli zahmet çek-
miş idi. Bu aralıkta sultân-ı müşârun-ileyhin huddâmından Şarâbdâr İlyas 
Emîr Süleymân Şâh’ın tarafına firâr etmekle mektûb-ı mezbûrun tezvîrât 
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olmadığını tefekkür edip erkân-ı devletten olan Bâyezîd Paşa’yı huzûruna 
celb ile mahrem-i esrârımız olan Şarâbdârımızın birâder-i büzürgvârımız 
tarafına firârı Ali Paşa’nın ümerâmızın haklarında vukû bulan beyân ü 
iş‘ârâtına kuvvet vermekle bu bâbda sizin efkârınızı bilmek isterim” dedik-
de Hemdemî ve Neşrî ve Rûhî ve Örfî tarihlerinin rivâyât-ı muhtelifeleri 
üzre Bâyezîd Paşa kendi tarafından bizzat ve sâirleri cânibinden bi’l-vâsıta 
bir takım kelimât-ı iknâ‘iye ve sahîhiye ile Sultân Mehmed Hân’ı inandır-
dıktan sonra “artık buralarda şimdilik durmak ilerde me’mûlümüz olan 
zafer ve gâlibiyete mâni olması melhûz olmakla Amasya ve Tokat semtle-
rine doğru çekilip gitmek hayırlıdır” diyerek hazret-i Sultânı kaldırıp git-
tiklerinde Çakırpınarı’nda mazîk-i ıztırâbda kalan Emîr-i Kebîr Ali 
Paşa’nın tedbîr ü hîlesi vesîlesiyle halâs olup dârü’l-emâre-i Bursa’ya avdet 
buyrularak Evrenos Bey’i birkaç bin asker ile Karaman diyârını gâret ü 
yağmaya irsâl eylediyse de Karaman hükümdârı Mehmed Bey Emîr-i 
kebîrin sadmesine tahammül edemiyeceği cihetle Çelebi Sultân Mehmed 
tarafını sûret-i iltizâmda görünerek ilticâ edip Çarşamba nehri kenarında 
mülâkâtları vâki olarak yekdiğere muhâlif harekette bulunmamak üzre 
müttefik ü müttehid olduklarından Gâzî Evrenos oralarda iş başaramaya-
cağını anlayıp Emîr Süleymân Şâh’ın dergâhına avdetle gördüğünü söyle-
di. Emîr-i Kebîr dahi çeri-i kesîr ile Bursa’dan tayy-i merâhil ve kat-ı menâzil 
ederek Ankara kurbuna vusûl ile hayme-i ikâmeti kurup nüzûl eyledi. Çe-
lebi Sultân Mehmed Sadrazam Ali Paşa’nın mekr ü alına aldanarak mad-
denin kesb-i suûbet ettiğine mebnî zafer-i gâlibiyyete mazhar olmak ne 
tedbîre menût idüğini düşündüğü esnâda bir akşam küçük birâderi Sultân 
Musa ile müdâvele-i piyâle arasında Emîr-i kebîrin ahz olunması husûsuna 
dâir söz açıldıkda müşârun-ileyh Sultân Musa zât-ı hümâyûna riâyet edip 
âdâb ile kıyâm ederek biraz duâ ettikten [s.162] sonra müddeâsını şu 
sûretle arz eyledi ki zât-ı hümâyûnları bu maddeyi i‘zâm edip zihn-i 
âlîlerinde endîşe edinmesinler ve vücûd-ı hümâyûnlarına zahmet verip 
nâfile çalışıp didinmesinler. Fakat ruhsat-ı âlîleriyle bende-i kemîneleri 
Emîr-i İsfendiyâr’ın diyârına gidip orada Karadeniz sâhilinde vâki Sinop 
ve Samsun iskelelerine bir miktar asker indirip Rumeli yakasına ayak bas-
tıktan sonra himmet-i hümâyûnları berekâtıyla kabza-i teshîre getirilen 
Memâlik-i İslâmiye’de fermân-fermâ olan zât-ı hümâyûnlarının nâmına 
hutbe kıraat ettirilir. Lâkin bendeleri zât-ı hümâyûnları tarafından Rume-
li ülkesinde vekîl ve kaymakam gibi bulunduğum halde Emîr-i Kebîr’in 
gerek Anadolu ve gerek Rumeli ülkesinde bi’t-tab‘ sebât-ı imâmeti müte-
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zelzil olacağından sühûletle iş bitmiş olmakla memâlik-i Osmaniye’nin her 
bir tarafında efendimizin nüfûz ve istiklâli şâyi ve şâmil olur dediğine 
mebnî Çelebi Sultân Mûsâ’nın istiklâl-i Mehmedîde olan hamiyyetini 
tahsîn eyledikten sonra istediği gibi asker ve akçe vererek Emîr-i 
İsfendiyâr’ın diyârından geçip Sinop ve Samsun iskelelerinden kayıklara 
binerek Varna tarafına ubûr eyledi. Bu fıkra Hemdemî ve Neşrî ve Âlî ve 
Tenkîh tarihlerinde şöyle beyân olunmuştur ki Sultân Musa birâderi Çe-
lebi Sultân Mehmed ruhsatıyla diyar-ı İsfendiyâr’a gelmiş ise de Emîr-i 
İsfendiyâr’ın hazret-i şehriyâra iğbirârı olduğunu bazı etvârından fehm 
etmekle Rumeli diyârına geçmek husûsu ifşâ olunsa birtakım a‘zâr-ı vâhiye 
beyânı ile maslahatı avk ü te’hîre dûçâr edeceği meslek ve meşverâttan hiss 
olunduğuna mebnî oradan birâderi Sultân Mehmed ile muâhid olan Ka-
raman Beyzâde Mehmed Bey’in havze-i hükûmetine geçip Adalar deni-
zinden Rumeli tarafına azîmete karar vermiş idi. O esnada Eflak Beyi Mir-
çe Bey Emîr Süleymân Şâh tarafından Rumeli ülkesine bırakılmış olan 
ümerânın zulm ü taaddîsinden şikâyet ile beraber Sultân Musa’nın Rume-
li tarafına irsâl olunması Sultân Mehmed Hân hazretlerinin dergâhından 
iltimâs olunmak üzere Emîr-i İsfendiyar’a bir mektup gelip mefhûmu ma-
lum olduktan sonra Sultân Musa’ya riâyette kusûr ettiğine özürler arz ede-
rek mahsûsan davetnâme gönderip celb ile Sinop iskelesine çekdirmeler 
çektirip müşârun-ileyhi i‘zâz-ı tâmm ile irkâb ederek savb-ı maksûda i‘zâm 
eyledi. Sultân Musa dahi Eflak Beyi ile bade’l-mülâkât kızını dahi taht-ı 
nikâhına aldıktan sonra bir miktar Eflak askeriyle Tuna nehrinden geçip 
Niğbolu üzerinden dârü’l-hükûme olan Edirne şehrine doğru hareket ey-
ledi. Vakta ki bu haber-i dehşet-eser feryâdçılar ve memûr tatarlar ılgarıyla 
Emîr Süleymân Şah’a dağdağa-resân oldukda alâ-cenâhi’l-isti‘câl 
Ankara’dan hareketle kat‘-ı merâhil ederek Üsküdar’a muvâsalat ve Rum 
İmparatoru Manuel Paleolog’dan ruhsat istihsâliyle Beşiktaş taraflarına 
geçip dârü’l-mülkü olan Edirne şehrine vâsıl oldu. Bu aralıkta vezîria‘zam 
Ali Paşa ki Hayreddîn Paşa’nın oğludur her ne kadar hevâ vü hevesi gâlib 
ise de riyâsete lâzım olan âdâb-ı siyâsete lâyıkıyla vâkıf olduğundan zimâm-ı 
hükûmeti kabza-i teshîre alıp hall ü akd-i umûr-ı cumhûrda müstakil idi. 
Zîrâ Emîr-i Kebîr şeb ü rûz îş ü işrete müdâvemet ile ahvâl-i memlekete 
gâfil olduğundan bi’t-tab‘ mîzân-ı hükûmeti Ali Paşa’nın keff-i kifâyetinde 
kalmış idi. Lâkin Ali Paşa’nın mizâcı a‘râz-ı emrâz ile münharif olup git-
tikçe müştedd olmakla yolda vefât edip Bursa’da defn edildi. Emîr-i 
müşârun-ileyh Edirne’ye vusûlünde asker cem edip Sultân Mûsâ’nın üze-
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rine hücûm ederek mazhar-ı galebe olduktan sonra geri Edirne’ye çekilip 
îş ü işrete meşgûl olmuş idi. Bu vakanın tafsîli bulunduğumuz asrın mü-
verrihlerinden birinin tarihinde Kalkondilas nâm Rum müverrihinden 
menkûl olarak şöyle beyân olunmuştur ki Emîr Süleymân Şâh Rumeli 
tarafına Şehzâde Sultân Musa’nın azîmetini işittikde [s.163] der-akab 
Rumeli’ne geçmek üzere Üsküdar’dan İstanbul’a geçip imparator ile bade’l-
mülâkât Şehzâde Sultân Mûsa’ya tarafdârlık etmemek ve birâderi Sultân 
Mehmed’e müsâadeler göstermemek şartlarına mebnî İmparator’a Kara-
deniz sâhilinde biraz memâliki terk edip mukâbilinde biraz teminat aldık-
tan sonra birâderi Sultân Musa üzerine asker çekip giderken Balkan dağ-
ları dâmenlerinde iki leşker yekdiğere mukâbil gelip ceng ü cidâl ve harb ü 
kıtâle bir derecelerde ihtimâm eylediler ki ne yaylarda kiriş ve oklarda rîş 
kaldı. Bu hâl ile altı saat savaş uğraş mümtedd olduktan sonra sûret-i nus-
ret ve zafer Şehzâde Sultân Musa’nın âyîne-i bahtında cilveger olmak mer-
tebelerine varmış iken yani Emîr Süleymân Şâh’ın askeri firâra hazırlanmış 
iken nâgâh Sultân Musa tarafında bulunan ümerâ-yı nâmdârândan bir 
takımı kendilerine tâbi olan sipâh ile Emîr Süleymân Şâh tarafına geçip 
müşârun-ileyhin bârgâhını penâh edindikde Sultân Musa taraflısı perîşân 
olmakla müşârun-ileyh dahi Balkan dağlarına çekilip kendi derdine şifâ 
aramak için nice defa Edirne’ye gelmiş ise de merâmını icrâya muvaffak 
olamayıp hâ’ib ü hâsir avdet eylemiş idi. 

Lâhika 

Şehzâde Sultân İsa’nın dahi ahvâli şöyle beyân olunmuştur ki Emîr 
Süleymân Şâh Rumeli’de pâdişâhlık davasında iken şehzâde-i müşârun-
ileyh dahi Bursa’da serîr-i hükûmet-i pedere cülûs eylemiş idi. Küçük 
birâderi Sultân Mehmed’in i‘lân-ı istiklâl etmesini çekemeyip Ulubat 
sahrâsında muhârebeye duruşmuşlar ise de Sultân İsa taraflısı mağlûb ve 
menkûb olmakla şehzâde dahi İstanbul İmparatorunun yanına gelmiş idü-
ğini İmparatorun emniyet ve itimadını tahsîl için İstanbul’da bulunan Rum 
ekâbirinden Yovan nâm bir beyin kızını nikâh ile aldığını Kalkondilas 
nâm müverrih kitabında yazmıştır. Emîr Süleymân Şâh dahi birâderinin 
İstanbul’da olduğunu haber alınca İmparator’dan taleb edip kendüye celb 
ederek Sultân Mehmed’in aleyhine olmak üzere maiyetine bir miktar 
asâkir terfîk eyleyip Gelibolu boğazından Anadolu tarafına sevk ve i‘zâm 
eyledikde müşârun-ileyh dahi mevcûd-ı maiyeti olan askeri on bine iblâğ 
eyleyip Karesi diyârından bi’l-mürûr Bursa havâlîsine varıp derûn-ı şehre 
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girmeyi istemiş ise de ahâlîsi râzı olmadıklarından zor ile şehre duhûl ile 
hâneleri ihrâk edip hesâbsız emvâli yağma eylediler ki Bursa’nın bu defa-
ki harapiyyeti Timur’un tahrîbinden ziyâde idi. Ve’l-hâsıl işbu mezâlim 
ü teaddî vâsıl-ı sem‘-i Mehmedî olunca sipâh-ı zafer-penâh ile hareket 
edip Bursa sahrâsında Sultân İsa ile azîm muhârebeler ederek Sultân İsa’yı 
meydân-ı cengden çıkarıp kendi derûn-ı şehre girdi. Şehzâde Sultân İsa 
dahi İsfendiyâr Bey’in yanına gidip Mîr-i İsfendiyârı kendüye hevâdâr et-
mekle bi-tekrâr asâkir-i kesîre ile Ankara havâlîsine hücûm eylediler ise 
de nesîm-i zafer yine Sultân Mehmed cânibine esti. Bir defa dahi İzmi-
roğlu imdâdıyla Sultân Mehmed’e mukâbil gelmiş ise de muvaffak olama-
dığından mâadâ kendisi de nâ-bedîd olmuş idi. İmdi buna nazîre olmak 
üzere Sultân Mehmed dahi birâderi Sultân Musa’yı diğer birâderi Emîr 
Süleymân Şâh’a taslît eyledi. Hemdemî ve Neşrî ve Hâce Tarihleriyle Âşık 
Paşa Tarihi’nin rivâyetine göre Sultân İsa dördüncü defada dahi münhezim 
olduktan sonra Karaman Beyzâde Mehmed Bey tarafına gidip iane ve yar-
dım talebinde olmuş ise de mîr-i mezkûr Sultân Musa’nın havâdârı olmakla 
İsa Çelebi’ye pek de iltifât etmediğinden oradan dahi savuşup Eskişehir’de 
ihtifâ eylemiş idi. Şehzâde-i müşârun-ileyhin Eskişehir’de muhtefî olduğu 
Çelebi Sultân Mehmed’in [s.164] mesmûu oldukda iki yüz miktarı süvârî 
tayin ederek derûn-ı hamamda şehzâdeyi bastırıp kayd-ı hayâtını cerîde-i 
âlemden terkîn ile rakîbin birisini dahi def etmekle emîn olmuş idi. 

Şehzâde Emîr Süleymân Şâh hamamda oturup hûb-rû sâkîler elin-
den câm-ı sahbâ-yı musaffâyı isti‘mâle mâil olduğundan Sultân Mûsâ 
gibi zahm-hurdesi olan bir düşmen-i tabiisi karşısında iken asla hâtırına 
getirmeyip ne tedbîr-i memâliki düşünür ve ne de ıslâh-ı umûr-ı âlemi 
lisâna alır idi. İdâre-i mehâmm-ı mülk ü millet usûlünden çıkıp ümerâ 
ve a‘yân-ı memleket dahi yekdiğerin hâl ü istiklâlini çekemeyip istirkâb 
ettiklerinden mesâlih-i ibâd yüzü üstüne kalarak esbâb-ı zâhire görünmek-
sizin muâmelât-ı nâsa sekte gelip halkı vahşet ü dehşet istîlâ etmekle her-
kes elinde bulunan nukûd ve emvâli hıfz edip ortalığı emniyetsizlik istiâb 
eylemiş idi. Emîr-i Kebîr’e ahvâl-i devlet ü memleket arz olundukça “ben 
kangı tarafda bulunsam zevk ederim, devlet size lâzım ise çâresini mütâlaa 
ediniz” deyip me’lûf olduğu işretten başını kaldırmaz idi. Sultân Musa 
ise hergün vakt-i fırsata nigerân ve câsûslar irsâliyle ahvâl-i birâderden 
pürsân olduğundan mutabassırâne davranmakla âkıbet me’mûlü hayyiz-i 
husûle mevsûl oldu. Şöyle ki, Emîr Süleymân Şâh’ın zikr olunan harekât-ı 
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nâ-becâsından Evrenos Bey’in ve Hasan Ağa’nın ve Karaca Bey ve Kara 
Mukbil ve emsâli serdârların hoşnûdsuzluğu Balkan dağlarında birtakım 
levendât ile geşt ü güzâr eyleyen Sultân Musa tarafına mün‘akis olduk-
da Rumeli beylerinden meşhûr Köse Mihal Bey’in oğlu Mehmed Bey’i 
kendüye celb edip Koyun Musa denilen bahâdırı dahi bazı istimâletlerle 
mutî‘ eyledikten sonra ale’l-gafle Edirne şehrini teshîr kasdıyla hisârı sa-
rıp kuşattı. Emîr Süleymân Şâh’ın ümerâsı cem olup saraya gelmiş ise de 
Emîr’i hamamda mahmûr-ı şarâb sermest-i bî-tâb bulup keyfiyeti ifâde 
ettiklerinde Emîr-i müşârun-ileyh ümerâya gadab ederek huzûrundan tard 
ü ihrâc eyledi. Evrenos Bey cümle ümerânın tarafından olarak hamama 
girip Emîr’i vakadan habîr etmek istemiş ise de “telaş edersin ihtiyar var 
işine git, Musa’nın bana mukâbil davâ-yı saltanat etmeye kudreti yoktur, 
nâfile beni iz‘âc etme” dedikde bîçâre pîr emîrin söz anlamak ihtimâli 
olmadığını anlayıp yerine geldikten sonra Yeniçeri Ağası Hasan Ağa’yı 
dahi bir kerre Emîr’in huzûruna i‘zâm eylediler. Süleymân Şâh Yeniçeri 
Ağası’nın cesâretine infiâl edip sakalını yoldurup “var gördüğünü söyle” 
dedi. Mûmâ-ileyh Hasan Ağa makâm-ı mahsûsuna avdet edip kendüye tâbi 
olan dilîrân-ı vegâ ile Sultân Mûsâ tarafına çekilip gittiler. Ancak hizmet-i 
Emîr’de Karaca Bey ve Kara Mukbil Bey ve Oruç Bey kalmış idi. Emîr-i 
müşârun-ileyh meğer ettiği sekrden ayılıp elindeki câm-ı şarâbı taşa çalıp 
aklı başına gelip ettiğine yani kendüye sadâkatle nasîhat edenlere muhâlif 
bulunduğuna peşîmân olup çâre kaydında olmuş ise de Sultân Musa Edir-
ne şehrine girmiş ve sarayı dahi ihâta edip murâdına ermiş olduğundan 
Emîr Süleymân Şâh zikr olunan Kara Mukbil Bey ve Karaca Bey ile atlara 
süvâr olarak İstanbul İmparatorundan iâne ve imdâd kasdıyla Edirne’den 
firâr etmişler ise de yolları Düğüncülü dedikleri bir Türkmen karyesine 
[Babaeski kazâsındadır] uğradıkda köy ahâlîsi Süleymân Şâh’ın emvâl ve 
eşyâsına tama‘ edip öldürmeye kasd eylediklerinde maiyetinde bulunan 
beyler mukâbele sadedinde olmuşlar ise de ol esnâda Süleymân Şah’ın 
bindiği ata bir tîr-i zehr-nâk isâbet etmekle at yıkıldıkda Süleymân Şah’ı 
ele getirip kimisi öldürmek kimisi [s.165] haps eylemek üzere muhâvere 
ederler iken Sultân Musa’nın etbâı erişip müşârun-ileyhi etrâkin elinden 
alarak Istranca dağları arasında şerbet-i şehâdeti içirip kârını bitirdiler. 
Kezâ fî-Künhü’l-Ahbâr. 

Lâkin mezkûr karyeyi Sultân Musa ihrâk edip umûmen ahâlîsini 
idâm etmesi, karye-i mezkûre ahâlîsine ziyâde gadab etmesinden neşet et-
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miştir. Hammer nâm müverrihin Dukas nâm Rum müverrihinden beyân 
ettiği üzere Emîr-i müşârun-ileyhi karye-i mezkûre ahâlîsi katl ettiğinden 
için Sultân Musa dahi birâderi yolunda kısâs olmak üzere karye ahâlîsini 
emvâl ü eşyâ ve emlâkiyle ihrâk bi’n-nâr etmiştir ki bu vaka-i fâcia hicret-i 
seniyyenin sekiz yüz on dört senesi olup müddet-i hükûmeti sekiz sene 
ve iki ay on gündür. Cenâzeleri Bursa’ya gönderilip Hüdâvendigâr türbe-
sinde defn olundu. Müşârun-ileyhin asrında bulunan ulemâdan Mevlânâ 
Necmeddîn neşr-i fetvâya memur olup memâlik-i Rum’da hallâl-i müşkilât 
oldu. Kezâlik Mevlânâ Yar Ali Şîrâzî ve Şeyh Abdurrahmân ibni Ali ibni 
Ahmed el-Bistâmî ve Mevlânâ Şemseddîn Fenârî ve Şeyh Fahreddîn-i 
Rûmî ve Fahreddinü’l-Acemî ve Karamanlı Sarı Yakûb ve Sûfî Bâyezîd ve 
Mevlânâ Alâüddîn bin Mevlânâ Abdülkerîm bin Mevlânâ Abdülcebbâr 
ve emsâli zevât-ı kirâm bulunmuşlardır ki Mevlânâ Alâüddîn’den 
mâadâsının terceme-i hâlleri Terceme-i Şakâyık-ı Numâniye’de mastûrdur. 
Ve etibbâdan Şifâ müellifi Hacı Paşa ve ümerâdan Cevher Paşa dahi bun-
larla muâsır idi. Şuarâdan Mevlânâ Hamza ki Hamzavî ve Ahmed nâm 
iki birâderler idi. Mahrem-i hâssı olup Şeyhoğlu demekle maruf olan 
Ahmed-i Dâî ile Mevlüt sâhibi İmâm Süleymân nüdemâsından idi. Ve’l-
hâsıl Emîr-i müşârun-ileyhin vefâtından sonra Sultân Musa Avrupa kı-
tasında istiklâl-i kâmile nâil olmakla Rumeli ümerâsına Emîr Süleymân 
Şâh taraflısı oldukları için gadab edip onları umûr-ı vilâyete müdâhaleden 
men ile sancaklarını uhdelerinden ref ederek kendi bendelerine tevcîh ey-
ledi. İhsânından hisseyâb olmayanlar göze görünür bir sancağı var onu 
yolsuz yere sarf ettiğinden galat-bahş tesmiye ederler idi. Hattâ çobanlık-
tan sürü sürü koyunlara mâlik olduğundan Koyun Musa demekle meşhûr 
bir şahs-ı nâdân gece gündüz nedîmi ve mahrem-i hem-nişîni idi. Şâh 
Melik umûr-ı vezâret mansıbını ihrâz ve Mihaloğlu Mehmed Bey Rume-
li Beylerbeyiliği ile i‘zâz ve Molla Bedreddîn Simavna dahi kazaskerlik 
mansıbıyla mümtâz ve Arab Ağa nâm emekdâr emîr-i alem rütbesiyle ser-
efrâz olduktan sonra cevâmi ve menâbirde hutbe ve derâhîm ve denânîrde 
nâmına sikke urulup Rumeli ülkesinde Pravadi kalesini ve Köprü nâm 
mahalli feth eyledikten sonra İstanbul’u almak niyetiyle İmparator Yani 
Paleolog’un dâire-i hükûmetine el uzatmış idi. Bunun dahi sebebi kütüb-i 
tevârîh-i muteberede şöyle beyân olunmuştur ki “Sultân Musa Selanik 
şehrini muhâsara ettikten sonra Yenice Karasu kenarında bulunan Lamya 
yani Zeytin denilen mahalden mâadâsını teshîr eyledi. Badehû İbrâhîm 
Paşa’yı ki vezirazam Ali Paşa’nın oğludur İstanbul İpmaratoru’na üç sene-
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lik vergi tahsîli için irsâl eyleyip kendisi dahi İstanbul’u muhâsara etmek 
efkârında iken bazı vakaların zuhûru mülâbesesiyle te’hîr olundu” diye 
Âlî merhûm Künhü’l-Ahbâr’da beyân eder. Amma bir bî-tarafın tara-
fından yazılan tarihde Rum müverrihlerinden mervî olmak üzere şöyle 
beyân olunmuştur ki Sultân Mûsa birkaç kıta sefîne tedârikiyle denizden 
dahi İstanbul’a hücûm ettirmeyi tasavvur eylemiş ise de İstanbul denizi 
açıklarında yani Palata dedikleri Hayırsız Yassıada pîşgâhında İmpara-
tor Yani Paleolog’un oğlu Manol Paleolog vâsıtasıyla sefâyin-i mezkûre 
kaçırılmış iken Musa Çelebi karadan gelip İstanbul’u muhâsara etme-
ye başlamış idi ki Osmâniyân cânibinden olan [s.166] muhâsaraların 
üçüncüsüdür. İmparator-ı müşârun-ileyh bu hâlden mütevahhiş olduğu 
esnâda Ali Paşazâde İbrâhîm Paşa dahi Sultân Musa’nın bazı evzâından 
dilgîr olmakla Sultân Mehmed tarafına gitmek üzere derûn-ı şehre girip 
İmparatorun dahi gönlünü Sultân-ı müşârun-ileyh cânibine meyl ettirip 
Sultân Musa’dan ahz-ı intikâm kasdıyla Çelebi Sultân Mehmed’i davet 
ettiler. Sultân-ı müşârun-ileyh dahi Gekbûze hâkimi olan Fazlullâh’ı bu 
maddenin İmparator ile müzâkeresine memur eyleyip Rumeli tarafı-
na geçmek için kayıklar taleb eyledi. İbrâhîm Paşa ile Fazlullâh memur 
oldukları maslahatı hüsn-i sûretle tekmîl ederek İmparatordan dahi 
temînât-ı sahîha aldıktan sonra Çelebi Sultân Mehmed on beş bin kadar 
asâkir-i mevcûdesiyle Üsküdar’a gelip kendisi İmparatora mahsûs olan 
çekdirmeye binip asâkir bölükleri dahi kayıklara süvâr oldukları halde İs-
tanbul tarafına geçerek üç gün ve gece misâfir olduktan sonra dördüncü 
gün sipâh-ı zafer-penâh ve biraz dahi Rum asâkiriyle Sultân Musa’yı takîb 
etmek üzere yola revân oldular. İstanbul’a az uzak olan İnceğiz nâm ma-
halde Sultân Musa’nın askerine erişip ceng ü perhâşa meşgûl olduklarında 
Mihaloğlu Mehmed Bey ile ümerânın bazıları Çelebi Sultân Mehmed’in 
sâyesine dehâlet ettiklerinde Sultân Musa’nın askerinde sûret-i hezîmet 
yüz göstermiş idi. Neşrî ve İdrîs-i Bitlîsî ve Örfî tarihlerinin rivâyât-ı 
müttefikaları üzere Sultân Musa yedi bin kadar kapı kulları ve yeniçe-
ri takımıyla kalıp ziyâdesi savuşmuş oldukları cihetle Sultân Musa dahi 
oradan yakayı kurtarmak efkârında olduysa da yeniçeri ortaları Sultân 
Musa’yı ortaya alıp bırakmadılar. Ancak muhârebelerinin başlayışı hased 
ve istirkâb maddeleri iken kaziyye nâmûsa intikâl eylediğinden bir mer-
tebelerde ceng ettiler ki meydân-ı vegâyı yekdiğere teng ettiler. O esnâda 
Sultân Mehmed’e bir tîr isâbet etmekle attan aşağı kendüyi atıp yarasını 
gördükten sonra mevcûd-ı maiyeti olan birkaç yüz süvârî ile İstanbul ta-
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rafına avdet ederek İmparator ile bade’l-mülâkât Üsküdar’a geçmek üzere 
iken Anadolu’dan şöyle haberler geldi ki İzmir Beyi Cüneyd Bey Ayas-
luğ kalesini almış ve Anadolu’da olan memâlik-i Osmâniyeyi zu‘munca 
sâhibsiz sanıp derûn-ı ülkeye dalmış. Binâenaleyh Sultân-ı müşârun-ileyh 
derhal İstanbul’dan hareket edip bi-tekrar Anadolu tarafına avdet eyledi. 

İmdi işbu Ayasluğ denilen şehir kadîm Yunan zamanlarında pek 
meşhûr olup hattâ uhûd-ı sâlifede cesâmetiyle maruf olan bir ibâdethâne 
olup İskender-i Kebîrin doğduğu gün ki mîlâd-ı İsa aleyhi’s-selâmdan üç 
yüz elli altı sene akdemdir hedm olunmuş idi. Felâsife-i kudemâdan 
Heraklit’in ve Hermodor ve şuarâdan Hipofaks ve musavvirlerden dahi 
Ayal nâm zevât-ı meşhûrenin vatanlarıdır. Husûsan hristiyanlığın iştihârı 
oradan olup ibtidâki kilise dahi şehr-i mezkûrda olmakla pek muteber ad-
dolunur. Ve Ayasluğ ismi dahi Ayos Seologos’dan galattır. Sultân-ı müşârun-
ileyh cüyûş-ı deryâ-hurûş ile İzmir kurbuna vardıkda Cüneyd Bey isyân 
eylediğine peşîmân olup müteşebbis-i dâmen-i emân olduktan sonra râyât-ı 
şâhî Ankara valisi Yakub Bey’in olduğu mahalle döndürülüp mevcut olan 
sipâhî ol diyâra gönderildi. İşbu Yakûb Bey Fîrûz Paşa’nın oğlu olup Fîrûz 
Paşa dahi Yıldırım Bâyezîd Hân’ın vüzerâsından idi. Sultân Mehmed’e 
sûret-i muhâlefet ve isyân göstermiş olmakla üzerine varılıp etrâfı sarıldık-
da firâra mecâli kalmayıp doğru Sultân-ı müşârun-ileyhin bârgâhına 
dehâlet eyledikde cerâyim-i sâbıkası afv olunup kendisi li-ecli’t-terbiye 
Tokat’ta Çardak-ı Bedevî mahbesine vaz‘ olunmak üzere Baltaoğlu’na tes-
lim olundu. Badehû Zü’l-kadriyeoğlu Süleymân Beyle mülâkâtları vâki 
olarak birlikte Üsküdar’a gelip oradan İmparator müsâadesiyle İstanbul’a 
geçip Vize’ye doğru [s.167] ordu-yı hümâyûnu kaldırıp kendileri bu ara-
lıkta Evrenos Beyzâde Ali Bey pederi tarafından bir mektûb-ı ubûdiyyet-
üslûb getirip rikâb-ı sultânîye takdîm eyledi. Zîrâ Emîr Süleymân Şâh’ın 
hizmetinde bulunup Emîr’in vefâtından sonra kendisi Karaferye tarafları-
na çekilip gitmiş Sultân Musa celb etmek istemiş iken ona dahi ihtiyarlı-
ğını ve gözlerinin alîl olduğunu beyân ederek özr eylemiş ise de kabul 
olunmayıp celbinde ısrâr olunmakla Yenice-i Vardar’da Sultân Musa’nın 
dergâhına gelip hâlini arz eyledi. Sultân Musa dahi Pîr Evrenos’un gözle-
rinde amâ olup olmadığını tecrübe için ihzâr ettirdiği taâmdan kurbağa 
kebâbı yaptırmış idi. Evrenos Bey kebâbın kurbağa etinden olduğunu gö-
rüp anlamış ise de görmezliğe vurarak görülmeden kurbağaları piliç kebâbı 
misillü ekl etmekle Sultân Musa’yı temîn edebildi. Sultân Musa Evrenos 



RİYÂZ-I BELDE-İ EDİRNE 387

Bey’in körlüğünü nankörlüğe haml eder idi. Mîr-i mûmâ-ileyh Sultân 
Musa’nın pençe-i istîlâsından yakayı kurtardıktan sonra emniyeti selb ol-
makla Şehzâde Sultân Mehmed tarafını iltizâm edip oğlu Ali Bey vâsıtasıyla 
mektup takdîm eyleyerek makâm-ı hizmette bulunacağını bildirdi. Evre-
nos Bey’den Sultân Mehmed’in dergâhına vâsıl olan mektûbda Sultân 
Musa ile meydan muhârebesine dâir tertîb-i mukaddimât olunmaması ve 
Musa Çelebi her hangi tarafa gider ise takip olunmaktan geri durulmayıp 
bu tarik ile derbendâtı aşıp Sırp memâliki hudûdunda bulunan beylerden 
Yiğit Paşa’yı ve Tırhala Beyi Sinan Bey’i iltifâtlarına mazhar buyurmaları 
ve bende-i dîrînelerini dahi oralarda rikâb-ı hümâyûnda bileler diye yazıl-
mıştı. Fezleke-i mektûb Çelebi Sultân Mehmed Han hazretlerinin malum-
ları olduktan sonra mevcûd-ı maiyeti olan asâkir ile Vize havâlîsinden 
kalkıp birâderi Sultân Musa’yı takîb etmek üzere Balkan dağlarını aşıp 
giderler iken Mihal oğlu Yahşi Bey ve Mehmed Bey Sultân Musa tarafın-
dan ayrılıp Çelebi Sultân Mehmed tarafına dehâlet eylediler. Sultân Meh-
med sipah-ı zafer-penâh ile Eski Zağra tarafına vardıkda ormanlar arasın-
dan Sultan Musa görünmüş ise de muhârebeye duruşmayıp Edirne’yi dahi 
feth edip Meriç nehri kenarıyla Filibe tarafına doğru azîmet eylemiş idi. 
Sultân Musa iki bin kadar leşkere İzmiroğlu Hamza Bey’i ve Yiğit Paşa’yı 
serdâr edip Sultân Mehmed’in üzerine sevk eyledikde bir ol kadar sipahî 
Bâyezîd Paşa ile Yahşi Bey’e terfîk ederek i‘zâm eyleyip muhârebe etmişler 
ise de Sultan Musa taraflısı mağlûb olarak Sofya sahrâsına kadar firâr etti-
ler. Sultân Mehmed hazretleri dahi Balkan dağlarını geçip Bâyezîd Paşa 
bin kadar süvârî ile ordu-yı hümâyûnun önünce revân ve Mihaloğlu Yahşî 
Bey dahi ordunun ardını hıfz ederek Sofya sahrâsına vâsıl oldular. Oradan 
râyât-ı zafer-âyâtı kaldırıp Şehirköyü [Sofya yakınındaki Şehirköy] tarafı-
na teveccüh buyrulduğu esnada Yiğit Paşa’dan ve Budak Bey’den ve Tır-
hala sahibi Sinan Bey’den itaati müş‘ir haberler gelip Sultân Mehmed’i 
davet ettikleri vakit bi’t-tesâdüf Sultan Musa Haydarî dervişi heyetiyle 
Sultan Mehmed’in ordusuna gelip asâkirin efkârını bi’z-zât tahkîk ve 
taharrî etmekle kendisinin bad-ezîn mukâvemete iktidârı olamayacağını 
anlayarak Niş tarîkıyla Sırp vilâyetine gitti. Arkasından asâkir-i Sultânî 
dahi Niş sahrâsına varıp oradan Moravya nehrinin kenarına dek şitâb etti. 
Nehrin kenârında hayme-i ikâmet kurulup oturduğu vakit Bâyezîd Paşa 
İstefan Lazaroviç nâm zâta maiyet-i hümâyûna gelmek üzere irsâl olun-
dukda evvelce davetnâmeleri gelen Yiğit Paşa ve Budak Bey ve Sinan Bey 
dahi gelip rikâb-ı Sultânîye yüz sürdüler. O halde Evrenos Bey de Yenice-i 
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Vardar’dan mevcûd-ı maiyeti ile çıkageldi. [s.168] Sırp Kralı İstefan Laza-
roviç dahi asâkir-i mahsûsasıyla ordu-yı hümâyûna mülhak olduktan son-
ra Kosova sahrâsı hıyâm-ı zümürrüd-fâm ile tezyîn olundu. Kör Tekür 
dedikleri Derebeyi ki Rum illerinde şecâatla maruf idi. O dahi rikâb-ı 
hümâyûna yüz sürüp mazhar-ı iltifât oldu. Sultân Musa tarafdârlığını ey-
leyen İzmir Emîri’nin oğlu Hamza Bey beş yüz kadar süvarî ile ordu-yı 
sultânîye gelip canını kurtardı. Bu hâl ile Çelebi Sultân Mehmed hazret-
leri kat‘-ı merâhil ederek Karasu’ya gelip oradan dahi Alâüddinoğlu 
sahrâsına konup badehû Çamurlu nâm menzile vusûllerinde Sultân 
Musa’nın taraflıları birer birer gelip kabûl-i tâbiiyyet eylediler. Sultân Musa 
dahi bakiyye-i asâkir ile dağları dolaşarak İhtiman nâm şehre nüzûl eyledi 
ise de nezdinde yedi binden ziyâde asker kalmamış idi. Şüphe eylediği alay 
beylerinden Hacıoğlu ve Savcı nâm beyleri habs eyleyip yedi bin kadar 
sipâh ile Çamurlu nâm mahalle rû-be-râh oldukda Sultân Mehmed dahi 
asâkir-i mevcûdesini saf saf tertîb eyleyip kendisi Sırp kralı ile sağ kolda 
bulunup Evrenos Bey dahi beş nefer evlâdı ile sol kola tayin kılınarak 
muhârebeye koyuldular. Sultân Musa askeri ceng ü savaşta her ne kadar 
merdâne uğraşmış ve Sultân Mehmed’in maiyetinde bulunan Sırp ve Tatar 
ve Türkmen alaylarını bozup biri birine katmış olduğu esnâda Bayezîd Paşa 
Sultan Musâ’yı ceng arasında görmesiyle üzerine at saldırıp hücûm eyledi-
ğinden Sultân Musa’nın yolu bir çeltik tarlasına uğrayıp atını çamurdan 
kurtarmak üzere iken Bâyezîd Paşa’ya imdâd içün arkadan at koşturan Bu-
dak Bey erişip Sultân Musa’yı ol berzah-ı belâdan tahlîs ederek Çelebi 
Sultân Mehmed Hân hazretlerinin huzûruna îsâl ettiler. Rum müverrih-
lerinin beyân ve ihbârına nazaran Sultân Musa zikr olunan batakta kalıp 
boğulmuştur. Câmiu’l-Meknûn’da beyân olunduğuna göre Sultân 
Musa’nın havâss-ı huddâmından Sarıca nâm şahıs sultân-ı müşârun-ileyhin 
bindiği atı süngüleyip Sultân Musa’yı düşürdükten sonra ellerini bend ede-
rek huzûr-ı pâdişâhîye îsâl etmekle gûyâ zu‘munca fesâdı bastırıp Sultân 
Mehmed’e hizmet etmiş oldu. Bazıları merkûm Sarıca’yı Sarıca Paşa’nın 
gayrıdır dediler ise de Sarıca Paşa’dır. (Hayrullâh Efendi’nin kelâmı burada 
tamam oldu.) Sahâyifü’l-Ahbâr ile Nuhbetü’t-Tevârîh ve’l-Ahbâr’ın ve 
Mufassal’ın ifâdelerince Musa Çelebi’yi atından düşmüş bulmalarıyla bi’l-
ahz Çelebi Sultân Mehmed huzûruna getirmişler ve orada bir meşveret-i 
umûmiye netîcesinde zarar-ı hâssı zarar-ı âmma tercîh sûretinde olarak 
kendi yayının kirişi ile ihnâka karar vererek îcâbını icrâ etmişler imiş. 
Müddet-i hükûmetleri iki sene yedi ay yirmi gündür. Na‘ş-ı mağfiret-nakş-
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ları Bursa’da cedd-i emcedleri Gâzî Hüdâvendigâr türbesine defn olundu. 
Mahallinde zikr olunduğu üzre Edirne’ce beyne’l-ahalî emkine-i 
mübârekenin birincisi add ü itibâr olunan Eski Câmi-i Şerîfin binâsına 
Emîr Süleymân Şâh mübâşeret etmiş ise de kable’l-itmâm müddet-i ömür-
leri tamam olup badehû Musa Çelebi dahi devam etmiş ve karîn-i hitâm 
olmuş iken irtihâl-i dârü’s-selâm etmekle Çelebi Sultân Mehmed Hân haz-
retleri himmetleriyle resîde-i hadd-i hitâm olmuştur. Haber-i Sahîh nâm 
eserde Çelebi Musa vakasının sekiz yüz on altı sene-i hicriyesinde zuhûra 
geldiğini müverrihler yazıyorlarsa da Çelebi Sultân Mehmed tarafından ol 
vakit Bursa Kadısı’na yazılan fermân tarihine ve metn-i fermân-ı mezkûrda 
bu vakanın tarihi [ ] ibâresi olduğu tasrîh edilmesine nazaran sahîhi 
sekiz yüz on sekiz tarih-i hicrîsinde olmuş olur. Ve sultân-ı müşârun-ileyhin 
istiklâlleri dahi tarih-i mezkûrdan itibâr edilmek lâzım gelir diye muharrer 
ise de mârru’l-beyân Eski Câmi-i şerîfin dergâh kapısı [s.169] bâlâsında 
Çelebi Sultân Mehmed Hân hazretleri nâm-ı hümâyûnlarına muharrer 
olan tarih levhasında  fî munta-
saafi şevvâl sene sitte ve aşer ve semânmie] ibâresinin muharrer olması 
müşârun-ileyh hazretlerinin istiklâllerinin tarihinin sekiz yüz on altı oldu-
ğunda iştibâha mahal bırakmamıştır. 

Çelebi Sultân Mehmed Hân Hazretlerinin    
Edirne’de Vukû-ı İrtihâlleri 

Müşârun-ileyh hazretlerinin keyfiyet-i vefâtı Hayrullah Efendi 
Tarîhinde ber-vech-i âtî muharrerdir. Şöyle ki hazret-i pâdişâh sekiz yüz 
yirmi dört senesi evvel bahârında Gelibolu boğazından Rumeli’ne geçip 
Edirne’ye vusûlünde her nasıl ise attan düşüp o cihetle illet-i felce uğradı-
ğı İmparatorun mesmûu olunca Dimitriyos Leontariyos nâm vezîri 
hazret-i pâdişâhın hastalığını istifsâr için irsâl ettiği esnâda pâdişâhın 
dahi hastalığı şiddetlenip vüzerâsından Bâyezîd Paşa ile Ali Paşazâde 
İbrâhîm Paşa’yı celb ederek umûr-ı mülk ü milleti şehzâdesi Sultân 
Murâd’a havâle eylediğini söyleyip akşam üzeri lisanında tekellüme suûbet 
gelip hicretin sekiz yüz yirmi dört senesi Cumâdilâhiresinin yedinci gece-
si murg-i rûhu tâ’ir-i âlem-i bâlâ oldu. Mufassal’da ise Osmanlı padişahla-
rı ne zaman Anadolu’dan Avrupa cihetine mürûr edecek olsa tebrîk-i 
kudûmları için sefîr göndermek Bizans devletinin mutâdı olmakla bu 
defa dahi Leontarios İmparator Manuel tarafından tebrîk-i kudûm 
memûriyeti ile Edirne’ye varmış idi ise de bu Leontariyos’un vürûdundan 
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üç gün sonra idi ki zât-ı şâhâne at üzerinde bulundukları halde nüzûl 
isâbetiyle firâş-ı mevte serilmişler idi. Bazı rivâyete göre zât-ı şâhânenin 
sebeb-i mevti olan hastalık ishâl imiş. Her ne hâl ise Çelebi Sultân Meh-
med hazretleri bu hastalıktan ifâkat bulamayacaklarını anlamaları üzerine 
bende-i kadîm ve asdakı Bâyezîd Paşa’yı yanına çağırarak tâc ü tahtını 
Şehzâde Murâd Bey’e tevdî‘ eylediklerinden bahisle şâyed kendi istiklâlini 
temin için birâderlerini izâle gibi Yıldırım Bayezîd Han tarafından icad 
olunan ve ma‘a’t-teessüf kendi tarafından dahi ittiba edilmiş bulunan adet 
mûcibince Murâd Bey diğer karındaşlarını izâle ile maznûn olmakla diğer 
şehzâdelerin böyle bir felâketten vikâyesi için dahi bunların İstanbul İm-
paratoru Manuel nezdine emânet edilmesi ve ma‘a-hâzâ en büyük ihtirâz 
edilecek şey Limni’de mevkûf bulunan Düzme Mustafa olacağını vasiyet 
eylemiş idi. Zât-ı şâhânenin müdhiş sûrette hastalanmaları Edirne’de ge-
rek ahalî ve gerek asker beyninde şâyi olunca öte tarafta bir de Mustafa 
nâmında bir müddei-i saltanat bulunmak ve İstanbul İmparatoruyla edil-
miş olan mukâvele mûcibince merkûmun Limni’de mevkûfiyyeti Çelebi 
Sultân Mehmed Hân hazretlerinin müddet-i hayâtlarıyla mahdûd ve 
meşrût olmak hasebiyle sıhhat-i pâdişâhîden dolayı umûma bir heyecan 
gelmiş idi. Binâenaleyh zât-ı şâhâne bu heyecânın define medâr olmak 
üzere hasta hâliyle beraber tekrar ata binerek kendisini askere göstermiş 
ve asker tarafından alkışlanmış idiyseler de ikinci günü hastalıkları daha 
ziyâde şiddet kesb eylediğinden o akşam irtihâl-i dâr-ı bekâ eylemişlerdir. 
İnteha kelâm-ı Mufassal. Derhal Kapıcıbaşı Elvan Bey Çâşnîgirbaşı Ulvan 
Bey Anadolu tarafına çıkarılıp Şehzâde-i müşârun-ileyhe vefât-ı pederden 
haber verildi ise de Sultân Murâd Bursa’yı teşrîf edinceye değin Sultân 
Mehmed’in vefâtını ve Sultân Murâd’ın cülûs edeceğini ketm eylediler. 
Zîrâ şehzâde-i müşârun-ileyh Amasya üzerinde Akkoyunlu sürüsünden 
olan Kara Bölük Bayındırı aşîretinin mazarratlarını def etmekle meşgul 
olduğundan haber gidip de kendileri [s.170] avdet edinceye kadar bir ay 
miktarı zaman mürûr edeceği malum olmakla etrâf-ı havâlîde husûsan 
pâdişâhın riâyet-i hatırına mebnî Midilli tarafına tagrîb olunan birâderi 
Sultân Mustafa dava-yı saltanat edeceği ve bu ümit ve emelin husûlü için 
İmparatora dahi memâlik-i mahrûseden hayli yerlerin gideceği muhak-
kak olduğundan başka Sultân Mehmed’in ümerâsı Sultân Mustafa hak-
kında pek açıktan açığa gadr ettiklerinden serîr-i saltanata suûd edecek 
olsa her biri başka başka mazhar-ı mücâzât olmaktan havf ederler idi. Bu-
nunla beraber yeniçerinin birçok bölükleri ile asâkir-i Osmâniyenin 
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ekserîsi Şehzâde Sultân Murâd hazretlerinin maiyetlerinde bulunduğun-
dan derûn-ı memâlikde yeniden bir hengâme ve gâile zuhûr etmesi 
ihtimâline mebnî hazret-i pâdişâhın vefâtı halktan ketm ü ihfâ olunmak 
iktizâ eylemiş idi. Mufassal’da diyor ki eğer bu haber-i musîbet-eser derhâl 
nâs beyninde şâyi olsa idi mutlaka müthiş bir fesâd çıkacağına şüphe edi-
lemez idi. Zîrâ evvelce dahi gelen münâsebet üzerine bildirilmiş olduğu 
üzre Düzme Mustafa’nın fi’l-hakîka Şehzâde Sultân Mustafa olmasıyla bir 
yalancı herif olması beyne’n-nâs pek büyük bir şüphe altında bulunarak 
pek çok kimseler kendisinin fi’l-vâki Şehzâde Mustafa olmasına kâni ol-
muş ve binâenaleyh saltanat için onun hakkını tanımış bulunduklarından 
Amasya vâlîsi bulunan Şehzâde Murâd Bey gelip de babasının makâmını 
tutmazdan evvel tahtın boş kaldığını görseler idi elbette bir fenâlığa 
kıyâm edecekleri derkâr idi. Binâen-alâ-zâlik pâdişâhın vefâtını halktan 
gizli tutmaya vükelâ ve vüzerâca pek büyük bir mecbûriyyet el vererek 
cümlesi ol bâbda sözü bir etmişler ise de böyle bir haber ne kadar gizlen-
miş olsa halkın zann nevinden olsun yine vukûfu derkâr olmakla asker 
takımı evvelkiden ziyâde bir heyecana dûçâr olmuş idi. (İntehâ kelâm-ı 
Mufassal) Bu bâbda ümerâ ittifâk edip maiyet-i şâhânede bulunan 
asâkirden sipâhî ve yeniçeri bölüklerinin Anadolu tarafına gönderilmesi 
tedbîr ile İzmiroğlu Hamza Bey üzerine hazret-i Pâdişâh sefer etmek fik-
rinde olmakla asâkirin evvelce Karesi eyâletinde vâki Biga şehrine azîmet 
etmelerini irâde buyurmuş olduklarından bahisle ulûfeleri verilerek sürat 
ve isti‘câl ile irsal eylediler. Ancak ordu-yı hümâyûnda kalmış olan sipahî 
ve yeniçeri gürûhu pâdişâhın hastalığı fenâ mertebede olduğunu bildikle-
rinden vefâtını dahi tahmîn ederek etraftan türlü türlü sözler söylenmek-
te olduğundan bunun üzerine asker ayaklanıp “pâdişâhımız hasta mıdır, 
sağmıdır bilmiyoruz, niçin görmüyoruz, dîvân olmuyor, elbette bir söy-
lenmeyecek şey vardır” diyerek dâire-i edeb-i ubûdiyyetten çıkıp harîm-i 
saltanata tekarrüb sevdâsında olduklarında vüzerâdan Bâyezîd Paşa ve 
Halîl Paşa ve İvaz Paşa vesâir beyler askerin önüne çıkıp “pâdişâhımız sağ-
dır amma hastadır, mübtelâ oldukları hastalığa cereyân-ı hava ve dühûl-i 
ziya muzırr olduğundan râkib oldukları tahtırevânın pencereleri ve kafes-
leri onun için bestedir eğer irtihâl ve intikâl gibi bir hâdise olacak olsa 
sizlerden ketm olunmak ile ne fâide hâsıl olur, öyle bir hal vukû bulsa 
serîr-i saltanatta şehzâdegândan cihâd üzre bulunan Sultân Murâd hazret-
lerinin olduğunu kim inkâr edebilir, sizler rahatta olun” yollu sözlerle 
def-i gâile etmek istemişler ise de zümre-i sipahdan birisi ve Rumeli leşke-
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rinden birazı “bizler biliriz maddenin hakîkatini ve vefât-ı pâdişâhînin 
ketm olunduğunu dahi birâderi Sultân Mustafa’dan korkunuzdandır” de-
diklerinde paşalar sûret-i çîn-i cebîn göstererek “artık bugün akşam oldu, 
yarın hâk-i pây-i hümâyûna arz ederiz, dîvân kurulması fermân buyrul-
dukda maddenin sıhhati meydana çıkar lâkin sizin bu mertebelerde ısrâr 
etmeniz veliyy-i nimetimiz efendimizin hastalıklarının nüks etmesine se-
bep olacağında şüphe yoktur eğer öyle bir hâl olacak olsa size etmeyece-
ğim yoktur, o zaman söyleşirim” deyip ertesi [s. 171] güne dîvân haberi 
çıkarılıp kûs-i Osmânî çalındı. Vüzerâ bu maddenin şüyûundan ızhâr-ı 
ızdırâb ederek gece oldukda hekîmleri celb ile azîm müşâvereden sonra 
Kürd Evrân ve alâ-rivâyetin Kürd Uzun Kemal nâm tabip şöyle re’y eyledi 
ki, “pâdişâhı libâs-ı âdî-i dîvânî ile taht-ı hükûmete oturtup arkasından 
yani serâ-perde-i şâhînin verâsından kollarını başına doğru tahrîk etmek 
ve başını kımıldatmak gibi harekâtın icrâ ettirilmesi ancak hava ve zıyânın 
dühûlü muzırdır diyerek dîvânhâne-i âlînin karanlıkça olup ve sürâdık ve 
destârelerin kuruluşları taraf-ı hümâyûna loş görüne bu hâl ile asâkirin 
zâbitânı vesâir erkân-ı dîvân yerlerine gelip vesâir mehâmm-ı enâm rü’yet 
olunurken ben ve refâkatimde olan etıbbâ ile sizlerin huzûrunuza gelip 
böyle hastalık vaktinde dîvân olunmasını takbîh ettiğimizde siz dahi 
dîvânın dağılmasına fermân edersiniz bu desîse ile hem halkın matlûbu 
hâsıl olur ve hem dîvân tez dağılır” dedikde mengîne-i hayret ü ızdırâbda 
sıkılmış olan vüzerâ hekîm-i mezbûrun re’yini kabul ederek ol vechile 
dîvân tertîbini sipâriş eylediler. Çünkü hazret-i pâdişâhın cesedi Bursa’ya 
nakl olunmak o vaktin nizâmât-ı mevzûasından olmakla ahşî-i batnı 
tenkîh olunup belsân ü edhân ile derûn u bîrûnu tedhîn etmek kudemânın 
usûlünden bulunmakla pâdişâhın dahi cesedi belsânât ile tedhîn olundu-
ğundan çürüyüp taaffün etmekten masûn olmuş idi. {[ahşî-i batn-ı 
pâdişâhînin kirişhâne kurbunda vâki mezâristânda defn olunup üzerini 
mermer ile yaptıkların ve o mermerlere ism-i şâhâneleriyle tarih-i vefâtların 
yazdıkların ve bin kırk altı tarihinde kabirlerinin mahall-i mezkûrda mev-
cut idüğin Enîsü’l-Müsâmirîn beyân etmiştir] merkad-ı şerîf-i mezkûr bin 
iki yüz doksan dört tarihine değin mevcut olup Edirne’yi Rusyalının 
istîlâsı hengâmında mahv ü nâbûd olmuş ve bulunduğu mahal Kirişhânede 
Tekfurdağı Caddesiyle Tunca Nehri miyânında vâki Miskinler Kabristanı 
demekle marûf bulunmuştur.} imdi vefât-ı pâdişâhînin yirmi sekizinci 
günü cesed-i hümâyûn mahfaza-i mahsûsa-i medhûnesinden çıkarılıp 
taht üzerine bir kimsenin kucağına verilerek ön tarafına libâsları konup 
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ikisinin üzerinden olarak üstlük giydirildi. Saray halkı dahi dîvânhânenin 
yarısını ihâta edip sürâdık ve destârelerin tınâbları perdedârların ellerinde 
olup ümerâ dahi makâm-ı ubûdiyyette nazar be-pây-ı edeb-i beste-leb 
durdular. Keyvân-ı felek-eyvân sultâna hayran ve hurşîd-i semâ guyûm u 
gumûmun arasına girip bu olmayacak işin vukûuna taaccüble nigerân 
mâh-ı nev dahi bu köhne dehrin tarfe edâsına ibret ve intibâh ile nigehbân 
olup Süheyl-i Yemanî ıstırâbından bî-ferr ü tâb kalb-i Esed telâşından 
mübtela-yı pîc-tâb idi. Kezâlik emvâc-ı hava sükûnete erip esmez ve vuhûş 
u tuyûr dehşetinden sükût-ı tâmma varıp ötmez idi. Bu hâlde sipâh ve 
silahdâr ağaları ve azab beyleri ve yeniçeri ustaları takım takım dîvâna gi-
rip selamlarlar iken pâdişâhı yatağında oturur ve hareket eder görmeleriy-
le beraber tertîbât-ı vâkıa cümlesinden olarak bu aralık etıbbâdan mârru’z-
zikr Kürd Uzun Kemal hiddet ü telaşla gelip boğuk bir sadâ ile “canım 
hastanın yanında bu kadar kalabalığın ne işi var. Ben size zât-ı şâhâneyi 
üzmesinler demedim mi? Hem birkaç güne kadar sefere gidebilmek mer-
tebesinde zât-ı şâhânenin kuvvetlenmesini istersiniz, hem de bizim 
tedâbîr-i tıbbiyemizi ihlâl eylersiniz” diyerek tekdîr-âmîz sözlere kıyâm 
eylediğinden dîvân halkı serâsîme olup herkesin dağılmasını [s.172] 
vezîre fermân ettirerek serâperde-i hümâyûn indirilip herkes mahallerine 
çekildikten sonra cesed-i pâdişâhî mahfaza-i medhûnesine vaz olunup 
Sultân Murâd’ın ilân-ı cülûsuyla serîr-i saltanatın sâhibine teslîm olunma-
sına intizâr olundu. Mufassal diyor ki: “Osmanlı tarihlerinin kâffesi 
Sultân Mehmed hazretlerinin vefâtlarından sonra Sultân Murâd hazretle-
ri Amasya’dan gelinceye değin edilen bu telâşları bu tertipleri yazdıkları 
halde sebebi ne olduğunu ekserîsi kâle bile almazlar. Hattâ bazıları Düz-
me Mustafa meselesinin daha Çelebi Mehmed Hân hazretleri zamanında 
mukaddimâtı zuhûra geldiğini de yazdıklarından onların kıraatıyla kalı-
nacak olur ise o kadar büyük ihtirâzların sebebi ne olduğu bilinemeyerek 
kâri’ler bu işin hikmetini anlayamazlar. İşte işin hikmeti besbellidir. Çün-
kü vefât-ı pâdişâhî İstanbul İmparatorunun derhâl Düzme Mustafa’yı 
Limni’den salıvereceği ve bu hâlde merkûmun pek müthiş bir fesâd çıka-
racağı ihtimâli o zaman bendegân-ı devleti böyle bir tedbîr-i azîme 
mecbûr etmiştir. Hattâ müverrih Hammer, Düzme Mustafa bir düzme 
adam değil gerçekten Şehzâde Mustafa olduğu (Yalan mı ya) ihtimâline 
kuvvet vermek için bulmuş olduğu delillerin birisi dahi işte bu telâş kaziy-
yesidir. Eğer düzme bir şarlatandan ibâret olup da heyet-i Osmâniyece 
tarafdârları bulunmasa idi bu telâşlara ne lüzûm kalır idi. Vefât-ı pâdişâhî 
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ilân ve Amasya’daki vâris-i saltanat davet olunarak o gelinceye kadar 
erkân-ı devlet temşiyet-i umûr ederler idi. Çelebi Sultân Mehmed hazret-
lerinin böyle vefâtlarından sonra icrâ-yı hükûmet demek olan bir nevi 
saltanat-ı acîbeleri kırk iki gün mümtedd olmuştur. (İntehâ kelâm-ı Mu-
fassal) Vaktâ ki Sultân Murâd hazretlerinin Bursa’ya geldiği vezîria‘zama 
ihbâr olunduğu keyfiyet-i vefâtın kırk ikinci günü idi ki tahta cülûsları 
Receb’in yirmisine musâdifdir. Sultân Mehmed hazretlerinin dahi gûyâ o 
gün vefâtı vâki olmuş gibi ilân edilerek feryâd ü gırîv ile na‘ş-ı mübârekleri 
kaldırılıp Gelibolu’dan karşıya nakl edilerek Bursa’ya tekarrüb olundukda 
Sultân Murâd hazretleri dahi istikbâl eyleyip merkad-i mukadderleri olan 
Yeşil İmâret kurbunda vâki türbe-i mahsûsalarında defn olundu. 

Düzme Mustafa Vakası 

Bu vaka Mufassal’da ber-vech-i âtî muharrerdir. Şöyle ki “Timur be-
liyyesini müteâkib Devlet-i Aliyye için devr-i fetret açıldığı zamandan 
beri birbiriyle mülk münâzaasına kalkışan şehzâdelerden her biri İstanbul 
İmparatorunun maddî ve manevî sahâbetine mazhariyet için arz-ı temel-
luka tenezzül eylediklerinden ve İmparatoru temin zımnında bazı şehzâde 
ve sultânları terhîne kadar vardıklarından İstanbul İmparatoru dahi 
Osmânlı şehzâdegân-ı kirâmını böyle bir bağ ile bağlayarak kendisinin 
rahatını temine alışmış ve bâ-husûs Düzme Mustafa’nın Limni’de 
mevkûfiyeti için Çelebi Sultan Mehmed hazretlerinin İmparatora senevî 
üç yüz bin akçe vermeleri pek lezzeti alınacak mevâddan bulunmuş olma-
sıyla ihtiyar Manuel eğer Murâd-ı Sânî hazretlerine karındaşlarının kendi 
nezdinde hıfzı maddesini kabul ettirecek olur ise Düzme Mustafa bedel-i 
mevkûfiyetten mâadâ onlar için dahi bir bedel-i mevkûfiyyet alarak bu 
sûretle hem Devlet-i Aliyye’yi bir nevi harâca kesmiş ve hem de kendisini 
taarruzât ve tasallutât-ı Osmâniyeden temîn eylemiş olacağını hesâb eyle-
miş idi. Ancak Sultân Murâd-ı Sânî hazretleri ukalâ-yı vüzerâsının dahi 
delâletiyle bu teklîfi asla kabul etmeyip Müslümân Şehzâdelerin 
hristiyânlar nezdine teslimi şiâr-ı İslâmiyyete muvâfık olmayacağı kaziy-
yesi Bâyezîd Paşa ağzından elçilere tefhîm olunduğu gibi İmparatorun bu 
adem-i muvâfakatten gücenmemesi [s.173] dahi bi’l-iltimâs Çelebi 
Sultân Mehmed hazretleriyle miyânedeki hüsn-i münâsebeti muhâfazaya 
ne derecelerde himmet buyurmuşlar ise Sultân Murâd-ı Sanî’nin dahi on-
dan ziyâde muslihâne geçinmeye gayret eyleyeceği temin olunmuş idi. 
İşte görülüyor ki İmparator Manuel’in hud‘asına meydan verilmemekle 
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beraber yine İstanbul İmparatoruyla dahi hoş geçinmek cihetinin temini-
ne çalışılmıştır. Lâkin İmparator temin ettiği menâfi‘-i azîmeden bu 
sûretle mahrûmiyyetini görünce elçilerine talimat-ı cedîde bi’l-irsâl eğer 
Düzme Mustafa için verilen bedel-i mevkûfiyyetten mâadâ zât-ı şâhânenin 
birâderleri dahi kendi nezdinde tevkîf ettirilmezse Limni’de bulunan 
Düzme Mustafa ile dehşetli refîki Cüneyd Subaşı’nın sebîllerini tahliye 
ettireceğini ve Rumeli cihetinde Mustafa’nın ilân-ı saltanatıyla bu saltana-
tı en evvel kendisi tasdîk edeceğini bildirmeye kadar sebât-ı bed-hâhâneyi 
ortaya koydu. İhtimâl ki, Sultân Murâd hazretleri yalnız Düzme 
Mustafa’nın bedel-i mev[kû]fiyyetini te’diyede devam edeceği vadinde 
bulunsaydı İmparator merkûmu Limni’den yine salıvermez idi. Ancak İs-
tanbul İmparatoru bir kerre sû-i niyetini bu derecelerde açıktan açığa 
meydana koyduktan sonra Düzme Mustafa hakkında nasıl va‘d verse 
emniyet-bahş olamayacağından işin bu ciheti tecvîz olunamadığı gibi 
pâdişâh-ı nev-câh hazretlerine herkesin hürmet ve temîn-i sadâkat etmesi 
dahi Düzme Mustafa yüzünden zuhûr edecek hâdisenin dehşetini nazar-
larda ta‘dîl etmekle Mustafa’ya bi-inâyeti’llâh merâm anlatılabilmek 
imkânı nazar-i dikkate alınarak İmparator Manuel dahi şânına düşecek 
muâmeleyi icrâda serbest bırakıldı. İmparator Manuel teklîflerini Sultân 
Murâd’a kabul ettirebilmekten me’yûs kalınca Limni’de mevkûf bulunan 
Düzme Mustafa ile müzâkereye başladı. Mevkûfiyyetten halâsıyla beraber 
kendisini Rumeli cihetinde pâdişâh nasb ettireceği ve bi’l-âhire 
Anadolu’nun dahi kendi hükmüne geçebileceği beyânıyla o halde Düzme 
Mustafa’nın kendisine ne mükâfâtta bulunacağı vadîsinde müzâkerâta gi-
rişince boş keseden ihsân vadiyle mal tükenmeyeceği kâidesine riâyeti 
bi’t-tab‘ ber-kemâl bulunan Düzme Mustafa İmparatorun her teklîfine 
rızâ göstereceğini temin etmiş idi. Bu müzâkerâtın netîcesinde bir 
ahidnâme tahrîr ve imzâ edilerek Düzme Mustafa Gelibolu kalesiyle 
İstanbul’un şimâl cihetinde ve Karadeniz sâhilinde bulunan memleketleri 
tâ Eflak hudûduna kadar hep İmparatora terk edeceğini ve Aynaroz taraf-
larında vâki birçok yerleri dahi terk eyleyeceğini taahhüd eyledi. Mustafa 
ile şu müzâkereye memur olan zât Dimitriyos Laskaris Leontaryos’dur ki 
Mustafa Selanik taraflarında Çelebi Sultân Mehmed’e mağlûben nefs-i 
Selanik şehrine dehâlet ve ilticâ eylediği zaman dahi yine bu Dimitriyos 
orada vâlî olduğundan Mustafa’yı Çelebi Sultân Mehmed’e teslim etme-
mek sûretiyle bir mevt-i muhakkaktan kurtarmış idi. Dimitriyos on kıta 
cesîm kalyonlara râkiben Limni’ye gitmiş bulunduğu cihetle Mustafa ile 
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muâhedeyi teâtîden sonra merkûmu Cüneyd ile beraber donanmaya ala-
rak Gelibolu’ya getirdi. O zamana kadar İstanbul İmparatoru Rumeli ci-
hetinde Düzme Mustafa’nın Ankara mağlûbiyetinde gaybûbet eden 
Şehzâde Mustafa olduğu ve saltanatın vâris-i hakîkîsi bulunduğu beyânıyla 
hakk-ı mevrûsiyetine nâiliyeti Bizans Devleti nezdinde de mültezem 
olunduğundan cümleyi merkûma tebaiyyet için teşvik eylemiş idi. İmpa-
ratorun bu teşvîki asker üzerinde hemen hiçbir tesîr göstermemiş ve Geli-
bolu mustahfızları kaleyi teslim etmemiş idi. Lâkin ahâlî şâyet Mustafa’nın 
muvaffakiyeti tahakkuk eyler ise badehû hışmına uğramamak için külli-
yet üzre Mustafa’ya arz-ı ubûdiyyet eyledikleri gibi bu tâbiiyeti ez-cân ü 
dil kabul etmek istemeyenler dahi aczlerinden nâşî ses çıkaramamışlardır. 
Askerî takımından [s.174] yüz bulamaması üzerine Düzme Mustafa köy-
lü takımından kendisine asker tedâriki mecbûriyetine düşüp bunun için 
dahi Siroz taraflarına doğru bir cevelân eyledi. Vâkıâ bu cevelânda Dimit-
riyos Gelibolu’da kalmış idiyse de Mustafa’nın yanında bir miktar Rum 
dilâverleri bulunduğu gibi azablardan ve akıncılardan dahi bazı efrâd Mi-
haloğlu Mehmed Bey’in vaktiyle yine böyle bir fesâd politikasından dola-
yı Tokat’a gönderilip bedevî çardakta haps edilmiş bulunmasından nâşî 
Çelebi Sultân Mehmed hazretlerine kızgın bulunduklarından bu kerre 
Düzme Mustafa’nın meydana atıldığını görünce derhal onun bayrağı altı-
na gelmeye başladıklarından Siroz ve Yenice-i Vardar taraflarında Düzme 
cenâbları epeyce haşmet-fürûş olabilmişler idi. Mustafa’nın taraftarlarını 
teksîr eden sebep ikiden ibâret olup birisi Evrenoszâdeler ile Orhan Be-
yoğlu ve Kumluoğlu gibi bazı serdârların henüz on sekiz yaşında bulunan 
bir Murâd-ı Sânî’nin böyle İstanbul İmparatorunun himâyesi altında bu-
lunan kâmil bir şehzâde Mustafa’ya beher hâl galebe edemeyerek taht-ı 
saltanatın bi’l-istiklâl Mustafa’da kalacağını hesap etmeleriyle derhâl 
sâhib-i hurûc-ı merkûma bey‘at etmeleri kaziyyesidir ki böyle kibârın 
bey‘atleri birçok ahâlînin dahi kendilerine imtisâlini mûcib olmak 
tabi‘îdir. İkincisi ise her kim Mustafa’nın hizmet-i askeriyesini kabul eder 
ise ellişer akçe verileceğinin ilan edilmesi meselesi olup Mustafa da henüz 
para pul olmadığı halde bunun ilânı ve bâ-husûs ilk mürâcaat edenlerin ol 
miktar maaşa nâiliyeti mutlakâ İmparator Manuel’in Mustafa’ya 
muâvenet-i nakdiyede bulunmasından neşet edeceğine şüphe olamaz. Bu 
elli akçe meselesi meydana çıkınca çünkü o zamanlar azab ve yaya sınıfı-
nın muntazam maaşları olmadığından bunların Mustafa’ya rağbetleri der-
hal artmış ve fevc fevc gelen bu sınıf adamlardan Mustafa’nın teşkîl eyle-
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diği fırkaya (müselleme) nâmı verilmiştir. İmdî Mustafa’nın bu sûretle 
mebâdî-i zuhûru haberleri henüz Bursa’da bulunan pâdişâh-ı nev-câh haz-
retlerine vâsıl olunca şu fesâdın def ‘i için ittihâzı iktizâ eden tedâbîrin 
müzâkeresine mübâşeret olunmuş idi. O zamanlar Çandarlızâde İbrâhîm 
Paşa ta ceddinden müntakil sadrazamlık unvanını hâiz bulunduğu gibi 
İvaz Paşa’nın dahi Bursa’da sebk eden hizmetleri münâsebetiyle ikbâli 
ziyâde idiyse de koca vezîr Bâyezîd Paşa Sultân Murâd hazretlerinin pe-
derlerine bile gençliklerinden beri hizmet etmiş bir sâdık-ı kadîm olmak 
hasebiyle nezd-i pâdişâhîde vüzerâ-yı sâireden hiçbirisine kıyâs kabul edi-
lemiyecek derecelerde mukbil ve makbûl olduğundan İbrâhîm Paşa ile 
İvaz Paşa şu Düzme Mustafa meselesi gibi gayet tehlikeli bir işi Bâyezîd 
Paşa’ya havâle etmek tedbîrini dermiyân eylediler ki bu tedbîrden mak-
sadları Bâyezîd Paşa’nın Mustafa yedinde perîşânîsi olacağına Bâyezîd 
Paşa dahi şüphe edemiyor idi. O zamana kadar Rumeli cihetinde Düzme 
Mustafa’nın cem ederek gittikçe teksîr dahi eylemekte bulunduğu kuvve-
te göre Bâyezîd Paşa’nın merkûma merâm anlatamayacağı yalnız 
Bâyezîd’in kendisince değil sâir heyet-i erkân-ı devletçe dahi bedîhiyyâttan 
addolunur idi. Zîrâ Bâyezîd’in maiyetine asâkir-i sâdıkadan lüzûmu kadar 
adam verilse yine ne ise ne denilebileceği halde İbrâhîm Paşa ile İvaz Paşa 
bîçâre Bâyezîd’in Rumeli tarafındaki sunûf-ı asâkiri cem ederek onlarla 
Mustafa gâilesini def eylemesi re’yinde bulunuyorlar idi ki Timurtaş 
Paşazâde Umûr ve Oruç ve Ali beyler gibi dûr-endîşân-ı rü’esâ bu sûretle 
Mustafa’ya merâm anlatmak aslâ [s.175] kâbil olamayacağını zât-ı şâhâne 
dahi ketm etmeyip muktezâ-yı hamiyyetleriyle bîçâre Bâyezîd’in boş yere 
gönderilmiş olacağını pâdişâha kadar anlatmışlar idi. Nasılsa İbrâhîm 
Paşa ile İvaz Paşa’nın re’y-i sakîmleri cümleye galebe eyledi.

Hâce Saadeddîn merhûmun kayd ü tahrîri vechile zât-ı şâhâne Bâyezîd 
Paşa’ya “Bâyezîd Lala” bu Murâd’a Lala deme! behemehâl varmak gerekdir. 
Ve himmet-i kemendin bâzû-yı iktidâra sarmak gerekdir” yollu sözler ile 
ısrârda bulunduğundan ihtiyar vezîr bu memuriyeti çâr nâ-çâr kabul eyle-
diyse de encâm-ı kâr başına gelecek belâyı bildiği için mahall-i memûriyeti 
olan Rumeli’ye gitmezden evvel bir vasiyyetnâme yazarak buna elli bin 
akçeye kadar bâliğ olan servetinin kendi vefâtından sonra Timurtaşzâdelerin 
en büyüğü olan Umur Bey’e teslîm olunmasını ve onun tarafından dahi 
kendisince mukarrer olan hayrâta sarf edilmesini kayd eyleyerek vasiyeti-
nin tamâmî-i îfâsını dahi zât-ı şâhâneden sûret-i mahsûsada ricâ eyledi de 
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ol vechile yola çıktı. Bazı tarihlerde Bâyezîd Paşa’nın Rumeli’ye mürûru 
hemen her defası için basmakalıp olarak yazılıverdiği üzre Gelibolu 
ma‘berinden bi’l-ubûr diye bir kayd düşürülmekte ise de bu kayd bi’l-
külliye yanlıştır. Dimitriyos’un on kıta cesîm kalyonlar ile Gelibolu’da bu-
lunduğunu yukarıda kayd etmiş idik. Bu zât Bâyezîd’in Gelibolu’dan 
mürûrunu men edeceği derkâr olup hatta İstanbul’dan mürûra bile İmpa-
ratorun müsaadesi olamayacağı cezm edildiğinden yanına aldığı bir miktar 
adam ile Bâyezîd Paşa karadan tâ Anadolu hisârına kadar gelmiş idi ki 
mezkûr hisâr asâkir-i Osmâniye taht-ı işgâlinde bulunarak Rum gemileri-
ni yukarıya salıvermemeye muktedir olmasıyla Bâyezîd Paşa dahi hisârın 
üst tarafından boğazı bi’l-mürûr Rumeli kıtasına dâhil olmuş idi. Bâyezîd 
Paşa’nın Rumeli’de sûret-i îfâ-yı memûriyeti hakkında müverrihlerin bir 
hayli ihtilâfları olup biz rivâyetlerin cüz’iyyâtından kat‘-ı nazarla başlıca iki 
rivâyet-i muhtelifenin ikisini de yazmaya mecbur olduk. Zîrâ bunlardan 
hangisi sıdka daha mukârin olduğunu tefrîk edemedik. Bu iki rivâyetten 
birincisi ekseriyetle Osmanlı müverrihlerinin tercîh eyledikleri rivâyettir 
ki ona nazaran Bâyezîd Paşa Rumeli’ye vardığı zaman Mustafa’nın 
tarafdârlarını gâyet kesretli görüp Rumeli sunûf-ı asâkirini Murâd-ı Sânî 
nâmına silâh başına cem etmek kat‘â mümkün olmayacağını görmekle 
cebr-i askerîden başka bir tedbîr-i hakîmâne ile îfâ-yı memuriyet için doğ-
ruca Düzme Mustafa’nın yanına varmış idi. Düzme Mustafa bâdî-i emrde 
Bâyezîd’in vürûduna pek ziyâde memnun oldu. Çünkü böyle şeyhü’l-
vüzerâ olan ve tâ Ankara vakasında Bâyezîd-i Evvel hazretleriyle birlikte 
bulunarak kumandanlık etmiş ve Şehzâde Mustafa Çelebi’yi şahsen tanı-
mış bulunan bir zâtı dahi kandırıp kendi tarafına celb eder ise maddî 
manevî pek büyük fâidesi olacağı derkâr idi. Binâenaleyh Bâyezîd Paşa’yı 
izzet ü ikrâm ile huzûruna kabul ederek böyle kadîm bir emekdârın ancak 
sadrazamlığa lâyık olacağı beyânıyla tatmîn-i kalbi esbâbına riâyetten son-
ra kendisinin fi’l-hakîka Mustafa Çelebi olduğun Bâyezîd’e dahi inandır-
mak için vücûdundaki bazı yaraları gösterdi ki merkûm Düzme Mustafa’nın 
Şehzade Mustafa Çelebi olduğunu isbât husûsunda dermiyân eylediği 
burhânların en büyüğü ve en vâzıhı bu yaralar idi. Vâkıâ Bâyezîd Paşa Düz-
me tarafından bu sûretle mazhar-ı ihtirâm olduğuna bi’t-tab‘ memnun 
olduysa da Mustafa’yı yakından muâyene ve tetkîkde Şehzâde Mustafa 
Çelebi olduğuna bir türlü kanaat hâsıl edemediği gibi yaraları gördüğü 
zaman dahi “vâkıâ bu yaralar efendimizin Bâyezîd-zâde olduğuna kifâyet 
eder” yollu sözlerle zâhiren tasdîkde bulunduysa da kalbi bu sözleri tasdîk 
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etmediğini Düzme Mustafa dahi Bâyezîd’in çehre ve tavrından anlamakla 
[s.176] bu ihtiyarı kendisine celb edebilmekten kat‘â me’yûs oldu. 
Binâenaleyh Edirne civârında Sazlıdere nâm mahalle geldikleri zaman 
Bâyezîd Paşa’yı şehîd ettirivererek memûriyet-i fedâkârânesine nihâyet 
verdirmiştir. Rivâyetin diğeri ekseriyetle Rum tarihlerinin zabt eyledikleri 
sözdür ki buna nazaran eğerçi Bâyezîd Paşa vaktiyle Rumeli’ye geçebilerek 
hatta Edirne ve Filibe ve civârı asâkirini dahi kendi bayrağı altına cem 
edebilmiş ise de Düzme Mustafa bundan haberdâr olur olmaz mevcut as-
keriyle Bâyezîd’in mukâbelesine çıkarak Sazlıdere nâm mahalde iki fırka 
karşı karşıya ordu kurdukları ve yine Rum müverrihlerinin rivâyetlerine 
göre Bâyezîd’in mevcûd-i ma‘iyyeti otuz bine vardığı halde bir gece Düzme 
Mustafa bu askerin karşısına gelip dik ses ile nidâ ederek asıl vâris-i saltanat 
kendisi olduğunu ve kendine itâat etmeyenlerin hurûc ale’s-sultân cinâyet-i 
kabîhasını mürtekib sayılacaklarını beyân edince bu söz Bâyezîd’in aske-
rine sihir gibi tesîr ederek askerin cümlesi hemen Mustafa tarafına geçiver-
mişler. İşte bu vaka üzerine Bâyezîd Paşa ile birâderi Hamza Bey der-zincîr 
oldukları halde Düzme’nin huzûruna getirildiklerinde Düzme ikisi hak-
kında dahi edilecek muâmelenin îfâsını Cüneyd’e havâle etmiş ve Cüneyd 
ise vaktiyle kızını Bâyezîd Paşa’ya vermeyip Arnavud Abdullâh’a vermiş 
olmak münâsebetiyle Çelebi Sultân Mehmed hazretlerinin dest-i te’dîbine 
dûçâr oldukda dâmâdı Abdullâh’ın Bâyezîd Paşa tarafından intikâmen 
hayaları çıkarılmış olmasından ibâret bir kin ve adâvetin muktezâsını icrâ 
etmiş olmak için o bîçâreyi şehîd edip karındaşını ise katlden afv eylemiş 
hattâ Rum tarihleri Bâyezîd Paşa bîçâresinin başı kesilir iken Cüneyd kar-
şısına geçerek “İnsanların hayalarını çıkarmakta senin kadar mahâretli olan 
bir üstâdı öldürmek eğerçi yazık ise de cezâ-yı amelin ne olduğunu işte 
gör!” demiş imiş! Bu iki rivâyetin hangisi diğerinden esahh olduğunu 
tefrîke muktedir olamadık ise de ikisinin dahi netîcesinde ahvâlin bir sûret 
gösterdiğine dikkat eyleyebiliriz. O sûret ise gerek Bâyezîd Paşa’nın 
Rumeli’ye mürûrundan evvel ve gerek ondan sonra Rumeli asâkirinin dahi 
kâffeten Düzme Mustafa[ya] tâbi olmuş bulunduğu ve Sultân Murâd haz-
retlerinin Bursa’da yalnız Anadolu askeriyle kaldığı kaziyyesidir ki işin bu 
derecelere kadar büyümüş olmasına sebep dahi mahzâ İstanbul İmparato-
runun muâvenetleri olduğuna şüphe edilmek dâire-i imkândan hâricdir. 
Bâri Düzme Mustafa İmparatorun bu kadar lutfunu görmüş bulunmasın-
dan dolayı minnetdârı olmuş mu idi? İşte kendisinin Şehzâde Mustafa 
Çelebi olmayıp da bir düzme türedi olduğunu iddia edenlerin en büyük 
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burhân olmak üzere îrâd edebilecekleri bir kaziyye bu olmak üzere deriz 
ki; “henüz hükûmet ve saltanatını tamâmıyla te’yîd ve tahkîm etmeksizin 
şu mukaddime-i muvaffakiyeti üzerine bile Düzme Mustafa mâhiyetini 
ortaya koyarak îş ü nûşda ve hetk-i ırzda ve gasb-ı emvâlde hiçbir kimsenin 
tenezzül edemeyeceği derecâtı kendisi için tereffu‘ addeylediği gibi İstan-
bul İmparatoruna dahi elde bulunan muâhede hilâfına olarak dirsek gös-
termeye başlamış idi. Şöyle ki: Franza nâm Bizans müverrihinin rivâyetine 
göre Bâyezîd Paşa’nın şehâdetiyle ma‘iyyetindeki otuz bin askerin dahi 
Düzme tarafına mürûruna kadar ne Düzme Mustafa’ya ve ne de Gelibolu 
limanında onun Kapudan Paşası gibi bir sûrette ikâmet eyleyen Dimitriyos’a 
itâat etmemiş olan Gelibolu mustahfızları dahi artık Sultân Murâd haz-
retlerinden ümmîdi keserek Dimitriyos’a arz-ı teslîmiyyet eylemişler idi. 
Dimitriyos ise artık Mustafa’yı nâil-i emel olmuş addederek elde bulunan 
mukâvele mûcibince Gelibolu’yu İmparator nâmına işgâl etmeye ve hîn-i 
hâcette müdâfaası için mühimmât ve erzâk cem ve iddihârına kıyâm edin-
ce [s.177] Düzme Mustafa bu tedârikâtı Dimitriyos’dan istîzaha müsâra‘at 
göstermiş idi. Böyle bir suâle verilecek olan cevâb muhtâc-ı tafsîl midir. 
Ber-mûceb-i mukâvele Gelibolu İmparatorun olacağı gibi daha birçok 
mahallerin dahi peyderpey tahliyesiyle asâkir-i imparatoriyeye teslîmi 
lâzım geleceğini dermiyân eyleyince Düzme bu cevâba cevâb olarak söy-
leyeceği sözü bi’z-zât ve şifâhen söylemek için hemen Gelibolu karşısına 
gelmiş ve “ben imparatora mülk kazandırmak için silâha sarılmadım. Ken-
di fâidem için sarıldım. Bilâd-ı sâireyi dahi size teslîm etmek şöyle dursun 
müddet-i fetrette elinize ne kadar memâlik-i islâmiyye geçmiş ise onları 
bile istirdâden feth için Allâh ile ahd etmişimdir. Sizin ne askerinize ve ne 
muâvenetinize ihtiyâcım yoktur. Buradan çekilip gidebilirsiniz. Vâkı‘â im-
parator ile bir muâhedem ve onu temîn için dahi bir yeminim var ise de 
ben onların ahkâmlarına sûret-i riâyeti bilirim, ondan bana emîn olabilir-
siniz” yollu bir söz ile Dimitriyos’u Gelibolu’dan def ‘ edivermişti. 
Dimitriyos’un bu cevâbı hâmilen İstanbul’a avdet etmesi İstanbul’u ne 
derecelere kadar dûçâr-ı ye’s ü fütûr eylemiş olduğunu Rum müverrihleri 
dahi inkâr etmiyorlar. Hattâ İmparatorun Mustafa’yı Limni’den salıverdi-
ğine nedâmet-i külliye ile nâdim olduğunu dahi tasrîh ederek eğer tarafey-
nin dermiyan edeceği şerâ’it şâyân-ı kabûl görülse Mustafa’dan yüz çevirip 
Murâd-ı Sânî hazretleriyle ittifâk etmek kadar arzulara düştüğünü de der-
miyan eyliyorlar. Vâkı‘â o aralık Sultân Murâd-ı Sânî tarafından Vezîrazam 
İbrâhîm Paşa İstanbul’a gelerek Düzme Mustafa aleyhine bir müzâkereye 
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girişmiş ise de bu müzâkerenin İmparatorca arzu edilen neticeyi intâc ede-
mediğini mü’essirâne bir lisân ile kayd eyliyorlar. İşbu İbrâhîm Paşa 
sefâretinin mâhiyet ve ehemmiyetini anlamak için meseleyi şuradan 
tedkîke başlamalıdır ki, Bursa’da bulunan Murâd-ı Sânî hazretleri eğerçi 
Düzme Mustafa’nın Rumeli’de peydâ eylediği kuvvetten bi’t-tab‘ endîşe-
nâk iseler de merkûm ile karşı karşıya gelecek olsalar haddini bildirmekten 
yine me’yûs değil idiler. Hattâ Tokat’ta bedevî çardağında yedi seneden 
beri mahbûs bulunan Mihaloğlu Mehmed Bey’in Rumeli akıncıları üze-
rindeki nüfûzu zât-ı şâhâneye haber verilerek hapisten ıtlâk olunur da 
Mustafa aleyhine istihdâm edilir ise akıncıları vesâir birçok sunûf-ı asâkiri 
Mustafa tarafından caydırıp celb edebileceği zât-ı şâhâneye ihtâr olunarak 
mîr-i mûmâ-ileyh dahi ol vechile afv olunup Bursa’ya getirilmiş idi. Ancak 
Murâd-ı Sânî hazretlerinde kuvvet ne kadar ziyâde olsa bu kuvveti 
Rumeli’ye geçirmek için sefâyin lazım gelip Osmânlı sefîneleri ise kâmilen 
Rumeli tarafında bulunmak hasebiyle Düzme Mustafa tarafından zabt 
edildiklerinden ve hattâ elde bir miktar gemi bulunacak bile olsa İmpara-
torun mezkûr gemileri Rumeli’ye asker naklinden men edebileceği der-pîş 
olunduğundan işte asıl bu fıkdân-ı sefâyin kaziyyesi meseleyi dûçâr-ı 
müşkilât etmekte idi. Vâkı‘â o zamanlar Cenevizler ile Devlet-i Aliyye’nin 
politikası pek yolunda olduğundan sefâyin-i lâzimenin onlardan ahzı yolu 
dahi düşünüldü ise de karîben şerh ve îzâh olunacağı üzere bu iş biraz 
uzunca zamana ihtiyâc gösterdi. Binâen-alâ-hâzâ Çelebi Sultân Mehmed 
hazretleri zamânında Rumeli’de ilân-ı istiklâl eylemiş bulunan Musa 
Çelebi’ye karşı İmparator Manuel ile ne yolda ittifâk olunmuş ise yine 
aynıyla o yolda ittifâk olunmak ve bu ittifâk ve muktezâsınca Osmanlı 
askeri İmparatorun gemileri üzerinde Rumeli geçirilmek maksadına bir 
sûret verilmek için vezirazam İbrâhîm Paşa İstanbul’a i‘zâm olunmuş idi. 
İbrâhîm Paşa’nın böyle bir memûriyet-i fevkalâde ile İstanbul’a vürûdu 
eğerçi bâdî-i emirde İmparatoru pek ziyâde memnun eyleyerek Bizans ta-
rihlerinin îzâhlarından [s.178] anlaşıldığı üzre âdetâ bi’z-zât pâdişâh gel-
mişcesine ikrâm ü ihtirâmında mübâlağalar edilmiş idi. Rum-ı Şarkî dev-
letinin evâhirinde böyle ikrâm-ı misâfir meselesine pek ziyâde ehemmiyet 
verilerek bu yolda o kadar ileriye varılmıştır ki düvel-i mütemeddineden 
hiç birisinde şehr-âyîn yapmak ve ziyâfetler tertîb eylemek ve umûmî oyun-
lar oynatmak gibi husûsatta misâfirlerin i‘zâzına bu derecelerde vüs‘at ve-
rilmemiştir. Lâkin asıl memûriyet-i mahsûsanın mûcib-i inkızâsı olan 
maddenin müzâkeresine gelince İmparatorun ümmîdleri boşa çıkarak bu 
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defa dahi İbrâhîm Paşa hakkında edilen hizmetlere ve riâyetlere nedâmet 
gösterilmek lâzım gelmiştir. Zîrâ İmparator Manuel cenâbları zât-ı şâhâneyi 
Düzme Mustafa işinden dolayı pek ziyâde endîşede zannederek 
cennetmekân Çelebi Sultân Mehmed Hân hazretleriyle olan muâhedenin 
aynını kabul etmeyip belki evvelce vukû‘ bulan talebi vechile Sultân 
Murâd’ın karındaşları kendisine teslim edilmek sûretiyle bu ittifâkı kabul 
edebileceğini beyânda ısrâr eylediği gibi İbrâhîm Paşa dahi zât-ı şâhâne 
meseleyi bu cihete dökmemek için kendisine talimât-ı katiyye verdiğini 
bi’l-beyân müzâkerât meclisinden çâr nâ-çâr akîm çıkmışlardır. İbrâhîm 
Paşa’nın bu gibi memûriyetlerde taraf-ı muhâlifi iltizâm etmesi Musa 
Çelebi’nin istiklâli zamanında görülmüş olan hâlinden istidlâl olunacağı 
cihetle hîn-i müzâkerede İmparator Manuel’in İbrâhîm Paşa’yı Sultân 
Murâd hazretleri aleyhine dahi bir hıyânete davet edip etmemiş olduğu 
Rum tarihlerinde musarrah değil ise de iltizâmından nedâmet gösterdiği 
Mustafa’ya badehû daha ziyâde muzâheret mecbûriyetinde bulunmuş ol-
masına nazaran mutlakâ İbrâhîm Paşa’ya böyle bir teklîfde dahi bulunmuş 
ise de İbrâhîm Paşa öyle Cüneyd gibi alçaklıkları bin defa cihânın nazar-ı 
nefretine çarpmış olan türediler muâvenetiyle Mustafa gibi diğer bir türe-
dinin âkıbetinden ümmîdvâr olamamış bulunmalıdır da İmparatorun bu 
yoldaki tekâlîfini kabul etmemiş olmalıdır. İbrâhîm Paşa memûriyetinden 
bir netice istintâc olunamaması üzerine İmparator Manuel’in tekrar 
Düzme’yi iltizama başlamasından ve hatta Anadolu’ya mürûra kadar teşvîk 
etmesini hikâye eylemezden evvel o zaman Devlet-i Aliyye ile Cenevizler 
arasındaki münâsebeti biraz îzâh edelim ki; Rumeli’ye asker sevki için Ce-
nevizler ile edilmiş olan bir ittifâkın mâhiyeti dahi daha güzel anlaşılsın. 
Venedik Cumhuriyeti gibi Ceneviz Cumhûriyeti dahi şark taraflarında 
olan ticâretlerinin taarruzâttan vikâyesi için Devlet-i Aliyye ile ittifâka 
kendilerini mecbûr görerek bi’l-hâssa Ceneviz Cumhûriyeti bu 
mecbûriyyeti Venediklilerden ziyâde hiss etmekte idi. Bu tezâyüd-i 
mecbûriyetin sebebi dahi Yeni Foça madenlerinden dolayı idi. Yeni Foça 
denilen mahall Anadolu sâhilinde Midilli cezîresinin karşısında “Foça” 
demekle meşhûr olan yerde bir kaledir ki daha Osmânlılardan ve hattâ 
emâret-i Türkiye’nin oralarda te’essüsünden evvel Cenevizler buralarda 
bulunan madenleri işletmek için Bizans İmparatorluğuna senevî bir miktar 
vergi verirler idi. Sonra oraları emârât-ı Türkiye eline geçince Cenevizler 
madencilik ameliyâtının Türkler tarafından dûçâr-ı taarruz edildiğini gö-
rerek İmparatora verdikleri vergi-i senevîyi Saruhan prensine vermek yine 
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onunla bir muâhede yapmışlar ve fakat her halde o taraflarda bir mevki‘-i 
müstahkemleri olmak için madenleri müdâfaa edebilecek bir yere yeniden 
bir kale binâ ederek ismini dahi “Yeni Foça” tesmiye etmişler idi. İşbu Foça 
kumandanı yine oranın yerlisi hükmünü alan Ceneviz tebasından intihâb 
olunur idiyse de yalnız Yeni Foça değil ondan mâada şark tarafında Cene-
vizlerin ne kadar mevâkii var ise cümlesi yani Midilli ve Sakız ve Lisyos 
cezîreleriyle İstanbul’un karşısında vâki Galata ve Karadeniz üzerinde kâin 
Amasra ve Kırım’da vâki Kefe [s.179] mevkileri dahi doğrudan doğruya 
Ceneviz Cumhûriyeti tarafından mansûb bir umûmî nâzır ve kumandanın 
idâre ve nezâreti altında bulunur idi. Timur beliyyesi zuhûra geldiği zaman 
Yeni Foça’dan dolayı Saruhan’dan Devlet-i Aliyye’ye intikâl etmiş bulunan 
muâhede-i kadîmenin dahi hükmü kalmamış idiyse de Çelebi Sultân Meh-
med hazretleri nâil-i istiklâl olduktan sonra Ceneviz Cumhûriyeti on sene 
için pâdişâh-ı müşârun-ileyh hazretleriyle bir muâhede yaparak Devlet-i 
Aliyye’nin Ceneviz gemilerine taarruz etmemesine mukâbil cumhûriyet-i 
mezkûrenin dahi on sene için yirmi bin duka altını vermesi bu muâhedeye 
derc olunmuş idi. Muâhedenin teslîminden beş sene sonra Çelebi Sultân 
Mehmed hazretleri vefât eylediler ise de Cenevizler hükm-i muâhedeye 
riâyetten yine ayrılmadılar. Zîrâ bu muâhede sâyesinde şarkça ticâretlerinin 
emniyeti her kimden olsa onunla kendilerini muâhid bulundurmaya 
mecbûr eyler idi. Hattâ o zaman mevâki‘-i ticâriye-i şarkiyenin nâzır-ı 
umûmîsi bulunan ve Ceneviz Dojunun yani hükümdâr makâmındaki re-
isinin karındaşı olan Yuvan Adorno Sultân Murâd-ı Sânî hazretlerine bir 
elçi irsâliyle vergi-i mezkûrun bir taksîtini göndermiş olduğundan o za-
manlar Cenevizlerin dahi Katalanlar ile muhârebesi olduğu halde böyle 
bir taksitin irsâli büyük bir dostluğa haml olunmakla ve bu keyfiyet dahi 
tamam Rumeli’de Düzme Mustafa üzerine sevk-i asker imkânının 
müzâkeresi esnâsında tesâdüf etmekle hazır Cenevizler gibi dostlar var iken 
başka taraftan gemiler tedârikine hâcet görülemeyerek iktizâ eden gemiler 
Ceneviz Cumhûriyetinden istenilmiş idi. Cenevizler Devlet-i Aliyye’yi 
kendilerine minnetdâr etmek için bu talebi ma‘a’l-memnûniye hüsn-i 
telakkî ederek hattâ navl, îcâr falandan da bahs etmeksizin gemilerini 
hizmet-i Devlet-i Aliyye’ye arz edeceklerini bildirdiler ise de bu keyfiyet 
henüz Bâyezid Paşa’nın Düzme yedinde şehâdetiyle âdetâ bütün 
Rumeli’nin Düzme’ye tâbi olması vakasından evvel idi. Tamam Bâyezîd’in 
şehâdeti vukûuyla Düzme Mustafa Bizans İmparatoruna bile dirseğini çe-
virmesi üzerine Cenevizler ilk dostluklarını gevşeterek eğer cumhûriyet-i 
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mezkûreden bir hizmet-i bahriye matlûb ise bir sefîr-i mahsûs irsâliyle 
başkaca müzâkere edilmek lâzım geleceğini dermiyân ettiler. İşte yukarıda 
dahi söylenmiş olduğu üzre Ceneviz ile görülecek olan işin böyle biraz 
uzayacağı kaziyyesi sebeb olarak Dersaâdet’e vezîria‘zam İbrâhîm Paşa 
i‘zâm olunmuş ise de İmparator ile bir iş görülebileceği dahi tamâmıyla 
me’mûl olmadığından Ceneviz’den gelen ikinci elçi ile beraber Neşrî gibi 
müverrihîn-i kadîmenin “Tahâretsiz Hatîb” tesmiye etmelerini müverrih 
Hammer’in pek de dindâr bir adam olmadığına haml eylediği bir hatîbi 
bir rivâyete göre elli bin ve diğer bir rivâyete göre beş bin duka altınını 
hâmilen Cenova’ya göndermişlerdir. Şimdi Cenevizlerin dostlukları kaziy-
yesi düşünülecek olursa evvelce hem vergi taksîtini verdikleri ve hem de 
ücret falan bahsi olmaksızın gemilerini hizmet-i Osmâniyeye arz eyledik-
leri halde Düzme’nin bir muvaffakiyeti üzerine Bursa’dan Cenova’ya kadar 
beş yahut elli bin altın ile bir de elçi gönderilmesine lüzûm göstermiş bu-
lunmaları arasında elbette fark-ı küllî görülür. El-hâsıl İstanbul İmparato-
rundan gemiler alınamaması üzerine Cenevizler ile şu yolda olsun karar-
laştırılmış bulunan bir işin nef ‘i yine münker olamaz ise de müteâkiben iş 
öyle bir sûret kesb etmiş idi ki bu ücretli gemilerden dahi istifâdeye hâcet 
kalmamış idi. Zîrâ İstanbul İmparatoru Manuel Düzme’nin vezîria‘zamı 
seraskeri akıl kethudâsı her şeyi olan Cüneyd Subaşı’ya haberler göndere-
rek “sizin Sultân Mustafa’nız Edirne’de zevk ü safâ âlemlerinde zaman ge-
çiriyor ise de düşünmüyorsunuz ki hasmınız sizin Edirne’nize [s.180] 
hücûm için gemiler tedârikine müsâraat eyliyor. Acaba Sultân Murâd 
Rumeli’ye geçer ise hâliniz ne olacaktır. Öyle ellişer akçe va‘di ve va‘din 
dahi adem-i incâzıyla başınıza topladığınız derme çatma asker Sultân 
Murâd’ın yeniçerilerine mukâvemet edebilecekler midir yollu 
mukaddimâttan sonra Cüneyd’i behemehâl Anadolu’ya geçip ve Bursa’da 
Sultân Murâd-ı Sânî üzerine hücûma teşvîk eylemiş idi. Manuel’in bu 
teşvîki hâinâne olmakla beraber Sultân Murâd’ın menâfiine ne kadar 
muvâfık olduğunu tafsîle hâcet yoktur. Halbuki Düzme Mustafa bir cüret-i 
mahsûsa ile Anadolu’ya geçerler ise bu cüret Sultân Murâd tarafdârlarından 
bir çoğunu kendileri tarafına çevirmekte büyük bir tesîr göstereceğini hiss 
ederek Anadolu’ya mürûr tedârikâtına müsâraat eyledi ki hesabı yanlış 
dahi değil idi. Zîrâ Sultân Murâd’ın Rumeli’ye mürûr edememesi halk na-
zarında kimsesizliğe değil cüretsizliğe haml olunarak Düzme Mustafa’nın 
gelişi ise cüret ve kudretine delâlet etmek üzre telakkî olanacağı derkâr idi. 
Hemen Sultân Murâd’ın Cenevizlerden gemi tedâriki cüz’î şâyi‘ olunca 
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yalnız Cüneyd değil İmparator Manuel dahi Düzme Mustafa’nın bir an 
evvel Anadolu’ya geçmesini isti‘câle başladılar. Zîra Rum İmparatorluğu-
nun gemileri olduğu gibi her ne kadar epeyce de Osmânlı sefâyini buluna-
rak bunlar dahi Düzme’nin elinde iseler de o zamanlar Venedik ve Ceneviz 
gemilerinin birisi Rum ve Osmânlı gemilerinin bir kaçına bedel olduğun-
dan bir kesretli Ceneviz donanması gelir ise Gelibolu ile Üsküdar geçitle-
rini kesip alacakları ve Anadolu hisarı zâten Osmânlılar elinde bulunmak 
hasebiyle o yolun dahi kapanacağı âşikâr idi. El-hâsıl bu mecbûriyetler 
üzerine Cüneyd Subaşı tedârikâtını serî‘an bi’l-icrâ Mustafa’yı mevcut ma-
iyeti ile Lapseki’ye geçirdi ki fi’l-hakîka Cüneyd’in hesâbı vechile bu cüre-
ti mevâki‘-i mütecâvire kumandanlarının nazar-ı hayretlerini celb ederek 
her tarafdan Mustafa’nın bey‘atine koşanları kabul için Mustafa Lapseki’de 
üç gün ikâmete mecbûr oldu. Bu meseleye dâir tevârîh-i Osmâniyede 
îzâhât ve tafsîlât-ı lâzime bulunamayıp en mufassal malumat veren Hâce 
Sa‘deddîn merhûm bile işin ehemmiyet-i azîmesine nisbetle pek bürüme-
den malûmât ile geçiştirmekte ise de onun yazdığı derecesinden dahi mün-
fehim oluyor ki Mustafa’nın Anadolu’ya mürûru Bursa’da bulunan Murâd-ı 
Sânî hazretlerini pek ziyâde dûçâr-ı telâş eylemişdir. Zîrâ Lapseki’ye kadar 
gelmiş çatmış olan belânın def ‘i için bulunan çâreler miyânında en mü-
himmi olmak üzere Buharî hazretlerine geceleri sabaha kadar Mustafa’nın 
makhûriyyeti ve Murâd-ı Sânî’nin muvaffakiyeti için duâlar ettirildiğini 
yazıyor ki bu misillü mesâ’ilde şu gibi tedâbîrin tedâbîr-i fi‘iliyye ve mad-
diyeye derece-i rüchânı bizce muayyen değildir. Vâkıâ edilen duâların 
vâsıl-ı kabûlgâh-ı Rabbü’l-âlemîn olduğuna şüphe bırakmayacak sûrette 
bazı alâyim zuhûr etti. Ve ez-cümle Düzme Mustafa’nın burnundan kan 
boşanarak birkaç gün devam ile Hâce hazretlerinin tabirleri vechile “ol 
hodbînin hûn-bînîsi ile câmesi al ve demi heder olup âkıbet gülgûne-i rûy-ı 
zemîn olmasına dâll berâ‘at-i istihlâl oldu.” Ve “üç gün pey-â-pey dem-i enfi 
zâil ve menfî olmakla ne mürde ne hayy olup ölüm haddine geldi” ise de 
bunlar dahi o zaman Bursa’daki telâşın derecesini tayinden başka bir şeye 
medâr olamayacağı müdekkikîn-i kâri’în-i tevârîh nazarında bedîhîdir. 
Sultân Murâd-ı Sânî hazretleri Düzme Mustafa’nın vürûduna mukâbil en 
mühim tedâbîrden olmak üzere ümerâ-yı askeriyesinin netîce-i 
müzâkerelerinde Bursa’nın terkini tercîh eylediler. Vâkı‘â Düzme gibi her 
tarafın itaatine mazhar olan bir adam Bursa’ya takarrüb edip de ma‘âza’llâh 
ahâlî onun tarafını iltizâm ediverecek olursa asker miyânına dahi azîm bir 
fesâd düşeceği derkâr idi. [s.181] Böyle büyük bir tehlikeye karşı bulun-
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maktan ise kavâid-i askeriyeye en muvâfık olmak üzere müdâfaaya elveriş-
li bir mevki ittihâzı elbette müreccahtır. Bu mevki‘ Ulubad nehrinin arka-
sı idi ki Ulubad köprüsünü kat etmeleri üzerine nehir ubûru mâni bir 
hendek bir istihkâm hükmünü aldığı gibi ordusunun sol cenâhı denize 
müntehî olmakla o cihet bi’l-külliye emîn olarak sağ cenâhı dahi Ulubad 
Gölü ve bataklıklarına istinâd eyledi ki bu bataklıkları dolaşıp arkadan bir 
hücûm etmek lâzım gelse lâ-ekall üç gün üç gece yürümek iktizâ edip bu 
harekette dahi Keşîş Dağları eteklerinden geçmek iktiza eyler idi. Müdâfa‘a 
meselesi bu misillü mevâki‘de pek kolay olacağı cüz’îce efkâr-ı askeriye 
erbâbı olanlar dahi pek a‘lâ takdîr edebilirler. İşte böyle kavâid-i askeriyeye 
her vechile muvâfık olan bir mevkide ve İbrâhîm Paşa ve İvaz Paşa ve Oruç 
ve Umur beyler gibi en sâdık bendegânı miyânında bulunan Sultân 
Murâd-ı Sânî hazretleri lutf-ı ilâhîye bel bağlayarak Mustafa’nın vürûduna 
muntazır iken Mustafa dahi azîm ordusuyla geldi çattı. Ve nehrin öte ta-
rafına çadırlar kurarak oturdu ki Buhârî hazretlerinin duâları berekâtıyla 
burnundan kan akması dahi işte bu mevki‘de vâki olmuştu. O zamana 
kadar Tokat’ta Bedevî Çardakda sekiz yıldan beri mahbûs bulunan Miha-
loğlu Mehmed Bey dahi ordu-yı hümâyûna gelmişti. Taraf-ı şâhâneden 
verilen talîmat mûcibince bir gece nehir kenârına gelerek Mustafa ordusu-
na hitâben Hâce Sadeddîn’in kaydı vechile “Bre Türk Turhan! Bre Gümlü! 
Bre Evrenos oğulları!” diye Mustafa ordusunda bulunan serdârlara namlı 
nâmlarınca nidâdan sonra Düzme Mustafa gibi bir türediye uyup da Çe-
lebi Sultân Mehmed Hân hazretleri gibi bir devleti beliyye-i inkırâzdan 
kurtarmış olan bir zâtın vâris-i sahîhi bulunan Sultân Murâd hazretlerine 
itâ‘at etmemek pek büyük bir kancıklık ve pek müthiş bir alçaklık olduğu-
nu anlatınca Mustafa’nın ordusunda sâkitâne ve fakat gâyet ma‘nîdâr bir 
heyecân zuhûra geldi. Zîrâ bu isimleri yad eylediği kibâr Mehmed Bey’in 
çoktan vefât etmiş olduğunu tahmîn ederler idi. Halbuki akıncı ve yaya ve 
azablar gürûhu üzerinde bu zâtın pek büyük bir tesîri olmakla asâkir-i 
mezkûre Mehmed Bey tarafından bir davet vukû‘a gelecek olursa cümleten 
Mustafa’nın tarafını terkle Sultân Murâd tarafına geçeceklerini bilirler idi. 
Mihaloğlu Mehmed Bey bu nidâsından hâsıl olan tesîr başlı başına Sultân 
Murâd hazretlerine muvaffakiyet-i tâmme kazandıracak tesirâttan olduğu 
gibi bundan mâadâ diğer iki tedbîr-i maddî dahi icrâ edildi ki Düzme 
Mustafa’nın burnu kanamamış ve vücûdu dûçâr-ı za‘f olmamış bulunsa 
dahi Ulubad köprüsü karşısından def ‘ olup gitmekten başka çâresi kalma-
masını temîn etmişidi. İşbu iki tedbîrden birisi Ulubad köprüsünün üst 
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tarafında vâki bir geçitten Mustafa’nın karşıya bir hücûm kolu sevkinden 
ibâret bulunan tedbîri anlaşılarak oraya beş yüz kadar yeniçeriden ibâret 
bir pusu tertîbi kaziyyesi idi ki fi’l-vâki Mustafa taraftârları olan azablar o 
geçitten mürûr eder etmez yeniçeriler vehleten hücûm göstererek kılıçtan 
geçirebildikleri miktarından mâadâ azablardan o kadar esîr almışlardır ki 
yeniçerinin birisi iki azab esîrin bir pişmiş kelle ile trampa etmekle muah-
haran yeniçeriler azablara “adam siz o herîfler değilmisiniz ki ikinizi bir 
kelleye değiştik!” diye ta‘n eylediklerinden bu hâl iki sınıf asker miyânında 
ebedî bir nefret ve husûmeti mûcib olmuşidi. Diğer tedbîr ise cümlesinden 
daha mühim olmak üzere Cüneyd habîsini Mustafa’dan ayıracak tedbîr 
idi. Şöyle ki: Cüneyd’i Mustafa’dan ayırmak tedbîrini gören asıl Hacı İvaz 
Paşadır. [s.182] Mustafa ile zâten mu‘ârefesi olmak hasebiyle kendisine bir 
mektûb yazarak Hâce Sadeddîn merhûmun kaydına göre me’âlinde 
Mustafa’yı gûyâ fi’l-hakîka hakk-ı saltanat kendisinin olmak üzere tanımış 
göründükten sonra yalnız ma‘iyyetinde olan ümerâ kendisine sâdık olma-
dıklarından bahisle bunların hıyâneti kendi âkıbetini dûçâr-ı tehlike ede-
ceğini anlatmış idi. Bu mektûb Mustafa’ya irsâl olunduğu esnâda diğer bir 
mektûbu dahi Timurtaşzâdeler tarafından Cüneyd Subaşı’ya irsâl ettirerek 
onun dahi meâlinde merkûmu “ilâ-hâze’l-ân uluvv-i rütbeniz ile müsellem-i 
cumhûr ve hüsn-i tedbîr ve kuvvet-i şemşîr ile kâid-i meşhûr olup hânedân-ı 
kirâm ve idâd-ı mülûk-i izâmdan iken bir şahs-ı mechûlü’n-nisbe ser-fürû 
edip vezâreti rütbesine tenezzül ol refî‘u’ş-şâna mûcib-i şeyndir” diye peh-
peheler ile koltukladıktan sonra eğer Sultân Murâd tarafına geçer ise Aydın 
taraflarındaki mülkü kendisine iade olunacağı, o halde şimdi Düzme bir 
serserinin vezâretine mukâbil yine evvelki gibi müstakil bir pâdişâh olaca-
ğı bildirilmekle işte asıl bu mektup Düzme Mustafa’ya sihir gibi tesîr eyle-
miştir. Bu üç tedbîr-i mâddînin tesîrden hâlî kalacaklarına ihtimâl verile-
bilir mi? Azabların baskındaki mağlûbiyetleri Cüneyd’in nazar-ı dikkatini 
celb ederek merkûm yalnız birkaç etbâ‘ı ile bir gece Mustafa’nın ordusun-
dan firâr ediverince Düzme Mustafa dahi serdârlarının kendisine olan 
hıyânetleri hakkında İvaz Paşa tarafından aldığı mektûb hükmüne inanmış 
ve başını nasıl kurtaracağı tedbîrinde bile şaşırmış kalmış idi. Halbuki pu-
suya uğrayan azabların perîşânîsi akıncı ve piyâde takımının nazar-ı dik-
katlerini açarak hele Mihaloğlu Mehmed Bey’in dahi Sultân Murâd ordu-
sunda bulunduğunu haber almaları üzerine bunların en çoğu o tarafa 
geçiverince Düzme Mustafa’ya artık dikiş tutturmak imkanı kalmayarak 
Gelibolu’ya doğru can atmış idi. Bu firârda Düzme Mustafa’nın ne dere-
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celere kadar dûçâr-ı telâş olduğunu anlamalı ki râhda yolunu şaşırarak Biga 
taraflarına düşmekle Biga kadısına külliyetli akçe vererek yolunu ondan 
öğrenmeye mecbur olmuş idi. Habîs behemehâl Sultân Murâd’ın kendisi-
ni takîb edeceğini bildiği cihetle Gelibolu’ya vardıkda karşıda ne kadar 
gemi var ise cümlesini Rumeli tarafına celb ile hatta tekrar karşıya 
imrârlarını tas‘îb için karaya dahi çektirdiğinden Sultân Murâd Lapseki’ye 
geldiği zaman hiçbir gemi bulunmadığını görünce dûçâr-ı hayret kalmış 
idi. İşte bu hayret esnâsında Düzme Mustafa’ya yol gösteren Biga Kadısı 
olduğu ve Kadı Efendi bu cinâyeti etmemiş olsa idi şimdi gemisiz kalmak 
şöyle dursun Düzme’nin dahi ele geçmiş bulunacağı huzûr-ı şâhâneye arz 
edilmekle tahkîkât-ı lâzimeye ibtidâr olundukda keyfiyetin sıhhati de ta-
hakkuk etmiş ve binâenaleyh Biga Kadısı derhâl salb ile i‘dâm olunmuştur. 
Cenevizlerden gemi istîcârına memûr edilmiş bulunan Tahâretsiz Hatîb 
henüz bu memûriyeti îfâ edip bitirmiş olmalıdır ki zât-ı şâhâne Yeni 
Foça’da bulunan Nâzır-ı Umûmî Adorno’ya bir yâver irsâliyle istîcâr 
mukâvelenâmesinin ne olduğunu suâl eyledikde Adorno cenâbları 
gâlibiyetin Sultân Murâd tarafında kalmış gemiler için îcâr ve istîcâr 
mukâvelesine ihtiyac bırakmayacağını der-pîş etmiş ve derhâl mevcûd 
ma‘iyyeti olan sekiz büyük kalyonu bi’l-istihsâl Lapseki’ye gelmiştir. Vâkı‘â 
iyi gün dostluğuna bi-hakkın dostluk denilemez ise de böyle dar vakitlerde 
dostluğun iyi günlüğü ile fenâ günlüğünü ayırmaya imkân olamayacağın-
dan zât-ı şâhâne Adorno’nun böyle serîan gemileriyle gelmesini dostluğa 
haml ederek ziyâdesiyle iltifât eylemiş idi. Adorno’nun ma‘iyyetinde bulu-
nan yedi gemiden birisi kendisine mahsûs gâyet büyük bir kalyon olup 
derûnunda beş yüz kadar nefer tâifesi bulunduğundan vükelâ-yı devlet bu 
kalyona sebük-bârca binmesini tecvîz edemediler. O zamanlar türlü türlü 
hud‘alar ile büyük büyük işler görülmek emsâlsiz olmadığı cihetle büyük 
kalyona pâdişâhı bindirdikleri zaman ma‘iyyet-i şâhâne halkı olmak üzere 
beş yüz adam dahi başkaca bindirdiler ki eğer esnâ-yı mürûrda Cenevizler 
zât-ı [s.183] şâhâneye bir kasd edecek olsalar bu kuvvetle Cenevizleri bi’l-
istîsâl gemiyi zabt dahi mümkün olabilecek idi. Sâir gemiler dahi asker ile 
mâl-â-mâl oldukları halde denize açıldılar. Tâm boğazın orta yerine gel-
diklerinde Adorno pâdişâhın ayaklarına kapanarak yine Foça madenleri-
nin bedel-i îcârından olup cumhûrunun Katalanlar ile muhârebe ve 
iştigâlinden dolayı nasılsa şimdiye kadar te’diye olunamamış bulunan meb-
lağın bu kerre lutfen kabûlünü ricâ eyledi ki taksît-i mezkûrun te’hîr-i 
te’diyesine asıl sebeb Düzme Mustafa meselesi olduğu derkâr idiyse de 
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Sultân Murâd hazretleri işin bu cihetini kâle almayarak takdîm olunan 
meblağı Nâzır-ı Umûmînin özürleriyle beraber kabul buyurdular. Hattâ 
Adorno bedel-i îcârın miktarını yirmi yedi bin dukaya dahi iblâğ eylemiş 
idi. Onun gösterdiği şu tevâzuya mukâbil zât-ı şâhâne dahi vaktiyle Çele-
bi Sultân Mehmed hazretlerinin akd eylemiş bulundukları mu‘âhede-
nâmeyi getirip bunda Ceneviz cumhûrunun deruhde etmiş olduğu vezâif-i 
mecbûrenin cümlesini bir kalem ile çizerek tayy eyledi ki badehû 
cumhûriyet-i mezkûrenin o vazîfeleri îfâ etmesi mecbûrî olmayıp belki 
dostluğu hasebiyle îfâsı kendi yed-i ihtiyârına terk ve tevdî olmuş demek 
oldu. Ceneviz donanması zât-ı şâhâneyi ve asâkir-i Murâdiyeyi hâmilen 
boğazdan geçer iken Düzme Mustafa henüz Gelibolu’da bulunup burçları 
üzerinden donanmayı gördükde ve zât-ı şâhânenin dahi donanma üzerin-
de bulunduğunu anladıkda en mu‘temed zâbitlerinden birisini ufak bir 
kayığa irkâben Adorno’ya gönderip eğer ber-takrîb Sultân Murâd’ı kendi-
sine teslîm eder ise birçok müsâ‘adât ve imtiyâzâttan mâadâ def ‘aten dahi 
elli bin duka altını vereceğini teklîf eylemiş idi. Bu teklîfi kabûle imkân var 
mıdır? Her gemi üzerinde mevcûd tâifelere müsâvî Osmânlı askeri bulun-
duğu halde Cenevizler için böyle bir hıyânete cidden imkan olmadığı gibi 
Adorno dahi hadd-i zâtında o kadar fena adam olmadığından Mustafa’nın 
teklîfini redd eylemiş idi. Zât-ı şâhâne bu muâmeleden haberdâr oldukda 
Adorno’ya teşekkürden mâadâ boynuna sarılarak kendisine “dostum ve 
karındaşım” diye hitâb eylemiş olduğu müverrih Hammer tarafından 
mervîdir ki bu hâlde Adorno teklîf olunan hıyâneti kabul etmiş olsa her 
ne kazanacak idiyse ondan ziyâdesini hem de nâmûskârâne ve merdâne 
olarak Sultân Murâd’dan kazanmış demek olur. Düzme Mustafa 
Adorno’dan cevâb-ı redd alınca Gelibolu limanı ağzına asker ta‘biye ederek 
Ceneviz gemilerinin dühûllerini men‘ etmiş idi. Adorno şehrin biraz alt 
tarafına demir atarak yirmi kıta sandal indirmiş ve bunlara evvelâ beş yüz 
nefer Ceneviz tîr-endâzlarını bi’l-irkâb karaya çıkarıp badehû gemilerde 
bulunan üç bin nefer asâkir-i Murâdiye dahi peyderpey karaya nakl olun-
muş bulunduğundan bu hareket Düzme Mustafa’nın bütün ümmîdlerini 
ye’se tebdîl etmiştir. En sonra bi’z-zât Sultân Murâd hazretleri karaya çık-
tılar ki ma‘iyyet-i şâhânelerinde iki keçeli Osmânlı tîr-endâzları bulunup 
vücûdlarını efendilerine siper ediyorlar idi. Bu zaman Düzme Mustafa’nın 
ma‘iyyetinde kalan asker o takımdan idi ki an-asıl asker olmayıp işleri güç-
leri yağma-gerlik nevinden haydûdluk olmak hasebiyle bunlar Düzme 
Mustafa’ya taraftâr olmadıkları hâlde bile ele geçirilecek olsalar dûçâr-ı cezâ 
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olacaklarını kendileri de bilirler idi. Binâenaleyh Düzme Mustafa ordusu 
hemen kâmilen Sultân Murâd hazretlerine geçmiş olduğu halde bunlar 
yine Mustafa yanında kaldıkları gibi bu defa Sultân Murâd Gelibolu’ya 
geçtiği halde dahi bir hücûma cesâret ederek ya Sultân Murâd’ı tekrar 
Anadolu’ya avdete mecbûr etmek veyâhûd bu uğurda [s.184] ölmek için 
ahd ü peymân etmişler idi. Eşkıyâ-yı merkûmenin hemen kâffesi sapan ve 
orak ile müsellah olduklarından Murâdiyyûn üzerine yağmur gibi taş ve 
ok yağdırmaya başladılar. Lâkin beri taraftan elde kılıç bir hücûm edilince 
eşkıyâ-yı merkûme için çil yarusu gibi dağılmak zarûret hükmünü alıp 
Sultân Murâd askeri bunlara yetiştikçe kılıç atarlar ve onlar ise arkadaşla-
rından kılıç yiyenlerin hâllerini gördükçe daha ziyâde kaçarlar idi. Hele 
Düzme Mustafa Gelibolu’da kendisi için papuç pahalı olduğunu görür 
görmez Edirne’ye doğru firâr etmiş ise de orada dahi dikiş tutturamıyaca-
ğı malûmu bulunduğundan Edirne hazînelerinde yükte hafîf pahada ağır 
ne kadar şey bulduysa cümlesini beraber alarak Eflak taraflarına doğru can 
atmaya davranmış idi. Müverrih Hammer Sultân Murâd’ın Gelibolu’dan 
Edirne’ye hareketinden evvel Gelibolu limanını Ceneviz gemilerine karşı 
müdâfaa eden askeri kâmilen kılıçtan geçirmiş olmaların kendi muzafferi-
yeti şânını lekedâr edecek bir eser-i şiddet olmak üzere telakkî eyliyor ise 
de bunda hatâsı âşikârdır. O müdâfiler asker değil idiler. Yukarıda dahi 
beyân etmiş olduğumuz vechile asıl sunûf-ı askeriyeden Mustafa yanında 
bulunanların kâffesi Sultân Murâd cânibine geçmiş oldukları cihetle bun-
lar kâmilen ipten kazıktan kurtulmuş eşkıyâ makûlesi idiler ki boğazı 
müdâfa‘a etmemiş olsalar bile onlara lâyık olan şey vücûdlarının bu dünya 
yüzünden izâlesi idi. Hammer bundan dolayı Sultân Murâd’ı nasıl muâhaze 
eyliyor ki birkaç sahîfe yukarısında Mustafa’nın sefâhetini sû-i ahvâlini 
hikâye eylediği zaman ellişer akçe için pâdîşâhları aleyhine kıyâm eden bu 
eşkıyânın hâllerini kendisini de tasvîr eyliyor idi. Gelibolu’dan tayin eyle-
diği süvârîler Mustafa’yı takîb ededursunlar Murâd-ı Sânî hazretleri üç gün 
Gelibolu’da kalarak memleketi tamâmıyla ıslâh eyledikten sonra Ceneviz 
Nâzır-ı Umûmîsi Adorno’yu ve gemilerin kapudânlarıyla en mu‘teber 
zâbitânını beraber alarak Edirne’ye geldi. Ceneviz müverrihlerinin 
rivâyetlerine göre bu azîmette ma‘iyyet-i şâhânede iki bin dahi Ceneviz 
bahriye cengâverleri var imiş ki arkalarında ateşte siyâhlandırılmış zırhlar 
ile görenlerin nazar-ı dehşetlerine çarparlar imiş. Mustafa Edirne’den firâr 
eyledikde bir günde Kızılağaç Yenicesi’ne varmış idi. Takîb ve istîsâline 
memur olan süvârîler orada kendisine yetişmeleriyle o zaman Mustafa ar-
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tık canından dahi ümmîdin keserek son nefesine kadar müdâfa‘aya çalışmış 
ise de yanında bulunan en sâdık bendegânı dahi kendi başları kaydına dü-
şerek firâr eylediklerinden süvârîler Mustafa’yı der-zincîr olarak Sultân 
Murâd’ın huzûruna getirmişlerdir. Edirne kalesinin burçlarından birisi 
üzerinde salb ile i‘dâm olunmuştur ki cihânda idâma bu kadar kuvvetli ve 
şiddetli istihkâk peydâ etmiş bir kimse tasavvur olunamasa yeri vardır. 
Hâce Saâdeddîn merhûm şu âkıbet-i müdhişeyi sekiz yüz yirmi beş sene-
sinde görmüş olduğunu kayd eyliyor ki cülûsun ikinci senesi demektir. 
“Mufassal’ın kelâmı burada tamâm oldu”. Vak‘a-i mezkûre Hasan Beyzâde 
Tarihinde 825 olmak üzere mazbûttur. Netâyicü’l-Vukûât’ta diyor ki: Bi-
zim tarihlerin ifâdâtı bu merkezde ise de Rum müverrihlerinin rivâyetine 
nazaran Şehzâde Mustafa Çelebi Timur vakasından sonra İstanbul’a gelmiş 
ve Çelebi Sultân Mehmed’in zamân-ı saltanatında müşârun-ileyhin 
iltimâsıyla Limni’de habs olunmuş iken Rum İmparatorları dahi hükûmet-i 
Osmâniyenin iştigâlinden müstefîd olan tavâ’if-i mülûk ile hem-meslek 
olduklarından tebeddül-i saltanat vukû‘unda Mustafa Çelebi’nin Rumeli 
cânibine mürûruna hafiyyen müsâade etmişlerdir. Nazar-ı dikkatle bakıl-
dığı halde bu sûretin sıhhati [s.185] istidlâl olunur. Zîrâ zât ve şahsı malûm 
ümerâ ve a‘yân olan bir şehzâdenin nâmıyla ecnebî bir adam çıkıp Rume-
li ümerâ ve askerîsinin ona ittibâ‘ eylemesi müsteb‘addir. Lâkin bârgâ[h]-ı 
devlette bulunan erkân-ı saltanat inkârdan başka çâre bulamadıklarından 
müşârun-ileyhe Düzme Mustafa nâmını vermeye mecbûr oldular. (İntehâ) 

İşbu Düzme Mustafa hâdisesinde elinden gelen esâ’eti icrâda tecvîz-i 
terâhî etmeyen İstanbul İmparatoru Manuel’e haddini bildirmek üzere 
Sultân Murâd-ı Sânî hazretleri yirmi bin askerle İstanbul’u muhâsaraya 
kadar yürümüşler ise de o aralık Anadolu’da zuhûr eden Şehzâde Mus-
tafa Çelebi gâilesinin def ‘i müreccah görünmekle İstanbul’u terkle 
Anadolu’da İznik cihetine azîmet buyrulmuştur. Tafsîlâtı için Mufassal’a 
mürâcaat buyrula. 

Sultân Murâd-ı Sânî Hazretlerinin Edirne’de Taht-ı Saltanatı 
Şehzâdeleri Sultân Mehmed Hân-ı Sânî Hazretlerine Ferâgatle 
Manisa’ya Azîmetleri

Sultân Murâd Hân-ı Sânî hazretleri Evrenoszâde Ali Bey’in 
Macaristan’da hezîmeti ve Mezîd Bey’in Eflak Voyvodası elinde şehâdeti 
ve müteâkiben i‘zâm olunan Kula Şâhîn Paşa’nın münhezimen firârı ve 
Bolu Beyi Mahmûd Çelebi ibni İbrâhîm Paşa’nın Macarlı elinde esâreti 
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gibi Rumeli’de yekdiğerini teâkub eden vukûât-ı müellime Sultân Murâd 
hazretlerinin güçlerine geldiğinden ve alâ-rivâyetin hîn-i cülûslarından 
beri dâhilî ve hâricî muhârebât-ı mütemâdiye ve vukûât-ı mütetâbia ile 
uğraşmaktan usanmış olduklarından Avrupalılarla on sene müddet için 
akd-i sulh ile meşâgil ü gavâ’il-i harbiyeye netîce vererek sekiz yüz kırk yedi 
senesinde necl-i necîbleri Sultân Mehmed Hân-ı Sânî hazretlerini vali bu-
lundukları Manisa’dan dârü’s-saltanat olan Edirne’ye davet ve serîr-i salta-
natı müşârun-ileyh hazretlerine ferâgatle kendileri İshak Paşa ile bazı 
havâss-ı bendegânını bi’l-istishâb Manisa’ya azîmet buyurdular. Bu haber 
reisü’l-münâfıkîn olan Karaman oğluna vâsıl olur olmaz Sultân Murâd-ı 
Sânî hazretlerinin Manisa’ya çekilmesini ihtilâl-i dimâğına ve fütûr-ı him-
metine haml ile şu zamanı Devlet-i Osmâniye’nin mahvına en müsait gör-
düğünden derhal Avrupa’ya elçiler gönderip Macar Kralını tahrîk ve teşcî‘ 
eylediğinden Macaristan, Almanya, Bosna, Sırbistan, Eflak, Boğdan ve 
Avrupa’nın sâir cihetlerinde hükümrân olan bir takım ehl-i şikâkı dâire-i 
ittifâka alarak esahh-ı akvâl üzre seksen bin asker ile Belgrad’dan geçip 
evvelâ Niğbolu nevâhîsini gâret ve tahrîbe teşmîr-i sâk eyledi. Niğbolu 
vâlîsi Fîrûz Beyzâde Mehmed Bey şecî ve bahâdır bir zât olduğundan düş-
manı takip ederek elde ettiği birçok üserâyı vukû-ı hâli ihbâr zımnında 
Edirne’de rikâb-ı hümâyûna gönderdi. Bu müthiş haberler üzerine 
pâdîşâh-ı nev-câhın hadîsü’s-sinn bulunmasından ve tecrübesizliğinden 
erkân-ı devlet dûçâr-ı ye’s ü hayret olduğundan def-i sâil için Sultân 
Murâd-ı Sânî hazretlerinin Manisa’dan celb ü davetine karar verdiler. Ve 
Sultân Mehmed Hân-ı Sânî hazretlerine de bir zemîn-i münâsib ile arz edip 
a‘dâ-yı müttefikaya mukâbele eylemek için Edirne’ye teşrîfleri muktazî 
idüğinden bahisle davetnâme yazdırdılar ise de Sultân Murâd hazretleri 
itizar edip icâbet buyurmadılar. Ancak erkân-ı Devlet [a‘dâ-yı dîn beyza-i 
İslâmı şikest etmek kasdıyla bilâd-ı islâmiyeye hücûm gösterdiklerinden 
eğer pâdîşâh iseniz muhâfaza-i mülk ü millet için mukâbele ve müdâfaaya 
ve îfâ-yı farîza-i cihâda mecbur ve eğer pâdîşâhlığı kendinize mâl etmiyor 
iseniz ülü’l-emr tarafından emr-i gazâya memur olduğunuzdan behemehâl 
teşrîf buyurmalısınız] yolunda def ‘i müşkil mukaddimât-ı ma‘kûleyi müş-
temil bir arîza-i umûmiye tanzîm ve takdîm ederek Sultân Murâd’ın âcilen 
Rumeli’ne geçmelerini niyâz ü ibrâm etmelerine mebnî işin ehemmiyeti 
anlaşılmakla maiyetlerine celb ü cem ettiği Anadolu askeriyle Gelibolu 
karşısına gelmiş ise de Gelibolu [s.186] maberi müttefikîn tarafından tu-
tulmuş olduğu cihetle geçmek kâbil olmadığından Karadeniz boğazından 
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geçmek üzere o tarafa teveccüh buyurdular. Sultân Murâd hazretlerinin 
mürûrlarına mümânaat kasdında bulunacak düşmanı def için bir miktar 
Rumeli askeriyle Edirne’den hareket etmiş olar Sadrazam Halîl Paşa Ana-
dolu Hisârı karşısına gelerek müdâfaa için sâhile toplar dizmiş ve Sultân 
Murâd hazretlerinin teşrîflerine muntazır bulunmuş idi. Sultân Murâd 
hazretleri boğazdan ubûr ile Rumeli kıtasına dâhil ve ondan seyr-i serî‘ ile 
Edirne’ye vâsıl oldu. O sırada müttefikînin dahi Varna havâlîsine geldik-
leri tahakkuk ettiğinden Sultân Mehmed Hân hazretleri Edirne’de muhâfız 
bırakılıp Sultân Murâd hazretleri maiyyetlerine Edirne civârında hâzır 
bulunan asâkir-i Osmâniyeyi dahi alarak Büyük Derbend üzerinden Bal-
kanları aşıp Varna tarafına muvâsalatla beraber Varna hâricinde tarafeyn 
askeri muhârebeye giriştiler. Müttefikîn ordusunun adetçe olan kesretiyle 
beraber o sırada imdâdı dahi erişmekle kuvvet bulmuş ve asâkir-i islâmiye 
her ne kadar şecî‘âne mukâbeleden geri durmadılar ise de Anadolu Beyler-
beyisi Karaca Paşa şehîd ve ümerâ-i askeriyeden birçoğu mecrûh ve nâ-
bedîd olarak o sırada asâkir-i Osmâniyeye târî olan hezîmet ve perîşânî 
üzerine kâmilen firâra yüz tutup rikâb-ı hümâyûnda birkaç eski beyler ile 
kapı kullarından başka kimse kalmadı. Ve bozulan askerin bir ucu mahall-i 
marekeye üç merhale mesâfede olan Kamçısuyu’na kadar uzadı. İslâm’ın 
bu inhizâmını müşâhede eden Erdel banlarından yani kale muhâfız ve 
kumandanlarından Yanko Macar Kralı Vladislas hazret-i padişahın üzeri-
ne hacûm için teşcî‘ eylediğinden mezkûr kral zuhû[r]ât-ı ilâhiyyeye 
intizâren bulunduğu noktada sebât etmekde bulunan Sultân Murâd’ın 
üzerine hücûm edip tâ yeniçerilerin arasına kadar girmekle yeniçeri 
dilâverlerinden Koca Hızır demekle maruf olan merd-i meydân-ı şecâat 
bir seyf-i Rüstemâne aşk ederek kralı atından düşürdü ve derhal başını 
kesip rikâb-ı hümâyûna getirdi. Ve bir mızrağa takılıp ilân olundu. Bu mu-
zafferiyet düşman askerine mûris-i dehşet olduğundan kâmilen firâra yüz 
tutup Davud Paşa bir miktar askerle takîblerine memûr buyrulmakla Tuna 
nehrine varınca birçoğu kırıldı ve bakiyyesi esîr edildi. Mervîdir ki hazret-i 
Pâdîşâh mahall-i marekeyi temâşâ ederken musâhiblerinden İzzet Bey’e 
veyahut maiyetlerindeki Azab Bey’e hitâben “düşman lâşelerinde hiçbir 
aksakallısı görünmüyor cümlesi genç adamlardır” buyurmalarıyla İzzet Bey 
dahi “Pâdîşâhım onların içinde kâr-âzmûde pîrler olsa idi bu hâle girmez-
ler idi” diye cevâb verdi. Hazret-i Pâdîşâh meydân-ı marekeden firâr eden 
rüesâ-yı askeriyeden kimisinin katlini ve kimisinin avrat kıyâfetinde 
teşhîrini irâde buyurmuşlar ise de o muzafferiyetin sadakası olmak üzere 
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erkân-ı devlet afvlarını ricâ etmekle idamlarından sarf-ı nazarla bazı 
te’dîbât ile iktifâ olundu. İşbu muzafferiyet-i celîleyi yâr ü ağyâra ve 
husûsuyla Karaman oğluna duyurmak üzere kralın ser-i maktûu Bursa’ya 
gönderilip teşhîr olunduğu misillü esîr edilen zırhlı Macar atlılarından 
yirmişer otuzar neferi ızhâr-ı şevket için mutantan zafernâmelerle mülûk 
ve hükümdârân-ı islâmiyeye ırsâl kılındığı sırada Sultân-ı Mısır melikü’z-
zâhir Ebû Saîd Çakmak tarafına da havâss-ı şehriyârîden İzzet Bey risâleti 
ile iki yüz re’s câriye ve köle ve yirmi nefer Macar atlısı gönderildi. İşbu 
zafernâmeler Edirne’de câlis-i serîr-i saltanat olan Sultân Mehmed 
cânibinden yazılmakla bunlardan İran Şâhı Şahruh Mîrzâ’ya yazılmış olan 
sekiz yüz kırk sekiz senesi Ramazân-ı şerîfinin evâhiri tarihli zafernâmenin 
bir sûreti âtîde (467) sahîfede (11) ile mastûr ve mukayyeddir. Bu gazâ 
sekiz yüz kırk sekiz senesi Recebinin dokuzuncu Salı günü vukû bulup 
Sultân Murâd hazretleri mansûren Edirne’ye avdet [s.187] buyurdukla-
rında Sultân Mehmed Hân hazretleri pederlerini alay ile istikbâl buyurup 
doğruca Saray-ı hümâyûna teşrîf eylediler. O sırada vezirazam Halîl Paşa 
tab‘-ı hümâyûnlarını tekrar serîr-i saltanata cülûs etmeğe imâle eyledikden 
sonra Sultân Mehmed hazretlerine gelerek “efendimize lâyık olan peder-i 
âlî-kadrinize bir ziyâfet tertîbiyle taht-ı saltanatı tekrar teklîf buyurmaktır, 
her ne kadar adem-i kabûlde bulunacakları derkâr ise de tab‘-ı hümâyûnları 
mutayyeb olup daavât-ı hayriyyelerini isticlâb etmiş olursunuz” yollu 
ifâdâtta bulunmasına mebnî derhâl bir ziyâfet-i azîme tertîb ve bi’l-cümle 
a‘yân-ı saltanat huzûrunda Sultân Mehmed hazretleri peder-i mükerrem-
lerinin dest-i şerîflerini bûs ve serîr-i saltanata teklîf-i cülûs eyleyince bazı 
tarihlerde bilâ-tereddüd ve bazılarında ızhâr-ı tereddüd ederek vüzerâya 
tevc[i]h-i hitâb ile reylerini suâl eyledikde Halîl Paşa cevaba tasaddî ile 
“mâdâmki serîr-i saltanat zât-ı hümâyûn-ı şâhânelerine arz ve teklîf olundu 
şu fütûhât-ı celîlenin şükrânesi olmak üzre kabul buyrulmasını cümlemiz 
husûsan asker takımı ez-cân ü dil isterler” demesiyle etrâfdan dahi alkışlar 
icrâ olunup bey‘ate müsâraat olunması işâret olundu. Ve bu manevra Halîl 
Paşa’nın tasnî‘âtı olduğu tezâhür etti. Sultân Mehmed Hân hazretleri me-
muren sancakları olan Manisa tarafına revân oldukda Molla Hüsrev 
müşârun-ileyh hazretlerini bir merhale mahalle kadar teşyî‘ ve bazı beşâret-
âmîz kelimât ile hâtır-ı hümâyûnlarını tesliye buyurup onlar dahi mevlânâyı 
mevâ‘îd-i cemîle ile tatyîb buyurdular. Bazılarının rivâyeti üzere Sultân 
Murâd hazretleri Varna Seferi’nden avdetleriyle beraber Manisa’ya teşrif 
buyurup Sultân Mehmed Hân hazretleri Edirne tahtında kaldı. Ve nâm-ı 
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hümâyûnlarına sikke-i cedîde darb olundu. Sahâifü’l-Ahbâr ile 
Solakzâde’nin rivâyetine göre Vezîrazam Halîl Paşa ve İshak Paşa sâir 
vüzerâ ve ümerâ ile bi’l-ittifâk vukû-ı hâli Manisa’da Sultân Murâd Hân 
hazretlerine i‘lâm ile taht-ı saltanata cülûslarını ricâ eylediklerinde hazret-i 
padişah sekiz yüz kırk dokuz tarihinde Edirne’ye gelerek Buçuktepe’ye 
nüzûl buyurdular. Yeniçeri tâifesi rikâb-ı hümâyûnlarına cem olup tekrar 
taht-ı saltanata iclâs ve Sultân Mehmed’i hükûmetgâh-ı sâbıkı olan 
Manisa’ya gönderdiler. Ve bir rivâyette Sultân Murâd hazretleri şikâr 
bahânesiyle yeniçeri ortaları arasına girip kendisinin cülûsuyla gâilenin 
ber-taraf olacağını hiss ettiğinden bâlâda zikr olunduğu vechile serîr-i sal-
tanata cülûs eyledi. Sebebi de Edirne’de zuhûr eden harîk-ı azîmde vasat-ı 
şehirde vâki bezistân civârından (Batpazarındaki bezistândır) bed’ ile Tah-
takale havâlîsine kadar kâffe-i emâkin ve akârât ve husûsuyla bezistân 
kethudâsı Hâce Kasım nâmında bir şahsı bezistancılarla bezistan içinde 
kalarak bi’l-külliye muhterik olmakla askerî takımı harîkin itfâsına lâyıkıyla 
himmet olunmadığını ve fukarânın hâline bakılmadığını bahâne ile baş 
kaldırıp Hadım Şehâbeddin Paşa’nın hânesine hücûm ve emvâl ü eşyâsını 
gâret eylediler. Paşa-yı müşârun-ileyh art kapıdan saray-ı şehriyârîye 
dehâletle canını kurtarabildi. Bu sırada umûm yeniçeri zorbaları el-yevm 
Buçuktepe nâmıyla meşhur olan tepe üzerine cem olup terakkî talep etme-
leriyle her birine yarımşar akçe terakkî ihsân olunup fitne ber-taraf edildi. 
Ve ol mahallin Buçuktepe nâmıyla yâd olunmasına sebeb bu terakkî mad-
desi oldu. Tâcü’t-Tevârîh ve Sahâifü’l-Ahbâr ve Solakzâde tarihlerinde 
Edirne’de bir harîk-ı kebîr vâki ve Bezistân muhterik olmağın kârgîr olarak 
binâ buyurdular. Halk harîk havfından sâlim oldular denildiğine nazaran 
muhterik olan bezistânın Batpazarında el-yevm vücûdu olmayan bezistân 
olacağı anlaşılmıştır. Eski Câmi-i Şerîf kurbundaki bezistânın Çelebi 
Sultân Mehmed binâsı ve Batpazarındaki bezistânın Sultân Murâd-ı Sânî 
binâsı idüği mahallerinde mezkûrdur. 

[s. 188] Cennet-mekân Fâtih Sultân Mehmed Hân hazretlerinin 856 
târihinde Karaman seferine netîce verdikten sonra Bursa tarîkıyla Edirne’ye 
avdet ve levâzım-ı seferiyyeyi bade’l-ikmâl İstanbul’un fethi niyyet-i hayriy-
yesiyle Edirne’den hareketle o feth-i celîle mazhariyyetleri edîb-i meşhûr 
Kemal Namık Bey’in “Evrâk-ı Perîşân” nâm eserinde pek cemiyetli hikâye 
edilmiş olmakla ber-vech-i zîr derc ve tezbîr edildi.
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Fâtih’in pâdişâhlığında en evvel müsâdif olduğu düşman, 
Karamanoğlu’dur. Bu hânedânın a‘zâsı Devlet-i Aliyye’nin hemân bidâyet-i 
istîlâsından beri şân ve ikbâline rekâbet edecek kadar kendilerinde iktidâr 
görürler ve her marekede uğradıkları inhizâmı yalnız o günkü gâlibin 
mahâret-i zâtiyyesine haml ederek, her cülûs vukû buldukça iâde-i mâ-
fâta kalkışırlar idi. Bu kabîlden olarak Murâd-ı Sânî’nin irtihâlinde dahi 
Karaman hükûmetinde bulunan İbrâhim Bey mücerrebi tecrübe hatar-
gâhına düşmekten kendini alamadı ve toplayabildiği askeri dört fırkaya 
taksim ederek, biriyle bizzat Alâiye üzerine yürüdüğü gibi diğer üçünü de 
hükûmetleri muzmahil olan tavâif-i mülûk bekâyâsından bir âdemin maiy-
yetine i‘tâ ile Kütahya ve Menteşe ve Aydın taraflarına sevk etti. Pâdişâh bu 
haberi aldığı gibi vüzerâdan İshak Paşa’yı Anadolu beylerbeyiliğine tayin 
ederek mukâbele-i hasma sevk eyledi. Kendi de pederinin defni hizmetini 
îfâ etmek ve orduyu te’yîd için iktizâ eden hatt-ı ihtiyâtın başında bulun-
mak üzre Bursa’ya azimet eyledi.

Yeniçeriler ki Timur dâhiyesinden beri mülkün karışıklığından 
istifâde ederek, pâdişâhları atiyye ve hediye ile kendilerini taltîfe icbâr et-
meyi mütegallibâne itiyâd etmişler idi. Fâtih şehre girince, cülûs atiyyesi 
talebiyle arsızlanmaya başladılar. Hattâ pâdişâhı, dağdağalarını def için 
üzerlerine birkaç kese altın atmak mecbûriyetinde bulundurdular. Fâtih 
ise mülkünün gerek muhâfaza ve gerek te’sîsi için ihtiyar olunacak seferle-
rin muvaffakiyyeti askerin intizâm ve itâatine mütevakkıf olduğunu bildi-
ğinden bu hâdiseye lâyık olduğu kadar ehemmiyet vererek, rüesâ-yı asâkirle 
muharrik-i fesâd olanları azl ve te’dîbde gösterdiği şiddetle, fitne-i müte-
vellideyi daha mehd-i zuhûrda bastırdı ve ocağa saray takımından birkaç 
bin kişi ilhâk ederek, bu cüz’-i ecnebî ile dahi yeniçeriler içinde istikbâlce 
ittifâkât-ı hafiyye ihtimâlini nez‘ eyledi. Bu vazâifin hitâmını müteâkib 
Karaman cihetine tahvîl-i nazar ederek yanında mevcut olan ordu ile tayy-i 
mekân eder gibi bir sürat-i fevkalâde ile İshak Paşa’nın arkasından yetiş-
mekle bu hareket-i askeriyyenin mahâreti Osmanlılar’ın velvele-engîz-i 
cihân olan dehşet-i gâlibiyyetine munzam olunca öteye beriye dağılan fır-
kalar birer birer Karamanoğlu’nun yanına çekildiler ve mecma‘larında da 
sebâta muktedir olamayarak, silaha bile davranamadan Taşili cibâlinin 
şevâhikına ilticâ ile kabul ettikleri bin dürlü şerâit-i mütenezzilâne 
sâyesinde nâil-i afv olabildiler. İşte “Fâtih” ünvânını ihtisâs eden kahraman, 
birinci tecrübe-i harbiyyesindeki muvaffakiyyeti askerinin kuvve-i 
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bâzûsuna hâcet kalmaksızın yalnız ikdâm-ı akdâmında olan sür‘atle istihsâl 
ettikten sonra mülkünün bekâsı için iktizâ eden fütûhâta bu maksadın en 
müşkil ciheti olan İstanbul’dan bed’ eyledi. Vâkıâ o zaman İstanbul nüfûsça 
şimdiki hâlinden daha kalabalıksız ve tevâbi‘i ise Silivri gibi birkaç kasa-
baya munhasır bir memleket idi. Fakat nice asırlar cihâna tahakküm eden 
Roma İmparatorluğu’nun bakıyye-i ikbâli ve medeniyyet-i garbiyyenin 
dâru’l-fünûnu olduğu gibi Şark Kilisesi’nin dahi kürsî-i idâresi bulunduğu 
için onun zabtını istemek, bayağı Hıristiyanlık âlemine meydan okumak 
kabîlinden idi. Bundan başka, şehrin masûniyyet-i mevki‘iyyesiyle beraber 
Fâtih zamanında istihkâmı fenn-i harbin vâsıl olduğu dereceye göre o ka-
dar metîn idi ki âdetâ mümteni‘u’l-feth add olunurdu. Hattâ bu istihkâm 
vaktiyle şehrin fethine azm eden birçok kahramanların mesâ‘îsini netîcesiz 
bırakmıştır. Bir de şehzâdegân-ı Osmânî’den Orhan ki, Süleyman 
Çelebi’nin hafîdidir, İstanbul’da bulunarak eğer imparator tarafından mül-
kün bir cihetine gönderilecek olursa yine bir büyük fitne peydâ olmak 
mukarrerdi. Bâ-husûs Halil Paşa [s.189] kendi ikbâlini te’mîn için Fâtih’in 
zevâli uğrunda mürâcaat etmedik bir vâsıta bırakmadığı sırada, imparato-
ru dâimâ bu fitnenin tehiyyesine teşvîk eder dururdu. Âkıbet imparator, 
Şehzâde Orhan’ın muayyen olan maaşını i‘tâda vukû‘ bulan te’hîri bahâne 
ederek Edirne’ye mütecellid-âne bir sefîr irsâliyle, bu para verilmediği hal-
de şehzâdenin Anadolu’ya salıverileceğini sûret-i tehdîdde beyân eyledi. 
Bu münâsebetsizlik üzerine Fâtih, Rum politikasına bir nihâyet vermeye 
katiyyen azm etmiş ve ondan sonra bütün himmeti ikmâl-i tedârikâta 
inhisâr eylemiştir. Hattâ rivâyât-ı tarihiyyedendir ki bir gece sabaha karşı 
Halil Paşa’yı nezdine çağırır. Paşa, bu vakitsiz davetten fevkalâde telâş ede-
rek bütün bütün canından kat‘-ı ümîd ile yanına biraz altın alır, huzûr-ı 
pâdişâhîye arz eder. Pâdişâh sadrazamın bu telâşını görünce: “Lala emîn 
ol. Ne hazîneni isterim, ne hayâtına kasdım var. Murâdım yalnız İstanbul’un 
fethine muâvenetindir. Bu yasdığı gördün mü? Uykusuzlukla döne döne 
bu hâle getirdim. Gece gündüz hayâl ettiğim İstanbul fethi hâsıl olmadık-
ça rahat etmek ihtimâlim yoktur”  der ve paşanın mevâ‘îdi üzerine “Rum-
ların parasından sakın!” emr-i tehdîd-âmîziyle hatm-i kelâm eyler. 
Levâzım-ı harbiyye bir taraftan tedârik olunadursun, kendisi Anadolu 
askerinin güzârını te’mîn için Boğaziçi’nin beri tarafında bir münâsib nok-
ta tutmak tasmîmiyle sâhile inerek Rumeli Hisârı’nın bulunduğu mevkii 
intihâb ile oraya bir kale yapmak için, her hareketini bir cihet-i meşrûiyyete 
isnâd etmek mültezimi olduğundan, ahde riâyeten evvel-emirde İstanbul 
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imparatorunun ruhsatını taleb edince: “Orası Cenevizler’in tasarrufunda-
dır. Onların re’yi sual buyurulsun” yollu bir girîz-gâhlı cevâb gelmekle 
pâdişâh: “Mâdâm ki öyledir, benim Cenevizler’le bir muâmele-i resmiy-
yem yoktur. Yapacağım işi onlardan sormaya da mecbûr değilim” diyerek 
hemân işine mübâşeret eyledi. İmparator, bu teşebbüsten ve Halil Paşa’nın 
ihtârât-ı hafiyyesinden pek ziyâde ürkerek, pâdişâhı niyyetinden geçirmek 
ve cizye ahzına irzâ eylemek için huzûruna birkaç sefîr gönderdiyse de 
Fâtih: “mülkümün hirâsetine bakmak nakz-ı ahd midir? İmparatorunuz 
Macarlar’la ittifâk edip de pederimi Rumeli’ye geçmekten mene kalkıştığı 
zaman merhûmun ne büyük muhâtarada bulunduğunu unuttunuz mu? 
Ben o zaman pek genç olduğum hâlde Edirne’de idim. Müslümânlar deh-
şetlerinden titrerler idi. Siz de onların ibtilâsına bakarak eğlenirdiniz. Pe-
derim o sırada buraya bir kale yapmak için yemin etmişti. Ben o ahdi yeri-
ne getiriyorum. İmparatorunuza deyiniz ki şimdiki pâdişâh eslâfına 
benzemez. İktidârımın eriştiği mertebeye, ecdâdımın âmâli bile vâsıl ola-
mamış idi. Sizin avdetinize ruhsat verdim; fakat bir daha bu dürlü teblîgât 
ile nezdime gelen olursa belâsını bulur” cevâb-ı hâiliyle sefîrleri i‘âde ede-
rek ve Halil Paşa’nın tesvîlâtın kemâl-i nefretle redd eyleyerek yine işinde 
devam etti. Kalenin harîtasını bizzat kendisi resm etmiş ve teberrüken her 
burcunu “Muhammed” kelimesini terkîb eden harflerden birinin şeklinde 
tertip eylemiş idi. Binânın hizmetine on beş bin amele cem edildiğinden 
başka, pâdişâhın verdiği misâl üzerine, vüzerâya varınca, herkes amele tar-
zında çalışmaya başladığından, kale pek az zaman içinde itmâm olundu. 
Padişah bu teşebbüsün İstanbulca olan te’sîrâtına nazaran Rumlarla bir 
hâdisenin yakında zuhûrunu muhakkak gördüğü için, Edirne’ye avdet 
ederken şehri keşf etmiş idi. Bir tarafdan onun harîtasını tanzîm ve diğer 
tarafdan iktizâ eden esbâb-ı muhâsarayı ikmâl ile meşgûl olduğu sıradadır 
ki âleme bunca me’âsir-i bedî‘a yâdigâr etmiş olan kuvve-i ihtirâ‘iyyesi 
fâtiha-nümâ-yı zuhûr olarak bir zamandan beri Avrupa’da revâc bulan ve 
fakat şimdiki mitralyözler gibi nâdiren ve bir sûret-i mahdûdede olarak 
isti‘mâl olunan ateşli silâha ta‘lîk-ı nazar etmiş [s.190] ve isti‘mâl ve 
ikmâline sarf ettiği himmetler sâyesinde o berk-i zaferin sâ’ir edevât-ı har-
be nisbet hâiz olduğu isti‘dâd-ı rüchânı fi‘le çıkarmışdır. Bu yolda olan 
îcâdlarının mebde’i, kendi tertîb ve hesâbı üzerine Mühendis Muslihuddîn 
ve Sarıca Sekbân ile “Urban” nâmında bir Macar’ın döktükleri toptur ki 
üçyüz kantar bakırdan i‘mâl olunmuş idi ve on iki kantar ağırlığında mer-
mer gülleyi bir mil mesâfeye atar idi. Pâdişâhın tedârikâtı hitâma erdiği 



RİYÂZ-I BELDE-İ EDİRNE 419

sırada, Rumlar bir tarla münâzaasından dolayı hisâr muhâfızlarına tasallut 
ile nakz-ı ahd ettiklerinden 857 senesi nev-bahârında imparatorun 
Yunanistan’da hükûmet etmekde olan birâderlerini işgâl ile İstanbul’a 
iâneden men için Turhan Bey bir kuvve-i kâfiye ile Mora’ya sevk olundu. 
Fâtih bizzât İstanbul üzerine hareket eyledi. Asâkir-i Osmâniyye ekser-i 
müverrihlerin rivâyetince ikiyüz binden ziyâde ve orduda bulunan topların 
miktarı da, üçü büyük ve kusûru âdî olmak üzre yüz otuza bâliğ idi. Bun-
ların en büyüğüne elli çift öküz koşularak, yolda idâresine dörtyüz adam 
tayin olundu ve ikiyüz elli kişi yolları köprüleri, imrârına müsâit olacak 
surette tesviyeye memur oldu. Bu müşkilât cihetiyle Ordu-yı Hümâyûn 
sûr altına ancak iki ayda vâsıl olabilmişdir. Esnâ-yı azîmetinde ümerâdan 
Karacabey, imparatorun elinde kalmış olan yerlere hücûm ederek tâ 
Ayastefanos’a kadar gelmiş (ve Silivri ve Bugados’dan mâadâ) düşman 
memâlikinin cümlesi şemşîr-i Osmânî’ye gerdân-dâde-i inkıyâd etmiş idi. 
Bir dereceye kadar âsâr-ı bâkıyesinden dahi anlaşıldığı üzre, İstanbul’un 
deryâ ve Haliç ile muhât olan cihetleri yalnız bir duvar ve kara tarafı çifte 
duvar ve yüzer kadem umkunda çifte hendek ve müte‘addid kulelerle 
mahfûz idi. Ve memleket müsellese yakın bir şey olarak, üç köşesi olan 
Sarayburnu ve Ayvansaray ve Yedikule taraflarında istihkâmât-ı cesîme var 
idi. Ordu-yı Hümâyûn’un sağ cenâhı olan yüz bin piyâde Yedikule’nin kar-
şısını ve sol kolda olan elli bin kişi Balat Kapısı hizâsını nokta-i istinâd 
etmiş ve Zağanos Paşa biraz askerle Galata üzerlerini ordu-gâh eylemiş idi. 
Fâtih ise on beş bin yeniçeri ile büyük ordunun merkezinde karar ederdi. 
Deniz tarafında on sekiz sefîne ile dörtyüz kadar kadırga hasr-ı hisâr ve 
nakl-i mühimmâta memur olmuş idi. Kalenin yerli ve ecnebîden silâh tu-
tan müstahfızları otuz bin kişiden ziyâde idi. Vaktâ ki muhâsara başladı, 
bir tarafdan islâm ordusundan edilen ateşin şiddeti ve bir tarafdan Fâtih’in 
tertîb-i mahsûsiyle yapılan meteris ve sıçan yollarının sanatı, Asâkir-i 
İslâmiyye’yi dâimâ bir sedd-i muhâfaza altında tuttuğundan, Rumlar def-i 
sâilden bütün bütün me’yûs olarak, tecrübe-i tâli sûretinde kaleden hârice 
şiddetli bir hücûm ettiler ve fakat Asâkir-i Muhammediyye ölümden kor-
kar veya hücûmdan kaçar takımdan olmadığı için, bir iki hamle eder et-
mez, hasımlarının darb-ı dest-i kahramânîsine mukâvemet edemeyecekle-
rini teyakkun ederek ric‘ate mecbur oldular. Her ne kadar şehrin suya 
muttasıl olan cihetleri yalın kat birer duvar ile muhât ise de Haliç’in güzer-
gâhı o zamanlarca kesri muhâl bir zincir ile mesdûd olduğu gibi, Langa 
Bostanı ve Kadırga birer liman olarak etrâfı dahi hendek ve kulelerle müs-
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tahkem idi. Binâen-aleyh harekât-ı harbiyyenin kara cihetinden idâresinde 
daha ziyâde sühûlet görülmekle, üç büyük toplar evvelen Eğrikapı karşısı-
na vaz‘ edilmiş ve fakat orası imparator tarafından müceddeden tahkîm 
olunmak cihetiyle edilen eteşlerin istenildiği derece te’sîri görülemediğin-
den, merkez-i muhâceme Topkapı karşısına nakl olunmuş idi. Bir şey ki 
yenidir ne kadar mâhir ellerden çıkmış olsa, yine anda kemâl mümkün 
olamaz. Bu kabîlden olarak esliha-i nâriye dahi vâkıa Fâtih gibi bir mûcid-i 
muktedirin yed-i mahâretine düşmüş ve hayli ilerlemiş idi. Ancak yine 
birtakım büyük nekâyısdan halâs olamadı. Hattâ en büyük topun bir defa 
[s.191] doldurulup atılması iki sâate tevakkuf ettiği için günde ancak sekiz 
kere isti‘mâl olunabilirdi. Bununla beraber ziyâde kızmasını mene dahi 
imkan bulunamadığından, bir gün doldurulurken pârelendi. Bu hâdise ise 
Fâtih’in kuvve-i îcâdiyyesine bir fursat-ı zuhûr daha i‘tâ etmekle, verdiği 
emir üzerine diğer iki büyük toplar her atıldıkça zeytinyağıyla yıkanmaya 
başlanmış ve bu sûretle mu‘ayyen oldukları maksadda hatarsızca isti‘mâlleri 
kâbil olmuşdur. Hazret-i pâdişâhın fetânet ve ihtiyâtı İstanbul’un fethi gibi 
bir emr-i azîmi, daha tecrübesi görülmemiş bir vâsıtanın te’sîrine hasr ede-
mediği cihetle muhâsaraya birçok mancınıklar dahi getirmiş ve içine oklu 
ve tüfenkli asker ve düştüğü yerde ateş alarak etrâfı ihrâk eder bir nevi eczâ 
ile memlû şişeler vaz‘iyle kale üzerine sevk olunmak üzre tekerlekle yürür 
dört kule yaptırmış idi. Bunlardan başka Yunan lisânında (kişver-güşâ) 
manâsına bir isim ile yâd olunur bir âlet daha imâl ettirmiş idi ki bu da 
müte‘addid tekerlekler üzerinde hareket ederdi ve etrâfı hâricen ve dâhilen 
dâimâ yaş tutulur üç kat meşin ile mahfûz olarak, üzerinde dahi içindeki 
askeri kule ve sütre-i sûr şeklinde şeyler mevcûd idi. Cihet-i süflâsında şeh-
re karşı açılır dört kapısı olarak derûnu ise hendeği doldurmak için odun 
ve sâir eşya ile memlû idi. Bir de hâmil olduğu askerin kale müstahfızlarıy-
la karşı karşıya harb edebilmelerine hizmet için birtakım atma köprüleri 
dahi var idi. Bir gece bu kale-yi seyyâre Topkapısı üzerine sevk olunarak 
orada bulunan burcu harap etti. Fakat imparatorun gösterdiği fevkalâde 
ikdâmlar sâyesinde Rumlar harap olan yerleri sabaha bırakmaksızın termîm 
ettikden başka neft şişeleriyle (kişver-güşâ)yı dahi ihrâk eylediler. Fâtih ki 
müşâhid olduğu gayreti velev kendine muzır olsun takdîr etmek şânından 
olan mahâret pesendân-ı âlemden idi. Düşmanın o gece gösterdiği ikdâma 
mütehayyirâne tahsîn-hân olmuşdur. Muhâsara bu hâl üzre iken İstanbul’un 
i‘ânesine memur olduğu halde, bir aydan beri muhâlefet-i hava cihetiyle 
Marmara Denizi’ne geçemeyen on beş kadar sefînenin gelmekde olduğu 
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görülünce, Donanma-yı Hümâyûn’dan bir yüz elli kadar büyük ve küçük 
gemiler bunlara sedd-i râh olmak istediler. Hazret-i pâdişâh bu hengâmeyi 
temâşâ için sâhil-i bahre inmiş idi. Düşman gemileri cesîm ve topları mü-
kemmel ve tâifeleri sanatlarında mâhir oldukdan başka, Devlet-i Aliyye 
dahi o zamana kadar donanmaya hiç ehemmiyet vermemiş ve hatta mevcut 
olan gemilerin cümlesi İstanbul’un fethi teşebbüsâtı sırasında Fâtih’in em-
riyle yaptırılmış idi. Onların da kapudânlık makâmında olan Baltaoğlu’nun 
mahâretsizliği münâsebetiyle inşâları kâidesiz ve su kesimleri az olduğu 
gibi içlerinde dahi lüzûmu kadar top ve tâ’ifesinde denize alışık adam yok 
idi. Bu hâl ile muhârebeye ibtidâr eder etmez rû-yı deryâyı düşmanın her 
dürlü mermiyyâtı kaplamış ve bâ-husûs neft şişelerinin dökdüğü ateş su 
üzerinde yüzmeye başlamış olduğundan, bu su‘ûbet ve âb u âteşin temâşâ-
yı imtizâcından asâkirce hâsıl olan dehşet, sefâyin-i Osmâniyye’ye gûyâ 
hayretle donmuş gibi bütün bütün hareketten alıkoydu. Yalnız dalgaların 
sevkiyle iki gemi yerlerinden oynadı. Onlar da birbirine çarparak ateş al-
dılar. Fâtih nefsindeki marifet ve askerindeki mekârim-i ahlâka güvenip 
de, elinde olan ufak bir devletle bütün Avrupa’ya meydan okumuş iken, 
donanmasının yirmide biri makâmında bulunan birkaç sefîne ile uğraşa-
madığını görünce, galeyân-ı hiddetle serâpâ bir âteş-pâre-i gazab kesilerek 
hemâm berk-i cihân gibi süvâr olduğu küheylân ile denize atıldı ve bu 
temâşânın te’sîriyle donanmaya fevkalâde bir gayret geldiğinden, düşman 
gemileri üzerine bir şiddetli hücûm daha icrâ olundu. Fakat galebe, sefâyin-i 
Osmâniyye’nin kesreti ve fedâkârâne gayretiyle hasmın mahâreti beyninde 
mütereddid iken, Rumlar’a müsait ve gâyet kuvvetli bir rüzgâr zuhûr et-
mekle, zikr olunan beş sefîne donanmanın arasından kemâl-i süratle 
[s.192] güzâr ettiler. Bu sırada mahsûrlar dahi Sarayburnu ile Galata ara-
sında olan zinciri gevşettiklerinden, birbirini müteâkib Haliç’e dâhil oldu-
lar. Halil Paşa bu muvaffakiyyetsizlik üzerine yine meydan bularak, şehre 
böyle birtakım iâneler daha gelebileceğinden ve o takdîrde hâl müşkil ola-
cağından bahisle pâdişâhı kabûl-i sulh için irzâya kalkışdı ise de Fâtih, 
paşanın hâlini ve bu türlü desâyisin hakîkatini daha birinci defaki saltana-
tından dûr olduğu zaman pek acı tecrübelerle öğrenmiş olduğuna mebnî 
müşâveresini hamiyyet ve marifetlerine itimâd ettiği Zağanos Paşa ve Mol-
la Gürânî ve Akşemseddin gibi birkaç uzamâya hasr ile teşebbüsünde sebât 
eyledi. Amma bâlâda ta‘rîf olunan «kişver-güşâ»nın yanması ve donan-
manın düşman gemilerini men edememesi ve bunca himmetlerle i‘mâl 
ettirdiği büyük toplara bile istihkâmât-ı mevcûdenin mukâvemet edebil-
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mesi kendisini de biraz endişeye düşürmüş idi. Böyle suûbet hengâmlarında 
acezenin kârı fütûr ve e‘âlînin ise taharrî olduğundan, Fâtih bir zaman 
Haliç’in zincirini kırmaya çare aradıktan ve ondan dahi me’yûs olduktan 
sonra yine en büyük muîni olan kuvve-i ilm ü irfânının kerâmetine 
mürâcaatla, tavk-ı beşerin hâricinde görünecek bir tedbîrin ihtiyarına kal-
kışarak harîtalarını bizzât tertip ettiği bir tarîk üzerinden Dolmabahçe’den 
Kasımpaşa’ya bir kızak inşâ ettirdi ve intihâb ettiği yetmiş kadar sefînenin 
yelkenlerini küşâd ettirerek ve Galata tarafında ne kadar insan ve hayvan 
var ise nakl hizmetine tayin eyleyerek, bir gecenin içinde bin türlü ikdâmât 
ile cümlesini birden Haliç’e inzâl ettirdi. Mahsûrlar böyle dağları taşları 
deryâya tahvîl eder yolda bir hârikanın temâşâsıyla, bi’t-tab‘ mübtelâ ol-
dukları hayretten kurtulunca sefâyin-i vârideyi yakmaya kalkıştılar ve bu 
yolda birkaç kere pek fedakârâne hücûmlar da ettiler. Ancak her dürlü 
teşebbüsât-ı harbiyye ve desâyis-i hafiyyeyi pâdişâhın idrâk ve ihtiyâtından 
kurtarmak muhâle yakın bir şey olduğundan, maksadlarını fi‘le çıkarama-
dılar. Fâtih ise Galata’dan karşıya şimdiki sallar tarzında birbirine merbût 
variller üzerinden asker geçecek ve top kaldırabilecek bir de köprü inşâ 
ettirmeye başladı. Rumlar köprünün hitâmından sonra yine ihrâk teşeb-
büsünü tekrar ettiler. Yine pâdişâhın ihtiyatını tecrübeden başka bir şey 
kazanamadılar. Nihâyet zincirin dâhilinde ve muhâfazası hizmetinde mev-
cut olan yirmi beş kadar gemiler tarafından sefâyin-i Osmâniyye ile köp-
rüye bir zarar îrâs etmek tasavvurunda oldukları haber alınmakla, Fâtih 
Haliç’te olan filonun emniyeti için Rum gemilerinin ihrâkına azm eyledi. 
Ancak şimdiki Beyoğlu’nun bulunduğu mevkide olan Zağanos Paşa ordu-
sundan başka bir yerden bunları topa tutmak kâbil değil idi. Oradan atı-
lacak gülleler ise bi’z-zarûre Galata’nın istihkâmât ve ebniyesine dokuna-
cağından ve halbuki Galata Cenevizler’in elinde bulunarak, onlar da ahd-i 
pâdişâhîde olduklarından, fırka-i bahriyemizi mevcut olan toplarla düş-
manın tasallutundan vikâyeye imkân bulunamadı. Fâtih ki her muhâtarada 
bir üstâd ve her ihtiyaçta bir vesîle-i îcâd bulmak hasâyısından idi. Bu 
mahzûrun def ‘i için yine kenz-i lâ-yüfnâ-yı irfânına mürâcaatla tertip et-
tiği hesap üzerine, mukavves gülle atar birtakım toplar yaptırmak tedbiri-
ni buldu ve bu topların biriyle bizzat nişan alarak, ikinci güllede bir Rum 
sefînesini gark eyledi. İşte pâdişâhın Haliç’teki sefâyin ve köprüyü 
muhâfaza için fiile çıkardığı bu ihtirâ, şimdi topçuluk fenninin en mühim 
erkânından olan humbara usûlüne esas olmuştur. Bahren bu teşebbüsât ile 
iştigâl olunduğu sırada, kara tarafında kalenin dört burcu tahrpi edildi ve 
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asâkir-i Osmâniyye’nin gayret-i fedâkârânesiyle hendeğin heman nısfı dol-
duruldu; fakat yine duvarlarda güzâra kâbil bir rahne açılamadı. Çünkü 
duvarların rasânet-i fevkalâdesi cihetiyle atılan güllelerin [s.193] tesiri 
yıkmak değil, delmekten ibaret idi. Nihâyet padişah Topkapı ile Edirne-
kapısı beyninde tensip ettiği bir duvarı âdî toplardan birkaç batarya ile beş 
on günler bir hat üzerine döğe döğe gevşettikten sonra büyük toplara ateş 
verilmesini emr etmekle, yanardağ patlamış gibi bir tarrâka-i kıyâmet-
nümûn ile dağ parçası büyüklüğünde atılan güllelerin birbirini müteâkib 
birer mücessem zelzele gibi vürûdu duvarı yerle yeksân etmişti. Bunun 
üzerine Fâtih, imparatora bir kerre daha kalenin teslimini teklif ettikten 
ve yine cevâb-ı redd aldıktan sonra muhâcemeyi fermân eyledi. Fakat o 
gün yine fetih müyesser olamadı. Pâdişâh da açılan rahnenin hasım tara-
fından termîmine meydan kalmamak için her tarafda meşaleler ve hatta 
mızraklar ucuna varınca mumlar yaktırarak muhârebeden el çekmedi. 
Ordu-yı Hümâyûn kesret-i ziyâdan bir hale gelmiş idi ki ertesi gün 
zuhûruna intizâr olunan fethin hemân o geceden şehr-âyinine başlanılmış 
zann olunurdu. Sabah olunca pâdişâh ber-mu‘tâd askerini istıshâb ile ön-
lerine ateş, yanlarına altın saçarak yine muhâcemeyi küşâd eyledi. Bu 
hengâme-i kıyâmet-âşub birkaç saat devam ettikten sonra Asâkir-i 
Osmâniyye karadan Haliç’ten kendi naaşlarıyla hendek dolduracak mer-
tebelerde gösterdiği gayret sayesinde kale feth olundu. [Netâicü’l-vukûâtta 
elli üç gün muhâsara ile, sekizyüz elli yedi senesi Cümâdilâhiresinin yirmi 
yedinci Salı günü anveten feth ü teshîr olunduğu mezkûrdür.] 

Cenevizler elinde bulunan Galata ile Rumlar’da kalmış olan Silivri 
ve Bugados ise, şehrin zabtını müteâkib istîmân eyledi. Hazret-i pâdişâh 
İstanbul’a bir âlây-ı muzafferiyetle dühûl ederek, imparatorun ikâmet-
gâhı olan eski saraya nüzûl edince, binânın zînet ve cesâmetiyle beraber 
bir vahşet-âbâd-ı hîç-â-hîçe döndüğünü müşâhede ile bî-ihtiyâr gözlerin-
den yaş dökülmeye ve lisanında:

Bûm-ı nevbet mîzened ber-târem-i Efrasiyâb
Perde-dârî mî koned der-kasr-ı kayzer ankebût

beytini tekrar etmeye başladığı meşreb-i hakîmânesinin delâilinden ol-
mak üzre tarihlerde îrâd olunan vekâyidendir. Fâtih İstanbul’da yalnız 
yirmi gün kadar ikâmet ederek, bu müddet içinde bir taraftan Galata’nın 
karaya doğru olan duvarlarını yıktırmak ve İstanbul istihkâmâtın tamir 
ettirmek ve Karadeniz yalısından beş bin kadar hâne nakliyle şehrin ima-
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rını tezyîd etmek gibi tedâbîr-i siyâsiyye ile iştigâl eylediği sırada bir ta-
raftan dahi himmet-i ulviyyesini adl u merhamet cihetlerine atf ederek 
Hıristiyanlar’ın hürriyet-i mezhebiyyesini ilan ile Rum Patrikliği’ni ibkâ 
eyledi ve esir düşen ekâbir-i memleketi, bedellerini hazîneden vererek 
âzâd ettirdi. Evrâk-ı Perişan’ın kelâmı burada tamam oldu.

Netâyicü’l-Vukûât’ta Fâtih hazretleri on sekiz gün kadar İstanbul’da 
ikâmet eyledikten ve Silivri ve Bugados gibi nevâhiyi dahi taht-ı 
hükûmete aldıktan sonra tamir-i kale ve tanzîm-i memleket husûslarını 
Karıştıran Süleyman Bey’e bi’t-tevdî, Edirne’ye avdet eylediği mezkûrdür. 
Badehû sekizyüz elli altı târihinde Sırbiye memâlikinden Sivricehisâr ile 
Semendire’yi ve Edirne dâhilinde vâki İnöz kasabasıyla Taşözü Adası’nı 
ve sekizyüz elli dokuzda yine Sırbiye memâlikinden Novaberde ve emsâli 
memleketleri ve sekiz yüz altmış iki târihinde Mora’ya azîmetle ibtidâ 
Felke ( ) ve Gördös ve Yakova ve Tokmak kaleleri feth u teshîr ve 
tevâbiiyle Ballıbadracık istirdâd olunduğu ve daha emsâli birçok kılâ‘ın 
Edirne’den hareketle feth u teshîrine himmet buyurulduğu mastûr-ı 
sahâyif-i tevârîhdir.

Mevlânâ Fahreddîn-i Acemî Hazretlerinin, Tâife-i Dâlle-i 
Hurûfiyye’den Olan Fazlullah-ı Tebrîzî Etbâından Bazıları Hakkında 
Edirne’de İcrâ Eylediği Mücâzât-ı Şer‘iyye Beyânındadır.

[s.194] Tâife-i Hurûfiyye’nin reîs-i dalâlet-enîsi Fazl-ı Tebrîzî’nin 
esâsı hulûl üzerine mebnî olan mezheb-i bâtılına zâhib birtakım herifler 
hıtta-i İrâniyye’den memalik-i Osmâniyye’ye gelerek, bir tarîk ile Ebu’l-
feth Sultân Mehmed Hân ibni Murâd Hân-ı Sânî hazretlerine hulûl ve 
iltifât-ı bî-gâyât-ı cihân-dârîlerine nâiliyyetle beraber envâ-ı i‘zâz ü ikrâm 
ile Dârussaâde’ye dühûl ederek eşbâ‘ u etbâıyla mazhar-ı hüsn-i kabul ol-
muşlar idi. Bu habislerin günden güne tab‘-ı şâhâneyi kendi mezheblerine 
temâyül sadedinde bulunduklarını vezirazam Mahmud Paşa hissederek 
kemâl mertebe bî-huzûr ve pâdişâhın bunlara fart-ı meyline mebnî hak-
larında söz söylemeye cesâret edemediğinden dûçâr-ı pençe-i ye’s ü fütûr 
olmuş idi. Bu mâcerâyı mezîd-i salâbet-i dîniyyesine itimâdı olan müftiyü’l-
enâm Mevlânâ Fahreddîn-i Acemî hazretlerine nakl ü hikâye eyledikde, 
müşârun-ileyh melâhide-i mebhûsenin itikâd-ı dalâlet-itiyâdlarının künhü-
ne vâkıf olmak için tefevvüh eyledikleri kelimât-ı bâtılalarını bizzât istimâ 
etmek istedi. Mahmud Paşa hazretleri hânesinde derhâl bir ziyâfet tertip 
ederek Hurûfîler’i davet ve esnâ-yı mükâlemede mezheb-i bâtılalarına ez-
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dil ü cân meyelânını îmâ ve işâret eylemesiyle, bunlar mezheb-i bâtıllarına 
müteallik kelimâtı ber-tafsîl takrîre bed’ u mübâşeretle, neticesi hulûle 
müncer olduğu tahakkuk ederek Mevlânâ Fahreddîn hazretleri ziyafet ve-
rilen odanın bir münâsib mahallinde evvelce ihtifâ etmiş bulunduğundan, 
istimâ‘ eylediği kelimât-ı bâtıladan kendisini gayret-i hak istîlâ etmekle, 
gizlendikleri mahalden envâ‘-ı sebb ü şetm ile dışarıya çıktığını melâine-i 
merkûme müşâhede edince, kemâl-i havf ü haşyetlerinden sahâbet-i 
pâdişâhîye dehâlet için sarây-ı hümâyûna doğru firâra müsâraat ettiler ise 
de mevlânâ-yı müşârun-ileyh arkalarından Dârussaâde ardında yetişip 
cümlesini der-dest ettirdi. Bu hâlin mûcib olduğu şemâtet ve vâveylâ üze-
rine zât-ı şâhâne dahi melâhide-i merkûmeyi himâye buyurmadıklarından, 
mevlânâ-yı müşârun-ileyh bunların cümlesini sürükleyerekden Üçşerefeli 
Câmi-i şerîfine getirdi ve minarelerde müezzinler nidâ ettirip, câmi-i şerîf 
derûnuna lebâleb toplanmış olan cemâat-i kesîre huzûrunda minbere çı-
kıp, şu Hurûfî denilen mülhidlerin itikâdları neden ibâret bulunduğunu 
ve bunun nasıl bir küfr-i mahz idüğini gâyet fâzılâne bir sûrette cemaate 
şerh ederek, nihâyet bunların âhirette dûçâr olacakları azâb-ı nârın mu-
kaddimesi olmak üzre ateşe yakılmalarını re’y etmişler. Ve bu husûsa iânet 
edenlerin sevâb-ı azîm ile müsâb olduklarını halka i‘lâm ve ifhâm eylemişler 
idi. Nihâyet bütün cemaatin kanaat-i tâmmesiyle câmi-i şerîften musallâya1 
yani namaz-gâh sahrâsına götürüp orada bir ateş yakmışlar ki, bu ateşi üf-
ler iken, Fahreddîn-i Acemî hazretlerinin sakalının yanmış olduğu dahi 
tercüme-i Şakâyık’ta musarrahtır. Tamam ateş gereği gibi alev aldıktan son-
ra Hurûfîler’in reisi olan herifin başı bu ateş üzerine tutularak ihrâk-bi’n-
nâr edilmiş ve etbâının kafaları kestirilmiştir.

Cennet-mekân Fâtih Sultân Mehmed Hân Hazretleri Cânibinden 
Şehzâdeleri Sultân Bâyezîd ile Sultân Mustafa’nın Hitânlarının İcrâsı 
İçin Edirne Kurbunda Adaçayırı yani Adaiçi Nâm Mahalde Tertip 
Buyurulmuş Olan Sûr-ı Hümâyûn Beyanındadır.

[s.195] Sekizyüz altmış bir senesinde idi ki şu köhne cihânın 
subh-ı safâ-yı nev-cüvânîsi olan mevsim-i bahâr hulûl etmekle 

1  Musallâ, nâm-ı diğerle “namaz-gâh” denilen mahal, Hadîka-i Sultânî kurbunda ve Tekyekapı ile Çu-
kurçayır nâm mevki‘ miyanında kâ’in ve sarây-ı hümâyûn derûnunda (Cihânnümâ) demekle meşhûr 
olan kasr-ı âliye nâzır bulunan mahal olup câmi‘-i şerîfe mâşiyen bir çâr-yek (çeyrek) mesâfede 
ve şehrin kenarında vâki‘dir ve el-yevm harâbesi müşâhede olunmaktadır. Taşlık Câmi‘-i şerîfi 
civârındaki musallâ ile Edirne hâricinde İstanbul Câddesi üzerindeki Hacılar Ezânı denilen namaz-
gâh başkadır. Mufassal’da ihrâk vâk‘asının Üçşerefeli Câmi‘-i şerîfinin musallâsında vukû‘ bulduğu 
beyân edilmiş ise de yanlıştır. (A.B.)
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 2 sırrı tezâhür ederek, rûy-ı arz serâpâ kesb-i tarâvet 
etmiş ve bâ-husûs Edirne havâlisi üzerinden cereyân eden enhâr-ı selâsenin 
bahşâyiş-gerdesi olan rûhâniyyet-i husûsiyye ile nümûne-nümâ-yı riyâz-ı 
cennet olmuş idi. Şu âvân-ı sa‘d-iktirânda zîr-i destân-ı hümâyûnlarına bir 
sûr-ı meserret-nümûn göstermek üzere pâdişâh-ı âlî-câh Ebu’l-feth Sultân 
Mehmed Hân tâbe serâhü hazretleri icrâ-yı sünnet-i seniyye-i Hazret-i Mu-
hammediyye niyyet-i hâlisasıyla, şehzâdeleri Amasya mutasarrıfı Sultân 
Bâyezîd ile Manisa hâkimi Sultân Mustafa’yı pâyitaht-ı saltanat olan 
Edirne’ye davet etmiş ve civâr-ı şehirde «Ada» nâmıyla şöhret-şiâr olan 
mevki-i dil-güşâ dahi mahall-i sûr-ı pür-sürûr ittihâz edilerek haymeler, 
sâyebânlar ikâmesiyle âdetâ bir memleket şekline konulmuş idi. Memâlik-i 
mütecâvireden fevcâfevc vürûd eden düğüncülerin izdihâmı o dereceye 
varmış idi ki, düğün mahalli binlerce dönüm arâziden ibaret olduğu halde 
iğne atsan yere düşmüyor idi. Sûr-ı hümâyûna mübâşeret olunduğunun 
birinci günü kemâl-i fazl u irfân ile mümtâz-ı emâsil ve akrân olan Mevlanâ 
Fahreddîn-i Acemî ve Mevlânâ Tûsî ve Mevlânâ Hızır Bey ve Mevlanâ 
Şükrullâh ve emsâli ulema-yı izâm ve mevâlî-i kirâm mahall-i sûra davet 
olunup, erzân buyurulan müsâade-i seniyye üzerine müşârun-ileyhim 
hazerâtı otâğ-ı hümâyûnda huzûr-ı pâdişâhîye dühûl ederek yemîn ve 
yesâr-ı husrevânelerinde alâ-kadr-i merâtibihim kâ‘iden saff-beste-i mevki-i 
ihtirâm ve her biri yegân yegân mazhar-ı iltifât-ı pâdişâh-ı enâm oldular. Bu 
meclis-i meymenet-enîsde evvelen bazı mübâhase-i ilmiyye cereyân ettik-
ten sonra, mücevvidîn bir tarz-ı bihîn üzre tilâvet-i Kur’ân-ı Azîmü’ş-şân ile 
sımâh-ı sâmi‘îni tezyîn edip, müteâkiben na‘t-hânân, mânend-i andelîbân-ı 
hoş-elhân nu‘ût-ı şerîfe-i Nebeviyye kıraatine mübâderetle, otâğ-ı pâdişâhî 
nümûne-nümâ-yı ravza-i cinân oldu. Badehû it‘âm-ı taâm irâde buyurul-
makla, et‘ime-i nefîsenin kesreti ve hulviyyâtın vefreti hasebiyle, bakıy-
yesinden birçok ahâlî ve fukarâ dahi intifâ‘ eylediler. Ve daha sonraları 
ulemâ-yı izâm hazerâtına hila‘-ı fâhire iksâ ve mâ-adâsına atiyyeler i‘tâsıyla 
mazhar-ı i‘zâz ve ikrâm olup, o günkü cemiyet tamam ve suver-i meşrûha 
ile miskiyyü’l-hitâm oldu. Ferdâsı gün meşâyih-i kirâm mezîd-i ihtirâm ile 
davet olunup, onlar dahi akd-i mecâlis-i zikr ve tevhîd ile mahall-i sûru pür-
sürûr ederek, atâyâ-yı vefîreye nâiliyyetle mesrûr oldular. Badehû vüzerâ 
ve ümerâ ve hulefâya ve zâbitân-ı askeriyyeye ve ahâlî-i beldeye sırasıy-
la ziyâfetler keşîde olundu. İşbu sûr-ı meymenet-mevfûr envâ‘-ı sürûr ve 

2 Rum Suresi/19
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hubûr ile tamam bir ay miktarı devam ettikten sonra emr-i mesnûn-ı hitân 
ihtitâm bulmakla, şehzâdeler yine eyâletlerine iâde ve i‘zâm kılındılar. Bu 
bâbda Kastamonu hâkimi İsmâil Bey’e irsâl buyurulan nâme-i hümâyûnun 
sûreti âtîde (469) sahifede (12) numara ile mukayyeddir.

Harîk ve Savâik

Tâcü’t-Tevârîh beyânınca sekizyüz doksan dört senesi Cümâdi-
lûlâsının birinci Perşembe gecesinde Edirne’de Eski Câmi önünde muh-
tesib dükkânından ateş zuhûr etmekle, Haffâflar ve Alacacılar Çarşısı’nın 
nihâyetine varınca imâretten eser kalmadığı ve sekizyüz doksan beş senesi 
Recebinin birinci Perşembe gecesinde de İshak Paşa Mahallesi ki nâm-ı 
cedîdi Kuşcu Doğan Mahallesi’dir, bi’t-tamâm yanıp, etrâfa dahi sirâyetle 
hasârât-ı külliye müterettib olduğu ve mâh-ı mezkûrün yirmi dördüncü 
gününde ki mâh-ı Temmuzun dördüncü Cuma günü idi, Edirne’de hey-
betli sâikalar peydâ olup, yedi yerde zarar-ı azîm eylediği anlaşılmakta ise 
de, tafsîlâtına dest-res olunamamıştır.

Vukû-ı Zelzele-i Azîme Ve Barân-ı Tûfân-Nişân

Dokuzyüz on beş senesi Cümâdilûlâsında ve alâ-rivâyetin Rebiulahi-
rin yirmi beşinci Salı gecesi zemîn ü âsumân mütezelzil ve mekîn ü mekân 
mütebeddil olup, kırk beş gün ale’t-tevâlî [s.196] yer deprendi. Halk örtü 
altına giremeyip, bahçelerde ve açık yerlerde yattılar. Mücerred zelzele 
İstanbul’da değil etrâf memâlikde ve Edirne’de birçok evler yıkıldı. Sultân 
Bâyezîd Hân-ı Sânî hazretleri Edirne şehrine geldiler. Hikmet-i Hudâ 
sene-i mezbûre Recebinin dokuzuncu gecesi Edirne’de garîb bir zelzele ve 
mâh-ı Şabânın üçüncü günü evvelkilere muâdil korkunç bir zelzele daha 
zuhûra geldi ki âlem hayrette kaldı. Ve mâh-ı mezbûrun on dördüncü günü 
bir acîb bârân-ı tûfân-nişân nâzil olup, Tunca Nehri emsâli görülmedik 
sûrette şiddetle feyezân ve birçok binâ ve süknâları harap ü vîrân ve hâkile 
yek-sân eyledi. Bu hâl-i melâlet-iştimâl hakîkaten nümûne-nümâ-yı tûfân 
idi. Bu vekâyiin indifâından sonra hazret-i pâdişâh ayak dîvânı emr edip, 
a‘yân-ı devlet ve erkân-ı saltanat dîvân-ı hümâyûna cem‘ oldukda, pâdişâh 
hazretleri dahi serîr-i saâdetlerine bade’s-suûd vüzerâ ve ümerâya hiddet 
ile hitap ve itâb edip buyurdular ki, zulm ü fesâdınız  ve cevr-i bî-dâdınız 
elinden mazlûmların dûd-ı âhı bâis-i gadab-ı ilâhî olmuştur. Zulmünüzün 
semeresidir ki zuhûr eyledi deyip, her birini tekdîr ü âzâr ederek badehû 
harab olan İstanbul Hisârı’yla sâir münhedim olan mahallerin tamîr ü 
termîmi için müşâvereye mübâşeret kılındı. Kezâ fî Tarih-i Solakzâde.
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Sultân Selîm-i Kadîm Hazretlerinin Sıla-i Rahm Etmek Üzre 
Edirne’de Rikâb-ı Hümâyûndan İstîzân İçin Kefe’den Kâsıd İrsâliyle 
Pederleriyle Mülâkât Ümîdinde İken Erbâb-ı Tezvîrin Telbîsleriyle 
Sûret Bulan Harb ü Cenk Husûsunda Vâki Olan Havâdis-i Acîbedir.

Sultân Selîm-i kadîm hazretleri ki “Yavuz” lakabıyla meşhûrdur. 
Vüs‘at-i âmâl ve ulüvv-i himmet ve hasâil-i kahramânîsi Osmanlı târihinin 
en parlak, en şanlı sahîfelerinden birini teşkîl eylemektedir. Cennet-mekân 
Sultân Bâyezîd Hân-ı Sânî hazretleri, sinnlerinin tezâyüd etmesi ve büyük 
şehzâdeleri Sultân Ahmed’in dâire-i devlette olan taraftârları münâsebet 
düştükçe saltanatın efendilerine terki için ihtardan geri durmaması, 
hazret-i pâdişâhın kalbinde bayağı bir meyelân hâsıl etmekle, müşârun-
ileyhi velîyy-i ahd edip, taht-ı saltanata iclâs eylemek tasavvurlarının 
hayyiz-i fiile îsâli kuvve-i karîbeye gelmiş idi. O sırada Trabzon sancağı 
mutasarrıfı olan Sultân Selîm hazretleri, pederlerinin birâderleri Sultân 
Ahmed hakkında olan işbu tasavvurlarını istihbâr etmeleriyle İstanbul’a 
bâ-arîza-i mahsûsa adam gönderip, şehzâdeleri Süleyman Şâh için 
Trabzon’a kurbiyyeti olan Şebhâne Karahisârı sancağını istid‘â eyledi. 
Arîzaları bi’l-vusûl pâye-i serîr-i a‘lâya arz olundukda, Sultân Ahmed taraf-
tarları Karahisar sancağının Sultân Ahmed’in makarr-ı hükûmeti olan 
Amasya’ya kurbiyyeti münâsebetiyle şâyet rızâ olmayacağından bahisle 
keyfiyyetin kendisinden isti‘lâmı tensîb edilip, adem-i kabul cevabı vürûd 
etmekle diğer münâsib bir sancağın lüzûm-ı arzı hakkında şeref-sünûh ve 
sudûr buyurulan fermân-ı hümâyûn üzerine Bolu sancağını istediler. 
Sultân Ahmed oranın dahi pâyitahtına kurbiyyetini ve güzergâhta bulun-
duğunu der-miyânla ona dahi rızâ-dâde olmadığından, Bolu’dan başka bir 
sancağın intihâbı lüzûmunu âmir, ısdâr buyurulan irâde-i seniyyeye mebnî 
vâki olan talebleri üzerine Kefe sancağı inâyet buyuruldu ise de pâyitahtta 
bulunan taraftarları Sultân Ahmed’i serîr-i saltanata iclâs edeceklerini 
Sultân Selîm’e ihbâr etmeleriyle, Trabzon’dan derhâl kat‘-ı rişte-i alâka ede-
rek, bahren mahdûm-ı mükerremleri Süleyman Şâh’ın makarr-ı hükûmeti 
olan Kefe’ye vusûl ve Frenkkale demekle meşhur olan sarây-ı safâ-efzâya 
nüzûl ile bir müddet meks ü ârâmdan sonra sıla-i rahm etmek üzre rikâb-ı 
hümâyûna rû-mâle istîzân için Kefe’den bâ-arîza-i mahsûsa südde-i saâdete 
kâsıd irsâl eyledi. Sultân Ahmed’in dâire-i devlette olan hevâ-dârları 
[s.197] Sultân Selîm’in o niyâzından kemâliyle ürktüğünden, pâyitahta 
men‘-i dühûlüne dâir ittihâz olunan tedâbîr neticesi olmak üzre şehzâdenin 
arîzasına, “südde-i saâdet’e gelmeyi istirhâm eylemişsin. Ancak size ruhsat 
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verilirse birâderlerin dahi gelmeyi arzu ederler. Bunların her biri yerlerin-
den hareket ettiği takdîrde memâlikde âşûb u fitne zuhûr eder. Binâen-
aleyh buraya gelmenizde mahzûr vardır. Anadolu’da hangi sancağı isterse-
niz, iki sancak size tevcîh olunsun” meâlinde bir cevâb-name-i hümâyûn 
tastîr ettirilerek, şehzâdeyi bu azminden men için o asrın meşâhîr-i 
ulemâsından “Sarıgezer” demekle maruf olan Mevlânâ Nûreddin huzur-
larına gönderdiler. Mevlanâ-yı müşârun-ileyh hâmil olduğu emr-i 
hümâyûnu Sultân Selîm’e i‘tâ edip, bade’l-mütâlaa şu vechile hitâb-ı 
müstetâb etmişlerdir ki, Mevlânâ: “ibâd-ı Hakk’dan bir abd, on onbeş yıl-
dan beri peder-i büzürg-vârını görmese, sıla-i rahim ki vâcibâttandır, 
evâmir-i aliyye-i İlâhiyye’ye inkıyâd için ol abd sıla-i rahma azîmet eylese, 
şer‘an onu men câiz midir? senden istiftâ ederim” dedikde ol merd-i fâzıl 
dahi şer‘an kimse mâni olmaz diye cevap verince, Sultân Selîm mâdam ki 
bu emr meşrû olup, bi-hasebi’ş-şer‘ memnû‘ değildir seni niçin gönderdiler 
ve sen ne için geldin yollu muâhezâta ibtidâr etmesiyle molla, mülzem 
olup, keyfiyyeti atebe-i Bâyezîd Hânîye arz ve i‘lâm ve alacağı hüsn-i icâzet-i 
hümâyûnlarını hâk-i pâ-yı ulyâlarına iş‘âr ve ifhâm edeceği mevâid-i 
cemîlesiyle avdet ve vukû‘ı hâli atebe-i ulyâya arz ve hikâyet eylemesiyle 
Hazret-i Selîm’in bâb-ı saâdet meâba gelmesine hüsn-i icâzet erzân buyu-
ruldu. Ancak beri tarafın galebe-i nüfûzuyla, Sultân Bâyezîd bu defaki 
cevabını da Anadolu’da iki sancak teklîfine hasr etmesinden dolayı Sultân 
Selîm pederine bi’l-vâsıta merâmını ifhâmdan âciz kalmakla, artık herçi 
bâd-âbad diyerek, bizzât nâil-i mülâkât olmak emeliyle Kefe’den kalkıp, 
ağırlığını bahren Ahyolu’ya irsâl ve kendisi dâiresi halkını bi’l-ıstıshâb 
Kırım’a muvâsalatlarında, Kırım hânı Mengli Giray Hân tarafından 
ta‘zîmât ve tekrîmât-ı fâika ile bade’l-istikbâl, Özi Suyu’ndan Akkirman’a 
mürûr ve badehû Tuna’dan Silistre cihetine ubûr ile Dersaâdet’e azîmete 
isti‘câl eyledi. Vaktâ ki vukû‘-ı hâl Silistre valisi Kasım Bey tarafından bâb-ı 
devlete arz olundu; bu haber Sultan Ahmed taraftarlarını pençe-i ızdırâba 
dûçâr etmekle, şehzâdeye bin dürlü sû-i niyyet isnâd ederek Hazret-i 
pâdişâhı Rumeli askerini cem etmek için tahrîk eylediklerinden hemân 
Edirne’ye tevcîh-i veche-i azîmetle emr-i muhâfazasında sühûlet olan Ada 
nâhiyesine nüzûl ve ikâmet buyurdu. Şehzâde Sultân Selîm dahi Edirne’nin 
diğer cihetinde vâki Çukurçayır nâm mahalle muvâsalat eylemiş idi. Bazı 
tarihlerde İstanbul’da vukû bulan zelzele-i azîmeden dolayı harape-zâr olan 
mahaller inşa ve imar edilinceye değin hazret-i pâdişâh Dimetoka Sarayı’na 
nakl edip Edirne cihetine badehû azîmet buyurdukları mezkûrdür. Şehzâde 
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hazretleri, pederleri tarafından mukaddemâ Mevlana Nûreddin ile gelen-
lerden yanında tevkîf ettiği bir zâtı irsâl ile taraf-ı hümâyûna inkıyâdını ve 
maksadı mücerred bir kerre pederini görmekten ibâret olduğunu arz et-
mekle, pâdişâha da arzû-yı mülâkât istîlâ etmiş iken Sultân Ahmed taraf-
tarları envâ‘ı hiyel ve desâyis ile niyyetlerini tahvîl ettiler. O sırada Hazret-i 
şehzâde Ordu-yı Hümâyûn’un karşısına nüzûl eylemiş idi. Pederleri tara-
fından muntazır olan muâmele-i müşfikâne mukâbilinde ordunun harbe 
âmâde olduğunu müşâhede edince, dâiresi halkından ağzı söze yakışır 
birini huzûr-ı hümâyûna gönderip, şehzâdeden aldığı talîmât mûcibince 
rikkat-âmîz ifâdât ile arz-ı hakîkat-i hâl eyledikde, dîde-i hasretlerini hüzün 
istîlâ ederek ciğer-pâreleriyle mülâkât arzûsunda bulunmuşlar ise de, dâire-i 
devletteki husamâsı iki hasretin visâline mâni oldular. Binâen-aleyh 
Hazret-i pâdişâhın kalbinde hâsıl olan teessürât işi reng-i âhara tahvîl ey-
lediğinden, mülâkâttan [s.198] başka her ne mesuliyetleri var ise is‘âf bu-
yurulacağını ihbâr için Mevlânâ Nureddin be-tekrâr şehzâde nezdine 
gönderildi. Mevlânâ-yı müşârun-ileyh îfâ-yı vazîfe-i risâletle südde-i 
saâdete avdet ederek hazret-i şehzâdenin mehâsinini ta‘dâd ile beraber kazâ 
etmek için Rumeli sancaklarından birisinin ihsân buyurulması istid‘âsında 
bulunduklarını arz etmiş ve bunun üzerine hazret-i pâdişâh yine mülâkâta 
iştiyâk göstermiş ise de müyesser olmadı. En sonra Sultân Selîm’in vâki 
olan talebi üzerine uhdesine Vidin ve Alacahisâr sancakları inzımâmıyla 
Semendire sancağı tevcîh ve birçok at ve gılmân vesâir hedâyâ-yı nefîse 
irsâliyle taltîf buyurdu ve kendilerinden sonra evlâd ü kirâmlarından hiç 
birini veliaht etmeyip, saltanatı meşiyyetu’llâha havâle eylediklerini mü-
beyyin bir de ahid-nâme gönderdi. Sultân Selîm’in şu sûretle iltifât-ı 
şâhâneye mazharıyyeti, a‘dâsına girân geldiğinden, Şahkulu ahvâlini ber-
taraf ederek bir saat evvel İstanbul’a yetişmesini Sultan Ahmed’e ihtâr et-
mişler idi. Sultân Selîm vukû-ı hâli istihbâr etmesiyle Semendire tarafına 
azîmetlerini tehir ile bir müddetcik Edirne havâlîsinde meks ü ârâm etmiş 
ve bu sırada Sultân Bâyezîd Hân vüzerâsından âzürde-hâtır olan birçok 
kimseler Sultân Selîm’in bayrağı altına ictimâ eylemiş idi. Sultân Ahmed 
havadârları olan vükelâ, Sultân Selîm’in eyâletine hareketini ta‘cîl için 
istihsâl eyledikleri irâde-i seniyyeyi kendisine tebliğ etmeleriyle, biraderi 
Sultan Korkud, eyâleti olan Teke sancağını terkle Manisa’ya gelmiş, Teke 
sancağı Türkmenları bu hareketten bi’l-istifâde Elmalı karyesinde sâkin 
rüesâ-yı şî‘a’dan Şahkulu ve bazı tarihlerde Şeytankulu nâmıyla şöhret-gîr 
olan Karabıyıkoğlu Hasan Halîfe nâm mülhidin başına ictimâ ederek bir 
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hâdise-i azîme peydâ ve Korkud’un ağırlığını yağma ettikten başka Kütah-
ya üzerine hücûm ile Anadolu Beylerbeyisi Karagöz Paşa’yı katl u idam 
eylemiş olduklarından, bu işte şayet istihdâmı lâzım geleceğini der-miyânla 
netîce-i ahvâle intizâren tevakkuf ettiğini cevâben beyân eylemiştir. Ancak 
beri taraftan serîan azîmeti lüzûmunu te’kîdden geri durmadıklarından, 
artık çar u nâ-çâr hareket ve Zağra sahrâsına azîmetle orada birkaç gün 
tevakkuf buyurdular. İşbu Anadolu gâilesinden hâsıl olan ye’s ü fütûr, 
pâdişâhın mizâcındaki za‘fı tezâyüd ettirmiş ve saltanatın Sultân Ahmed’e 
tevdî‘i emrinde ellerine düşen fırsatı hiçbir vechile fevt etmemeye çalışan 
vükelâ, envâ‘-ı hiyel ü desâyis ile pâdişâhın meylini Sultân Ahmed’e çevir-
miş iseler de, şu maksadın hayyiz-i fiile husûlü, Şeytankulu meselesinin 
külliyyen indifâına vâbeste bulunmuş olduğundan, Vezirazam Hadım Ali 
Paşa hemân erkân-ı devleti celb ü cem ile atebe-i ulyâda olan asâkirin işe 
yararlarından ve yeniçeri dilâverlerinin güzidelerinden birkaç bin neferini 
müstashiben Edirne’den hareket ve Gelibolu maberinden ubûr ile, sûrette 
birâderi Sultân Korkud gâilesini def etmek ve sîrette pâyitahta yakın bu-
lunmak efkârıyla Amasya’dan kalkıp Ankara’ya gelmiş Sultân Ahmed ile 
bade’l-mülâkât serîr-i saltanatın kendisine teveccüh eylediğini tebşîr ettik-
ten sonra Şeytankulu gâilesini ber-taraf eylemek niyetiyle Sultân Ahmed’e 
veda ederek takiplerine şitâb ve maiyetinde bulunan askerin birçoğunu 
yollarda bıraktığı halde Gölçay ve bazı tarihlerde Gökhanı nâm mahalde 
tekâbül-i saffeyn vâki olup, edilen muhârebede küllî telefât verdikten son-
ra kendisi dahi şehîden ifnâ-yı vücûd eyledi. Ve badehû Şeytankulu da 
mahv ü nâ-bûd oldu. 3  

Ali Paşa'nın şu sûretle inhizâmıyla sermâye-i ömrünün ihtitâmı ve 
o esnâda Karaman vâlisi Sultân Şehinşâh’ın vefâtı peyâmı vâsıl-ı sem‘-i 
hümâyûn olmasıyla, pâdişâhın elem ve ızdırâbı kat-ender-kat tezâyüd et-
mekle, şeref-sâdır olan irâde-i seniyyeleri üzerine erkân-ı devlet sarây-ı 
[s.199] hümâyûnda derhal ictimâ edip müddet-i medîde teâtî-i efkârdan 
sonra Sultân Ahmed’i çabuk elden taht-ı saltanata iclâs etmek noktasın-
da ittifâk-ı ârâ hâsıl olmuş ise de o sırada makâm-ı sadârete gelmiş olan 
Hersekzâde Ahmed Paşa kendi istiklâlini sıyânet için bu tedbiri kabul et-
meyip, Anadolu’daki düşmanın nâ-bedîd olduğunu der-miyânla pâyitahta 
karîb olan Karaman eyâletinin Sultân Ahmed’e ve Semendire sancağının 
Sultân Selîm’e tevcîhiyle işin tatlıya bağlanılması re’yinde bulunarak onun 

3 Hüküm büyük ve yüce olan Allah’a aittir.
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icrâsını arz etmiş ise de Sultân Bâyezîd Hân hazretleri bu ikinci re’yin kabûlü 
hâlinde dağdağa-i saltanatın yine uhdelerinde bekâsı lâzım geleceğini ve hal-
buki kendilerinde o emr-i ehemmi îfâya tâkat ve liyâkat kalmadığını bildiği 
cihetle, her hâlde cumhûrun re’yini tasvîb etmiş ve ümerâ ve erkâna hitâben: 
“Benim pâdişâhlık etmeye mecâlim kalmadı. Saltanatı, ihtiyarım ile oğlum 
Ahmed’e verdim. Bade-mâ pâdişâhınız odur. Bir mânia zuhûr etmeksizin 
iktizâ-yı hâlin hemân icrâsına mübâderet ediniz” buyurdular. Vüzerâ ve 
erkân ibtidâ Rumeli beylerini huzûr-ı hümâyûna getirip ve Sultân Ahmed’e 
gâibâne akd-i bey’at ettirip, isyân etmemek üzre yemin verdirdiler. Ümerâ 
tarafından şu sûretle teminât alındıktan sonra Sultân Ahmed’i getirip tahta 
iclâs etmek vüzerâ ve erkânın ehass-ı âmâlleri olmakla, akd ettikleri ikinci 
meclisde Sultân Bâyezîd Hân hazretleri Edirne’den İstanbul’a avdetle beraber 
Sultân Selîm’e eyâletine avdet etmesi emr olunup, imtisâl etmediği takdîrde 
pâyitaht-ı kadîm olmak mülâbesesiyle Edirne’de münzeviyâne ikâmete icbâr 
kılınması ve Sultân Ahmed’in ilan-ı saltanatından sonra Selîm üzerine asker 
sevkiyle Edirne’den def ve tenkîl edilmesi sûretleri karâr-gîr olarak (917) se-
nesi evâhirinde Sultân Bâyezîd hazretleri bi’l-izz ve’s-saâde İstanbul’a tevcîh-i 
veche-i azîmet buyurdular ve Sultân Ahmed’e mahsûsan adam gönderip 
ahvâli i‘lâm ve maslahatın ehemmiyyetine mebnî bir gün evvel İstanbul’a 
yetişmesini ifhâm eylediler. Sultân Selîm’in dâire-i devlette olan câsûsları 
kendisine vukû-ı hâli ihbâr etmeleriyle derhal Zağra sahrâsından maiyyet-i 
mevcûdesiyle hareket ve üç günde Çorlu kurbunda Uğraş Deresi nâm ma-
halde Ordu-yı Hümâyûn’a mukârebetle, va‘d-i sâbıklarından udûl ile, Sultân 
Ahmed’i iclâsa azîmet ettiklerine sebep ne olduğunu istifsâr için, rikâb-ı 
hümâyûna havâss-ı huddâmlarından Şarabdâr Mustafa Çelebi’yi gönder-
diler ise de, muhâlifîn rikâb-ı hümâyûna vusûlüne mâni olduktan başka 
Sultân Selîm’in hal ve iclâsı için otuz bin güzîde askerle geldiğini huzûr-ı 
hümâyûna i‘lâm ve erbâb-ı nifâk mukâtele etmek üzre kemer-beste-i ittifâk 
olarak o sırada istihsâl eyledikleri fermân ile maiyet-i şâhânede bulunan kırk 
bin askerle şehzâde üzerine hücûma ikdâm eylediler. Mukâtele-i şedîde ne-
ticesinde Sultân Selîm Hân, maiyetlerinde etbâından bir miktar adam ol-
duğu halde, Karabulut nâmında bir küheylana süvâr olarak Ahyolu tarafına 
irhâ-yı inân eyledi. Orduda bulunan süvârilere kendisinin takip ve ve idamı 
için vükelâ tarafından emr-i kat‘î verilmiş olduğundan, arkalarından yetişip 
havâle-i şemşir etmek sadedinde bulunanları havâss-ı huddâmından Ferhad 
Bey ki sonra kendilerine dâmâd ve vezîr olmuştur, def ‘e mukayyed olup, ol 
sûretle sâlimen Ahyolu sâhiline vusûl ve kendileri havâss-ı etbâıyla sefînelere 
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binerek, bahren Kefe cânibine bâd-bân-güşâ-yı azîmet olup, rikâb-ı âlîlerine 
cem olan üç bin kadar dilîrân dahi Ferhad Bey refâkatiyle berren gönderildi.

İşbu Çorlu Vakası edîb-i meşhûr Kemâl Bey’in “Evrâk-ı Perîşân” nâm 
eserinde ber-vech-i âtî muharrerdir. Şöyle ki: [s.200] Sultân Şehinşâh’ın 
vefâtından dolayı pâdişâhın illet-i za‘fı bir kat daha kuvvet bulmakla ne 
yapacağını düşünmek için akd olunan meclisde huzzâr tarafından hü-
kümetin Sultân Ahmed’e terki tedbîr-i münferid olmak üzre meydana 
konuldu. Yalnız o zaman makâm-ı sadârete gelmiş olan Hersek-zâde Ah-
med Paşa Bâyezîd’i oğlundan daha leyyinü’l-cânib gördüğü için “asker 
şehzâdeye münfa‘ildir; Sultân Selîm’in de bir gâile çıkarmasından korku-
lur” diyerek pâdişâhı terk-i saltanattan mene çalıştıysa da müfîd olmadı. 
Nihayet, taraftarları Sultân Ahmed nâmına bey’at almaya başladılar ve 
kendisinin İstanbul’a vürûdunu muharrerât-ı mütevâliye ile tacîl eyledi-
ler. Bu haberler Sultân Selîm’e Zağra tarafında vâsıl olduğu gibi dakîka 
fevt etmeksizin geriye doğru tahvîl-i inân ederek Çorlu civârında Ordu-
yı Hümâyûn’a yetişti ve bir adamını pederinden vadini ihlâle sebep sual 
etmek ve mülâkât istemek için irsâl eyledi. İki taraf için dahi zaman, en 
muhâtaralı bir vakt-i buhrân idi. Ne pâdişâhın girye-i hazîni fâide verdi, 
ne şehzâdenın bir gazanfer-i hakâret-dîde gibi ızhâr ettiği guzeyniş-i(?) 
gazab tesir etti. Şu hâhân-ı devlet yılan gibi ızhâr-ı acz ü meskenetle yerle-
re sürünerek ve gâh pâdişâha sadâkat ve gâh vatana hamiyyet gibi nazar-
firîb olacak bin dürlü renklerde görünerek mizâc-ı maslahatı istedikleri 
kadar tesmîm eylediler. Ve Ordu-yı Hümâyûn kırk bin kişiyi mütecâviz 
ve bir tarafın mevcudu, topu altı yedi bin kişiden ibâret iken, şehzâdenin 
hareketine sırf isyân ve mahz tecâvüz hükmü i‘tâ ederek, bîçâre Sultân 
Bâyezîd’den ister istemez muhârebeye fermân aldılar. Ordu-yı Hümâyûn 
hücûma başlar başlamaz, zâten şehzâde maiyyetinde bulunan askerin 
birçoğu otuz seneden ziyâde bey’atı altında bulundukları pâdişâha kar-
şı silâh tutmaktan ictinâb ile meydân-ı muhârebeden çekilmeye başlamış 
idi. Sultân Selîm nazarında pederini görmek mukaddemâ istid‘â-yı âtıfet 
için lâzım ise bu hâl üzerine tebrie-i zimmet için vâcib hükmünü aldığı 
için îfâ-yı vazîfe iştiyâk-ı mülâkât şecâ‘at-i mecbûle gibi birçok infi‘âlât-ı 
nefsâniyyesinin tesiriyle kahramân-ı zaman kendi tabiat-i ulviyyesinin 
bile fevkine suûd ederek, yanında kalan bir iki bin kişi ile o kadar şiddet-
li hücûm etti ki, koca orduyu ser-â-pâ havf ve hayrete gark etti ve otâğ-ı 
hümâyûna erişerek nâil-i murâd olmasına az bir şey kaldı. Fakat Bâyezîd 
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ahdinde gayretsizlikleri cihetle düşmanlara karşı asâkir-i Osmâniyyenin 
idâre-i gâlibiyyetini mahv olacak dereceye getirmiş olan müstebiddân-ı 
idâre gûya devletin en câhid olan hasm-ı canına mukâbil gelmiş gibi 
olanca kuvvetlerini sarf ile asâkir-i pâdişâhîye gâh hukûk-ı nimet ve gâh 
nâmûs-ı hamiyyetten bahisler açarak, muhârebeyi melâhim-i devletin en 
kanlılarından ma‘dûd olacak bir hâle getirdiler. Birkaç saat imtidâd eden 
bu dâr-ı gîr arasında pâdişâh tarafından yedi sekiz bin kişi maktûl olmuş 
ise de şehzâde bende-gânının hemân kâffesi velî-nimetleri yolunda fedâ-
yı cân ettikleri cihetle husûl-i me’mûle imkân kalmadığından, şehzâde 
“Karabulut” nâmında bir küheylâna süvâr olarak yedi sekiz bekâyâ-yı 
felâketle Ahyolu tarafına irhâ-yı inân eyledi. Orduda bulunan süvârînin 
kâffesi şehzâdeyi takip ve idam için vükelâ tarafından sûret-i katiyyede 
emir almışlar idi. Atına güvenenler tâ sâhile kadar peşinden ayrılmadılar. 
Yetişenleri gâh kendisi ve gâh bendeleri, şîrâne hamlelerle def ederlerdi. 
Hattâ bir azeb neferi “Atâ Târihi beyânınca “azeb” tabiri Arapça müte’eh-
hil olmayan mücerred adamlara ıtlâk oluna geldiğinden, bu asker dahi bî-
kâr ve mücerred gürûhudur” şehzâdeye takarrub ederek havâle-i şemşîr 
ettiği sırada Ferhad Ağa çîre-destî-i şecâatle düşmanın [s.201] hamlesini 
def edince pâdişâh “Biz azebin kılıcından kurtulduk; fakat bakalım bun-
dan sonra bizim kılıcımızdan kim kurtulabilir” dediği meşhûrdur. Bu hâl 
ile Sultân Selîm vükelânın Ahyolu’da bulunan gemileri ihrâk için gönder-
dikleri fermândan evvel sâhile vâsıl olarak ağırlığıyla Kırım’a güzâr eyledi. 
[Evrâk-ı Perîşân’ın makâlâtı burada tamam oldu.]

Müverrihîn-i Osmâniyye’nin kâffesi bu Çorlu Muhârebesi’ni bâlâda 
beyân olunduğu vech üzre zabt ve hikâye etmişler ise de “Koca Nişâncı” 
demekle şöhret-şiâr olan Celâl-zâde Mustafa Çelebi merhûmun yalnız 
Sultân Selîm Hân hazretlerinin zamân-ı saltanatları vukûâtını şâmil ola-
rak yirmi üç fasıl üzerine müretteb olan Me’âsir-i Selîm Hânî unvanlı 
eserinde muhârebe-i mezkûre, müverrihîn-i sâirenin ifâdâtına mugâyir 
olarak hikâye olunmuş olmakla ber-vech-i zîr aynen tezbîr olunur. 

Şöyle ki, dîbace-i kitapta dokuz yüz otuz târihinde pertev-i âtıfet-i 
şâhâne berterîn karîn-i hâli bende-i kemterîn olup, riyâset-i kütttâb-ı 
dîvân-ı illiyyîn ihsân olundu. Sâniyen inâyet-i Melikü’l-Hallâk ile hazret-i 
pâdişâh-ı saâdet-istihkâka feth-i mülk-i Irâk müyesser olup, dârusselâm 
Bağdâd-ı bihişt-âbâdda hizmet-i tuğrâ-yı saâdet-âsâ himmet ve inâyet bu-
yurulup, sâlhâ-yı firâvân hizmet-i nişân-ı âlîşân ile behre-mend olundu. 
Sâlisen sinîn-i ömr-i fenâ nasîb-i heftâda karîb olmakla fırak-ı huddâm 
atebe-i sipihr-intizâmdan müteferrikalık inâyet buyuruldu. Âvân-ı 
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iştigâl-i duâda şikeste-beste bazı müdevvenât inşâsına sarf-ı rûzgâr-ı evkât 
edildi. Husûsan Kitâb-ı Tabakâtü’l-Memâlik ve Derecâtü’l-Mesâlik ki 
târih-i pâdişâh-ı heft-kişverdir, zamân-ı devlet-i kâhire eyyâm-ı saltanat-ı 
zâhirelerinde vukû bulan fütûhât-ı nâdirenin sıhhati üzre tahrîri ve 
vâkıât-ı memâlik-i Osmâniye’nin vukûu üzre tafsîl ve tastîridir. Ol kitâb-ı 
müstetâbda hazret-i pâdişâh-ı cihân-penâhın Sultân Süleyman Hân’ın 
zamân-ı devletlerinde vukû bulan havâdis ve ahbârın mehmâ-emken 
tafsîli tahrîr olundu. Amma Sultân Selîm Hân-ı rahmet-âşiyânın eyyâm-ı 
hilâfetlerinde vâki olan umûrun hakîkati üzre tasvîr ve beyânı ale’t-tafsîl 
âlemde mastûr olmayıp, eğer selefte bazı kümmel, telifât ve tasnîfât-ı nâdire 
yazıp şerh ve ayân eylemişler, kendi tasvîrleri ve pindârları ve hâriçten 
istimâ eyledikleri gayr-i vâki ahbâr-ı güzâfı yazmışlar. Zîrâ ol târihte etvâr-ı 
saltanatta bir kâide-i mümehhede, umûr-ı hilâfette bir zâbıta-i müşeyyede, 
derâhim-i dînâr-ı intizâm-ı mülk, sikke-i feyz-ittisâm kavânîn ile meskûk, 
tarîk-ı iltiyâm bir vechile meslûl idi ki, onların hakâyıkına bir vezirazam 
ve bir tuğrâ-yı garrâ-yı âlem-ârâ-yı hizmete mübâşir olan nişâncı ile kâtib-i 
dîvândan gayri ferdin ıttılâ‘ı olmazdı. Esrâr-ı saltanat ve etvâr-ı hilâfet 
nihâyet mertebede mahfûz ve mazbût idi. Erkân-ı sâire ve mukarrebînden 
ukûl-ı erbâb-ı şükûk ve zunûn onun derkine sâlik-i mesâlik-i cünûn idi-
ler. Temhîd-i mukaddimât-ı âmâlde tasvîr olunan suver-i timsâlde çehre-i 
maksûd nikâb-ı hikmet-intisâb-ı suver ve hıfz ile mestûr ve mahcûb olur-
du. Fütûhât-ı A‘câm ve A‘râb ki, pâdişâh-ı kadîmden kimseye müyesser ol-
muş değildir, cümlesinin zuhûruna evvelen inâyet-i Hakk, sâniyen vesîle-i 
kâmile-i mutlak ibtidâ-i umûrda esrâr-ı saltanat mekşûf olmayıp, tedbîr-i 
teshîr tesiriyle mestûr ve mahfûz olduğudur. Şâhlar umûru âşikâr ve ma-
lum olursa düşman tedârik eder, maksûd hâsıl olmaz. Kemîne-i hâk-sâr 
ol zât-ı büzürg-vârın yümn-i himmet ve âtıfetleriyle garîk-ı ihsân ve ke-
remleri vâki olup, şükrâne-i nimet ve re’fet, lâzime-i dâire-i beşeriyyettir. 
Hâtıra azm-i samîmi hutûr etti ki, zamân-ı devletlerinde vâki olan umûr, 
alâ-mâ-cerâ tesvîd ve tahrîr oluna. Ve hem merhûm-ı müşârun-ileyhin 
ahbâr-ı saltanatlarının sıhhati üzre ayân ü beyân olunmasına rûhâniyetleri 
tarafından nev‘-i işâret dahi olmağın, onlar cânibine mezîd-i iltifâtları ve 
hüsn-i âtıfetleri ve kemâl-i muhabbet ve irâdetleri olan erbâb-ı devlet ve 
ashâb-ı saâdet-iktisâbın hâtır-ı âtır-ı safâ-meâsirlerine teşyîd-i meâlî-i sürûr 
ve hubûr [s.202] için temhîd-i makâmât olundu. 4  

4 Allah bilir ve şahid olarak da O yeter.
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Bu sifr-i hakâyık-meâlde mastûr olan husûsât ve ahvâl îcâd ve ihtirâ‘ 
olmayıp, sıhhati ile erbâb-ı ıttıla‘dan istimâ‘ olunan ahbâr ve sonra 
zamân-ı mübâşeret-ahkamda müşâhede olunan umûr ve âsâr sıhhati üzre 
tahrîr olundu. Nazar-ı re’fetleri müteallik olan erbâb-ı kabûl ve insâfdan 
me’mûldür ki, pîşe-i erbâb-ı hased muktezâsınca mastûr olan umûr, güzâfa 
mahmûl olmayıp, mezîd-i inâyet ve re’fet-i hâssa ile  makbûl olmuş ola. 
Nazm Fazîlet ehli kim âli-himemdir

Hemîşe âdeti lûtf u keremdir
Söze lâ-büdd tutar sem‘-i kabûlü
Tarîk-ı adlden etmez zühûlü
Komaz insâf ceybini elinden
İnâda irtikâb etmez dilinden
Kişi her emri hâl etmek gerekdir
Zunûnu pâymâl etmek gerekdir
Bilenle bilmeyen olmaz beraber
Muvâfık mı mizâc-ı hâk u sükker

İrâdât-ı İlâh-ı âlimü’l-gayb ve sâtirü’l-ayb, meşiyyet-i Hudâ-yı bî-şekk 
ü rayb ile devr-i ebu’l-beşer Âdem, (salevâtu’llâhi’l-Meliki’l-ekrem)den 
beri cihâna ne denli padişahlar dünyaya ne denli sâhib-i külâhlar gelmiş-
ler ise, tevârîh kitaplarında cümlesinin şânları mezkûr, kamusunun ârâ ve 
efkârları şâh-nâmelerinde mufassal ve meşrûh ve mastûrdur. Dîde-i insâf 
ile bakılsa, husrevân-ı âlem-penâh-ı Cem-câhân-ı saâdet-dest-gâh içinde 
nesl-i Osmân-ı cennet-âşiyândan merhûm-ı bihişt-mekân Sultân Selîm 
Hân-ı kâmrân mânendi bir pâdişâh-ı bülend-şân ve şehen-şâh-ı ercümend-
mekân gelmiş değildir. 5  kelâmının mefhûm-ı hakâyık-
penâhı bu manâya şâhid ü güvâhdır. Ol husrev-i âlem medâr-ı şehriyâr-ı 
kâm-kâr-ı âftâb-iştihârın taht-ı devlet-baht-ı merzübûm-ı Rum’a istîlâları, 
ataları cenâb-ı huld-hırâm ve kuds-makâm Sultân Bâyezîd Hân ile vâki 
olan mâcerâları eğerçi efvâh-ı nâsda bir üslûb üzre mezkûr ve meşhur-
dur. Belki erbâb-ı zevâhirin ukûl-ı kâsıraları eriştiği üzre risâleler, kitap-
lar tasnîf edip merhûm-ı müşârun-ileyhe isyân ve tuğyân isnâd ederler. 
Bevâis-i umûrun hakâyıkından kat‘-ı nazar, kendi pindârları muktezâsınca 
pâdişâh-ı saâdet-dest-gâh Selîm Hân hakkında etvâr-ı acîbe üzre tertipler 
tahrîr eylemişlerdir. 

5  Eserlerimiz bizi anlatır.

ان mاثارنا ٺدل علينا
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Nazm Nazar kıl kâr-ı ahvâl-i cihâne
Olur ekser sühanda çok fesâne
Kelâm-ı haktadır sıdk-ı makâlât
Vukû-ı mâ-cerâ-yı hüsn-i hâlât
Kabul eyler anı her merd-i âkıl
Ulûma olıcak idrâki şâmil
Zaman ehlinde azdır sıdka râgıb
Garaz-âmîz olur ekser metâlib
Asîr olmuş hakâyık bilme müşkil
Yolu ihlâs u sıdkın çimle pür-kil
Söz oldur serv gibi ola doğru
Ya reh-rev gibi kim sa‘d ola uğru
Velî şimdi zamânın iktizâsı
Cihân ashâbının hüsn-i rızâsı
Olupdur mâ’il-i hırs u mezemmet
Bulunmaz muttasıf âdem ehl-i himmet
Kelâm-ı sıdka etmezler vüsûku
Olur ekser söze kizbin lühûku
Yalan derler sahîh olan kelâma
İnandırmak sözü müşkil avâma
Hakâyık bilmeye tâlib değiller
Dürr-i irfâna hiç râgıb değiller
Usûlü bilmeye kâmil gerekdir
Sözün fehmine ehl-i dil gerekdir

[s.203] Yazarlar bir bahâne ile kitabı
Ederler derc anda fasl u bâbı
Vukû-ı sıhhati maksûd olmaz
Ticarettir yok ıssı sûd olmaz
İşitenler sanırlar anı gerçek
Gümân-vâr sıdk onda anı gerçek
Erişsin tîr-i maksûdun nişâne
Kabul et doğru sözü ârifâne
Sühan-pîrâyesidir sıdk u sıhhat
Güzelde hûb olur ger olsa iffet
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Bu kazıyye memâlik-i Rum’da derece-i nihâyette meşhûr, elsine-i 
nâsda müteârif ve mezkûr ve bazı münşeât-ı efadıl-ı kümmelde mastûrdur 
ki Sultân Selîm Hân-ı mağfûr aleyhi’r-rahmetü’l-Gafûr, ataları sultân-ı 
mebrûr ve hâkân-ı enîs-i hûr olan Gâzî Sultân Bâyezid Hân aleyhi’r-
rahmetü ve’l-gufrân ile Çorlu sahrâsında ceng ü âşûb edip, ol dâr u gîrde 
münhezim oldu derler. (hâşa ve kellâ) ol şehriyâr-ı fâzıl ve âkıl, ol pâdişâh-ı 
kâm-kâr-ı şîr-dil ki, zâtında âftâb-ı fazl u kemâl, devrinde bir cihân-gîr-i 
bî-misâl, ahdinde enûşirvân-ı câh u celâl idi. Cenâb-ı şehâmet-me’âbları ol 
isnâddan pâk ve muarrâ, şân-ı maâlî-nişânları ol vechile iftirâ ve töhmetten 
dûr ve müberrâdır. O pâdişâh-ı ekâlîm-küşâd-ı mülk-sitân bir hidîv-i pâk-
re’y ve Cem-nişân, ale’l-husûs kemâl-i akl u re’y ile âlemde ferîd, kavâid-i 
rüsûm-ı saltanat ve kâm-kârîde yegâne-vech iken, peder-i büzürg-vârına 
isyân ve tuğyân eder mi idi. Hakâyık-ı umûr-ı saltanatta mahrûm-ı cehl-
güster, meâsir-i hikmet-şiâr-ı hilâfette şuûrdan bî-haber, güzâf-gûyların 
hilâf-ı vâki isnâdlarıdır ki erkâm-ı kizb-i sarîh ile merkûm olmuştur. Bu 
itikâdı edenler nâdânlar, şarâb-ı humk u cehl ile mest ü hayrânlardır. Ol 
âftâb-ı tâbân ve mihr-i dirahşânın ol demlerde tab‘-ı hümâyûnlarında fi’l-
cümle saltanata meyl ve nigerânları olsa, Rumeli dilâverlerinden ol denli 
bahâdırlar, dilîrler var idi ki, ednâ hücûm ve işâret ile hasûm u a‘dâyı bir 
anda târumâr, cümlesini esîr-i silsile-i hasâr ederler idi. Husûsan zübde-i 
asker-i şîr-hücûm, kıdve-i bahâdırân-ı zafer-rüsûm tüfeng-endâzlar harb 
ü cenkde ser-efrâzlar, kavî-diller, rezm-âzmâlar, mümtâzlar, meydân-ı 
gîr u dârda cân-bâzlar, kemân-keşler, tîr-pertâblar, düşman-sitânlar, 
kahramânlar, a‘dâ-kahr ve dost-nevâzlar, uğraşda çapükler, rezmde cerîler, 
cüvân-bahtlar, yeniçeriler hod ol âsmân-ı izz ü celâlin cân ü dilden bendele-
ri hulûs-ı niyyet ve safâ-yı taviyyetle efgendeleri idiler. Şöyle ki ol zamânda 
Sultân Selîm’in ceng ü cidâlde nev‘an rızâları olduğun bileler idi. Veyâ 
mareke-gâhda cemâl-i şerîfini göreler idi, cümlesi yoluna can ve baş nisâr 
edip, hâk-i pâ-yı semend-i zafer-mendine yüz sürerler idi. Ale’l-husûs ol 
zamanda kapı halkının âb-ı rûyları, asâkir-i zafer-meâsir-i Osmâniyân’ın 
güzîdeleri, rezm-hûyları, âlem-bûy-ı düşman-cûyları, Anadolu câniblerine 
memur olup Gelibolu iskelesinden ol cânibe mürûr u ubûr etmişler idi. 
Nazm Eğerçi zâhiren âşûb idi hâl

Cidâl ü cenge mensûb idi ahvâl
Kıtâl ü rezm u uğraş idi her sû
Dökülen toprağa baş idi her sû
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Akardı câ-be-câ hûn cûya benzer
Ne cû hep Nil ile Amû’ya benzer
Zemîne düşmüş idi sim-tenler
Kara toprak idi nâzik bedenler
Erişip tîrler canlar alırdı
Damar ağzın açıp kanlar alırdı

[s.204]  Velî bir asra makrûn idi ol hâl
Umûm nâsa muhavvel idi minvâl
Yoğidi pâdişâhın rezme kasdı
Kemân-ı cengi ol demlerde yasdı
Ataya çekmedi şemşîr bir an
Şeriat emrine etmedi isyân
Cehâlet ehli ettiler şurûru
Güneşten almak isterlerdi nûru
Fiten peydâ edip erbâb-ı şirret
Dilerlerdi ere şâha mazarrat
Hudâ hıfz eyledi ânı belâdan
Emin etti vücûdunu hatâdan
Diyâr-ı Rum’a sultân oldu âhir
Şiâr-ı dîne burhân oldu âhir
Edenler kasd ol şâh-ı cihâna
Kodular cümle ser seyf ü sinâna
Eden bulur demişler bu meseldir
Lezîz ü pür-safâ kand ü aseldir
Bilirdi ânı bir dânâ-yı cevher
Vücûdu âftâb idi münevver
Sipihr-i fazla hurşîd idi anlar
Diyâr-ı râya Cemşîd idi anlar
Biri paşa idi zât-ı mükemmel
Zekâ vü fazl ile ol idi ekmel
Ebûbekr-i Sıddîk’ın nesli idi
Hidâyet nimetiyle besli idi
Anın takrîridir mastûr olanlar
Lisân-ı sıdkla mezkûr olanlar
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Rivâyet eylediler mâ-cerâyı
Ko ya lillah sâmi‘a çûn ü çirâyı

Her kârın bir aslı, her kitabın bir gûne ebvâb u faslı vardır. Dânâlık 
hakâyık-ı umûra ıttıla‘la olur. Tabîb-i hâzık ve ârif, emrâz-ı alîle vücûhât 
ile vâkıf gerek. Mizâc-ı elemden masûn hâl-i tabiat safâya makrûn ola. Pes 
usûl-i kazâya vukûf pîşe-i erbâb-ı fazl maruf imiş. Ol zamânda âistân-ı 
Bâyezîd Hânî’de vâki olan erkân-ı devlet ve a‘yân-ı saltanat sâhib-i ağrâz 
olmakla beraber dâire-i adâlet ve insâftan i‘râz ederek musâhabet ve 
ihtilâtları erbâb-ı hevâ, mükâleme ve inbisâtları ashâb-ı zerk ü riyâ ile olup, 
merâtib-i izzete vusûl ile esîr-i câh u gurûr, emvâl-i esbâb-ı dünyaya dühûl 
ile mübtelâ-yı bela-yı nefs-i zî-şurûr, mesned-i devlette pür-sürûr olmuşlar 
idi. Cümlesi Sultân Ahmed’e mensublar, cünûd-ı iblis-i pür-telbîs ellerin-
de mağlûblar idi. İnsaf yüzünden kendilerinin a‘mâl-i rediyyelerini tezek-
kür ve te‘ammuk eyleyip Sultân Selîm Hân-ı saâdet-nişân pâdişâh olursa, 
tahkîk makâmları câh-ı zillet mesken ve mekânları ka‘r-ı deryâ-yı mihnet 
u meşakkat olacağın tamam bilmişler idi. Ol sebep ile ale’l-ittisâl Sultân 
Selîm Hân’ı suret-i sadâkatta pâdişâhlarına hayr-hâhlık tarîkında merhûm 
Sultân Bâyezîd’e daima gamz u mezemmet edip tâlib-i saltanattır diye her 
zaman izz-i huzûrlarında isnâd-ı isyân ve muhâlefed ederler idi. Vâktâ ki 
sıla-i rahma izn-i hâkânî verilip, hükm-i cihân-mutâ‘ gönderildi. Âsitâne-i 
saâdet tarafına teveccühleri mukarrer olunca mesned-i vezârette oturan 
sâhib-devletler meclis-i hümâyûnlarına arz etmişler ki, Sultân Selîm’in 
Rumeli’ne geçip sıla-i rahm etmeye istîzândan murâdı saltanat idüğinde 
iştibâh yoktur diye gamz ederlerdi. Hattâ bu maslahat için külliyyen Ru-
meli beyleriyle sipâh-ı zafer-penâhın kâffesini kapıya getirip ol pâdişâh-ı 
zafer-destgâha mazarrat için envâ-ı hîle ve efsanelere irtikâb etmişler idi. 
Tahrir-i havadis ve ahbâr eden erbâb-ı zevâhir, keyd-i eşrardan bîgâneler 
idi. Vâki olan evzâ‘-ı fitne îkâ‘ı gayri sûrette ibdâ‘ ve ihtirâ‘ etmişlerdir. 
Vukû-ı [s.205] halden baîd ü dûr, alâyim-i sıhhat ve hakîkatten metrûk 
ve mehcûrdur. Bu mâ-beynde çok güft ü gû olup ve ol şehriyâr-ı âfâka 
Rumeli’nde sancaklar tevcîh olunup, kendilerinin Asitân-ı saâdet-penâha 
gelmemek emrinde envâ-ı sûretler, azîm sihirler, keydler etmişlerdir. Bi’l-
cümle merhûm Sultân Bâyezîd’in izz-i huzûrlarına erişip, sıla-i rahm edâsı 
bâbında hayli zamanlar te’hîr ve terâhî gösterdiler. Tafsîline kelâm tatvîl 
olur. Murâdları bu idi ki Sultân Bâyezid Hân İstanbul’a varmasıyla Sultân 
Ahmed’i getirip pâdişâh eyleyeler. Hazret-i pâdişâh-ı saâdet-dest-gâh bu 
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hâle vâkıf ve âgâh olup, geri cenâb-ı muallâlarına buluşmak mülâhazasında 
oldular. Ol târihde Sultân Bâyezid Hân hazretleri Edirne şehrinde idiler. 
Sultân Selîm Hân Edirne’ye yakın geldiklerinde mezkûr olan gammâzlar 
izz-i huzûrlarına arz edip “pâdişâhım Selîm Hân’ın hücûm kasdı hadden 
tecâvüz eyledi. Mahrûse-i Edirne sahrâ-yı azîmde bir şehr-i mekşûfdur. 
Hisârına itimâd olunmaz. Melhûz olan niyyet için bâri İstanbul’a vara-
lım” diye tahrîk edip onların fesâda irşadlarıyla Edirne’den göçülüp Çor-
lu etrâfına gelindikde uğraş olduğu mahalde Sultân Selîm hazretleri dahi 
Ordu-yı Hümâyûn’a mülâkî olacakları gün merhûm Sultân Bâyezid Hân 
araba içinde imişler. İttifâk ol mahalde yokuş bir yer olduğundan püşte 
üzerine çıkılır iken bazı erkân-ı araba yanına yanaşarak Sultân Bâyezîd’e 
arz ederler ki: “Pâdişâhım arabayı döndürün, bir kerre şehzâdenin asker-i 
mehâbet-eserine nazar ederek: “Murâdı sıla-i rahm mıdır, yoksa gayri 
arzûsu mu vardır, malûmunuz olur” dediklerinde merhûm-ı müşârun-ileyh 
arabayı döndürüp bulundukları yüksek yerden aşağıya atf-ı nazarla görür-
ler ki Sultân Selîm ile bir alay-ı azîmü’ş-şân ve gürûh-ı pür-şükûh-ı bâhirü’l-
burhân yemîn ü yesâr asker-i encüm-şümâr dilâverân-ı bahr-mikdar bir 
heybet-i salâbet ile gelir ki, Sultân Bâyezid Hân adû-yı kîne-cûyun gamz-ı 
fesâd-âmîzi, düşman-ı fitne-arzûnun reng-i kîne-engîzi hâtır-ı âtır-ı safâ 
mazâhirlerinde tamam yer etmiş imiş. Ol hâleti görmeleriyle şüpheleri 
yakîne mütebeddil olup sabra mecâlleri kalmadı. Pîrlik âlemleri kalb-i 
şerîflerine isti‘câl bırakıp, zamîr-i münîr-i mihr-tesirlerine havf ü haşyet 
galebesi ile hâtırları pür-infi‘âl olunca, “oğlumun bu hücûmu beni almaya 
ve taht-ı bahtımdan kaldırıp yabana salmaya olmuş gibi bu tumturak ve 
tantana nedir. Hemân top vurun, asker ceng etsinler” diye emr ettikleri 
gibi toplar hazır imiş, ol saat ateş verilip, cihânı dûda müstağrak ettiler. Bu 
hâlden Hazret-i Sultân Selîm garîk-ı deryâ-yı hayret olup, toplar atılmasıy-
la etrafta olan asker kılıca yapışıp harb ü kıtâle başladılar. Kendileri askere 
iltifât ederler ise hengâme büyüyüp âteş-i harb ü kıtâl fürûzân olur diyerek, 
hemân ol saat yanlarında bulunan havâssı ile askerden ayrılarak Karade-
niz kenarında Ahyolu iskelesine erişip, hazır bulunan gemilere ber-vech-i 
isti‘câl süvâr olarak deryâdan Kefe cânibine teveccüh etmişler, bu taraftan 
askerin her biri bir tarafa perişan ve Bâyezîdîler bu hâlete mağrûr olup, 
Sultân Selîm mağlûben firâr etti diye âvâzeler çıkararak birçok harekât ve 
cünbüşler, ceng ü cidâller, envâ-ı muhârebe ve kıtâller vâki oldu. Sûret-i hâl 
âyîne-i rûzgârda bu vechile göründü. Bu esnâda bî-nihâye kanlar döküldü 
ve esbab ve âlât yağmalanıp hasâretler oldu. Ol ceng ü harbin vukûu bu 
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vechile olmuş idi. Erbâb-ı fesâd ve hazelânın ve birkaç erbâb-ı tuğyân ve 
isyanın sermâye-i şenâ‘at-âyetleri idi ki, zuhûr ve bürûz eyledi. Avâm-ı halk 
Sultân Selîm’e isnâd eylediler. [Me’âsir-i Selîm Hânî’nin dîbâcesinde olan 
makâlât burada tamam oldu.]

Kitâb-ı mezkûrün onuncu faslında Çorlu muhârebesine dâir mün-
deric olan [s.206] makâlât dahi ber-vech-i âtîdir:

Sene seb‘a aşara ve tis‘a mi’e evâhirinde ki âhir-i rebî‘ayn idi. Sultân 
Bâyezid Hân izz ü ikbâl ile Edirne’den İstanbul’a teveccüh ettiler. Bu 
ahvâl-i vizr-meâli hazret-i pâdişâh-ı bihişt-âşiyân malum edinip dâimâ 
ittikâları Hazret-i Hallâk-ı kâinâtın kemâl-i eltâf-ı merhametlerine menût 
idi. Kalblerini kazâ ve kadere rabt edip, menzil-i tevekkülde sâbit-kadem 
ettiler. Ümîdleri askerine şâhlık emrini inâyet-i Hakk’a tefvîz ve taklîd 
edip, ricâları vilâyetlerinin pâdişâhlığını irâdet ve meşiyyetu’llâh’a tes-
lim eylediler. Sultân Bâyezid Hân Edirne’den çıktıkları esnâda Sultân 
Ahmed’e tâbi olan nâdânlar, Hazret-i Sultân Selîm üzerinde otuz bin as-
ker vardır diye havfdan lerzân olup arz ederler ki pâdişâhım Selîm Hân 
üzerinde bî-nihâye leşker-i şîr-şikâr ve hadden ziyâde merdân-ı kâm-kâr ve 
kâr-zâr vardır. Ordu-yı Hümâyûn’a dahi karîbdir. Âsitâne-i saâdet-âşiyâna 
tâbi olan beyler kullarınız vech-i münasip gördükleri budur ki hazret-i 
padişâh onların üzerine varıp, vücûdlarını mahv ü nâ-bûd edeler ki, Sultân 
Ahmed’in ravza-i âmâli ser-sebz-i tâze ola dediklerinde, Hazret-i Bâyezîd 
Hân ol nâdân-ı pelîd ve şeytân-ı merîde hışm-gûne cevâb-ı müstetâb ve-
rip [Bana işrâb ettiğin husûs emr-i Hakk’a mutâbık mıdır? Âkıl kendi 
nûr-dîdesi üzerine varır mı?] diye nâdânın kelimâtından i‘râz edince ol 
sefîh ü pelîd ve sâir şeytân-ı merîd, “bu tedbîrden ferâgat olunursa ırz-ı 
saltanata noksân ve Sultân Ahmed’e hırmândır” diye tekrâr ceng ü har-
be istîzân ettiklerinde Sultân Bâyezid Hân Sultân Selîm için lafz-ı dürer-
bârlarından (Hakk Sübhânehû onu hatarlardan saklaya) diye duâ ettikleri 
muhakkaktır. Zikr olunan nâdânlar muhârebe ve mukâteleye emir vârid 
oldu diye ümerâya tenbih ettiler. Vaktâ ki Çorlu civârına vardıklarında 
keyfiyyet-i cenk husûsunda sâbıkda yani [dîbâce-i kitabın bâlâda münde-
ric makâlâtında] zikr olunduğu üzre vukû bulup, mukaddemâ bu hâlatı 
tesvîd edenler, hakâyık-ı umûra ıttılâ‘dan mahrûmlar ve taraf-ı sıdk u 
râstdan münharif ve meyşûmlardır. Mahz-ı mefhûm-ı nassı saâdet-eserdir. 
Demişler ki, 
Mısrâ Bilenle bilmeyen olmaz beraber 
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Lâ-büdd pindârları muktezâsınca tahrîr ve beyân eylemişlerdir. 
Hazret-i pâdişâhın ceng ü peygâra bi-vechin mine’l-vücûh rızâları ve 
mübâşeretleri vâki olmamıştır. Hakîkaten fi’l-cümle safâları olsa, memâlik-i 
Osmâniyye dilaverleri, tîğ-zenleri, şemşîr-keşleri, tuğluk puşları, zırh beden-
leri, erd-vân misâl ve nerîmân-veşlerinin cümlesi ol âsitânın bende-i direm-
harîdeleri, cân ü dilden çâker ve gulâmları, muhlis-i sadâkat-fercâmları, 
kemîne hâkister-i ihlâs-fercâmları idiler. Ednâ işâretleriyle mukâbil olanları 
tu‘me-i tîğ-i zafer nasîb ederler idi. Hakîkat-i hâl ve sıdk-ı meal oldur ki 
mezkûr ve mastûrdur. Bu minvâl-i hakîkat-me’âli tasdîk etmeyip tekzîb 
eden bî-hoşlara şâhid ve hüccet bu yeter ki, hazret-i pâdişâh ile bî-nihâye 
ümerâ, husûsan selâtîn-i A‘câm neslinden hayli be-nâm bahâdırân-ı saff-
şiken ve şemşîr-keşân-ı merd-efkenler var idi. Çünkü ihtiyârlarıyla ceng ü 
harb oldu, bari onlardan ve bunlardan nâmdâr bir kimesne hîn-i kıtâlde 
ve esnâ-yı mübârezette düşmek gerek idi. Bu husûs karîne-i tâmmedir ki 
cenge rızâları yok idi. Erbâb-ı cehl ü cengde ettikleri tefâsîl mahzâ lâf ü 
güzâfdır. Meâsir-i Selîm Hânî’nin onuncu faslının makâlâtı da burada 
tamâm oldu. Badehû Sultân Bâyezid Hân İstanbul’a vusûl ve tahta iclâs 
etmek üzre Sultân Ahmed’i davet etmiş, Sultân Ahmed dahi Üsküdar 
kurbunda Maltepe’ye kadar gelmiş ise de, yeniçeri tâifesinin ısrârı üzerine 
Sultân Selîm Hân Kefe’den davet olunup tahta cülûs ettirilmiş ve emr-i be-
yat icrâ kılındıktan sonra Sultân Bâyezid Hân hazretleri Dimetoka [s.207] 
sarayında uzlet etmek üzre refâkatlarına Rumeli beylerbeyisi Yunus Paşa 
ile Defterdâr Kasım Bey’i alarak Dimetoka’ya müteveccihen hareket bu-
yurup, esnâ-yı râhda marazları müştedd olmakla, Edirne kurbunda Sö-
ğütlüdere [Edirne ile Havâss-ı Mahmûd Paşa karyesi beyninde Kırkkilise 
caddesi üzerinde vâkidir] nâm mahalle geldiklerinde dokuz yüz on sekiz 
senesi Rebiulevvelinin onuncu gününde irtihâl-i dâr-ı âhiret buyurdular. 
Na‘ş-ı mübârekleri İstanbul’a nakl olunup, binâ buyurdukları câmi-i şerîf 
sâhasında vâki türbe-i şerîfelerinde defn olunmuşlardır. (Rahmetu’llâhi 
aleyh)

Pâdişâh-ı nev-câh dahi evvel-be-evvel Anadolu’ya azîmetle birâderleri 
gâilesine hitâm ve umûr-ı saltanata nizâm verdikten sonra, sayd u şikâr 
bahânesiyle bahren Gelibolu’ya çıkarak, oradan da dâru’n-nasr ve’l-
meymene şehr-i Edirne’ye teşrîf buyurdular. Edîb-i meşhûr Kemâl Bey 
burası için dahi Evrâk-ı Perîşân nâm eserinde diyor ki:
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Vakta ki pâdişâh bu sefer-i menhûsdan [Anadolu’da hitâm verdiği 
birâderleri gâilesinden] Edirne’ye avdet etti. Saltanatın takrîrinde şüphe 
kalmamak cihetiyle memâlik-i mütecâvirenin sefîrleri birbirini teâkub ede-
rek tecdîd-i musâlahayı istid‘â eylediler. Pâdişâhın nazarı da şarka ma‘tûf 
olduğu cihetle Rumeli hudûdunun temini arzusunda bulunduğundan, 
süferâya pek ziyâde hüsn-i kabul göstermiş idi. Hattâ Venedik elçisi bu 
sûret-i muâmeleden cesaret bularak, şer‘a mugâyir birtakım müsâadât 
talebine kadar kalkışmış ve bi’t-tab‘ cevâb-ı redd almıştır. Bundan sonra 
huzûrunda umûmî bir dîvân akd ederek Şâh İsmâil’in islâma verdiği tefrika 
ve ehl-i sünnet’e eylediği taaddîyi bi’n-nefs ta‘dâd ile, mukâtele için re’y 
istemekle ulemâ derhâl fetvâ verdiler. Fakat kâffe-i ümerâ sükût hâlinde 
bulundular. Zamanının ashâb-ı hamiyyetinden Abdullah nâmında bir 
yeniçeri bu hâli görünce: “Pâdişâhım ne durursun, Allah uğrunu açık, kı-
lıcını keskin etsin. Biz gittiğin yere gideriz, kaldığın yerde kalırız” demekle 
kimi ihtiyârî kimi ıztırârî herkesi Abdullah’a pey-rev eylediğinden, pâdişâh 
derhâl İrân seferini ilan eyledi ve neferi gayretine mükâfâten birdenbire 
sancak beyliğine kadar is‘âd eyledi. (İntihâ kelâm-ı Evrâk-ı Perîşân)

Pâdişâhın Edirne’de İrân seferini ilanı şeref-sâdır olan fermân-ı celîlü’l-
unvanları mûcibince 921 senesi Muharremü’l-harâmının yirmi üçüncü 
isneyn günü İrân Seferi niyyet-i hayriyyesiyle otâğ-ı hümâyûn çıkarılıp, 
kâffe-i vüzerâ ve a‘yân ve huddâm Dîvân-ı Hümâyûn sahrâsı’nda âmâde 
olarak kudûm-ı şehr-yârîye muntazır oldular. Hazret-i pâdişâh eşheb-süvâr 
olduğu hâlde Bâb-ı Hümâyûn’dan arz-ı dîdâr etmesiyle beraber râyât-ı 
feth-âyât-ı Osmânî küşâd edilerek âvâze-i kûs ü tabl ve nefîr-i husrevânî 
sımâh-ı cihâna gulgule saldı. Velvele-i azîme ile İstanbul’a müteveccihen 
hareket buyrulacağı sırada dâru’n-nasr ve’l-meymene mahrûse-i Edirne’nin 
kâffe-i ulemâ ve fudalâ ve sulehâ ve meşâyih-i makbulü’d-duâ ve âbidân 
ve dervîşân ve fukarâsı câbecâ durdular. Ve cenâb-ı müfettihü’l-ebvâba 
kemâl-i tazarruât ile el açıp dua eylediler. Binâenaleyh hazret-i Sultân Selîm 
Hân İstanbul’a müteveccihen Edirne’den hareket ve İstanbul’a muvâsalat 
ve nehzatla 27 Safer 920’de Maltepesi’ne, ondan Yeniçeri Sahrâsı’na, on-
dan 17 Rabîulevvel sene-i minh târihinde Kütahya’ya, ondan 2 Rebîulâhir 
sene-i minhü tarihinde Argıdözü’ne, ondan 9 Rebîulâhir minhü târihinde 
Konya’ya, ondan 3 Cemâziyelevvel minhü târihinde Üsküpçe Hanı’na, 
ondan 25 Cemâziyelevvel minhü târihinde Yassıçemen nihayetin-
de Tepebaşı’na, ondan 8 Cemâziyelâhir minhü târihinde Eskidere’ye 
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-ki Fâtih Sultân Mehmed Hân hazretleri Acem Şâhı Uzun Hasan ile 
muhârebe edip muzaffer oldukları mahaldir- ondan 18 Cemâziyelâhir 
minhü târihinde Söğün karyesi kurbuna, ondan 28 Cemâziyelâhir min-
hü târihinde Danasazı Yurdu’na, ondan dokuzyüz yirmi [s.208] senesi 
Recebinin ikinci Çarşamba günü vakt-i duhâda Çaldıran Sahrâsı’na bi’l-
muvâsala, edilen muhârebede nesîm-i fevz ü zafer taraf-ı Selîm hânî’ye 
vezzân ile, mücâhidîn-i Osmâniyye şad ü handân ve düşman makhûr u 
perîşân oldu. Ol bâbda Edirne kadısı Mevlânâ Şücâaddin İlyas’a yazılan 
fetih-nâmenin sûreti Ravzatü’l-Uhûd’da 470. sahîfede 13 numarada-
dır. Badehû Arabistân ve Kürdistân’da birçok memâlik ve büldânın fethi 
müyesser olduktan sonra dört ay kadar Şâm-ı şerîfte ikâmet ve istirâhat 
buyurulduğu esnâda 23 Zilkade 923 Edirne muhâfızı Şehzâde Sultân 
Süleyman tarafından arz gelip, Üngürüs kralı isyân ve İzvornik üzerine 
hücûm ederek, vâlisi olan Hacı Mustafa Bey’in cenkte şehîd olduğu ha-
beri vâsıl oldu. Şam’da dört ay ikâmetten sonra irtihâl ve 22 Safer 924 
günü Haleb’e nüzûl ve iki ay ikâmetle 25 Rebîulevvel minhü târihinde 
Haleb’den kalkılıp, Recebin on yedisinde İstanbul’a gelerek, on gün 
istirâhatle yirmi yedisinde dâru’l-mülk-i kadîm olan Edirne’ye mütevec-
cihen hareketle Şabanın yirminci günü muvâsalat buyurdular. Şehzâde 
Sultân Süleyman istikbâle gelip, havâss-ı kadîmesine beşyüz bin terakkî 
zam ile eyâleti olan Saruhan’a azîmetleri irâde buyuruldu. Müteâkiben 
nedîm-i hâssları olan Hâcezâde Mehmed Paşa Edirne’de vefât eyledi. 6 
Muharrem 925 vezirazam Pîrî Paşa rikâb-ı hümâyûna mülâzemetle kâm-
yâb oldu. Dâmâd-ı şehr-yârî Mustafa Paşa Rebiulevvelin üçüncü günü Ru-
meli beylerbeyiliğinden vezîr oldu. Rumeli beylerbeyiliği Ferhad Paşa’ya 
tevcîh ve Yedikule dizdârı Kemal Ağa’ya yeniçeri ağalığı inâyet buyuruldu. 
Bu sırada Türkmen vilâyetinde yani Bozok’da “Celâlî” nâmıyla bir mülhid 
zuhûr edip, başına yirmi binden ziyâde adam toplayarak etrâftaki kasabât 
ve kurâ sükkânına taaddî ve tecâvüzâta başladığı pâye-i serîr-i a‘lâya arz 
olundukda, Ferhad Paşa’ya tevcîh-i vezâretle serdârlık inâyet buyurulup, 
sene-i merkûme Rebiulevvelinin on üçüncü günü üzerine irsâl ve kendileri 
dahi izz ü ikbâl ve kemâl-i isti‘câl ile İstanbul’a irtihâl buyurdular. Ferhad 
Paşa’nın vusûlünden mukaddem Elbistan’de Şehsüvâr-zâde Ali Bey tarafın-
dan mülhid-i mezbûrun işi bitirilerek, ser-i maktûu rikâb-ı hümâyûna irsâl 
olundu. Ve sene-i mezkûre vekâyiinden olan Düzme Sultân Murâd mad-
desine de faysal verildi. Badehû Üngürüs yani Macaristan seferi niyyetiyle 
22 Şaban 926 târihinde İstanbul’dan nehzat ve Edirne’ye tevcîh-i veche-i 
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azîmetle o gün Harâmîderesi nâm mahalle muvâsalat buyurulup, hikmet-i 
Hudâ o gece mizâc-ı şerîflerine tagayyür-i küllî ârız olmuş idi. Bu üslûb 
üzre birkaç konak gidildikde musâdifât-ı garîbeden olarak Çorlu civârında 
mukaddemâ pederleri Sultân Bâyezid Hân ile cenk olan mevziye hem-
civâr bulunan Sırtköyü nâm karye kurbunda unsur-ı lâtîflerine ârız olan 
illetin ufûneti kesb-i şiddet ederek muâlecât-ı etıbbâ sûd-mend olmamış ve 
enfâs-ı ma‘dûdeleri dahi hadd-i gâyete erişmiş olduğundan sene-i mezkûre 
Şevvâlinin dokuzuncu Cumartesi gecesi rûh-ı pür-fütûhları a‘lâ-yı illiyîne 
urûc eyledi. (Rahmetu’llâhi aleyh rahmeten vâsi‘a)

Edirne’nin Çeşme Suları Mecrâsı

Bu mecrâ-yı mübârek cennet-mekân Kânûni Sultân Süleyman Hân 
hazretlerinin âsâr-ı hayriyyelerinden biri ve belki birincisidir ki, Peçevî ve 
Nişancı Paşa Târihleri beyânınca vâlide-i şehzâde-gân Hurrem Haseki 
Sultân için inşâ buyurmuşlardır. Mimarının Koca Mimâr Sinan olduğu 
da Atâ Târihi’nde mezkûrdür. Mecrâ-yı mezkûrün târih-i itmâmı olan 
dokuzyüz otuz altı senesinden beri Edirne ahâlîsinin sebeb-i ihyâsıdır. Bu 
mecrâya giren sular birkaç menbadan nebeân eder. Başlıcalarından biri 
Edirne’ye beş saat bu‘d ü mesâfede kâin Taşlı Müsellim karyesi arâzîsinde 
ve diğeri iki saat mesafede vâki Hızır Ağa karyesi toprağındadır. [s.209] 
Bunlar birleştirilerek ve daha bazı menâbi‘-i sağîreden nebeân eden sular 
karıştırılarak, takrîben yarım arşın mik‘abında mâ-i lezîz hâsıl olup, bu 
su derûnunda bir adam ve serbestçe yürüyüp gezebilecek râddede kebîr 
ve muhkem bir kârgîr mecrâ içine alınarak, bayırlar delinip, derelere ve 
alçaklara kemerler yapılıp ve iktizâsına göre dolaştırılıp, tûlen altı saat-
lik mesâfeyi tecâvüz eden kârgir yol ile Buçuktepe altından Kavakkapı 
nâm mahalden şehre dâhil olduktan sonra, Kıyak’tan aşağı Taşlık Câmi-i 
şerîfi kurbunda Yahya Bey Mescid-i şerîfinin mihrâbı pîş-gâhında vâki 
maksem-i mahsûsuna munsabb olup, ondan cevâmi-i şerîfe ve hân ve ha-
mam ve sebîl ve havuz ve çeşmelere taksîm olunur. Bin üçyüz yedi sene-
sinde mârru‘z-zik‘ Taşlı Müsellem karyesi arâzîsindeki menbaa takrîben 
iki yüz hatve bu‘d ü mesâfede ve oradaki çiftlik-i hümâyûn arsasına karîb 
mahalde kadîm ve mükemmel bir havuz, derûnunda ikiyüz masura ka-
dar su nebe‘ân eder bir menba‘ daha keşf olunarak, komisyon-ı mahsûs 
marifeti ve belediye nezâretiyle müceddeden yapılan kârgir yol vâsıtasıyla 
mecrâ-yı kadîme karıştırılıp derûn-ı şehre cereyân etmekte olan mâ-i 
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lezîzin mikdârı tezyîd edilmiş ve ol bâbda vâlî-i vilâyet Hacı İzzet Paşa’nın 
söylediği târih bir mermere hakk ile  mahalline vaz‘ olunmuştur. 
Tarih Eyledi icrâ Edirne şehrine âb-ı hayât

Pâdişâh-ı Hızr-rehber sâye-i Rabb-i Vahîd
Yazdı İzzet bendesi târih-i cevher-dârını
Yaptı bu mecrâ-yı mâ’i Hazret-i Sultân Hamîd   1307

Cennet-mekân Sultân Selîm Hân-ı Sânî Hazretlerinin Edirne’ye 
Teşrîf-i Hümâyûnları

975 Muharreminde cennet-mekân Sultân Selîm Hân-ı Sânî haz-
retleri Büyükçekmece Köprüsü’nün hitâmı mülâbesesiyle İstanbul’dan 
Edirne’ye hareket ve köprüden mürûr ettikde amelesine bahşîşler ihsân 
eyledi. Badehû kışı çıkarmak üzre Edirne’ye teşrîf-i hümâyûn buyuruldu. 
Bu esnâde tehniyet-i cülûs için kisrâ-yı Acem olan Tahmasb Şâh’dan Azer-
baycan hâkimi Şahkulu Sultân elçilik ile gelip envâ-ı hedâyâ ile Edirne’de 
rikâb-ı hümâyûna rû-mâl oldu. Taraf-ı pâdişâhîden dahi kemâl-i i‘zâz ü 
ikrâm ile mazhar-ı iltifât-ı tâmm olduktan sonra Kıyak semtinde teh-
yie edilmiş olan hâneye misâfir edildi. Kâffe-i vüzerâya ziyâfet etmek 
ferman buyurulup mûmâ-ileyhi her biri birer gün davet ve ziyâfet etti-
ler. Merâsim-i ikrâm tamam olduktan sonra şâh tarafına vâfir hedâyâ-yı 
mülûkâne ile iâde buyurulmuştur.

Çavuşbaşı ile Kürd Abdal Kıssası

976 târihinde Edirne kışlasında ümerâ-i ekrâddan şecâatle maruf ve 
kemâl-i tehevvürle mevsûf Abdal Bey nâmında bir bahâdırın hakkında 
ekrâd mâ-beyninde olan âdet-i câhiliyye üzre gayret ve nâmuslarından 
arz-ı şikâyet edilmesinden dolayı Abdal Bey’in te’dîbi iktizâ etmekle Sad-
razam Mehmed Paşa henüz çavuşbaşılığa tayin edilmiş olan Bektâş-zâde 
Mehmed Ağa’yı çağırıp Abdal Bey’in haps ve tevkîfi hakkında irâde-i se-
niyye taalluk ettiğinden bahisle hemân buldurulup haps edilmesini emr 
etmiş çavuşbaşı dahi aldığı emir üzerine maiyetine birkaç nefer çavuş 
alarak der-dest etmek üzre Abdal Bey’in hânesine giderken Üçşerefeli 
Câmi-i şerîfinde Kur’ân-ı Kerîm tilâvet eylemekte olduğu bi’l-istihbâr 
câmi-i şerîfe girip emr-i pâdişâhîyi teblîğ ile beraber eline yapışmasıyla 
Abdal Bey derhal belinden hançerini çekip çavuşbaşıyı birkaç yerinden 
cerh ve badehû katl ve yanındaki ekrâddan biri [s.210] dahi bir çavuş cerh 
eyledi. Binâen-aleyh ekrâd-ı mevcûde netîce-i hâlin vehâmetini anlamış 
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ve önlerine durmak hâric-i imkân bulunmuş olduğundan halâs ümîdiyle 
firâra karar verip şehirden dışarıya çıkmışlar ise de Sadrazam Paşa vaka-
yı istihbâr etmesiyle hemân takiplerine göndermiş olduğu çavuşlar Rey-
han Kırı nâm mahalde maiyetinde bulunan birkaç nefer Kürd ile Abdal 
Bey’i der-dest ederek Dîvân-ı Âlî’ye getirmiş ve maktûl çavuşbaşının sû-i 
tedbîrinden nâşi Abdal Bey ile yanınca birkaç kişinin boyunları vurul-
muştur.

Sultân Selîm-i Sânî Hazretlerinin Def‘a-i Sâniye Olarak Edirne’ye 
Teşrîf-i Hümâyûnları

979 senesi Cümâdilûlâsı evâsıtında Sultân Selîm-i Sânî hazretleri 
âdet-i me’lûfe-i ecdâd-ı izâmları üzre a‘yân-ı devlet ve erkân-ı saltanat ile 
İstanbul’dan Edirne kışlasına teveccüh ve Edirne’ye teşrîf buyurmuşlardır.

Topçularla Kul Karındaşlarının 1003 Senesinde
Edirne’de Arbedeleri

Eflâk ve Boğdan’da zuhur eden fesâdı bastırmak üzre Sadrazam Fer-
had Paşa refâkatiyle sevk olunan Ordu-yı Hümâyûn’a Ramazan-ı şerîfte 
Edirne’de on gün istirâhat fermân olunup, bu esnâda Atîk Seferli’den 
gelen dörtyüz nefer topçu bâ-irâde-i seniyye mevcûda ilhâk olunmasına 
mebnî bunlara ortaları için başka bir çadır iktizâ etmekle orduda füruht 
olunmakta olan bir büyük çadırı alıp kurdular. Kul karındaşları dahi 
mezkûr çadıra müşteri çıkıp veresiye mübâyaa etmek istediklerinde sâhibi 
topçulara nakd ile bey‘ ettikten sonra tekrar çadırı geri almak üzre top-
çular çadırına mağrûrâne hücûm ettiler. Topçular dahi tecemmu‘ ederek 
onlara nasihat eylediler. Kul karındaşları ısgâ etmeyip sebb ü şetme başla-
malarıyla topçular dahi kimini darb ve kimini cerh ederek bunları dağıttı-
lar. Binâen-aleyh kulların şikâyetleri fâide vermeyip cümlesi tard edildiler. 
Bu esnâda Ramazanın beşinde Eflâk ve Boğdan vilâyetleri eyâlete tahvîl 
edilip Eflâk eyâleti Satırcı Mehmed Paşa’ya ve Boğdan eyâleti dahi sâbık 
Şirvân beylerbeyisi Cafer Paşa’ya tevcîh olunup kâffe-i memâliki mukâtaa 
olmak üzre kayd olunarak defterdârlığı Yenişehirli Mehmed Bey’e verildi 
ve on iki bin kul yazılmak fermân olundu.

Sultân Mehmed Hân-ı Sâlis’in Edirne’ye Teşrîfleri

Sultân Mehmed Hân-ı Sâlis hazretleri İstanbul’dan Edirne’ye teşrîf 
buyurup çend gün istirahatten sonra Eğri Kalesi’nın fethi niyyet-i hayriy-
yesiyle 8 Zilkade 1004’te Edirne’den hareket buyurmuşlardır.
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Sultân Ahmed Hân-ı Evvel’in Edirne’ye Teşrîfleri

Sultân Ahmed Hân-ı Evvel hazretleri Cemâziyelevvel 1014’de sayd 
ü şikâr ederek İstanbul’dan Çatalca’ya ve oradan üç günde Edirne’ye 
teşrîf ile bazı âsâr-ı hayriyye ızhâr ve sekiz gün ârâm buyurduktan son-
ra Anadolu’da Celâlî’nin tuğyânı haberi gelmekle avdet ve altı gün-
de İstanbul’a muvâsalat buyurmuş ve Edirne’de eyyâm-ı ikâmetlerinde 
eşkıyâ-yı sipâhdan Âyineci Hasan nâm seffâk siyâset ile ihlâk olunmuştur.

Sultân Ahmed Hân-ı Evvel Hazretlerinin Edirne’ye Sâniyen Teşrîfleri

Pâdişâh hazretleri ecdâd-ı izâmları eserine ittibâ‘ ve iktifâ ile Edirne 
taht-gâhını teşrîf ve ahâlînin hâtır-ı mahzûnlarını taltîf maksadıyla 8 Zil-
kade 1021’de seyr ü şikâr tarîkıyla Davudpaşa bahçesine gelerek evvelce 
sudûr eden fermân-ı hümâyûnları mûcibince orada hazır bulunan kâffe-i 
vüzerâ ve ulemâ ve husûsan Şeyhulislâm Hâce-zâde Mehmed Efendi ve 
kudât-ı askerden mansûb ve ma‘zûller ve mevâlî ve müderrisînden birçok-
ları ve rikâb ağaları ve müteferrika ve çaşnî-gîr ve çavuşlar ve umûmen ka-
pıkulu ve yeniçeri ağası Davud Paşa’da vâki saray pîş-gâhında saff-beste-i 
selâm-ı ihtirâm olarak pâdişâh hazretleri her birisini halli hâlince nevâziş 
ve iltifât-ı mülûkâneleriyle mesrûr ve [s.211] bekâm buyurduktan sonra 
Edirne’ye müteveccihen hareket buyurdular. O gün Küçükçekmece’de, 
ferdâsı Büyükçekmece’den Silivri’ye, oradan nısfü’l-leylde nehzat-
la Çorlu’ya muvâsalat buyurulup mesâfenin tûlu ve bârânın kesretle 
nüzûlü mülâbesesiyle solaklarla leşker-i piyâde-gân esnâ-yı râhda meşak-
kate dûçâr olduğundan merhameten o gün istirâhat fermân buyuruldu. 
Ertesi gün Karıştıran’a badehû Bergos’a, oradan Babaeskisi’ne, oradan 
Havsa’ya ve onuncu konakta Edirne şehrine dühûl-i hümâyûn vukû bul-
duğu yevm-i mes‘ûd ki, 1021 Zilkadesinin on sekizinci günü idi. Evvelen 
kâide-i mukannene üzre rikâb-ı hümâyûnları önünce yeniçeri ağalarıyla 
zâbitler, badehû altın üsküflü şâtırlar, badehû heyet-i matbûa ve zînet-i 
marûfe-i makbûleleriyle solaklar ve akablarında dahi gılmân-ı hâssa ve 
odabaşı ve silâh-dâr ve çuka-dâr ve rikâb-dâr kulları yürüyüp badehû yedi 
adet livânın sağ tarafında ebnâ-yı sipâhiyân ve sol tarafında zümre-i silâh-
dârân ve onlardan sonra vüzerâ-yı izâm mülâzemetlerinde olan dilâverân 
elvân-ı mütenevvia ile mülevven bayraklarla alaylar bağlayıp hareket etti-
ler. Ve elviye-i sultâniye altında kûs u tabl ve nefîr ve nekkâre ve sûrnâların 
tesir-i sadâlarıyla yol üzerindeki vâdî ve bevâdî doldu. Edirne ahâlîsinden 
ulemâ ve müderrisîn ve eimme ve hutabâ ve meşâyih velhâsıl sağîr ü kebîr 
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ve bernâ vü pîr kemâl-i tahassür ve iştiyâkla istikbâl edip selâm-ı selâmet-
encâm-ı hazret-i pâdişâhî ile her biri hoş-hâl ve müreffehü’l-bâl oldukla-
rından uğûr-ı hümâyûnda canların fedâ edeceklerini beyân ile koyun ve 
bakar kısmından zebh olunan kurbanlardan etrâf-ı şehr lâle-zâra döndü. 
Ve ikdâm-ı saâdet-encâm-ı şehriyârîye adım ve kumaş cinsinden ol mer-
tebe girân-bahâ pây-endâzlar döşendi ki zemîn-i siyâh mânend-i gül-zâr-ı 
şüküfte-bahâr oldu. Bu tantana ve debdebe ile Edirne şehri içinden bi’l-
mürûr Saraçhâne Köprüsü başından Sarây-ı Hümâyûn kapısına değin 
cânib-i sadr-ı a‘zamîden atlas ve dîbâ vesâir akmişe-i nefîse ve zîbâdan 
pây-endâzlar ferş olundu.

Nuhbetü’t-Tevârîh ve’l-Ahbâr’da Edirne’ye dühûl-i pâdişâhî zikr olun-
duğu vechile muharrer olup Naîmâ Târihi’nde “Edirne’ye hîn-i dühûlde 
vakt-i zuhr olmağın namazı Selimiye’de cemaat ile edâ badehû süvâr olup 
Sultân Süleyman cisrinden saray bahçesi köprüsünden ubûr edip alay-ı 
azîm ile Sarây-ı Hümâyûn’a nüzûl buyurdular” diye mezkûrdür. Dervâze-i 
sarâydan dühûl ile Has Oda’ya varınca Dârussaâde Ağası el-Hâc Mustafa Ağa 
ile sâir hâcegân-ı harem-i hâss ellerinde altın ve gümüşten mamul tabaklardan 
kudûm-ı meyâmin-melzûm-ı gîtî-sitânîye ol kadar sîm ü zer nisâr eylediler 
ki huddâm-ı harem-i muhterem üzerlerine basıp geçtiler. Orada bulunan 
ashâb-ı tâli‘ pençe-i fakr u zarûretten tahlîs-i girîbân edip vâsıl-ı ser-menzil-i 
gınâ oldu. O sırada Nâdirî Çelebi bu târihi demiştir. 
Târih Husrev-i âdil muizzü’ddevle Hân Ahmed o kim

Saldı ferr u haşmeti tâk-ı sipihre tantana
Ol şehenşeh kim misâl-i Rüstem ettikçe hücûm
Ettirirdi ser-fürû bir darb ki rûyîn-tene
Ol şehen-şeh kim hadîs-i devletinde şüphe yok
Vardı zîrâ Hazret-i Osman’a çıktı an‘ane
Edirne saydına âheng etti hengâm-ı şitâ
Çünkü ecdâdına oldu âdet-i müstahsene
Tûğ-ı şâhî çıktı yapraktan açıldı tâze gül
Revnak-ı fasl-ı bahârı geldi vakt-i Behmene
Mihr-i tâbân sanma kim ânın âlâyın seyr için
Açtı kudsîler revânîk-ı âsmândan revzene
Edrine şehrini ma‘mûr etti yümn-i makdemi
Lâyık oldur kim ede teşrîfe himmet her sene
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Nâdirî ol vaz‘-ı makbûlün dedi târihini
Cennet-âbâd oldu Sultân Ahmed ile Edrine

[s.212] Badehû kânûn-ı kadîm-i Osmânî üzre dîvânlar olup ahvâl-i 
mülkün rü’yeti hakkında şeref-sâdır olan irâde-i seniyye üzerine kâffe-i 
vüzerâ-yı izâm ve kudât-ı asker ve erkân-ı devlet haftada dört gün dîvân-ı 
hümâyûna devama ihtimâm eylediler ve o sırada hazret-i pâdişâh derûn-ı 
sarây-ı hümâyûnda bir Mescid-i Şerîf binâ buyurdular. Ve beher gün hâssa-
gân ve türbe-dârân ile tazı avına çıkıp birçok vuhûş sayd ü şikâr eylediler. 
Selâtîn-i eslâf sürgün avı için Çömlek karyesi civârına varılıp 1021 senesi 
Zilhiccesi gurresi gecesi kullar müheyyâ olmakla hazret-i pâdişâh Oda-
başı Cafer Ağa ve Silâh-dâr Mehmed Ağa ve Çukadâr Ahmed Ağa ve 
rikâb-dâr İsmâil Ağa bendeleriyle geceden süvâr olarak esnâ-yı zalâmda 
mâh-ı şeb-efrûz gibi sürüp ale’s-sabâh bir sebze-zâra nüzûl ile edâ-yı salât-ı 
fecrden sonra tepe üzerinde mansûb otâğ-ı hümâyûndaki serîr-i âlî üze-
rinde temâşâ-yı şikâra durdular. Zuhûr eden şikâra şahin ve tazı salıp av 
getirenlere birçok ihsânlar ettiler. Bu defa on sekiz âhû (karaca), yüz elli 
tavşan, kırk tilki ve birkaç gürg (kurt) saydıyla resm-i şikâr icrâ kılındı. On-
dan Sultân Murâd Hân Bahçesi’ne varıp bade’l-istirâha sayd-ı mezbûhlar 
huzûr-ı pâdişâhîye getirilip bu melhameye hâzır olmayan vezîria‘zam vesâir 
vüzerâ ve kazaskerlere hisseleri tefrîk ve irsal ile iltifât buyurdular. Kezâlik 
harem-saray-ı iffet-intimâ cânibine ve has oda ve hazîne ve kilâr ve sefer-
li gılmanlarına hisseler tayin buyurdular. Ondan Edirne Sarayı’na avdet 
buyuruldu. Badehû Edirne’ye bir menzil mesâfede vâki Kurdkayası nâm 
mahalde şikâr edip, orada vezirazam ziyâfet eyledi. [Nuhbetü’t-tevârîh 
ve’l-Ahbâr’da Kayalıdere’ye (şarkta kalmış bir karyedir) teşrîf buyurulduğu 
dahi mezkûrdür.] Ve bir tell üzerinde bâr-gâh kurulup saydı temâşâ buyur-
dular. Kânûn-ı evvel evâhirinde vukû bu[la]n bu sayd u şikâr ziyâfetine 
vüzerâ ve sadreyn dahi hazır oldular. Ziyâfetten sonra sürülen şikâr seyr ü 
temâşa buyurulup gerek mezbûh gerek diri şikâr getirenlere birçok in‘âm 
ve ihsân buyurdular. Ol zamanda ise şiddet-i sermâ hükmünü tamâmıyla 
icrâ etmekte idi. Bu temaşadan sonra otağa geldiklerinde vezirazam tekrar 
ziyâfet edip badehû Edirne’ye avdet edildi. Bu seferde dört defa sürgün 
avı ve on yedi defa hâssa-i mülâzimân rikâb-ı hümâyûn ile sayd ve temâşâ 
buyurdular. Elde edilen şikârın kâffesi Haseki Hüseyin Ağa tarafından tu-
tulan defter mûcibince dokuz yüz on beş ve esnâ-yı râhda niyâz-ı in‘âmla 
getirilenlerle bin ikiyüz adede bâliğ işbu sürgün avından başka havâss-ı 
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bende-gân ile kuş avına dahi çıkıp doğancıbaşı vesâir ümerâ ve gılmân-ı 
bâz-dârın aldırdıkları şikârdan mâadâ kendi sâid-i zafer-müsâidlerinden 
cevârih salarak bizzat aldırdıkları şikârın adedi yüz cenâha karîb olmuştur 
ve ekserîsinde doğan elinden av almakta ağalara müsâbakat ederler idi. 
Ve attan inip bizzat aldıkları belki on defadan ziyâde vâki olmuştur ve bu 
seyr ü hareketleri esnâsında bilâ-vâsıta rast geldikleri fukarânın ahvâlini ve 
zulm u taaddîden şekvâlarını sorup cevâb-ı şükrân verenlere ihsân-ı firâvân 
ederler ve bir köye uğradıklarında reâyâ dahi ehabb-i mâl ü menâlleri olan 
mevâşilerini çıkarıp kurbanlar eylerler ve cümlesi müstağrak-ı ihsân olur-
lar idi. İstanbul’da âdet-i mülûkâneleri olduğu vechile Edirne’de dahi her 
Cuma gecesi huffâzdan on iki neferi cem olup ya alâ-tarîkı’l-cem veyâhud 
ale’l-infirâd tilavet-i Kur’an-ı Kerîm ile ihyâ-i beyne’l-ışâeyn buyururlar ve 
kurrâ efendileri surrelerle tatyîb ederler idi. Mevsim-i bahâr takarrub etme-
siyle 24 safer 1022 [s.213] isneyn günü Edirne’den nehzat ve Gelibolu’ya 
teşrîf ile Bolayır’da Gâzi Süleyman Paşa merhûmun merkad-i şerîfini 
ziyâret ve puşidesini tecdîde bezl-i himmet buyurduktan ve Gelibolu’da 
Yazıcı-zade Mehmed Efendi’nin kabr-i şerîfini dahi bade’z-ziyâre mevlûd-ı 
Nebevî tilâvet ettirdikten sonra Tekfûrdağı tarîkıyla karadan Dersaâdet’e 
tevcîh-i veche-i azîmet buyurdular.

Edirne’de Vukû Bulan Kadı Sünbül Ali Efendi Hâdisesi

Enîsü’l-Müsâmirîn’de Edirne kadısı Mevlânâ Sünbül Ali bin Abdür-
raûf Efendi’nin tercemesinde zamanında vukûa gelen Edirne hâdisesi ber-
vech-i âtîdir:

1028 senesi Muharremi ibtidâsında tashîh-i sikke fermân olunup eski 
akçenin sahîhu’l-ayârı yürümek için Dersaâdet’ten Edirne kadısına hitâben 
şeref-vârid olan emr-i âlîde beyne’s-sutûr “ecdâd-ı izâmım sikkesiyle meskûk 
olan tâmmü’l-vezn sahîhu’l-ayâr akçe cârî ola” ibâresi mastûr olup bu ibâre 
kadî-i müşârun-ileyhin manzûru oldukda eski akçe (nâblanmayınca) bes-
belli (muâyene edilmeyince) vezninin tamamı ve ayarının sıhhati malum 
olmaz. Dâhil ve hâric-i şehirde cemm ü gafîr ve sağîr ü kebîr ve kalîl ü 
kesîr ve nakîr ü kıtmîrin mâlik olduğu derâhimi ihzâr edip (nâblansınlar) 
[muâyene olunsunlar] diyerek münâdîler vâsıtasıyla ahâlîye tefhîm ettir-
mekle emr-i şerîfin muhtevî olduğu husûsâtın icrâsı kesb-i müşkilât eyledi. 
Bu re’y-i gayr-i sedîd ile erbâb-ı sûk beyninde ebvâb-ı muâmele bi’l-külliye 
münsedd olup ahâlî-i belde muztarr kaldı. İttifâk bu esnâda bir Cuma günü 
âdet-i me’lûfeleri üzre müderrisîn-i memleket kadı efendi nezdine cem 
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olmuş ve ahâlî-i şehirden bir gürûh-ı enbuh dahi Câmi-i Atîk pîş-gâhına 
tecemmu eylemiş idi. Bir hayli güft ü şinîd ettikten sonra hâllerini kadı 
efendiye arz ve ilam maksadıyla gürûh-ı müctemiîn takım takım mahkeme 
cânibine müteveccih olurlar. 
Beyt Yürüdü gûyiyâ seyl-i firâvân

Gören derdi ana tûfân-ı insân
Bu cemm-i gafîr mahkeme yanına geldikde ileri gelenlerinden ve söz 

anlayanlarından birkaç kişinin celbiyle maksatlarının isti‘lâmı muktezî 
iken kadı efendi bu dakikaya riâyet etmeyip emr-i şerîfi alâ-ru’ûsi’l-işhâd 
kıraatle tâmmü’l-vezn ve sahîhu’l-ayârın manası (nâblanmak) [muâyene 
edilmek] olduğunu halka tefhîm eylemek maksadıyla ve fakat tünd-bâd te-
hevvürle yerinden kıyâm ederek mahkeme dîvân-hânesine çıktı. Bu bâbda 
tarafeynden bazı bî-manâ sözler söylendiği esnâda şehirde subaşı olan 
Sarı Osman nâm hod-re’y-i sebük-ser ki mazhar-ı sırr-ı 6   
idi. Îkâz-ı nâire-i şûr u şerr ile oradaki  gürûh-ı enbûh üzerine sell-i seyf 
etmesiyle sükûnet-i hâl mübeddel-i muhâsama ve cidâl olarak hemân 
müctemiîn tarafından bir ağızdan zuhûr eden gülbank-ı Allah Allah 
peyveste-i küngüre-i âsumân ve her şahs ellerinde ve eteklerinde tehyie 
etmiş olduğu taş ve toprak pârelerini endaht ile  
hâleti nümâyân oldu. 
Nazm Atıp her birisi yer yer nice taş

Nice taş kim yarardı her biri baş
Kime manzûr olur dese bu hâlet
Sanırdı kim kıyâm etti kıyâmet
Billûrîn camlar hep oldu rîzân
Derîçe öyledir oldu cümle yek-sân
Ziyâde ettiler rezmi rücûmu
Hemân katline ettiler hücûmu
Muâvin oldular ensâr u a‘vân
Hele can kurtaruben oldu pinhân
Odur ol kasr kim baktıkda hâlâ
Görünür her taraftan âşikârâ
O demde nâ-tamâm idi yapısı
Yoğidi nerdübânı vü kapısı

6 “Sarıda hayır yoktur” anlamında bir kelâm-ı kibar.
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[s.214]  Anınçün hiç mukayyed olmadılar
O kasr içinde anı bulmadılar
Müderrisler görüp bu fitneyi fâş
Güç ile her biri kurtardılar baş

Bu halden erâzil-i nâs haberdâr olunca mânend-i gürâz her biri dem-
sâz-ı hırs u az olup dest-i taaddîyi dırâz ile gâret ve hasârete cesâret eyleyip 
mahkemenin derûn ve bîrûnunda olan esvâb ve kitâb ve ihlâk u siyâbdan tâ 
hasıra varınca bir şey kalmadı. Bade’l-lüteyyâ ve’l-letî o gün ikindiden sonra 
mevzi-i ihtifâdan zuhûr edip birkaç müslümânı bî-günâh katl ettikten son-
ra o gece İstanbul cânibine rû-be-râh oldu. Orada südde-i saâdete iç ağala-
rı vasâtatıyla istediği gibi ilâm-ı hâl edip bir kapıcıbaşı mübâşir ve Sultân 
Bâyezid Hân müderrisi Seyfî-zâde efendi mevla tayin kılınarak çend gün 
mürûrunda Dersaâdet’den avdetle Edirne’ye vusûl ve Nasûh Paşa Sarayı’na 
nüzûl ettiler. Ferdâsı günü kâffe-i müderrisîni ve eşrâf-ı beldeyi ve eimme ve 
hutebâyı ve erbâb-ı sûku celb ve cem ile teftîş ve tefahhusa mübâşeret eyle-
diği esnâda evvelce mahkemeyi yağma etmiş olanlar almış oldukları eşyayı 
geceleri mahalle mescidlerine bırakıp eimme ve müezzinler ale’s-sabâh edâ-
yı salât-ı fecr için geldiklerinde eşyayı getirip teslim ederler idi. Mevlâ olan 
zât âlet-i mülâhaza olup kâdî-i müşârun-ileyh re’yinde müstakil olmakla 
esnâ-yı teftîşte şüphe ettiklerin habs ü tevkîf eylediğinden zindandan mâ-
adâ sâir hapishâneler bile mâl-â-mâl oldu. 
Mısrâ Davâcı kadı yardımcın Allah

Binâen-aleyh ahâlînin işi subh u mesâ feryâd ü vâveylâ olup o esnâda 
istîlâ eden vahşet ve dehşet mülâbesesiyle Edirne şehri sanki arsa-ı mahşer-
den nümûne-nümâ oldu. İşbu mâcerâ arz u ilâm-ı atebe-i ulyâ olunmak-
la Edirne ahâlîsinin cerâyim-i vâkıası afv olunup mahbûsların sebîlleri 
tahliye edildi. Kâdî-i müşârun-ileyhin memuriyeti de daha iki ay kadar 
imtidâd edip o sırada mahkemenin harap olan mahallerini tamir ve nâ-
tamâm olan kasrın kusûrunu tekmîl ettikten sonra ma‘zûl oldu. Hakkın-
da bu târih yazılmıştır. 
Tarih Sünbül Ali kim Edirne’ye kadı olaldan

Hüccâcın Irak-ı Arab’a ettiği battı
Hükmünde hatâ ettiğiyçün hâkim-i zâlim
Mellâh-ı felek fülkün anın karaya attı
Gâret-zede-i âm olıcak dedi bulası
Târihin ayo Sünbül Arab ( ) attı
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Müşârun-ileyhin Galata kadılığı hengâmda şuaradan birinin söyledi-
ği târih dahi bi’l-münâsebe bu mahalle yazıldı. 
Tarih Galata kazâsını Sünbül Arab

Çalıp müft-i zift eyledi cây-gâh
Karaköy kapısından etti duhûl
Müslümânların hâli oldu tebâh
Mübârek ola diye gelen ona
Arab şerbetin içti bî-iştibâh
Anın rûz-ı nahsıdır etti kırân
Felekde demek münhasif oldu mâh
Yüzü kara olsun muîn olanın
Bi-hakk-ı Habîb-i Resûl-i İlâh
Galata ahâlîsi tarihini 
Dediler kazâ-i belâ-yı siyâh

İşbu hâdise Hadâyıku’l-Hakâyık’da kâdî-i müşârun-ileyhin tercü-
mesinde ber-vech-i âtîdir. 1028 hilâlinde tecdîd-i sikke fermân olunup 
sikke-i selâtîn-pîşîn endâhte-i ceyb-i adem ve her kimin elinde bulunur ise 
güdâhte-i pûte-i nedm olmak üzre nidâ olundukda dirhem-i nev-sikke-i 
Osmânî ezhâr-ı rebî‘-i bârid gibi nâ-peydâ ve kurs-ı hâlis kimyâ gibi ism-i 
bî-müsemmâ olmağın ashâb-ı [s.215] muâmelâta tazyîk-i kecdâr u merîz 
bi’z-zarûre fitne-engîz olup mahkemeye hücûm-ı âmme ve tâmme-i tâmme 
vâki olmuş idi. Cümle mâ-meleki yağmâ-gerân-ı çâpük-dest eliyle tâlân olup 
7  mazmûnu ile vezn-i keffeteyn-i sûd u ziyân ederek dergâh-ı 
devlete revân olmuş idi. Berâ’et-i sâha-i himmeti malum-ı pâdişâh-ı derâ-
dirâyet olmağın mükerreren mansıba irsâl ve bâis-i fitne olan eşkıyânın 
kâbil-i afv olmayanları mübtelâ-yı kahr u nigâl kılındı. (İntehâ)

İfâde-i mesrûdeye nazaran kâdî-i müşârun-ileyh zamân-ı kazâsında 
vukûa gelmiş olan Edirne hâdisesinden dolayı ta‘n u teşnî‘den müberrâ 
olmak lâzım gelir ise de meskûkât-ı atîkanın tedâvülü maddesi Naîmâ 
Tarihi’nde 1028 muharremi gurresinde tecdîd-i akçe ve onarlık Osmânî 
kat‘ı fermân olunup Şıkk-ı Sânî defterdârı Bekir Efendi Darbhâne üzerine 
nâzır tayin olundu. On kîse altın sermâye verilip sâir memâlik-i mahrûse 
darbhâneleri dahi açıldı. Bir zamandan sonra cedîd akçe münteşir olup es-
kisi geçmesin diye nidâ olunmakla yeni akçe vefâ etmeyip muzâyaka zuhûr 

7  Başını kurtaran...(kurtulmuştur) anlamında bir kibâr-ı kelam.
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etmekle eski akçenin sahîhu’l-ayârı yürümeye izin verildi diye mezkûr ol-
duğuna ve Enîsü’l-Müsâmirîn’de dahi ahâlînin istirhâmı tâmmü’l-vezn ve 
sahîhu’l-ayâr olan meskûkât-ı atîkanın tedâvülüne ruhsat i‘tâsı istirhâm 
olunduğu beyân edildiğine göre kadı efendinin bu bâbdaki adem-i müsa-
adesinden birtakım bî-günâhın demleri heder ve mahkemedeki eşyasının 
yağma edilmesi kendisine dahi mûris-i elem ve keder olduğu tahakkuk 
ediyor.

Sultân Osman Hân-ı Sânî Hazretlerinin Edirne’ye Teşrîfleri

Sultân Osman Hân-ı Sânî hazretleri Hotin Seferi azmiyle 1030 senesi 
Cemâziyelâhiresinin on altıncı günü İstanbul’dan nehzat ve sene-i mezbûre 
Recebinin onuncu günü Edirne’ye muvâsalatla Sarayovası’na mansûb olan 
otâk-ı gerdûn-nitâk-ı hümâyûnlarına nüzûl buyurdular. Edirne’de yeniçe-
rilere nişân talimi irâde buyurulmakla Tunca’nın karşı yakasına nişânlar 
dikip zâbitleriyle saflar bağlayarak endaht ettikleri tüfenk dânelerinden 
isâbet ettirenlere atiyye verilip nevâzişler olundu. Topçular dahi top ile 
nişânlar vurup ihsânlar aldılar. Cebeciyân dahi hâline göre arz-ı hüner 
ederek nâil-i iltifât olduktan sonra Şam Kolu alayı gelip dâhil oldular. 
Mâh-ı mezbûrun yirmisinde Tunca Köprüsü’nde direng nidâ olunup yirmi 
dördünde yeniçeri ve yirmi altıncı günü hazret-i pâdişâh Yanbolu tarafına 
azîmet buyurdular. (Kezâ fî Tarih-i Naîmâ) Bu hesâbca Edirne’de on altı 
gün ikâmet buyurulmuş demek oluyor ise de hazret-i pâdişâh o esnâda 
sayd u şikâr tarîkıyla Dimetoka kasabasına dahi teşrîf buyurmuş olduğun-
dan o sıralarda yazılıp el-yevm Dimetoka’da belediye mahzeninde mahfûz 
bulunan kebîru’l-kıta bir mermer taştaki tafsîlâta nazaran hazret-i pâdişâh 
Edirne’de yirmi yedi gün ikâmet buyurup badehû Hotin Seferi niyet-i hay-
riyyesiyle azîmet buyurmuş oldukları anlaşılmıştır. O sırada pâdişâh haz-
retleri Edirne’de Mamak menziline bizzât ok atıp taş dikmiş olduğundan 
tafsilâtı Ravzatü’r-Rumât’dadır.

İbtâl-i Kahve-hâne ve Men-i Kahve ve Duhân

1043 senesi Rebiulevvelinde İstanbul’da kahve ve tütünün meniyle 
kahve-hânelerin hedmi hakkında şeref-sudûr ve sünûh buyurulan irâde-i 
seniyye üzerine îcâbı icrâ kılındığı sırada Edirne’de dahi bazı kahve-
hânelerin işlettirildiği sem‘-i hümâyûna vâsıl olmakla İstanbul bostancı-
başısı Duçe Mehmed Paşa kahve-hâneleri tahrîb ve kahvecilerinin salbi 
memuriyyetiyle bâ-hatt-ı hümâyûn Edirne’ye gelerek mûcibince kahve-



RİYÂZ-I BELDE-İ EDİRNE 457

hâneleri hedm ve kahvecilerin yasâğ tutmayanlarından bulduğunu katl u 
salb ile İstanbul’a avdet eyledi.

Sultân Murâd Hân-ı Râbi Hazretlerinin Leh Seferi Azmiyle  
Edirne’ye Teşrîfleri

Sultân Murâd Hân-ı Râbi hazretleri Leh Seferi [s.216] azmiyle 1043 
senesi Şevvâlinin on altıncı günü Dersaâdet’ten nehzatla yirmi sekizinci 
günü Edirne’ye muvâsalat ve Leh kralıyla sulh veya cenk işini serdâra havâle 
buyurup 1044 senesi Saferi gurresinde Dersaâdet’e avdet buyurmuşlardır.

Sultân İbrâhim Hân Hazretlerinin Sayd ü şikâr Maksadıyla  
Edirne’ye Teşrîfleri

Sultân İbrâhim Hân hazretleri 1054 senesi Cümâdilûlâsının yirmi 
sekizinci günü Dersaâdet’den kalkıp Edirne’ye vâsıl olmasıyla beraber 
huzûr-ı hümâyûnlarına der-dest edilmiş birkaç (kallâb) (kalpazan) ve bir-
kaç harâmî getirdiler. Harâmîler katl olundu. Kalpazanın birisi “Hüseyin” 
nâmında bir yeniçeri imiş. Siyâset buyurduklarında “Ben yeniçeriyim” 
demesiyle, “Ben dahi pâdişâhım” diye ellerinin ayaklarının kırdırılma-
sını emr etmekle kırıp çarşı içine ilkâ ettiler. Hazret-i pâdişâh Edirne’de 
iken Edirne’nin odunu tab‘-ı hümâyûna nâ-mülâyim görünüp İstanbul’un 
odunu iyi ve ateşi vâfir idi; İstanbul’dan odun getirsinler diye buyurmala-
rıyla İstanbul’dan hammallar ile karadan odun irsâl olunduğu beyne’n-nâs 
aceb ve rengîn görünüp kîl ü kâle bâis olmuş idi.

Sultân Mehmed Hân-ı Râbi Hazretlerinin Venedik Seferi Niyetiyle 
Edirne’ye Teşrîfleri

Hazret-i pâdişâh 10 Muharrem 1068 tarihinde Perşembe günü 
şeyhulislâm ve sadreyn efendiler ve zümre-i müteferrikagân ve çavuşân 
vesâir huddâm-ı dîvân ile İstanbul’dan hareket ve Edirne’ye azîmet niye-
tiyle o gün Küçükçekmece, ikinci Cuma günü Büyükçekmece, üçüncü 
Sebt günü Silivri, dördüncü Pazar günü Kınıklı, Pazartesi günü Çorlu, 
Salı günü Karıştıran, Çarşamba günü Bergos, Perşembe günü Bergos’da 
ikâmet olunup, hazret-i pâdişâh o gün Bergos civârını geşt ü güzâr ve 
sayd ü şikâr ettiler. Cuma günü Baba-yı Atîk kasabasına gelindi. Yevm-i 
mezkûrda rikâb-ı hümâyûnlarında mülâzim olan bendegân sağa sola yayı-
lıp Baba-yı Atîk sahrâsından sürgün tarîkı üzre sayd ü şikâr edilerek güzâr 
buyuruldu. Cumartesi günü Havsa’ya vusûl ve mâh-ı mezkûrün yirminci 
Pazar günü müretteb alay ile fukarâya bezl-i ihsân ederek Edirne şehrine 



 20. Yüzyıla Kadar Osmanlı Edi̇rne’si458

dühûl ile sarây-ı saâdet-fezâlarına nüzûl buyurdular. Edirne ahâlîsi şeh-
re üç çeyrek bu‘d ü mesâfede vâki Solak Çeşmesi’nden daha bir saat ile-
ride Karabayır nâm mahalle kadar istikbâl ve pây-endâzlar ferşiyle arz-ı 
ta‘zîm ü iclâl müşahede-i dîdâr-ı pür-envâr-ı pâdişâhî ile mesrûrü’l-bâl 
ve ferhunde-fâl olmuşlar idi. Badehû vâlide sultân hazretleri huddâm-ı 
zevi’l-ihtirâmlarıyla teşrîf buyurdular.

1068 Tarihinde Edirne’de Vukû Bulan Şiddet-i Şitânın Tafsîli
Naîmâ Târihi’nde Ber-vech-i Âtîdir:

Bi-emri’llâhi Teâla bu sene-i mübarekede Edirne’de mübâlağa ile kar 
yağıp emsâli mesbûk olmadık bir derecede şiddet-i şitâ hükmünü icrâ 
eyledi ve şehrin her cihetinden araba yolları mesdûd olmağın Edirne ile 
cevânibine kaht u galâ müstevli oldu. Daha ağrebi def-i bürûdet için ateş 
yakacak hatab bulunmadığından bi’z-zarûre birçok eşcâr-ı müsmire kat 
edildi. Bu sûretle dahi def-i zarûret mümkün olmadığından ahâlî-i şehrin 
ekserîsi hânelerini yıkıp odun yerine yakmak için bir tahtayı elli akçeye ve 
bir direği yüz akçeye füruht ederek birçok sermâye peydâ ettiler. Sarây-ı 
Âmire huddâmı fermân-ı pâdişâhî ile bahçe-i hümâyûnda olan bülend ce-
viz ağaçlarını vesâir eşcâr-ı azîmeyi kesip odun yerine yaktılar. Kışın son 
günlerinde Tunca Nehri dahi cûş u hurûş edip taşkınlığı bir dereceye var-
dı ki sarây-ı hümâyûn bahçesi mânend-i deryâ olup açılması bir vechile 
mümkün olmayan demir kapı üzerine şiddetle hücûm eden nehir suyu 
eşiğinden içeriye seyelân ederek hamam külhanı kurbuna kadar istîlâ ey-
ledi. Bazı sâdıku’l-makâl ashâb-ı sinn ü sâldan sual olundukda “bu âna ge-
lince böyle şiddet-i şitâ ve tuğyân-ı mâ’ görmedik” diye haber verdiler. Bin 
türlü zarûret ve [s.217] usret ile eyyâm-ı şitâ mürûr ederek fasl-ı bahâr 
erişdikde etraftan zahîre ve odun yetişmekle ganîmet-i azîme husûle geldi.

Sultân Mehmed Hân-ı Râbi Hazretlerinin    
Edirne’den Dersaâdet’e Avdetleri

Hazret-i pâdişâh 15 Muharrem 1069’da Pazar günü Edirne Sara-
yı’ndan Solakçeşmesi’ndeki otâğ-ı hümâyûna nakl buyurmuş idi. Vâlide-i 
muhteremeleri Sultân hazretleri mâh-ı mezbûrun yirmi birinci Sebt 
günü Edirne’den arabalarla hareket edip yollarda umûr-ı muhâfazaları 
kethudâlıkları hizmetinde olan rikâb-ı hümâyûn kaymakamlığından 
munfasıl Vezîr Ali Paşa’ya fermân olunmuş idi. Yirmi ikinci Pazar günü 
hazret-i pâdişâh dahi Ordu-yı Hümâyûn ile Solakçeşmesi’nden hareket 
ve İstanbul’a müteveccihen azîmet buyurdular. Badehû 10 Muharrem 
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1070’de Bursa’dan hareketle Gelibolu tarîkıyla o sene Saferinin yirminci 
günü mu‘tâd-ı kadîm üzre azîm alay ile Edirne şehrine muvâsalat ve çend 
mâh mürûrunda İstanbul’a avdet eylediler. Hazret-i pâdişâh Üngürüs Se-
feri niyet-i hayriyyesiyle 11 Zilhicce 1071’de İstanbul’dan hareket ve Ge-
libolu tarîkıyla mâh-ı mezbûr evâhirinde Edirne’ye muvâsalatla Adaçayırı 
nâm fezâ-yı dil-ârâya nasb-ı hıyâm-ı izz ü ihtişâm ve 24 Muharrem 1072’de 
Edirne derûnuna nakl ve karar ve sarây-ı hümâyûnu şeref-yâb-ı makdem-i 
şevket-şi‘âr ve o sene şabanının üçüncü günü mu‘tâd üzre müretteb alay ile 
Edirne’den hareketle İstanbul’a azîmet buyurulup 9 Şaban 1073’te Venedik 
Seferi azmiyle bi’l-cümle vükelâ-yı devlet ile İstanbul’dan kâide-i kadîme 
üzre müretteb alay ile hareket ve esnâ-yı râhda sayd ü şikâr ile temâşâ-yı 
deşt ü kûhsâr ederek, mâh-ı mezkûrün yirmi sekizinci günü Edirne Sarây-ı 
hümâyûnunu revnak-yâb-ı kudûm-ı pür-meymenet buyurdular.

Velâdet-i şehzâde-i Cüvân-baht Şehzâde Sultân Mustafa Hân

Karar-gâh-ı saltanat olan dâru’l-meymene Edirne’de sulb-i pâk-i şeh-
riyârîden 8 Zilkade 1074 sülasâ günü bir şehzâde-i cüvân-baht-ı kerîmü’l-
vücûd pîrâye-bahş-ı evreng-i şühûd olup Sultân Mustafa ismiyle tesmiye 
ve ol nev-nihâl-i hadîka-i saltanat sikâye-i nâz u naîm ile terbiye buyurul-
mağın, bu haber-i meserret-eseri işâ‘at ve ilan için bi’l-cümle Memâlik-i 
Mahrûse’de yedi gün yedi gece donanma olmak üzre fermân ve edâ-yı 
tehniyeti’l-kudûm-ı velâdet için davet birle çehre-sâ-yı makdem-i salta-
nat olan Şeyhulislâm Minkârî-zâde Yahyâ Efendi ve Rikâb-ı Hümâyûn 
kaymakamı Mustafa Paşa hazerâtına avâtıf-ı seniyye-i mülûkâneden birer 
semmûr kürk ilbâs ve ihsân olundu. Şehzâde-i müşârun-ileyh Sultân Mus-
tafa Hân-ı Sânî hazretleridir.

Hareket-i Hümâyûn Be-cânib-i Ferecik Berâ-yı Sayd u Şikâr

Hazret-i pâdişâh sayd u şikâr için Dimetoka ve Ferecik havâlîsinde 
geşt ü güzâra âzim ve rikâb-ı hümâyûn kaymakamı Mustafa Paşa dahi 
memuren hizmet-i aliyyelerinde mülâzim olup Vezîr Yusuf Paşa rü’yet-i 
mesâlih-i ibâd için Edirne kaymakamı nasb ve tayin olundu.

Avdet-i Hazret-i Pâdişâh Ez-Ferecik be-Sarây-ı Edirne

Hazret-i pâdişâhın Dimetoka ve Ferecik şikâr-gâhından Edirne’ye 
avdetleri tasmîm ve maiyetlerindeki vâlide ve haseki sultân hazerâtının 
ricatleri takdîm olunup bin yetmiş dört senesi Zilkadesinin yirmi yedin-
ci günü vâlide sultan ve yirmi dokuzuncu günü haseki sultân hazerâtı 
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Edirne’ye vâsıl oldular. Hazret-i pâdişâh dahi Zilhiccenin ikinci günü 
Edirne Sarayı’nı teşrîf ve rikâb-ı hümâyûnlarında edâ-yı hizmet-i 
mülâzemet eyleyen kaymakam paşayı ilbâs-ı ferve-i semmûr ile taltîf bu-
yurdular.

Tayin-i Serdâr-ı Ekrem Be-cânib-i Nemçe

Hazret-i pâdişâh Sadrazam Köprülü-zâde Ahmed Paşa’yı Nemçe 
üzerine serdâr-ı ekrem tayin buyurup 3 Ramazan 1073’te sancak-ı şerîfi 
serdâr-ı müşârun-ileyh hazretlerinin yed-i müeyyedlerine teslîm ve ser-i 
ibtihâclarına [s.218] iki kıta murassa‘ sorguç vaz‘ ve miyân-ı hamiyyet-
lerine bir kabza mücevher şimşîr-bend ve sâde semmûra kaplı iki hilat-i 
fâhire ilbâs ile tekrîm buyurdular. Mâh-ı mezkûrün beşinci günü serdâr-ı 
ekrem mu‘tâd-ı kadîm üzre azîm alay ile Edirne sahrâsından maiyet-i 
mevcûdesiyle hareket ve kıyâm ve memur olduğu Belgrad-ı dâru’l-cihâda 
atf-ı zimâm eylediler.

İcrâ-yı Şehr-âyîn Der-şehr-i Edirne Bâ-fermân-ı Hümâyûn

Düşman-ı dîn ile vukû bulan bazı muhârebâtta asâkir-i İslâm mansûr 
ve muzaffer ve düşman tarafına îras-ı ker ü hezîmet müyesser olduğu 
serdâr-ı ekrem tarafından rikâb-ı hümâyûna telhîs olunmağın sâdır olan 
fermân-ı âlî mûcibince yalnız Edirne şehrinde donanma olunmak fermân 
ve telhîsi getiren ağaya hil‘at ve nükûd-ı vâfire ihsân olundu.

Azîmet-i Pâdişâh Be-sayd ü Şikâr ve Azl-i Ser-bostân-ı Edirne

Hazret-i pâdişâh dâiye-i sayd u şikâr ile Edirne kurbunda vâki Çömlek 
Köyü havâlîsinde geşt ü güzâr üzre iken bazı ormanlar içinde ve yol üzer-
lerinde birtakım maktûl kimseler görülüp civâr-ı saltanatta böyle katl-i 
nüfûsa cüret olunması Edirne Bostancıbaşısı Deli Kilârcı Ali Ağa’nın 
zabt u rabt emrinde acz ü rehâvetine mahmûl olmakla sâdır olan hatt-ı 
hümâyûn mûcibince azl olunarak yerine Arnavut Sinan Paşa tayin kılındı.

Azîmet-i Sultân Mehmed Hân-ı Râbi Be-cânib-i Yanbolu Berâ-yı 
Sayd u Şikâr

Hazret-i pâdişâh berâ-yı sayd u şikâr Yanbolu cânibine azîmete karâr 
verip rikâb-ı hümâyûn kaymakamı Mustafa Paşa’yı maiyetlerine alıp ve 
Vezir Yûsuf Paşa’yı Edirne’de kaymakam bırakıp 5 Rebiulevvel 1075’te 
Edirne’den hareket ve şeyhulislâm efendi ile Edirne kaymakamı Yusuf 
Paşa Taşlık kurbuna değin edâ-yı hizmet-i teşyî‘ ile şeyhulislâm efendiye 
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bir semmûr kürk ilbâs olunduktan sonra avdet eylediler. Hazret-i pâdişâh 
Yanbolu taraflarında yirmi beş gün kadar meks ü ârâm ile cümâdi’l-
âhirenin beşinci günü hareket ve etrâfı geşt ü güzâr ederek Edirne’ye 
muâvedet buyurdular.

Vukû‘-ı Hâlet-i Garîbe

24 Cemâziyelâhir 1075 Hazret-i Sultân Mehmed Hân-ı Râbi Edir-
ne civârında vâki Paşaköy tarafına biniş murâd edip ol havâlîde geşt ü 
güzâr esnâsında uğûr-ı hümâyûnlarına çıkan bir tavşana tazı salıp aka-
bince irhâ-yı inân buyurdular. Nâgâh bir inek vaz‘-ı haml eylediği nazar-ı 
hümâyûnlarına erişip zabt-ı zimâm-ı ârâm buyurduklarında yanında olan 
sığırtmaca bilâ vâsıta hitâb buyurup “Müslümân mısın?” diye suâl ve ehl-i 
zimmet olduğuna ıttılâ‘dan sonra “gel Müslümân ol, sana dirlik vereyim 
ve Hakk Teâlâ cümle günâhını afveder, doğru cennete gidersin” diye 
arz-ı İslâm ve birkaç defa teklifde ihtimâm buyurdular. Sığırtmaç ibâ ve 
imtinâ‘ gösterdikde bazı enderûn ağaları kendisine arz-ı İslâm eden bizzât 
pâdişâh-ı enâm olduğunu söylediklerinde mehâbet-i saltanat-i hidâyet-i 
Hâdî ile merkûmun İslâmına bâdî olup ref ‘-i benân-ı şehâdet ve avâtıf-ı 
seniyye-i mülûkâneden vâfir sikke-i hasene ve on beş akçe bir kapıcılık 
esâmesiyle kesb-i sermâye-i saâdet eyledi.

Sarây-ı Hümâyûnda Canbaz Temâşası

3 Ramazan 1075’te sarây-ı hümâyûnda bir canbaz nazar-gâh-ı 
pâdişâhîde gûnâ-gûn sanatlar ibrâz ettikten sonra min-ba‘d kendisi bu 
kâr üzre istimrârdan muğnî olur bir nân-pâre ihsân buyurulmasını niyâz 
ettikde yevmî kırk akçe müteferrikalık ihsân ve bade’l-yevm bu kârdan 
ferâgat eylemeleri fermân buyuruldu.

Serdâr-ı Ekrem Cisr-i Mustafa Paşa’ya Vâsıl ve   
İn‘âmât-ı Şehriyârîye Nâil Olduğu

İki seneden beri Üngürüs Seferi’nde kâm-yâb-ı [s.219] nasr u zafer olan 
serdâr-ı muzaffer Köprülü-zâde Fâzıl Ahmed Paşa Belgrad meştâsından 
tayy-i merâhil ederek Cisr-i Mustafa Paşa kasabasına vâsıl oldukları resîde-i 
sem‘-i hümâyûn oldukda Musâhib Mustafa Ağa yediyle bir murassa sorguç 
ve bir murassa hançer ve bir altın zincîr. Biri semmur kürke kaplı ve biri 
sâde iki hila‘-ı fâhire irsâl ve in‘âm ve zuhûra gelen hizmetleri meşkûr oldu-
ğunu hatt-ı hümâyûn-ı iltifât-meşhûn ile ilâm buyurdular. Ağâ-yı müşârun-
ileyh Ordu-yı Hümâyûn’a yaklaşdıkda ibtidâ kethüdâ-yı sadr-ı âli İbrâhim 
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Ağa karşı çıkıp badehû vüzerâ ve ümerâ ve yeniçeri ve silâh-dâr ağaları ve 
umûmen rüesâ-yı asker ve ricâl-i devlet istikbâl edip serdâr-ı ekrem hazret-
leri teşrîfât-ı mülûkâneye kemâl-i ikrâm için otâğ kapısından taşra tuğların 
birbirine dek karşı çıkmakla ihtirâm eyledi. Musâhib ağa dahi hemân attan 
inip dest-i serdârı takbîl badehû getirdiği hatt-ı hümâyûnu yedine teslîm ve 
hedâyâ-yı mülûkâneyi arz ve takdîm ettikden sonra hatt-ı hümâyûn cümle 
huzûrunda kıraat olunup huzzâr devam-ı ömr ü devlet-i pâdişâhî duasını 
tekrâr eyledi. Badehû serdâr-ı ekrem câize-i hizmet olmak üzre biri serâsere 
kaplı ve ikisi sâde üç semmur kürk ve ikisi mükemmel raht u bisât ile ve ikisi 
yelken-dest olmak üzre dört re’s at ve bir kabza murassa‘ altın hançer ve bir 
murassa kemer ve bin adet sikke-i hasene ve yirmi kese akçe ve kethüdâsı 
İbrâhim Ağa’ya üç kese nakid ve serâser ve sâir huddâmına birer hil‘at-i 
fâhire ihsâniyle in‘âm ve ikrâm olundu. Musâhib Mustafa Ağa rikâb-ı 
hümâyûna iâde olunduktan sonra serdâr-ı ekrem hafiyyeten çehre-sâ-yı 
saltanat olması taraf-ı hümâyûndan irâde buyurulmakla tebdîl-i libâs ile 
atebe-i mülûkâneyi takbîl ve hayır dua ve iltifât-ı pâdişâhî ile sermâye-i izz 
ü şeref tahsîl edip badehû yine der-akab Ordu-yı Hümâyûn’a ric‘at eyledi.

Serdâr-ı Ekrem ve Sadrazamın Edirne Derûnuna Duhûlü

27 Zilhicce 1075’de mu‘tâd-ı kadîm üzre bir azîm alay tertip olu-
nup serdâr-ı ekrem umûm Ordu-yı Hümâyûn ile Kemâl Çayırı merha-
lesinden kemâl-i haşmet ve şükûh ile dâru’s-saltana-i Edirne’ye vâsıl ve 
huzûr-ı mülûkâneye dâhil olup livâ-i saâdet-ihtivâ-i Resûlullâh’ı bizzât 
yed-i müeyyed-i pâdişâh-ı nusret-penâha teslîm ve taraf-ı şehriyârîden biri 
serâsere ve biri semûra kaplı iki hil‘at-i fâhire iksâsıyla tekrîm edildi.

Nasb-ı Otâğ-ı Hümâyûn Der-miyâne-i Hıyâm-ı Asker-i İslâm

Ordu-yı Hümâyûn ricâli şehre nüzûl etmeyip yine çadırlarıyla 
Sarây-ı Hümâyûn sahrâsında ârâm etmeleri irâde-i seniyye iktizâsından 
olup 29 Zilhicce 1075’de nefs-i nefîs-i hümâyûnları için derûn-ı Ordu-yı 
Hümâyûn’da bir otak nasb olunduktan sonra hazret-i pâdişâh otağı teşrîf 
ve mevcûd olan vüzerâ-yı izâmı semmûr kürk vesâir ehl-i dîvânı hıla‘-ı 
fâhire ilbâsiyle taltîf buyurdular. Badehû serdâr-ı ekremden düşman ile 
vukû bulan muhârebe keyfiyyâtını sual buyurduklarında tafsîle âğâz edip 
guzât-ı İslâm kullarınız şöyle cenk ettiler böyle cenk ettiler, ale’l-husûs 
kulunuz yanında Erzurumlu “Abbas” nâmında bir yiğit vardır. Uyvar 
Muhârebesinde bî-bâk ve bî-pervâ kale bedenine çıkıp düşman tarafından 
her ne kadar üzerine tüfenk dâneleri yağdırdılar ise de yerinden ayıramayıp 
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düşmana sebât gösterdikde, onu görüp bir yeniçeri dilâveri dahi onun yanı-
na çıktığını sâir guzât-ı müslimîn gördükleri saat lücce-i cemiyetleri hurûşa 
gelip zemzeme-i kâfir-keş tekbîr ile cümlesi yek-pâre yürüyüş ettiklerin-
de düşman için adem-i mukâvemet mukarrer ve bu tarîkla ân-ı vâhidde 
kalenin fethi müyesser oldu diye takrîr eyledi. Hazret-i şehriyâr otağdan 
kalkıp Hâs Oda’yı teşrîf buyurduklarında merkûm Abbas’ı huzûr-ı [s.220] 
hümâyûnlarına celb ile kendisini vâfir istintâk buyurduklarından sonra 
avâtıf-ı seniyye-i mülûkânelerinden başına çifte çelenk takıp ve kendi tale-
biyle hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûnlarıyla Erzurum gümrüğü malından 
yevmî yetmiş akçe tekâüd ulûfesi ve dört top kumaş ve dört donluk çuka ve 
vâfir sikke-i hasene ihsân ve karındaşına dahi yine Erzurum gümrüğünden 
elli akçe ulûfe ve merkûm Abbas ile beraber kale bedeni üzerine çıkan ye-
niçeriye dahi ocağından ağır tekâüd ulûfesi verilmesini fermân buyurdular.

Nemçe Elçisinin Edirne’de Rikâb-ı Hümâyûna Geldiği

Devlet-i Aliyye ile Nemçeli beyninde sulh u salâh için müsâlemet-
nâme ile vârid olan Nemçe elçisi 19 Muharrem 1076 günü geleceği haberi 
vâsil olmakla kendisine ve on beş nefer beyzâdelerine birer re’s mükem-
mel bisâtlı at karşı irsâl ve mu‘tâd-ı kadîm olan vech üzre istikbâl olun-
du. Badehû yirmi dokuzuncu günü sarây-ı hümâyûn-ı şehriyârîde ihrâc-ı 
mevâcib için tertîb-i dîvân ve vüzerâ-yı izâm arza girdikten sonra elçinin 
dahi huzûr-ı hümâyûna çehresâ-yı ubûdiyyet olmasına izin ve ruhsat ihsân 
olunup Çasar tarafından getirdiği hedâyâyı arz ve takdîm ve mün‘akid olan 
sulh u salâh şerâitına mürâ‘ât buyurulmak niyâzını mutazammın nâmeyi 
teslîm etmeğin âdet-i kadîme üzre kendisine ve on beş nefer beyzâdelere 
hil‘atler ilbâs olundu.

Sultân Mehmed Hân-ı Râbi Hazretlerinin    
Edirne’den İstanbul’a Azîmet-i Hümâyûnları

6 Safer 1076 otâğ-ı hümâyûn Paşaçayırı nâm mahalle ihrac olunup 
on birinci günü mu‘tâd-ı kadîm üzre alay-ı azîm ile Edirne Sarayı’ndan 
hareket ve otâğ-ı şahânelerinde altı gün meks ü ikâmet buyurduktan sonra 
on sekizinci günü ref ‘-i hıyâm-ı ârâm ile Gelibolu tarîkıyla tevcîh-i veche-i 
azîmet buyurdular.

Hazret-i Pâdişâhın İstanbul’dan Edirne’ye Avdet-i Hümâyûnları

Venedikli’den ahz-ı intikâm için üzerine azîmet olunmak musam-
mem ve mukarrer olan Kandiye Kalesi’ne Mora cezîresinde vâki Benefşe 
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Kalesi’nden Donanma-yı Hümâyûn sefâyiniyle geçilmesi kolay olduğu 
karâr-dâde-i re’y-i cumhûr olmakla Edirne’ye hareket-i hümâyûn vukûu 
muhakkak ve mukarrer olup 8 Ramazan 1076 isneyn günü tuğlar bâb-ı 
hümâyûna ve yirminci Sebt günü Otâğ-ı hümâyûn Dâvud Paşa sahrâsına 
nasb olunduktan sonra yirmi dördüncü günü müretteb alaylar ile hazret-i 
pâdişâh otâk-ı hümâyûnu bi’t-teşrîf Şevvâl-ı şerîfin yedinci günü hareketle 
birinci günü Yarıkburgaz nâm mahalle ve ikinci günü Çatalca’ya orada bir 
gün ikâmet buyurulup Fener ve Köstemre ve Uğraş ve Saray merâhili tayy 
olunarak Vize sahrâsına ve orada dahi iki gün istirâhat buyurularak Yene 
karyesine badehû Kırkkilise kasabasında iki gün ârâm ile Hasköy merha-
lesinde zabt-ı zimâm ve ertesi günü Paşaçayırı’nı cilve-gâh-ı hıyâm buyur-
dular. Hazret-i pâdişâh orada yedi gün meks ü karâr ve âdet-i kadîmeleri 
üzre her gün bir cânibe atf-ı inân-ı sayd u şikâr buyurup mâh-ı Zi’lkadenin 
gurresi Perşembe günü müretteb alay ile Edirne’yi teşrîf buyurdular.

Meşhûr Yahudî’nin Edirne’de Huzûr-ı Pâdişâhîye İhzârı   
ve Onun Kabûl-i İslâmı

İzmir’de Yahûdî tâifesinden bir haham başına birtakım Yahûdileri 
cem etmiş olmasından nâşi harekât-ı vâkıasından âsâr-ı fitne meşhûd 
olmakla Boğazhisarı’na tard ve teb‘îd olunmuş iken oradaki Yahûdîler 
miyânına dahi fitne ilkâ etmeğin 16 Rebiulâhir 1077’de Edirne’de rikâb-ı 
hümâyûna ihzâr ve Şeyhulislâm Yahyâ Efendi ve Vânî Mehmed Efendi ve 
kaymakampaşa huzûr-ı hümâyûnda iken mezkûr Yahûdî getirilip mâcerâ-
yı hâl istifsâr olundukda hakkında şöhret bulan türrehâtı inkâr ve katlini 
mukarrer bildiğinden İslâm’a rağbet izhâr eyledi. [s.221] Bu hahamın 
ismi “Sabetay Sevi” olup bade kabûli’l-İslâm kendisine [Kapıcıbaşı Oturak 
Mehmed Efendi] ve zevcesi “Sâra Hâtun” (Fatma Kadın) isimleri tesmiye 
edildiği ve hâlen Selânik’teki (dönme) bunun mesleğine mu‘tekıd bir fırka 
idüği cümle-i tahkîkâttandır.

Sultân Selîm Câmi-i Şerîfinde Mevlid-i Şerîf Kıraati

Âdet-i müstahsene-i Devlet-i Aliyye üzre her sene akd-i meclis-i 
mevlûd-i Nebevî mâh-ı Rebiulevvelinin on ikinci günü vukû bulagelmiş 
iken bi-emri’llâhi Teâlâ o günde mizâc-ı şehen-şâhîde nev‘an inhirâf se-
bebiyle tehir olunup 1077 Rebiulevvelinin yirminci isneyn günü ale’s-
seher Sultân Selîm Câmi-i şerîfinde resm-i kadîm üzre hazret-i pâdişâh 
bi’l-cümle vükelâ-yı kirâm ile tertîb-i meclis-i mevlûd-i Nebevî ve neşr-i 
mehâmid-i ulyâ-yı Mustafavî buyurdular.
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Moskov Elçisinin Rikâb-ı Hümâyûna Yüz Sürmek Üzere  
Edirne’ye Vürûdu

8 Rebiulâhir 1077 Moskov tarafından gelen elçî-i cedîd mu‘tâd üzre 
rikâb-i kâm-yâba yüz sürmek için sarây-ı hümâyûnda Şikâr Kapısı önünde 
Tunca kenarına bir bâr-gâh-ı şahâne nasb olunup hazret-i pâdişâh derûn-ı 
bâr-gâhta vaz olunan taht-ı âlîye kemâl-i şevket u vakâr ile suûd buyur-
duktan sonra bir taraflarında kaymakam-ı rikâb-ı hümâyûn Kara Mustafa 
Paşa ve bir taraflarında vezîr-i sânî ve nedîm-i sultânî Musâhib Mustafa 
Paşa ayağ üzre durup badehû elçiye izn-i müsûl ihsân buyuruldu. Derûn-ı 
bâr-gâha vaz‘-ı kadem-i ibtihâl ettikde resm-i kadîm üzre Hâs Oda ağaları 
mübâşeretiyle hâk-i dergâh-ı saltanata vaz‘-ı cebhe-i tekrîm ve taraf-ı ça-
sardan getirdiği nâme ve hedâyâyı arz u teslîm eyledi.

Hazret-i Pâdişâhın Berâ-yı Sayd u Şikâr Yanbolu Tarafına  
Azîmet-i Hümâyûnları

Hazret-i pâdişâh dâiye-i sayd u şikâr ile Uğraşderesi semtlerinden 
Yanbolu’ya doğru hareket buyurup kaymakam Mustafa Paşa dahi be-
raber gitmek üzere ferman ve Vezîr Mahmud Paşa Edirne’de temşiyet-i 
mesâlih-i ibâdu’llâhı görmek üzre hil‘at ihsân buyuruldu. Vize ve Kırkki-
lise ve Aydos havâlîsini sayd u şikâr ederek Yanbolu’da birkaç gün meks 
ü karâr ve elli beş gün mürûrunda etrâfı geşt ü güzâr ile Edirne’ye avdet 
buyurdular.

Leh Elçisinin Rikâb-ı Hümâyûna Yüz Sürmek Üzere   
Edirne’ye Vürûdu

Leh kralı tarafından gelen elçi mukaddemâ gelen Moskov elçisi gibi 
derûn-ı sarây-ı hümâyûnda cârî olan Tunca kenarında kurulan otâk-ı 
husrevânîde rikâb-ı kâm-yâba yüz sürüp hedâyasını arz ve takdîm ve 
nâmesini teslîm eyledi.

Mehdî Mehmed’in Edirne’de Huzûr-ı Hümâyûna Ahz u İhzârı

İmâdiye nevâhîsinde ulemâ-i Ekrâd’dan “Şeyh Abdullah” nâm ki-
mesne galebe-i sevdâ-yı mâder-zâd ile oğlu es-Seyyid Mehmed için mehdî 
olmak üzre bazı hâlât isnâd ve bu davâ ile dest-i erbâb-ı fursata i‘tâ-yı ser-
rişte-i fikr u fesâd eylediği ecilden ahz u ihzârı bâbında Musul beylerbeyisi 
Pehlivan Ali Paşa ile İmâdiye hâkimi vesâir zâbitân-ı havâlîye ısdâr-ı emr-i 
âlî kılınmış idi. İttifâk ile üzerlerine varıp şeyh-i müşârun-ileyhin başına 
cem olan ricâl-i Ekrâd ile mukâbele ve emr-i pâdişâhîye adem-i itaat se-
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bebiyle verilen fetvâ mûcibince mukâtele vukû buldukda mukâvemete 
adem-i kudretleri âşikâr ve cümlesi reh-i seyr-i semt-i firâr olmakla Musul 
beylerbeyisi tarafından mezbûr Şeyh Abdullah ve Diyarbakır vâlisi Vezîr 
İbrâhim Paşa tarafından oğlu es-Seyyid Mehmed ele getirilerek ikisi dahi 
beraberce derbâr-ı şevket-karâra ihzâr olundu. Mezbûr es-Seyyid Meh-
med huzûr-ı hümâyûna getirtilip kendisinden da‘vâ-yı mezkûresi sual ve 
istifsâr-ı hakîkat-i hâl buyuruldukda mehdîlik davasını bi’l-külliye inkâr 
ve muharrik-i silsile-i [s.222] şefkat olur bazı kelimât ile bast-ı itizâr edip 
nutku sedîd-i sâdâttan bir sabî-i reşîd olduğu ma‘lûm-ı hümâyûn oldukda 
telef ve idamına ikdâm olunmak revâ-dâşte-i insâf-ı dâver-i enâm olmayıp 
hazîne odasında münselik-i silk-i huddâm-ı âlî-makâm olması istihsân ve 
cezâ yerine inâm u ihsân buyuruldu.

Kazak Elçisinin Rikâb-ı Hümâyûna Yüz Sürmek Üzere   
Edirne’ye Vürûdu

17 Muharrem 1078’de gelen Kazak elçisi rikâb-ı müstetâba yüz sür-
mek saâdetiyle şeref-yâb olup nâme ve hedâyâsını arz ve takdîm ve “biz-
ler şevketlü pâdişâhımızın kendi kullarıyız. Elli bin asker ile her hangi 
tarafa fermânları olursa, edâ-yı hizmet-i memureye dâmen-i der-miyân-ı 
ihtimâm oluruz” diye dostlarına dost düşmanlarına düşman mü’eddâsını 
tefhîm eylediklerinde “ne güzel hemân bu sözünüzde sebât üzre olun” di-
yerek birkaç kelimât ile pâdişâh hazretleri merkûmları bizzât muhâtab-ı 
sıdk u simât buyurdular.

Havsa Kazâsı Dâhilinde Tekkeşeyhler Karyesinde Vâki Kanberbaba 
Türbesi’nin Şeyh Vânî Mehmed Efendi Emriyle Hedmi

Şeyh Vânî Efendi esnâ-yı vaazda “Kanberbaba” nâmında bir mezar 
mecma-ı züvvâr olup bazı cehelenin akîdesini ifsâd ve nice sâde-levh 
adamlar ol kabirden istimdâd etmekle halkı şirke düşürmeye bâdî olmuş 
diye men‘ine takyîd olunmak üzre bazı kelimât îrâd ettirmeğin Kayma-
kampaşa arz ve telhîs ettikde taraf-ı hümâyûndan dahi etrâfın sevk ve 
tergîbiyle men‘i tasvîb ve 14 Cemâziyelâhir 1078’de sâdır olan hatt-ı 
hümâyûn mûcibince bilâ-te’hîr hedm u tahrîb olundu. Mûmâ-ileyh Vânî 
Efendi 1076 tarihinde Mevlevî hankâhlarında dahi icrâ-yi âyîn-i tarîkati 
nehy ettirmiş olduğundan şuarâdan biri hakkında bu kıtayı söylemiş imiş. 
Kıta Vânî-i cânî gelince devlete

Eyledi âyin-i Mevlânâ’yı redd
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Hazret-i Molla ânı bir attı kim 
Ez-cüdâyîhâ şikâyet mî-koned8

Filibe Cânibine Azîmet-i Hümâyûn Vukûu

Hazret-i pâdişâh sayd u şikâr için Filibe havâlîsine azîmeti tasmîm 
ve hüsn-i temşiyet-i umûrda iktizâ eden vasâyayı Edirne’de kalan vükelâya 
tefhîm buyurduktan sonra 23 Rebiulâhir 1078 senesinde mu‘tâd üzre alay 
ile Edirne’den hareket ve Filibe’ye doğru atf-ı inân-ı azîmet buyurdular. 
Edirne’de kalacak bazı vükelâ-yı devlet ba‘de’t-teşyî‘ avdete mezun oldular. 
Birinci gün Akpınar, ikinci gün Derbend, üçüncü gün Paşaköy, dördün-
cü gün Gündüzler, beşinci Bahşayiş, altıncı gün Şabanpınarı, yedinci gün 
Karapınar. Her gün deşt ü kûhsârda sayd u şikâr ve her gece merâhil-i 
merkûmenin birinde karar ederek Karapınar menzilinde birkaç gün ikâmet 
olunmak üzere kaymakampaşaya hitâben hatt-ı hümâyûn ısdar buyurdu-
lar. Cümâdilevvelin on birinci günü Filibe’ye müteveccihen Karapınar’dan 
hareket buyurulup sekizinci merhale Bahşâyiş, dokuzuncusu Evliyâlar, 
onuncusu Arnavud, on birincisi Yakacık, on ikincisi Yanbolu, on üçüncü 
gün istirâhat, on dördüncü günü Halil Obası, on beşinci günü Zağra-i 
Cedîd, on altıncı gün Zağra-i Atîk. Orada altı gün ikâmetle on yedinci 
günü Ali Paşa Deresi, on sekizinci gün Karaorman, on dokuzuncu gün 
Çobanpınarı. Esnâ-yı râhda sayd u şikâr ederek yirminci gün azîm alay ile 
Cümâdi’l-âhirenin sekizinci günü Filibe’ye dâhil ve mîrimîrândan Filibeli 
Mehmed Paşa’nın sarayına nâzil oldular. Paşa-yı mûmâ-ileyh makdem-i 
hümâyûn-ı şehin-şâhîye envâ‘-ı akmişe pây-endâz ve mükemmel bisâtlı bir 
yorga bârgir ihdâsıyla edâ-yı hizmet-i i‘zâz kılıp adamları mazhar-ı atâyâ-yı 
sultân-ı bende-nevâz oldular.

[s.223]  Filibe’den Edirne’ye Avdet-i Hümâyûn

Hazret-i pâdişâh Filibe’de on dokuz gün meks ü karâr ve eyyâm-ı 
merkûmede o havâlîyi geşt ü güzâr ve sayd u şikârdan sonra 27 Cemâziyelâhir 
1078’de dâru’s-saltana-i Edirne’ye avdet ve Filibe’de ikâmet buyurduğu ko-
nak sâhibi Mehmed Paşa’ya Kanije beylerbeyiliği ihsâniyle ilbâs-ı hil‘at ile 
avdet ve birinci merhale Papaslı karyesi, ikincisi Kayalı, üçüncüsü Harman-
lı, dördüncüsü Cisr-i Mustafapaşa olup, oradan Edirne’de olan vükelâ-yı 

8  Bişnev ez ney çün hikâyet mî-koned  - Ez-cüdâyîhâ şikâyet mî-koned   Dinle neyden bak hikâyet 
etmede.  Ayrılıklardan şikayet etmede. Mesnevî-i Ma’nevi 1. Beyit
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devletlerine alay tertîbi fermân olunmakla, mâh-ı Receb’in ikinci günü 
Edirne sarây-ı hümâyûnuna muvâsalat buyurdular.

Ka‘be-i Mükerreme’nin Miftâh-ı Şerîfiyle    
Perde-i Mübârekesinin Vürûdu

24 Cemâziyelevvel 1078 Kaymakam paşa tarafından rikâb-ı kâm-yâba 
gönderilen telhîsde Mekke-i Mükerreme şerefeha’llâhü teâlâ’nın miftâh-ı 
şerîfi ve perde-i mübârekesi huzûr-ı hümâyûna arz olunmak üzere gelip an-
cak hâmili olan meşâyih-i Ekrâd’dan Kasım Efendi nâm pîr-i rûşen-zamîr 
yeden-bi-yedin dest-i hümâyûna teslîm etmesi husûsu tansîs olunmakla 
kaymakam paşa huzûr-ı hümâyûna davet ve şeyh-i müşârun-ileyh dahi 
ma‘an istıshâb olunmak üzere iş‘âr-ı izin ve ruhsat olunup hazret-i pâdişâh 
Beyt-i Muhterem’e ikrâmen birkaç hatve istikbâl ile takdîm-i hizmet-i 
ta‘zîm ve şeyh-i müşârun-ileyh ol miftâh-ı mübâreki kendi eliyle bizzât 
dest-i şehriyârîye teslîm eyledikten sonra pîr-i mûmâ-ileyhe bir semmûr 
kürk ilbâs ve istifsar-ı ahvâl-i Haremeyn için huzûr-ı hümâyûnlarına iclâs 
olundu.

Moskov Elçisinin Rikâb-ı Hümâyûna Yüz Sürmek Üzere  
Edirne’ye Vürûdu

Moskov çasarı tarafından gelen elçi rikâb-ı hümâyûna yüz sürmek 
üzere istîzân olunup müsâade buyurulmakla 10 Şaban 1070 dergâh-ı sal-
tanata vaz‘-ı cebhe-i tekrîm ve getirdiği hedâyâsını arz u takdîm eyledi.

Timurtaş Sahrâsı’na Tuğ-ı Hümâyûnun İhrâcı

26 Safer 1079’da kanun üzre tûğ-ı hümâyûn Timurtaş Sahrâsı’na nasb 
ve nakl-i hıyâma mübâşeret ve ertesi günü dahi umûmen erkân-ı devlete 
ilbâs-ı hil‘at olunup yirmi sekizinci günü de ordu çıktıktan sonra mâh-ı Re-
biulevvelin gurresi hamîs günü ale’s-seher hazret-i pâdişâh şevket u ikbâl ile 
Edirne sarayından hareket ve otâk-ı mülûkânelerine muvâsalat buyurdular.

Hareket-i Hümâyûn-ı Hazret-i Şehriyâr     
Berâ-yı Azîmet-i Yenişehr-i Fenâr

Hazret-i pâdişâh umûmen vükelâ-yı devlet ve a‘yân-ı saltanat ile Ti-
murtaş Sahrası’ndan 10 Rebiulevvel 1079’da savb-ı maksûda mütevec-
cihen hareket ve Dimetoka’dan Ferecik tarîkıyla Gümülcine’ye oradan 
Kavala tarîkıyla Siroz ve Selânik ve Yenişehr-i Fenâr’a muvâsalatla şehrin 
verâsında vâki Türbeovası nâm fezâ-yı ferah-fezâya nasb-ı hıyâm ve çend 
gün sonra derûn-ı şehirde Mü’min-zâde’nin hânesini bi’t-teşrîf esnâ-yı 
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şitâda orada meks ü ârâm buyurdular. 2 Receb 1079’da Yenişehir’den 
hareket ve meştâ-yı Selânik’e tahrîk-i livâ-yı ferr ü şevket buyurup kat‘-ı 
menâzil ve tayy-i merâhil ederek mâh-ı mezkûrün on ikinci günü azîm alay 
ile Selânik’e dâhil oldular. O sene Ramazan-ı şerîfi Selânik’de çıkardıktan 
ve şiddet-i şitâ dahi mürûr eyledikten sonra Zilhiccenin dördüncü günü 
Selânik sahrâsında mansûb otâk-ı hümâyûnu teşrîf ve badehû oradan neh-
zatla esnâ-yı râhda sayd u şikâr ve geşt ü güzâr-ı deşt ü kûhsâr ederek (10 
Muharrem 1080)’de Edirne pîş-gâhındaki Timurtaş Sahrâsı’na muvâsalat 
buyurdular. Yenişehir’de ikâmet buyurulduğu esnâda sekiz saat mesâfede 
vâki Gâvur Yenicesi nâhiyesi dâhilinde “Selpçanı” karyesinde dahi ikâmet 
buyurulmuş idi ki âb u havası be-gâyet mutedildir.

Rikâb-ı Hümâyûna Serdâr-ı Ekremin Vusûlü

Selânik meştâsından avdet buyurulmak musammem olduğu esnâda 
mukaddemâ Kandiye [s.224] Kalesi’nin fethi için mükemmel ordu ile 
Girid’e i‘zâm buyurulmuş olan Köprülü-zâde Ahmed Paşa kalenin fethini 
tebşîr etmekle umûmen Ordu-yı Hümâyûn ile Rumeli tarafına ubûr etmek 
üzre izin ve ruhsatı mutazammın fermân-ı hümâyûn şeref-sudûr eylemiş 
idi. Serdâr-ı müşârun-ileyh Kandiye Kalesi’ne gereği gibi istihkâm ve sâ’ir 
cezîrelerin dahi ahvâl-i muhtellesine nizâm verip te’kîd-i maslahat-ı sulh 
u salâh için Venedik Doju tarafından büyük elçi tabir olunan sefîr çehre-
sây-ı südde-i saâdet-masîrleri olduktan sonra Cezire-i Girid’den hareket 
ve ubûr ve rikâb-ı kâm-yâba yüz sürmeye bezl-i makdûr edip o esnâlarda 
Tekfurdağı pîş-gâhına nasb-ı livâ-yı izz ü câh ettiği vâsıl-ı sem‘-i pâdişâh-ı 
şevket-penâh olmağın avâtıf-ı aliyye-i mülûkânelerinden bir top semmûra 
kaplı ve bir top sâde hil‘at ve bir kabza murassa şemşîr ile bir kıta hatt-ı 
hümâyûn-ı iltifât-meşhûn ısdâr ve irsâl ve silâhdâr Saatçi Mehmed Ağa’ya 
tefvîz-i hizmet îsâl buyurdular. Serdâr-ı ekrem Tekfurdağı’ndan kalkıp 13 
Safer 1081’de Paşaçayırı’na hatt-ı rihâl edeceği ta‘ayyün ettikde bi’l-cümle 
vüzerâ ve ulemâ izz ü istikbâl ve hazret-i pâdişâh dahi şikâr tarîkıyla ol 
havâlîde bir câ-yı dil-ârâya nasb-ı sâyebân-ı câh u iclâl eylediler. Serdâr-ı 
ekrem huzûr-ı hümâyûnlarına davet ve hizmeti meşkûr olduğunu muta-
zammın bir miktar sohbet buyurduktan sonra kendi hâssa kürklerinden bir 
semmûr kürk ile bir mücevher hançer inâyet ve hazret-i pâdişâh otâklarına 
avdet buyurdular. Serdâr-ı ekrem dahi mâh-ı mezbûrun on dördüncü Çar-
şamba günü mu‘tâd-ı kadîm üzre alay-ı azîm ile madrıb-ı otâk-ı şehen-şâhî 
olan Timurtaş Sahrâsı’na vusûl ve mukâbele-i otâk-ı hümâyûna geldikde 
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huzûr-ı hümâyûna müsûl bulup merâsim-i ubûdiyyeti takdîm ve pîrâye-i 
dûş-ı iftihârı olan alem-i Hazret-i Resûl-i Ekrem’i yeden-bi-yedin bizzat 
dest-i şeref-peyvest-i hazret-i şehriyârîye teslîm eyledikde serâsere kaplı 
semmûr kürk ilbâsıyla tekrîm olundu. Ve on yedinci günü hazret-i pâdişâh 
bi’l-cümle vüzerâ-yı izâm ve vükelâ-yı kirâmlarıyla Timurtaş Sahrâsı’na 
ref ‘-i hıyâm ve azîm alay ile derûn-ı Edirne’ye vaz‘-ı kadem-i meymenet-
fercâm buyurdular.

Umûm Erkân-ı Devlete Hil‘atler İlbâs Olunduğu

Vukû bulan feth-i celîl için erkân-ı devlet hilatler ilbâsıyla tebcîl olun-
mak bâbında emr-i hümâyûn sâdır olmağın 1081 senesi Saferinin on seki-
zinci günü hazret-i pâdişâh sarây-ı hümâyûn içindeki meydana nâzır kasr-ı 
cedîd yanında nasb olunan taht-ı âlî üzerinde karâr ve yemîn ü yesârlarına 
vüzerâ-yı izâm ve ulemâ-yı kirâm tertîb-i sufûf-ı iftihâr edip her biri alâ-
merâtibihim çavuşbaşı ağa ve kapıcılar kethüdâsı ağa delâletiyle huzûr-ı 
hümâyûna dâhil ve dâmen-bûs-ı hümâyûn akîbinde hil‘at ilbâs olunmak 
şerefine nâil oldular. Hattâ yeniçeri ağası Abdi Ağa ve kul kethüdâsı 
Zülfikâr Ağa’yı hitâb-ı şâhâneleriyle erzânî buyurup “berhurdâr olun güzel 
hizmet ettiniz. Nimet-i celîlem cümlenize helâl ve yüzünüz ak olsun” diye 
mümtâz-ı mezîd-i iltifât buyurdular. İlbâs-ı hil‘at husûsu hitâm buldukda 
Vâiz Vânî Efendi işâret-i hümâyûn ile duâ edip Devlet-i Aliyye’nin dâimâ 
böyle fütûhât-ı celîleye mazhar olmasını istid‘â eyledi.

Hazret-i Pâdişâhın Sadr-ı Anadolu Mehmed Efendi’nin  
Ziyâfetlerine Teşrîfi

26 Rebiulevvel 1081’de sadr-ı Anadolu Hâfız Mehmed Efendi 
Şeyhulislâm Yahyâ Efendi’yi Karacaköy mesîresine davet edip mübâhat-ı 
ilm-i şerîf ile pîrâye-bahş-ı sohbet iken pâdişâh hazret-i esnâ-yı sayd u 
şikârda uğrayıp müzâkere-i ilmiyyeden haber-dâr olmalarıyla ilm-i şerîfe 
kemâl-i muhabbetlerinden nâşî meclislerini teşrîf ve tefsîr-i şerîfe mü-
teallik biraz mebâhis-i ilmiyye istimâından sonra şeyhulislâm efendiyi 
bir semmûr kürk ilbâsıyla ve sâhib-i ziyâfet Hâfız Mehmed Efendi’yi ve 
ulemâ-i mevcûdeyi atâyâ-yı mülûkâne ile taltîf buyurdular.

[s.225] Tûğ-ı Hümâyûnun Venedik Seferi Niyetiyle İhrâcı

Venedikli’nin hilâf-ı sulh u salâh Bosna havâlîsinde bazı harap palanga-
ların tamiriyle takayyüd ettiği sâmia-i ihtiyât-ı devlete vâsıl olmakla sefer-i 
hümâyûn mukarrer olduğundan 13 Zilhicce 1081’de tûğ-ı hümâyûn Saray 
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meydanına ihrâc olundu. Hazret-i pâdişâh 5 Muharrem 1082’de mutad-ı 
kadîm üzre sarây-ı hümâyûndan hareketle Hıdırlık pîş-gâhında mansûb 
olan otâk-ı şâhânelerine nüzûl buyurdular. Venedikli müş‘ir-i nakz-ı ahd 
olan hareketlerinden dolayı üzerlerine olan hareketten haberdâr olmala-
rıyla gönüllerine havf ü haşyet târî olarak merâsim-i sulh u salâha riâyet ve 
mukaddemâ termîm ü tamiri sebeb-i vukû‘-ı sefer ve hareket olan palan-
gaları hedm ü tahrîb etmeleriyle seferden ferâgat olunup tertîb-i levâzım-ı 
râh olunduğundan Despot Yaylağı’na tevcîh-i veche-i azîmet ve Cisr-i 
Mustafa Paşa, Harmanlı, Uzuncaâbâd, Semizce, Kayalı, Papaslı, Korubaşı, 
Filibe, Yeniköy, Alacalar, Otlucak, Batak kasaba ve köyleri tarîkıyla mâh-ı 
saferin yirmi dördüncü günü Despot Yaylağı’na muvâsalat buyuruldu. O 
esnâda Müjdecibeşı Hacı İbrâhim, Yemen’de Zeydiye tâ’ifesinin Mekke-i 
Mükerreme’de gâyet tecâvüz ve ta‘addîlerini nakl edip sıyânet ve hırâset-i 
hüccâc ve mücâvirîn ehemm-i mühimmât-ı devlet ü dîn olmakla tâ’ife-i 
merkûmenin servetlerini kesr için Yemen üzerine sefer olunmak muhakkak 
olup Mısır’da vâki‘ Süveyş İskelesinde otuz kıta kalyon ve on adet çekdiri 
inşâsına ısdâr-ı fermân isti‘câl ve husûs-ı mezkûr için sâbık mirahûr-ı evvel 
Koca Mustafa Ağa mübâşir nasb ve irsâl olundu. Hattâ bu husûs için Ara-
bistan tarafına hareket-i hümâyûn vukû‘undan nâşî Bursa’da kışla tedârik 
ve tertîb olunmak tasvîb olunup iktizâ eden evâmir-i aliyye ile mübâşirler 
tayin ve irsâl olunduktan sonra hazret-i pâdişâh bizzat Bursa’yı teşrîf niy-
yetiyle Cümâdi’l-ûlânın altıncı günü Despot Yaylağı’ndan hareket buyur-
dular. Tayy-i merâhil ederek mâh-ı mezkûrün yirmi altıncı günü Edirne 
şehrine vâsıl olduklarında Leh kralının nakz-ı ahdi müş‘ir bazı harekâta 
tasaddî ve hudûd-ı İslâmiyye’ye itâle-i pây-i taaddî eylediği istimâ olunup 
Bursa kışlasından ferâgatle dâru’s-saltana-i Edirne’de ikâmet buyuruldu.

Garîbe-i Hikmet-i Samedâniyye

Acâyib-i kudret-i Rabbâniyyedendir ki bir ârıza ile iki elleri bilek-
lerinden ve iki ayakları topuklarından düşmüş bir şahs-ı bî-dest ü bî-pâ 
maskat-ı re’si olan Bolu’dan İstanbul’a geldikde hattât-ı şehîr Suyolcuzâde 
Mustafa bin Ömer-i Eyyûbî’den meşk alıp sülüs ve nesihde kemâl-i tahsîl 
etmeğin bir en‘âm-ı şerîf yazıp hazret-i pâdişâha arz eyledikde bir emr-i acîb 
olduğundan kitâbeti müşâhede olunmak murâd-ı hümâyûn olup kendisi-
ni huzûr-ı şâhânelerine ihzâr ve yazı yazmak üzre emir buyurduklarında 
nazar-gâh-ı âlîlerinde bir satır sülüs ve iki satır nesih kitâbet edip cümleyi 
engüşt-ber-dehân-ı aceb ü hayret bıraktı. Keyfiyyet-i kitâbeti bu vechile 
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muâyene olundu ki iki bileklerinin uçlarıyla devâtını belinden çıkarıp ve 
kalemi dahi yine onunla muhkem zabt ve kâğıdı önünde yere koyup sâir 
kâtibler gibi bî-bâk ü bî-pervâ kitâbet ediyor. 9  Avâtıf-ı 
aliyye-i mülûkâneden bir miktar nesne ihsân ve gümrükten yevmî yirmi 
akçe ulûfe tevcîh olunup zümre-i duâ-gûyâna ilhâk ve yedine i‘tâ-yı berât 
istihkâk olundu.

Leh Kralının Nakz-ı Ahd Ve İsyânı Haberinin Vürûdu

Mukaddemâ Leh kralına tâbi olan Sarıkamış nâm tâife hazret-i 
pâdişâh Yenişehir’de iken dergâh-ı mülûkâneye ilticâ ve Leh krallığıyla 
Tatar hanlığı taraflarından kendilerine taarruz olunmayıp lede’l-iktizâ 
Rumeli câniblerine sefere gelmek şartıyla üzerlerinde bey olan Dora-
şenko nâm şahsa tabl u alem [s.226] ihsân olunmasını ricâ etmeleriyle 
müsâade-i hümâyûn buyurulmuş idi. Biraz vakit mürûrunda Kırım Hanı 
Âdil Giray Han dahi kendi sû-i tedbîrinden nâşi Portkal tâifesine yine 
kendi cinslerinden Hanenka nâmında bir şahsı başka bey nasb edip mâ-
beynlerinde ihtilâl hudûsüne bâdî olduğu gibi Leh kraliyeti dahi dâhil-i 
himâ-yı hamiyyet-i şehen-şâhî olan Doraşenko’ya ve ona tâbi olan Kazak 
tâifesine tecâvüz ve taaddîden hâlî olmadığı ma‘rûz-ı atebe-i ulyâ oldukda 
bu ihtilâl vukûuna bâis olan Âdil Giray Han’ı azl ile mücâzât ve Leh kra-
lına dahi zîr-i sâye-i himâyet-i pâdişâhîde olanlara taaddîden fâriğ olmak 
tavsiyesini mutazammın nâme irsâl ve merâsim-i nush ve tahrîre mürâât 
olundu. Nâme-i Hümâyûn’un sûreti Ravzatü’l-Uhûd’da (14) numaradadır. 
Bu nâme-i hümâyûnun irsâlinden sonra Leh kralı üzerine bizzât azîmet-i 
hümâyûn ve sefer-i zafer-makrûn musammem ve mukarrer olduğu etrâf 
ü eknâfa işâ‘at ve i‘lâm ve Rumeli ve Anadolu asâkiri rûz-ı hızırda Edirne 
sahrâsında mevcut bulunmaları fermân olundu.

Leh Seferine Azîmet Niyet-i Hayriyyesiyle Tûğ-ı Hümâyûnun İhrâcı

Vech-i meşrûh üzre musammem ve mukarrer olan Leh seferine te-
veccüh ve hareket niyetiyle 24 Zilhicce 1082 Hamîs günü ber-mûceb-i 
fermân-ı hümâyûn bi’l-cümle erkân-ı devlet dîvân tertîbi üzre sarây-ı 
hümâyûna varıp mu‘tâd-ı kadîm üzre tûğ-ı hümâyûnu ihrâc eylediler.

9  Allah her dilediğini yapmaya kâdirdir.
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Sefer-i Hümâyûna Kırım Hânının Davet Olunduğu

Kırım hanı olan Selim Giray Han’ı sefer-i hümâyûna davet için 
nâme-i hümâyûn ile mu‘tâd-ı kadîm üzre bir kabza şemşîr ve biri semmûr 
ve biri sâde iki sevb hil‘at-i fâhire ve on beş bin sikke-i hasene ihsân ve irsâl 
ve hünkâr kapıcılar kethüdâsı namzed-i hizmet-i îsâl kılındı. Ve taraf-ı 
sadrazamîden dahi hân-ı müşârun-ileyhe bir mücevher hançer ithâf ve 
Kalgay Sultân ve Nureddin Sultân’a avâtıf-ı aliyye-i şehriyârîden ikişer 
sevb hil‘at ve Şirin beylerine ve mirzâlarına dahi elli sevb hil‘at irsâliyle 
bezl-i eltâf olundu.

Bi’l-umûm Erkân-ı Devlete Hila‘-ı Fâhire İlbâs Olunduğu

29 Zilhicce 1082’de sefer-i hümâyûna memur olan ricâl-i dâire-i 
devlet Şekâ Kapısı’nda rikâb-ı hümâyûna rû-mâl edip evvelen vüzerâ-yı 
izâma serâsere kaplı ve ulemâya soflara kaplı semmûr kürkler ve sâirlerine 
hil‘atler ilbâs olunup her biri cânib-i pâdişâhîden mazhar-ı inâyet ve 
tekrîm ve zemîn-bûs-ı edeb ve tazim olduklarından sonra yerli yerine 
ric‘at ettiler.

Pâdişâh-ı Âlem-penâhın Otâğ-ı Hümâyûnlarına Teşrîfleri

2 Muharrem 1083 Sebt günü otâğ-ı hümâyûn-ı pâdişâhî Çukurçayır 
nâm fezâ-yı ferah-fezaya nasb olunup dokuzuncu günü hazret-i pâdişâh 
Edirne sarayından hareket ve muhayyir-i ukûl temâşâ-gerân olur sûrette 
tertîb-i acîb ve alay-ı garîb ile otâk-ı cevzâ-nitâklarına nüzûl buyurdu-
lar. Âlây-ı mezkûrde vüzerâ-yı izâm ve vükelâ-yı be-nâm-ı zînet-temâm 
ve ârâyiş-i esvâb-ı ihtişâm ile gâyet ârâste olduklarından mâ-adâ cenâb-ı 
saltanat-me’âbları murassa zırh ve cevâhir çeprâstlu dir‘ pôstîn ve mü-
cevher tirkeş ve bir murassa şemşîr takallüd buyurup ve başlarına yeşil şal 
destâr sarınıp çifte sorguçlar takınmışlar idi. Ve mücevher saçaklı bir esb-i 
düldül-endâma süvâr ve enderûn ağaları zırhlar ve murassa‘ raht ve zeyn 
ile müzeyyen râkib oldukları esbân-ı dil-keş-reftâr ile hıyre-sâz-ı çeşm-i 
nuzzâr olmuşlar idi. Şehriyâr-ı kerem-şi‘âr hazretleri sefer-i hümâyûna 
memur vükelâ-yı devlet kullarına ıstabl-ı hâss-ı mülûkânelerinden atlar 
ihsân buyurup evvelen Vezîrazam Ahmed Paşa’ya dokuz re’s ve vezîr-i sânî 
Mustafa Paşa’ya dört re’s ve kaymakam Mustafa Paşa’ya iki re’s ve nişan-
cı Abdi Paşa’ya iki re’s ve yeniçeri ağası Abdurrahman Paşa’ya iki re’s ve 
şeyhulislâm Yahyâ Efendi’ye ve Vâiz Vânî Efendi’ye ve sadreyn efendilere 
ve reîsü’l-küttâb efendiye birer re’s at atiyye ve in‘âm buyuruldu.
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[s.227] Leh Kralından Nâme Geldiği

İ‘lâm-ı sefer-i hümâyûn için bâlâda zikri sebk ettiği vechile Leh kralı-
na tahrîr olunan nâme ile memur-ı maslahat-ı sefâret olan Ahmed Çavuş 
16 Muharrem 1083’de Ordu-yı Hümâyûn’a hatt-ı rihâl ve Leh kralından 
getirdiği nâmeyi makâm-ı sadâret-i uzmâya takdîm etmeğin tercüme 
olundu. Sureti (15) numara ile Ravzatü’l-Uhûd’dadır. İşbu mütercem 
mektup rikâb-ı hümâyûna arz olundukda taraf-ı hümâyûndan tekrar 
nâme tahrîri münâsib görülmediğinden cânib-i sadâret-i uzmâdan kral-ı 
mezkûrün başvekiline cevap yazılmak re’y ü tedbîr olunmakla tastîr ve 
tesyîr edilen cevâbın sûreti (16) numara ile Ravzatü’l-Uhûd’dadır.

Leh Gazâsı İçin Edirne’den Hareket-i Hümâyûn Vukûu

4 Safer 1083’de tavâif-i askeriyyeye lezez mevâcibi ihrâc olunup altın-
cı günü yeniçeri ağası musammem olan Leh seferi niyyetiyle Edirne’den 
hareket ve yedinci günü kânûn-ı kadîm üzre konakçı olan Çirmen beyi 
Osman Paşa tuğ-ı hümâyûn ile âheng-i rihlet ettikten sonra sekizinci Cu-
martesi günü şehriyâr-ı bülend-ikbâl hazretleri kemâl-i şevket ü iclâl ile 
savb-ı maksûda teveccüh ve azimet buyurdular. O gün Çömlek Köyü’ne 
dokuzuncu günü Değirmen Köyü’ne onuncu günü Yenice Kızılağaç on 
birinci günü Yanbolu kasabası sahrâsına nüzûl ile bir gün ikâmet olundu. 
On üçüncü günü Saray on dördüncü günü Karînâbad kasabası fezâsına on 
beşinci günü Aydos kasabasına vusûl ile bir gün istirâhat olundu. On ye-
dinci günü Ilıca sahrâsına nasb-ı hıyâm ve zuhûr-ı ra‘d u berk u bârândan 
nâşî bir gün ârâm ile on dokuzuncu günü Koparan menziline yirminci 
günü Sucular’a nüzûl ve yirmi birinci günü Köprüköyü merhalesinden 
ubûr olundu. Bârânın şiddetle nüzûlünden nâşi yollar gâyetle çamur ol-
duğundan hazret-i pâdişâh tuğlar ve sancaklar ve erkân-ı devlet ile Çenge 
Balkanı eteğinden geçerek savb-ı maksûda vâsıl olmuşlar ise de arabalar-
la sâir ahmâl ü eskâl memerr-i kadîm olan yollardan gitmekle Ordu-yı 
Hümâyûn ricâlinden birçok kimselerin yükleri ve arabaları yıkılıp yollar-
da kaldı. Hatta otâğ-ı hümâyûn dahi konak yerine vakt ü zamâniyle ye-
tişmediğinden hazret-i pâdişâh Musâhib Mustafa Paşa’nın obasına nüzûl 
buyurdular. Haseki Sultân’ın râkibe olduğu gümüş arabanın çamurdan çı-
karılması mümkün olmadığından geri kalıp keyfiyyet Sadrazam Köprülü-
zâde Fâzıl Ahmed Paşa’ya ihbâr olunmasıyla arabanın kaldığı mahalle 
azîmete müsâraatla kendisinin atını dahi arabaya yedek koşturup ve bin 
dürlü müşkilât ile çamurdan çıkarıp güneşin gurûb ettiği bir zamanda 
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arabayı Ordu-yı Hümâyûn’a îsâle bezl-i yarâ-yı himmet eyledi. Deve ve 
esterlerle yollarda kalan ağırlıkların Ordu-yı Hümâyûn’a yetişmesi için 
yirmi ikinci günü o menzilde tevakkuf irâde buyuruldu. Yirmi üçüncü 
günü Vidine’ye muvâsalat ve iki gün istirâhatle yirmi altıncı günü Evşen-
li merhalesine yirmi yedinci günü Hacıoğlu Pazarcığı’na yirmi sekizinci 
günü Musabey Karyesi’ne yirmi dokuzuncu günü Kurnalıdere’ye otuzun-
cu günü Tekfursuyu nâm Karasu’ya ve Rebîu’levvelin birinci günü orada 
ikâmetle ikinci günü Uzun Ali Çayırı’na üçüncü günü Müftü Yaylası’na 
dördüncü günü Babadağı sahrâsına vusûl ile istirâhat irâde buyurulup ber-
mu‘tad-ı kadîm yeniçeri ağası ileri gönderildi. Sefer-i hümâyûna memur 
olan Bosna vâlisi Vezîr ibrâhim Paşa mükemmel kapısı halkı ve eyâleti as-
keriyle Ordu-yı Hümâyûn’a mülâkî oldu. Haseki Sultân’ın Babadağı’nda 
meks ü ârâmları bi’t-tensîb Edirne’den hıfz u hirâsetlerine memur olan 
kubbe vüzerâsından İbrâhim Paşa’ya hizmet-i muhâfaza ferman olundu. 
Altıncı günü Babadağı sahrâsından hareketle Katlevi’ye [ ] yedin-
ci günü İsakçı’ya vusûl ve iskelesinde [s.228] nehr-i Tuna üzerine elli 
yedi pâre tonbaz üstüne tûlen yediyüz elli zirâ‘ ve arzen on zirâ‘ olmak 
üzre evvelce inşâ ve ihzâr edilmiş olan köprüden mâh-ı rebîu’l-evvelin 
sekizinci günü bâ-irâde-i seniyye beylerbeyiler ve dokuzuncu günü bi’l-
cümle ocaklı ile yeniçeri ağası ubûr edip karşı tarafta darb-ı hıyâm-ı meks 
ü ârâm eyledi. Hazret-i pâdişâh Rebîu’l-evvelin on birinci günü umum 
asâkir-i nusret-me’âsir ile Babadağı sahrâsından medd-i şehbâl-i irtihâl ve 
Kartal menziline vaz‘-ı âşiyâne-i câh u iclâl buyurdular. Bir gün ikâmetle 
badehû İsakçı on altıncı günü Kirkol sahrâsına on yedinci günü Hen-
dekili menziline on sekizinci günü Zerniş merhalesine on dokuzuncu 
günü Priştine karyesine yirminci günü Gegeç Boğazı nâm menzile yir-
mi birinci günü Pervezişt merhalesine muvâsalat olundu. Esnâ-yı râhda 
saff-beste-i selâm-ı şehriyârî olan vüzerâ ve mîrimîrân eyâlet ve elviyeleri 
askeriyle kânûn-ı kadîm üzre rütbelerinin iktizâsına göre selâma durma-
ları bâbında hatt-ı hümâyûn sâdır olmağın rikâb-ı hümâyûnda ber-vech-i 
arpalık sancaklara mutasarrıf olan vüzerâ-yı izâm hazerâtı kethüdâları 
kadem-i rütbe-i vezâretlerine göre ale’t-tertîb durduklarından sonra sağ 
tarafta Anadolu ve Karaman ve Sivas ve Diyarbakır ve Maraş ve Haleb ve 
Adana ve sol tarafta ibtidâ Rumeli ve onun altında Bosna ve Özi eyâletleri 
saff-beste-i selâm olmak üzre nizâm verildi. Rebiulevvelin yirmi dördün-
cü günü Boğdan voyvodasının hükûmet-gâhı olan Yaş mukâbilinde vâki 
Çuçura nâm mahalle darb-ı hıyâm olundu. Yirmi beşinci günü hazret-i 
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pâdişâh Yaş kasabasını temâşâ için teşrîf buyurmakla Boğdan voyvoda-
sı düka tarafından makdem-i cihân-bânîye birçok kumaşlar pây-endâz 
edilip rikâb-ı hümâyûnlarına bir kabza murassa hançer ve bir çift tahta 
a‘lâ semmûr ve mütenevviu’l-elvân dibâlar pîş-keş arz u takdîm ve taraf-ı 
hümâyûndan hil‘at iksâsıyla iktisâb-ı şeref-i müstedîm eyledi. Yirmi do-
kuzuncu günü bahşîş için huzûr-ı hümâyûnda mevcûd olan vüzerâ-yı 
izâm ve ve ulemâ-yı a‘lâm dîvân çergesinde it‘âm olundu. Özi muhâfızı 
Vezîr Halil Paşa ve Anadolu ve Karaman beylerbeyileri ve Çirmen beyi 
Turla suyu üzerine köprü inşâsına memur olup konakçılık hizmeti bâ-
irâde-i seniyye Adana beylerbeyisine tefvîz olundu. Çuçura menzilinde 
yedi gün ârâm ve mühimmât-ı seferiyye ikmâl ve itmâm olunduktan sonra 
Rebiulâhirin üçüncü günü nehzatla Papura menziline beşinci günü Del-
seluniçe [ ] sahrâsına altıncı günü Kercin merhalesine sekizinci 
günü Morarka menziline dokuzuncu günü Hotin Kalesi’ne bir saat me-
safede bulunan Pınarbaşı menziline nasb-ı otâk-ı hümâyûn olunmasıyla 
oraya bir saat mesâfede vâki Turla Suyu’nun karşı yakasında İzvançe nâm 
palankada sâkin Lehli ahâlî keyfiyeti istihbâr etmesiyle ol gece firâr ve 
terk-i mekân ihtiyâr etmeleriyle derhâl asker ikâme edildi. Turla Suyu üze-
rine inşâsı irâde buyurulan köprünün bir an evvel ikmâli için sadrazam ile 
kaymakam paşa oraya azîmet ve birer küçük çadır kurdurup derûnunda 
ikâmetle itmâmına sa‘y ü ikdâm ile beraber ihtiyâta riâyeten suyun beri ya-
kasında metrisler ve karşı yakada şaranpoller ihdâs ettirdiler. Rebiulâhirin 
on ikinci günü Özi muhâfızı Vezîr Halil Paşa inşa olunan sallar ile nehrin 
karşı tarafına geçti ve inşa olunmakta bulunan köprü dahi mübâşeretin 
onuncu günü ki Rebîu’l-âhirin on sekizinci günü temâm olup on doku-
zuncu günü yeniçeri ağası umûmen asâkir-i Bektâşiye ile ve yirminci günü 
hazret-i pâdişâh bi’l-cümle Ordu-yı Hümâyûn halkıyla suyun karşı yaka-
sında Leh toprağında nasb-ı hıyâm-ı ârâm eylediler. Mahall-i mezkûr fethi 
musammem olan Kamaniçe kalesine dört beş saat mesâfede vâki‘ olmakla 
keşif kolları tertîb ve irsâl buyuruldu. Alınan malumât üzerine Rebîu’l-
âhirin yirmi üçüncü günü hazret-i pâdişâh bi’l-cümle asâkir-i mansûre 
ile Kamaniçe sahrâsına nasb-ı râyât-ı câh u celâl ve tertîb-i mühimmât-ı 
kal‘a-gîrîye iştigâl buyurdular. Muhâsara on iki gün kadar şiddetle de-
vam [s.229] edip 6 Cemâziyelevvel 1083 kale cenerali ol hısn-ı hasînin 
miftâhını getirip sadrazama bi’t-teslim memleketine azîmetine müsaade 
istirhâm etmekle mesuliyeti is‘âf buyurulup kendisine hil‘at ilbâs olun-
du. Bu esnada Podolte ve İzberniça ve Kolandan ve Poças ve Bazlaviça 
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ve Zedelotnık [ ] nâm palankalar dahi feth u teshîr edildi. Badehû 
tecdîd-i akd-i sulh u salâh edilerek huzûr-ı pâdişâhîde Kırım hanı Selim 
Giray Han “Kapaniçe” tabir olunur bir semmûr kürk ve bir kabza murassa 
şemşîr ve bir tirkeş ve Kaymakam Mustafa Paşa’ya ve Haleb vâlisi vezîr 
Kaplan Paşa’ya birer semmûr kürk ve esnâ-yı mükâlemede hizmet-i nakl-i 
ahbâra memur olan reîsü’l-küttâb Mustafa Efendi’ye ve çavuşbaşı ağaya ve 
Leh elçisine birer hil‘at ihsân ve ilbâs olundu. Kamaniçe fethine Edirneli 
Rüşdi Ammeci Çelebi bu tarihi demiştir. 
Tarih Sultân-ı mülk-i bahr u berr Gâzi Mehemmed Hân kim

Azm-i cihâd etse olur feth u zaferle hem-rikâb
Kasd-ı gazâ-yı Leh edip Hısn-ı Kamaniçe fethine
Azm etti çün sad şevkle mânend-i seyr-i âftâb
Şâhâne bir cenk etti kim âlem pesend etti ona
Gülbank-i tahsîn ile bir oldu sipihr-i nüh-kıbab
Bu feth-i hoş âsâr için dest-i duâyı kaldırıp
Peygâm-ı hayra muntazır olmuş iken hep şeyh u şâb
Müjde edip hâtif hemân ol dem dedi tarihini
Aldı Kamaniçe Kal‘asın cenk ile şâh-ı Cem-cenâb

Tarih-i diğer Şeh-i Cem-debdebe Gâzi Mehemmed Hân-ı Râbi‘ kim
Sadâ-yı heybeti gûş-ı sipihre velvele saldı
Kamaniçe Hısnını Leh’den bi-hamdi’llah alıp âhir
Felek dil-hâhı üzre kûs ü tabl-ı devletin çaldı
Felekde bu gazâ-yı nev yazılsa zer kalemlerle
Mahall çün safha-i âlemde nâmı haşre dek kaldı
Bu fethi gûş eden erbâb-ı tab‘ ehl-i dil çün kim
Düşüp endîşe-i tarihe bahr-ı hayrete daldı
Dedi Rüşdi dahi ol demde böyle fethine tarih
Kamaniçe Kal‘asın Sultân Mehemmed rezmle aldı

Ol bâbda tanzîm edilen sulh-nâmenin sûreti (17) numara ile 
Ravzatü’l-Uhûd’dadır. Ve şeref-sâdır olan fermân-ı hümâyûn mûcibince 
taraf taraf Ordu-yı Hümâyûn içinde dellâllar nidâ ettirilip “Leh kralına 
emân verilmiştir. Her kim bu günden yani 1083 senesi Cümâdilâhiresinin 
yirmi beşinci gününden sonra emvâl ve erzâk ve iyâllerine îsâl-i zarar ve 
hasâret kaydında olursa bilâ-emân katl olunur” diye muhkem tenbîh ve 
te’kîd olundu. Bundan akdem derûn-ı memleket a‘dâyı gâret için İlbov 
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taraflarına tayin olunan Kırım hânı Selim Giray Hân ve Haleb vâlisi Vezîr 
Kaplan Paşa Cümâdilâhirenin yirmi altıncı günü Ordu-yı Hümâyûn’a vâsıl 
ve ertesi gün sadrazam vesâtatıyla huzûr-ı pâdişâhîye dâhil olduktan sonra 
akd-i sulha gelen Leh elçisi dahi atebe-i izz ü ikbâle rûy-mâl eyledi.

Mevkib-i Hümâyûnun Edirne’ye Avdeti

Emr-i muhârebe hitâm ve maslahat-ı sulh u salâh dil-hâh üzre nizâm 
bulduktan sonra dâru’s-saltanat Edirne’ye sarf-ı zimâm olunmak irâde bu-
yurulmakla 28 Cemâziyelâhir 1083’de Perşembe günü Perhaş sahrâsından 
kıyâm ve Sırt Köprüsü kurbuna nasb-ı hıyâm olundu. Yirmi dokuzuncu 
günü Kuruca palanga’ya otuzuncu günü İzvaniçe’ye ve mâh-ı recebin bi-
rinci günü Hotin Pınarbaşı menziline ikinci günü Prut Nehri kenarında 
vâki Modulfa [ ] nâm menzile yedinci günü Berberine nâm merha-
leye sekizinci günü İslonca sahrâsına muvâsalatla bir gün tevakkuf buyu-
ruldu. Onuncu günü Kopiçan menziline on birinci günü Bepora [
] merhalesine on ikinci günü Çuçura sahrâsına gelinip bir gün istirâhat 
buyuruldu.

[s.230] On dördüncü günü Garuraşt [ ] menzili fezâsına on 
beşinci günü Yagol merhalesine on altıncı günü Pretin menziline on ye-
dinci günü Kekeçağzı nâm mahalle on sekizinci günü Zerniş merhalesine 
on dokuzuncu günü İsak yirminci günü Kirekol menziline yirmi birinci 
günü İsakçı merhalesine nüzûl ile orada dört gün sayd u şikâr olundu. 
Yirmi beşinci günü Hacı Kışlası yirmi altıncı günü Çağatay yirmi yedin-
ci günü Uzunali Çayırı’na yirmi sekizinci günü Tekfur Köyü’ne bir gün 
ikâmetle otuzuncu günü Kurtludere’ye gurre-i şaban-ı şerîfte Musabey 
Karyesi’ne şiddet-i şitâdan nâşi bir gün tevakkufla üçüncü günü Hacıoğlu 
Pazarı’na dördüncü günü Evşenli Kadı Köyü’ne beşinci günü Korluca nâm 
menzile altıncı günü Pravadi kasabası pîş-gâhına bir gün ârâm ile sekizinci 
günü Köprüköy sahrâsına dokuzuncu günü Çenge Balkanı eteğinde vâki‘ 
Nâdir Derbendi’ne bir gün tevakkufla on birinci günü Aydos’a on ikinci 
günü Karînâbâd’a on dördüncü günü Bahşiler Yurdu’na on beşinci günü 
Paşaköyü’ne bir gün istirâhatle on yedinci günü Çömlek Köyü’ne vusûl 
ve ertesi günü Edirne’ye duhûl musammem olduğundan gerek Ordu-yı 
Hümâyûn’da ve gerek Edirne’de olan vükelâ-yı devlete ihbâr-ı keyfiyyetle 
ber-mu‘tâd-ı kadîm istikbâl alayı tertîb olunarak mâh-ı mezkûrün on seki-
zinci günü Edirne sarây-ı hümâyûnuna şeref-bahş-ı izz ü iclâl buyurdular.
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Edirne Saraçhâne Kasrıyla Saray Akpınar Karyesi Kasrının 
Binâsına Mübâşeret Olunduğu

Edirne sarây-ı hümâyûnu pîş-gâhında vâki Saraçhâne Köprüsü tara-
fında (Feshâne denilen mahalde) bir kasr-ı âlî bünyâd olunması için 1083 
senesi Şevvâlinde irâde-i seniyye taalluk etmiş ve Akpınar nâm mahalde 
bünyâdı musammem olan sarây-ı âlînin binâsına dahi vaz‘-ı esâs olunmuş-
tur. Akpınar Kasrı’na Rüşdi Efendi bu kıtayı söylemiştir. 
Kıta Habbezâ hoş kasr-ı şâh-ı bî-adîl

Âbıdır gûyâ ki ayn-ı selsebîl
Eylemiş deryâ-yı lutf-ı şeh gibi
Teşne-gâna kendüsin bezl ü sebîl
Görmemiştir dîde-i çarh-ı kühen
Böyle nev kâşâne-i tarh-ı cemîl
Hakk bu kasrı dâimâ ma‘mûr edip
Vere şâh-ı âleme ömr-i tavîl
Bâis oldu çün bu câ-yı dil-keşe
Ola yâ Rabb nâil-i ecr-i cezîl

Leh Tarafına Sefer-i Hümâyûn Zuhûru

Leh kralı tarafından şurût-ı sulh u salâhdan olup beher sene deruhde 
eyledikleri yirmi iki bin altının edâsında ızhâr-ı tehâvün ve taksîr ve arz-ı 
adem-i iktidâr ile ta‘allül ve te’hîr olunduğundan mâadâ Moskovlu’nun 
dahi mûcib-i nakz-ı ahd olur birçok harekât-ı adâvet-şi‘ârı zâhir ü âşikâr 
olmakla üzerlerine tekrar sefer-i hümâyûn ve hareket lâzım ve hazret-i 
pâdişâh bizzat hareket buyurmak üzre âzim olup âğâz-ı tertîb-i mühimmât 
ve levâzım eylediler. 15 Safer 1084’de mutad-ı kadîm üzre bi’l-cümle 
erkân-ı devlet Bâb-ı Hümâyûn’a azîmetle tûğ-ı hümâyûnu ihrâc ve duâ-i 
hayr-ı zafer-hâhâneyi medâric-i kabûle idrâc eylediler.

Umûm Erkân-ı Devlete Hil‘at İlbâsı Ve Otâğ-ı Hümâyûnun İhrâcı

13 Rebiulevvel 1084’de âdet-i kadîme-i devlet üzre ekâbir-i erkân-ı 
saltanata umûm hil‘atleri ilbâs buyurulup on dördüncü günü otâk-ı 
pâdişâhî Çukurçayır nâm fezâ-yı ferah-fezâya nasb olunup on sekizinci 
günü dahi mu‘tâd olan alay ile ordu çıkıp her sınıf  kâ‘ide-i kadîmeleri üzre 
darb-ı hıyâm eylediler.
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[s.231] Edirne’den Leh Seferi Niyetiyle Hareket-i Hümâyûn Vukûu 
ve Esnâ-yı Seferde Vekâyi-i Sâire Zuhûru

Hazret-i pâdişâh mâh-ı Rebiulevvelin yirmi sekizinci günü Edirne 
sarayından azîm alay ile hareket ve Çukurçayır nâm mahalde mansûb 
otâk-ı hümâyûnlarında yirmi dört gün ikâmet buyurduklarından sonra 
rebîu’l-âhirin yirmi üçüncü günü nehzatla Akpınar menziline yirmi dör-
düncü günü Büyük Derbend’e yirmi beşinci günü Paşaköyü’ne yirmi al-
tıncı günü Bahşîler’e yirmi yedinci günü Karînâbâd’a yirmi sekizinci günü 
Aydos’a yirmi dokuzuncu günü ikâmetle Cumâdilûlâ gurresinde Nâdir 
Derbendi’ne ikinci günü Kırkgeçit Ağzı’ndan ve üçüncü günü Köprü-
köy maberinden geçilerek dördüncü günü Pravadi kasabası sahrâsına 
nasb-ı hıyâm ve üç gün meks ü ârâm olunup sekizinci günü Kozluca 
dokuzuncu günü Evşenli Çalısı onuncu günü Hacıoğlu Pazarı on birin-
ci günü Musabey Karyesi on ikinci günü Kurnalıdere on üçüncü günü 
Karasu sahrâsına muvâsalat ve üç gün ikâmet buyuruldu. Yirmi beşinci 
günü Ester Karyesi’ne yirmi altıncı günü Müftü Yaylası’na yirmi yedinci 
günü Hacıköy Çiftliği’ne nasb-ı hıyâm ve hasbe’l-iktizâ dokuz gün meks ü 
ârâm olundu. Cümâdi’l-âhirenin sekizinci günü İsakçı Sahrâsı’na vusûl ile 
birkaç gün istirâhat fermân buyuruldu. Mâh-ı mezkûrün on dokuzuncu 
günü taraf-ı şehriyârîden Leh kralı Mihâil’e Müteferrika Hüseyin Ağa elçi 
tayin olunup hâmil olduğu nâme-i hümâyûnun sûreti Ravzatü’l-Uhûd’da 
(18) numaradadır. Mâh-ı mezkûrün yirmi ikinci günü tertîb-i dîvân olu-
nup yirmi üçüncü günü mârru’z-zikr nâme-i hümâyûn elçi tayin olunan 
Hüseyin Ağa’ya teslîm ve bazı ifâdât-ı şifâhiyye telkîn ve tefhîm olunarak 
Leh kralına gönderildi. Yirmi dokuzuncu günü Haleb vâlisi Kaplan Paşa 
ber-mu‘tâd alay gösterip huzûr-ı hümâyûnda zemîn-bûs ederek ilbâs-ı 
hil‘atle takrîm olundu. O sene Receb-i şerîf gurresinde Yaş taraflarına se-
rasker nasb olunarak maiyyetlerine birkaç mîrimîrân ve Haleb ve Sivas ve 
Anadolu ve Karaman eyâletlerinin züamâ ve erbâb-ı timârı ve Dergâh-ı 
Âlî yeniçerilerinden birkaç yüz yamak tayiniyle mâh-ı mezkûrün ikinci 
günü İsakçı Ma‘beri’nden Boğdan cânibine ubûr edildi. On ikinci günü 
Çöplüce Boğazını muhâfaza için evvelce gönderilen sekbanlar üzerine 
Kazak eşkıyâsından birçokları gelip miyânelerinde büyük harb ü kitâl 
vukû‘a geldiği işitildi. Yirmi üçüncü günü Boğdan voyvodasının Leh tara-
fına firâr ettiği istihbâr olunmakla voyvodalık Ordu-yı Hümâyûn’da kapı 
kethüdâsı olan Dimitraşko’ya ihsân ve ilbâs-ı hil‘atle Yaş cânibine azîmeti 
fermân olundu. Şaban-ı şerîf gurresinde Leh keferesi cemiyet-i azîme ile 
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Turla Suyu’nu ubûr ile Hotin kasabasına takarrub eylediği haberinden 
tab‘-ı mülûkâne hayli mükedder oldu. Mâh-ı mezkûrün dokuzuncu Cu-
martesi günü Vezîrazam Köprülü-zâde Ahmed Paşa serdâr-ı ekrem tayin 
buyurulup otâğ-ı hümâyûna azîmetle bir murassa kılıç ve bir mücevher 
sorguç ve nîm-tene kaplı semmûr kürk ihsân ve ilbâs buyurulduktan son-
ra livâ-i saâdet-ihtivâ-yı Hazret-i Server-i Kâinât aleyhi ekmelü’t-tahiyyâtı 
yeden-bi-yedin taraf-ı şehriyârîye teslîm ve bazı umûr ve husûsu şifâhen 
tavsiye ve talim buyurup İsakçı Sahrâsı’nda Ordu-yı Hümâyûn ile alt-
mış bir gün meks ü ârâm edip o sene Şevvâlinin on birinci günü hazret-i 
pâdişâh oradan kıyâm ve ferdâsı on ikinci günü Babadağı sahrâsına nasb-ı 
hıyâm buyurdular.

Bu esnâda Leh keferesi Hotin havâlîsine hücûm edip müteayyinân-ı 
asâkir-i İslâmiyye’den birçoğunun zümre-i şühedâya ilhâk ve birçoğunun 
da düşman ellerinde tutsak oldukarı haber-i vahşet-eseri Ordu-yı [s.232] 
Hümâyûn’a vâsıl olup ber-tafsîl rikâb-ı hümâyûna arz ve telhîs olunmuş ise de 
şiddet-i şitâ mülâbesesiyle düşman üzerine hareket ta‘zîb-i hademe vü tavâşî 
ve ihlâk-i edevât ü mevâşîden başka bir şeyi intâc etmeyeceğinden seferin 
vakt-i bahara tehiri tensîb edildi. Ve Çuçura’da bulunan Haleb beylerbeyisi 
Vezîr Kaplan Paşa serdâr-ı ekrem tarafına davet olunup asâkir-i sâ’ireye de kış-
lalarına gitmek üzere emirler gönderildi. Seferin evvel-bahâra tehirinden nâşi 
İsakçı kasabası umûmen Ordu-yı Hümâyûnu istî‘âb etmeyeceğinden serdâr-ı 
ekremin bütün Ordu-yı Hümâyûn ile kışlaları Babadağı kasabasına tebdîl ve 
hazret-i pâdişâhın meştâ-yı hümâyûnları da Hacıoğlu Pazarı kasabasına tahvîl 
olundu. Şaban-ı şerîfin yirmi üçüncü günü hazret-i pâdişâh kaymakam olan 
Musâhib Mustafa Paşa ile sebükbârca Hacıoğlu Pazarı’na azîmet ve kudât-ı 
asâkir efendiler sancak-ı şerîf ve hırka-i mübâreke-i Fahru’l-Enâm (aleyhi 
efdalü’s-salâti vesselâm) ve bakıyye-i huddâm ile akablarından gelmek üzere 
memur olan nişâncı Abdi Paşa dahi mâh-ı mezkûrün yirmi sekizinci günü 
Babadağı kasabasından hareketle Ramazan-ı şerîfin üçüncü günü Hacıoğlu 
Pazarı’na muvâsalat ettiler. 22 Ramazan 1084’de Sultân Ahmed orada doğdu.

Tûğ-ı Hümâyûnun İhrâcı ve Kırım Hânının Daveti

Leh seferi için 28 Zilhicce 1084’de Hacıoğlu Pazarı meştâsında tûğ-ı 
hümâyûn kapı arasında ihrâc olundu. Kırım hânı Selim Giray Hân’a 
dergâh-ı âlî kapıcıbaşılarından Ömer Bey’le hil‘at ve şemşir ve on beş 
bin altın ihsân buyurulup mühimmât-ı seferiyyesini ikmâl ile Ordu-yı 
Hümâyûn’a mülâkî olması fermân olundu.
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Hacıoğlu Pazarcığı’ndan Hareket-i Hümâyûn

Evvelce sâdır olan fermân-ı âlî mûcibince İstanbul’da müceddeden 
kapıya çıkan yeniçeriler 13 Muharrem 1085’de Hacıoğlu Pazarcığı’na 
vâsıl olmakla bir an evvel Ordu-yı Hümâyûn’a iltihâkları fermân buyu-
ruldu. Yirmi sekizinci günü otâk-ı hümâyûn Hacıoğlu Pazarı sahrâsına 
nasb olunup saferin on birinci Perşembe günü mükemmel alay ile otâk-ı 
hümâyûnu teşrîf buyurdular. Mühimmât-ı seferiyye tetmîm ve tekmîl 
olduktan sonra Rebiulevvelin on birinci Sebt günü Hacıoğlu Pazarı 
sahrâsından hareket-i hümâyûn buyuruldu. On altıncı günü Çağatay 
menziline on dokuzuncu günü tertîb-i dîvân ve mu‘tâd-ı kadîm üzre 
hil‘atlar ilbâs ve ihsân olunup yirminci günü Katloy [ ] menziline yir-
mi birinci günü İsakçı sahrâsına nasb-ı hıyâm ve birkaç gün meks ü ârâm 
olundu. Yirmi altıncı günü yeniçeri neferâtı ve eyâlet beylerbeyileri ve 
yirmi yedinci İsneyn günü hazret-i pâdişâh bi’l-cümle vüzerâ ve erkân ile 
İsakçı Köprüsü’nden karşıya geçerek “Kartal” nâm mahalde iki gün ârâm 
buyuruldu. Gurre-i Rebîu’l-âhir Perşembe günü Girekol nâm menzile 
ertesi gün Prut Suyu kenarında İsak merhalesine dördüncü günü Zerniş 
menziline muvâsalat olunmuş ise de Bağdad tarafında Acem hareketini 
müş‘ir bazı haberler vürûdu bâis-i fikr ü teşvîş olduğundan Yaş’taki askere 
serasker olan Halep vâlisi Kaplan Paşa’ya Diyarbakır eyâleti ihsân ve ken-
disi menzil ile ve etbâıyla eyâleti askeri akabinden gitmek üzre azîmetleri 
fermân olundu. Rebiulâhirin beşinci günü Gerüzeşt [ ] sahrâsına 
altıncı günü Kekeç Ağzı’na yedinci günü Breten [ ] sekizinci günü 
Yagola menziline vâsıl ve dokuzuncu günü orada istirâhat olunup Kı-
rım hânı Selim Giray Han atebe-i ulyâya yüz sürmek şerefine nâil oldu. 
Onuncu günü Uğrureşt [ ] on birinci günü Çuçura sahrâsına 
nasb-ı hıyâm ve birkaç gün berâ-yı maslahat meks ü ârâm olundu.

Sefer-i Hümâyûnun Moskov Tarafına Tahvîli

Bu ana kadar hareket ve sefer Lehli üzerine idiyse de bende-gân-ı 
dergâh-ı şehen-şâhîden olan Kazak hatmanı üzerine Moskov askeri istîlâ 
ve Kazak palankalarından birkaç palankayı yed-i tasarrufundan intizâ‘ 
eylediği mesmû‘-ı hümâyûn [s.233] oldukda bu maddenin faysal-pezîr 
olması Leh seferine takdîm ve Moskovlu üzerine hareket tasmîm olundu. 
Sene-i sâbıkada Hotin Kalesi’ne tahassun etmiş olan kefereyi kahr u tedmîr 
ve kaleyi feth u teshîr etmek üzre tayin buyurulan Şam vâlisi Hasan Paşa 
Kamaniçe’den getirdiği üç oda yeniçeri ve humbaracı ve lağımcılarla birkaç 
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gün muhâsara etmesiyle istîmân tarîkıyla teslîm olunduğu haber-i meser-
ret-eseri Rebîu’l-âhirin yirmi birinci günü Ordu-yı Hümâyûn’a vâsıl ve 
bu hâletten derûn-ı mücâhidîne takviyet-i kalb hâsıl oldu. O gün Çuçura 
sahrâsından hareket-i hümâyûn buyurulup ferdâsı günü Papura merhalesi-
ne yirmi beşinci günü Balca sahrâlarına yirmi altıncı günü Kaynarca mer-
halesine yirmi yedinci günü Boğdan sınırının nihâyeti olan Soruka Kalesi 
kurbunda Turla Suyu kenarında nasb-ı hıyâm olundu. Çuçura menzilin-
den beri tayy olunan menâzilde odun nâmıyla bir kuru çöp olmadığından 
herkes kifâyet edebilecek odunun beraber almak meşakkati askeri be-gâyet 
it‘âb eyledi. Orada birkaç gün istirâhatten sonra Cümâdi’l-ûlânın altıncı 
günü Turla Suyu üzerine kurulan köprüden karşı tarafta vâki‘ Kazak mem-
leketine ubûr ile sâhil-i nehre karîb Esilovası nâm sahrâya nasb-ı hıyâm 
ve geride olan mühimmât ve ağırlık arabaları ve askerin bakıyyesi köprü-
den geçmek için orada ârâm olundu. Dokuzuncu günü Bladense [ ] 
sahrâsına onuncu günü Komar menziline on birinci günü Dimetoka men-
ziline vâsıl ve bir gün meks olunmakla Leh tarafından meb‘ûs elçi huzûr-ı 
hümâyûna yüz sürmek şerefine nâil oldu ve menzil-i mezkûrün civârında 
vâki‘ Koniçe palankası teshîrine mikdâr-ı kâfî asker ve mühimmât irsâl 
edildi. On üçüncü günü Ladetrin [ ] Kalesi kurbuna varılmak mu-
sammem idiyse de yol üzerindeki köprü tamam olmadığından beri tarafta 
ârâm ve ertesi gün kale kurbundaki Aksu kenarında nasb-ı hıyâm olu-
nup üç gün muhâsara ve tazyîkden sonra kale feth u teshîr ve ahâlîsi esir 
edildi. Dimetoka menzilinde gelen Leh elçisi bazı gavâile mebnî isticvâb 
olunamayıp mâh-ı mezkûrün on dokuzuncu günü huzûr-ı sadrazamîye 
müsûle erzânî buyurulup Podolya ve Ukrayna memleketlerinin istirdâd ve 
isti‘âresine memur olduğunu ifâde etmekle sadr-ı müşârun-ileyhin iğbirâr-ı 
hâtırını mûcib olduğundan elçiye söz söylemeye ruhsat verilmemekle be-
raber taraf-ı hümâyûndan getirdiği nâmeye cevap dahi tastîr olunmayıp 
yalnız sadrazam tarafından bir mektûb ile i‘âde ettirildi. İsyân eden Kazak 
kılâ‘ından Ordu-yı Hümâyûn’a dört menzil bu‘d ü masâfede vâki Umman 
[ ] Kalesi dahi tahrib ve içinde olan düşman istirkâkla te’dîb olunup 
harb ü kıtâle cüretleri hâlinde muhâsara ve tazyîk ve ta‘zîb ve şemşîr-i kahr 
u tedmîr ile cezâları tertib olunmak üzere kaymakam Kara Mustafa Paşa 
serdâr nasb olunarak kuvve-i kâfiye ile gönderildi. Mâh-ı mezbûrun yir-
mi üçüncü günü mücerred tebdîl-i mekân için Aksu ubûr olunup karşı 
tarafında bir sahrâya nasb-ı hıyâm ve Cümâdilâhirenin üçüncü günü yine 
Aksu sahrâsından iki saat mesâfede vâki diğer bir mahalle nakl ile meks 
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ü ârâm buyuruldu. Umman Kalesi’nin feh u teshîrine memur olan Kara 
Mustafa Paşa tarafından kalenin muhâsara ve muhârebeden sonra feth u 
teshîri müyesser olduğu bildirilmekle bu peyâm-ı meserret-fercâm bâ‘is-i 
inşirâh-ı hâtır-ı pâdişâh-ı enâm ve takviyet-bahş-ı kulûb-ı asker-i İslâm 
oldu. Mâh-ı mezkûrün onuncu günü Kara Mustafa Paşa yanındaki ümerâ 
ve rüesâ ile Ordu-yı Hümâyûn’a gelerek rikâb-ı hümâyûna rûy-mâl olmakla 
hizmetlerini takdîren her birine hila‘-ı fâhire iksâ buyuruldu. On üçüncü 
günü Kırım hânı Selim Giray Hân ile Kazak hatmanı Doraşenko Ordu-yı 
Hümâyûn’a gelerek memleketlerine avdete istîzân ve taraf-ı pâdişâhîden 
dahi izin ihsân buyurulmakla on dördüncü günü rikâb-ı hümâyûna çehre-
sây-ı vedâ‘ olmalarıyla hân-ı müşârun-ileyhe bir top çukaya kaplı semmûr 
erkân kürkü ilbâs [s.234] ve iksa ve bir murassa‘ tirkeş ve bir mükemmel 
bisâtlı rahş-ı mülûkâne ihsân ve Kalgay Sultân’a özdinli [ ] serâsere 
kaplı bir sevb semmûr kürk ve sultânlara ve hân hazretlerinin iki nefer 
oğullarına hila‘-ı fâhire ilbâs olundu. Kazak hatmanına dahi kadifeye kaplı 
semmûr kalpak ve bir hil‘at ilbâs olunup kânûn-ı kadîm üzre eline bir altın 
topus ile bir re’s donanmış at ihsân olundu. Mâh-ı mezbûrun on yedinci 
günü memâlik-i şâhâneye avdet buyurulması musammem olduğundan 
Aksu’dan geriye ubûr olundu. On dokuzuncu günü Komaran menziline 
nüzûl ve yirminci günü Esilovası merhalesine vusûl müyesser olup hazret-i 
pâdişâh menzil-i mezkûrda Ordu-yı Hümâyûn’dan bi’l-mufâraka Musâhib 
Mustafa Paşa kullarıyla İsakçı tarafına azîmeti niyet etmeleriyle sadrazama 
bir semmûr vedâ‘ kürkü ilbâs ve ihsân ve savb-ı maksûda atf-ı inân-ı şevket 
u şân buyurdular. Serdâr-ı ekrem dahi etrâf serhadlerin mühimmât ve hıfz 
u hirâsetlerin tertîb ve itmâm için merhale-i mezbûrede yirmi dokuz gün 
meks ü ârâmdan sonra mâh-ı Recebin üçüncü günü Ordu-yı Hümâyûn ile 
hareket eyleyip ârâm-gâh-ı hazret-i şehriyârî olan İsakçı’ya vâsıl ve rikâb-ı 
hümâyûna yüz sürmek şerefine nâil olduktan sonra tekmîl-i bekâyâ-
yı levâzım-ı râh için İsakçı sahrâsında birkaç gün tevakkufla Şabanü’l-
muazzamın dördüncü Sebt günü ale’l-umûm hareket ve Edirne tarafına 
atf-ı inân-ı avd ü ric‘at olunup tayy-i merâhil ve kat‘-ı menâzil ederek mâh-ı 
mezkûrun yirmi ikinci Çarşamba günü mutad-ı kadîm üzre tertîb olunan 
alây-ı azîm ile Edirne’ye duhûl müyesser oldu.
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Sultân Mehmed Hân-ı Râbi İbnü’s-Sultân İbâhim Hân Hazretleri-
nin Şehzâdeleri Sultân Mustafa Hân-ı Sânî Ve Sultân Ahmed Hân-ı Sâlis 
Hazerâtının Edirne’de İcrâ Kılınan Sûr-i Hitânlarıyla Kerîme-i Muhtereme-
leri Hadîce Sultân Hazretlerinin Velîme Cemiyetlerini Hâkî Dârussaâde 
Ağası Yusuf Ağa’nın Kâtib-i Husûsîsi Abdi Efendi’nin Kaleme Aldığı Tarih-
çenin Aynen Sûretidir

Şükr-i bî-nihâye ol kâdir-i vâhibü’l-atâyaya ki kulûb-ı ehl-i İslâm’ı 
şeriat-i mutahhara ile ferhunde ve şâdân ve derûn-ı erbâb-ı irfânı safâ 
ve zevk ü şevk ile mesrûr ve handân eyledi. Ve tahiyyât ü selâm ol ser-i 
sübha-i peygamberâna olsun ki vücûd-ı insânı sünen-i şer‘iyyeleri ile sezâ-
yı rahîm ü rahmân eyledi. Ve âl ü ashâb-ı celîlü’l-i‘tibârlarına ki lü’lû-yı 
vücûd-ı bihbûdları iksîr-i saâdet-i dü-âlemdir. Emmâ ba‘d bu abd-i ah-
kar Abdî-i gamm-perver emîn-i Dârussaâdeti’ş-şerîfe saâdetlü Yusuf Ağa 
hazretlerinin şeref-yâfte-i hizmet-i kitâbetleri olmağın pâdişâh-ı bende-
perver-i şehriyâr-ı bülend-ahter hazretlerinin şehzâdegân-ı saâdet-nişân 
ve kerîme-i mükerremeleri Hadîce Sultân hazerâtı için şehr-i Edirne’de 
vâki‘ olan sûr-i hitân-ı hümâyûn ve sûr-i arûs-ı meserret-makrûnlarının 
âsar-ı cemîleleri mazbût-ı erbâb-ı tevârîh olmak için alâ-vukû‘ihi tahrîr 
ü beyân etmek bâbında ağâ-yı müşârun-ileyh hazretlerinden müşâhede-i 
nîm-nigâh fermân etmeğin alâ-kadri’l-imkân tahrîr ü beyân olunup üç 
makâle üzre mebnî kılındı. Makâle-i ûlâ mukaddemât-ı sûru beyân eder. 
Makâle-i sâniye ziyâfet-i sûr-ı hitâna mübâşeret ve ahtân tamam olduğunu 
beyân eder. Makâle-i sâlise sûr-ı arûsu beyân eder. Ashâb-ı safâ ve erbâb-ı 
vefâdan mütemennâdır ki resîde-i nazar-ı kırâ’etleri oldukda vâki‘ olan sehv 
ü hatâsı dest-i mekremetleriyle mestûr buyurula.

Âğâz-ı Vekâyi-i Sûriyyet Mukaddemât-ı Sûru Beyân Eder

Gâzi Sultân Mehmed Hân-ı âdil pâdişâh-ı deryâ-dil 1085 senesinde 
taht-gâh-ı Edirne’de safâ-yı bâl ve şevket-i ikbâl ile serîr-i saltanat-ı 
husrevânelerinde karâr-dâde-i ferr ü iclâl olup şehzâde-gân-ı cüvân-bahtları 
Şehzâde Sultân Mustafa hazretleri on iki yaşlarına erişip sünnet-i Resûl-i 
Ekrem (Sallallâhü aleyhi vesellem) icrâ olunmak iktizâ etmekle şehzâde 
Sultân Ahmed hazretleri dahi iki yaşlarında [s.235] olup beraberce hitân 
olunması münâsib görülüp ve kerîme-i mükerremeleri Hadîce Sultân haz-
retlerinin sinn-i şerîfleri on yedisine erişmeğin mukaddemâ vezîr-i rûşen-
zamîr Musâhib Mustafa Paşa hazretlerini devlet-i musâheretle nâil-i iltifât-ı 
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seniyyeleri buyurulmak va‘d-i şehriyârîleri olmağın (10 ) 
mısdâkınca sûr-ı hitân-ı hümâyûn ve sûr-i arûs-ı meserret-makrûn olun-
mak tab‘-ı şehen-şâhîlerinden güzâr ettikde vüzerâ-i izâmlarıyla meşveret 
buyurup şâhid-i teemmül-i pâdişâhî güher-pâş-ı tahsîn olunmağın 
mukaddemâ sûr-i hitân ve badehû sûr-i arûs olunmaya karar verildi. Ve 
sene-i mezkûre ramazanının ikinci günü mübâşeret olunmak emr-i mu-
karrer olup şâhid-i meşveret-i şâdmânî rû-nümâ oldukda levâzımât-ı 
sûriyye tedâriki için taraf-ı saltanat-ı seniyyeden sû-be-sû mukdim ve kâr-
güzâr adamlar i‘zâm olunduğundan gayri kânûn-ı kadîme riâyeten 
mübârek-bâd-ı sûr-ı hümâyûn için memâlik-i mahrûselerinde olan beyler-
beyiler ve sancak beyleri ve voyvodalar ve menâsıbda olan mevâli-i izâm ve 
esnâf kethüdâları rikâb-ı hümâyûn-ı şevket-makrûna vüs‘atleri mertebe-
since pîş-keşlerin îsâl ve merâsim-i ubûdiyetlerin ikmâl eylemek üzere 
fermân-ı hümâyûn-ı cihân-mutâ‘ sâdır oldu. Husûs-ı mezbûr umûr-ı 
mu‘azzama-i şehr-yârîden olmağın bundan akdem defterdâr kaymakamı 
olup Devlet-i Aliyye’ye hizmeti sebkat eden Mehmed Efendi me’mûnü’l-
gâile bulunup münâsib fehm olunmağın kânûn-ı sâbık üzre sûr emîni nasb 
olunup mühimmât-ı sûriyye tedâriki gerden-i iltizâmına havâle olundu. 
Bir taraftan dahi cihâz-ı arûs tedârikine mübâşeret olunup dârussaâdeti’ş-
şerîfe ağası hazretleri tarafından Âsitâne-i Saâdet’e müstakillen teberdârlar 
irsâl olunup cihâz-ı sultânîye emtia-i mütenevvia ve cevâhir ü gevâhir cem 
olundu. Ve cem ve tedâriki müteassir olan bazı eşyâ Defterdâr Ahmed Paşa 
hazretleri tarafından müceddeden işlenmesi fermân olunduğundan gayri 
sâir altın ve gümüş evânîleri ve matbaha müteallik bakır evânileri için 
Enderûn-ı Hümâyûn’dan nümûneler çıkıp ber-mûceb-i fermân-ı hümâyûn 
paşâ-yı müşârun-ileyh hazretlerine sipâriş olunup emîn-i mezbûr yediyle 
yapıldıkça evvel-be-evvel dârussaâde ağası hazretleri marifetleriyle hazînede 
hıfz olunur idi. Sûr için nahller ve şeker işleri vesâir mühimmât-ı sûriyye 
tedâriki için Sultân Selîm Hân vakfından “odahâ-yı kebîr” denmekle 
ma‘rûf han taraf-ı mirîden icâre ile tahliye olunup emîn-i mezbûr hân-ı 
mezkûrde karâr-dâde ve mühimmât-ı mezbûreyi âmâde eylemek üzere rûz 
u şeb dikkat-i tâmm üzre olup iki nahl-i kebîr ve kırk adet nahl-i sağîr 
Şehzâde Sultân Mustafa hazretleri için ve iki nahl-i kebîr ve kırk nahl-i 
sağîr Hadîce Sultân hazretleri için ve envâ‘-ı şekerler ve işlerinden bahçeler 
ve bazı vuhûş ve tuyûr ve hayvânât sûretlerinde şeker işleri ve bir kıt‘a kebîr 

10  Cömert kişi söz verdiğinde sözünde durandır.
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kale tasvîri ser-cümle han-ı mezbûrda işlenip ikiyüz kadar şekerciyân ve 
yüz elli nahlciyân ve elli kadar ihtirâında nâdîde eşyâ nümâyân eden hezâr-
fennler Âsitâne’den ve Edirne’den vesâir memâlikden han-ı mezbûrda 
müctemi olup taraf-ı mîrîden yevmiye ve tayinâtların muayyen eylediler. 
Ve yine mahmiye-i mezbûreden Ayşe Hâtun Hanı fişenkçiyân ve âteş-
bâzân ve şa‘bede-bâzân için tahliye olunup bu umûrun husûlü için 
Defterdâr Ahmed Paşa ağalarından Durmuş Ağa kâr-güzâr olmakla tayin 
eylediler. Hevâyî ve dîvâne ve kandilli fişenkler ve kale ve çekdiri ve kalyon 
vesâ’ir ecnâs-ı muhtelife sûretlerden nâdîde âteş işleri ondan tedârik olu-
nup Âsitâne’den ve Edirne’den vesâ’ir memâlikden izhâr-ı maârif eylemek 
üzre üçyüz kadar fişenkçiyân müctemi olup leyl ü nehâr cem ve tedâriki 
bâbında sa‘y-i bisyâr ve ikdâm-ı bî-şümâr ederler idi. Ve muhâfız-ı Mısır 
Hüseyin Paşa hazretlerine fermân-ı hümâyûn sâdır olup Mısır’ın işârecileri 
ve şa‘bede-bâzları ve sakâyân ve hukkâmân taleb olundukdan sonra 
Âsitâne-i Saâdet’te mevcûd olan Ahmedkulu ve cevâhirkulu ve hayâl-
bâzân ve kuklacıyân vesâ’ir ârâyiş-i sûr olacak hânende-gân ve sâzende-gân 
ve mukallidân ve lu‘bede-bâzân ve Ramazan işârecilerinin sûr-ı hümâyûnda 
mevcûd [s.236] bulunmaları üzere fermân olunmağın ber-mûceb-i emr-i 
âlî cümlesi müzeyyen eyyâm-ı sûra karîb hâzır u âmâde oldular. Bunlara 
dahi mahsûsan konaklar ve tayinâtlar ihsân olundu. Pâdişâh-ı bende-nevâz 
hazretlerinin kemâl-i mekremet-i mülûkânelerinden İstanbul’da olan 
hânümânın sûr-ı hümâyûnda bulunmaları fermân buyurulup hareketleri 
müte‘assire olan sultânlara atiyye-i şehriyârî irsâl ve mahsûs teber-dârlar 
îsâl olundukda müşârun-ileyh için Edirne’de konaklar tahliye olunup 
teşrîflerinde iskân ve meks ü ârâmları kadar tayinâtları ihsân olundu. Bir 
taraftan dahi saâdetlü Dâmadpaşa hazretleri tarafından nişân esvâbı tabir 
olunan cevâhir ve eşyâ-yı mütenevvia tedârikine mübâşeret olunup kânûn-ı 
sâbıka riâyeten saâdetlü vezîr-i müşterî-tedbir Defterdâr Ahmed Paşa haz-
retleri sağdıçlık usûlüne şâyeste görülmekle Damadpaşa hazretleri bir 
semmûr kürk ile nevâziş eylediler. Zikri sebkat eden nahllerden mâ‘adâ 
Hadice Sultân hazretleri için iki kıt‘a sîm nahl-i kebîr dahi Damadpaşa 
hazretleri için tedârik olunup ve Hadice Sultân hazretleri sarây-ı 
hümâyûndan hareket ve Damadpaşa hazretlerinin sarây-ı dil-güşâlarını 
şeref-bahşâ-yı kudûm buyuracakları gün süvâr olacakları bir kıt‘a sîm araba 
dahi Defterdâr Ahmed Paşa hazretlerine müceddeden yapılması fermân 
olunup Mirahûr-ı Sânî Ahmed Ağa’ya havâle eylediler. Ve Sırık Meydanı 
tabir olunan meydân-ı vâsi sûr-ı hitân cemiyyetine münâsib fehm olunup 
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cemiyet-i sûriyye mahall-i mezkûrde cilve-ger olmak karâr-dâde olmak için 
Harem-i hümâyûnda meydana nâzır olan alay kasrından seyr eylemeleri 
lâzım gelip lâkin havsala olmakla şehr emâneti hizmetinde olan Durmuş 
Mehmed Efendi’ye kemâl-i vüs‘at birle binâsı fermân olunduğundan gayri 
şehzâde-i cüvân-baht Sultân Mustafa hazretleri alaya hâzır olacakları 
Sarây-ı Atîk nâm mahalli derûn-ı uşşâk gibi harap ve bî-mezâk olmakla 
tamir olunması fermân olundu. Ziyâfet umûru için mahsûs sûr-ı hümâyûn 
aşçıbaşısı lâzım gelip birkaç defa Âsitâne’de matbah emîni ve aşçıbaşı vekîli 
olan Merzifonî Hüseyin Ağa aşçıbaşı nasb olunup her gün ziyâfet-i 
sultânîye teşrîf eyleyen sığâr ve kibâra mahsûs ta‘âm-ı bî-pâyândan gayri 
sûr-ı hümâyûn hizmetinde bulunan vüzerâ ve vükelâ ve sipâh ve yeniçeri 
ocaklarına vesâ’ir sûr-ı hümâyûn hizmetine memur olanların haymelerine 
alâ-merâtibihim sofralar verilmek üzre te’kîd eylediler. Ve âmme için rûz-
merre çekilecek simât-ı ta‘âmı husûlü için taşradan üstâd aşçılar tedârik 
olunmak münâsib fehm olunmağın hâssa aşçıları havâssa taşra aşçıları 
avâma tayin olunduktan sonra yüz elli kadar hâssa aşçıları ve üçyüç adet 
taşra aşçıları ve “Karakullukçu” tabir olunan neferât ve ikiyüz akkâm-ı 
tabla-keşân ve yüz elli Mısrî sakâyân ve binden mütecâviz meş‘aleciyân-ı 
şule-perdâzân ve bazı hizmet-i lâzıme için Tersâne-i Âmire’den irsâli 
fermân olunan üçyüz kadar esîrân ser-cümle cem ve tedârik olunup her 
zümreye zâbitler ve kethüdâlar nasb ve tayin eylediler. Bu bâbda tabh olu-
nan taâm ve zehâ’ir-i kesîre vaz‘ olunacak bir mahal lâzım olup şadırvan 
ahırı vâsi‘ ve mahall-i sûra karîb olmakla vech-i meşrûh üzre hidemât-ı 
mezbûre için mahsûs tahliye eylediler. Ve ziyâfet-i sultânîde tabh olunacak 
zehâ’iri ser-cümle defterdâr paşa tarafından cem ve tedârik olunup 
Âsitâne’den ve her eşyanın bulunduğu mahallerden iştirâ olunmak üzere 
paşâ-yı müşârun-ileyh hazretleri tarafından mukdim kimseler irsâl olunup 
cem ü tahsîl olunduğundan gayri Edirne ve Cisr-i Ergene ve Dimetoka ve 
İpsala ve Malkara ve Ferecik ve Keşan ve nevâhî-i Yanbolu ve Zağra-i Atîk 
ve Cedîd ve Çirmen kazâlarına tavuk ve kaz ve ördek cemi için iştirâsı 
fermân olunup otuz yedi bin tavuk ve beş bin kaz ve altı bin ördek cem 
olunarak taraf-ı mîrîden iştirâ ve kazâhâ-yı mezbûr ahâlîleri dahi zehâ’ir-i 
[s.237] sûrîye mahsûs şadırvan ahırına teslîm ve i‘tâ eylediler. Ve simât-ı 
ta‘âmı için Silivri ve Kızanlık ve Keysu kazâlarına kebîr ve sağîr ağaç şeyler 
cemi için iştirâ fermân olunup dört bin adet ağaç şeyler iştirâ eylediler. Ve 
ziyâfet-i mezbûreye lüzûmu olan bakır sahan ve kazan ve daha bazı bakır 
evânîleri için Âsitâne’ye mahsûs fermân gönderilip hâzır ve mevcûd bulu-



RİYÂZ-I BELDE-İ EDİRNE 489

nanlardan iki bin adet sahan ve iki yüz kazan iştirâ olunduğundan gayri 
ziyâfet tamâmında geri ashâbına redd olunmak üzre Edirne ashâbından 
bin yüz adet kebîr ve cedîd sahanlar ve otuz kadar kazan ber-vech-i emânet 
cem u tedârik olundu. Ve mahsûsan çînî-i İznikî çinicibaşı irsâl olunup 
şekerler ve eşribe-i lâtîfeler vaz‘ olunmak için üç bin mevlüt tabağı ve yedi 
bin âdet tabağı ve bin beş yüz kavanoz ve bin altı yüz safâ ve üçbin adet 
kûze-i çînî iştirâ eylediler. Ve it‘âm olunacak misâfirîn ve vüzerâ-i hayme-
nişîn vesâ’ir âyende vü revende ve mücâvirîn için taâm evvellerinde ve 
âhirlerinde iktizâsına göre kahve ve şerbet ve gülâb-ı buhûr hizmeti husûlü 
için ziyâfet-i sultânîye zîb ü fer vermek mülâhazasıyla Sarây-ı Atîk teber-
dârları ve zülfiyân-ı hâssa şahbâzları münâsib görülüp elli nefer Sarây-ı Atîk 
teber-dârlarından ve elli nefer zülfiyândan hizmet-i mezbûreye tayin olu-
narak kahve ve buhûr hizmeti Sarây-ı Atîk teber-dârlarına ve şerbet hiz-
meti zülfiyâna tahsîs kılındı. Ve emîn-i sûr tarafından cemî‘-i bisât ve 
levâzımâtı defter ile “baş” tabir olunan eskilerine teslîm ve mahsûs kilâr 
hayme-gâhı vaz olunup tarafeynden döğündükçe kebîr kutularla sehk 
olunmuş kahveler ve kavanozlar ile eşribe-i gûnâ-gûn ve ûd-ı mâ-verdî ve 
anber emîn-i sûr tarafından kilâr hayme-gâhına memur olanlardan bilâ-
ta‘ab almak üzre emr olundu. Ve tarafeyne tayin olunan eskileri leyâlî vü 
eshârda zîr-i destinde olan neferâtı hizmet-i sultânîden serimû rû-gerdân 
ettirmeyip 
Beyt Sâkindir ki teslîm-i rızâ ol dâim

Ber-murâd olmaya hizmette mukîm isterler
Nesr: deyip cemiyet-i sultânîye teşrîf eyleyen sığâr u kibârı tatîr ü 

tebhîr ve şîrîn-mezâk eylemek üzre tenbîh ve te’kîd eylediler. Ve ziyâfet-i 
sûr-ı hümâyûnda fukarâ ve sulehâ ve nîce bî-kudret olan kimesnelerin 
evlâdı sünnet olunmak kânûn olmakla Edirne’den ve Âsitâne’den fukarâ 
değil nice a‘yânların evlâdı sûr-ı hümâyûn-ı sultânîde bile bulunsun diye 
meymenet itibâriyle üç bin beşyüz kadar ma‘sûmân cem ve defter-i emîn-i 
sûra kayd olundular. Hitân emri için Âsitâne ve Bursa ve Edirne’den üç yüz 
nefer cerrâhât-ı tîz-dest cem olup mezbûrların mâhiyyet ve kâbiliyyetleri 
tecrübe ve cem u âmâde olan şa‘bede-bâzân ve zikri eden kulların tecrübe 
olunması için birkaç defa Defterdâr Ahmed Paşa sarayında akd-i cemiyet-i 
kesîre ile altmışar nefer ma‘sûmân sünnet olunup taraf-ı şehriyârîden birer 
kat melbûsât ihsân olundu.
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Makâle-i Sâniye Ziyâfet-i Hitâna Mübâşeret ve Emr-i Hitân  
Tamâm Olduğunu Beyân Eder

Çünkü seksen beş senesi mürûriyle bin seksen altı senesinde vâki 
mâh-ı Rebiulevvel hulûl eyledikde sûr-ı hümâyûn levâzımâtına mübâşeret 
olunduğu günden mâh-ı mezkûre gelince tamâm altı ay mürûr etmiş olur. 
Bu eyyâm-ı hâliyede zikri sebkat eden umûrun husûlü bâbında hidemât-ı 
aliyye-i şehen-şâhî ve sûr-ı hümâyûn-ı meymenet-makrûn-ı pâdişâhî olma-
ğın hiz[met-i] mezbûre husûlüne memur olanlar leyl ü nehâr mühimmât-ı 
sûr tedâriki ile evkât-güzâr olmalarıyla her taraftan levâzımât-ı sûriyye 
âmâde olunduğu mesmû‘-ı hümâyûn-ı cihân-bânî oldukda sene-i mezbûre 
Rebîu’l-evveli ki şühûr-ı Rûmiyye hesâbı [s.238] üzere mâh-ı Mayıs yani 
âhir-i eyyâm-ı bahârın on dördüncü gününe musâdif olmakla tamâm-ı 
eyyâm ıyş u neşât ve mevsim-i gül ve kiraz olmağın mâh-ı mezbûrun yevm-i 
evvelinde meserret ve şâdmânî ve ziyâfet-i sultânîye mübâşeret olunmak 
üzre fermân-ı hümâyûn-ı pâdişâhî şeref-sâdır olunca mâh-ı mezbûra üç gün 
kalarak otâğ-ı hümâyûn taşra çıkıp mahall-i sûr olan Sırık Meydanı’nda 
Kasr-ı Cedîd kurbunda vaz olundu. Alt tarafında misâfirîne mahsûs olan 
ziyâfet hayme-gâhı kurulup daha ardınca vezîr-i âsaf-tedbîr Fâzıl Ahmed 
Paşa hazretleri ve Musâhib Mustafa Paşa ve kaymakam-ı âlî-makâm Mus-
tafa Paşa ve Defterdâr Ahmed Paşa vesâ’ir kubbe-nişîn vüzerâ hazerâtı alâ-
merâtibihim şadırvan ahırı nihâyetine varınca otâklarını pâ-ber-câ eyledi-
ler. Ve Hasfırın mukâbelesinde hitân hayme-gâhı kurulup Mısır işârecileri 
vaz‘-ı alâyim eylediler. Mahall-i mezbûrdan dîvân-ı hümâyûn kapısına ge-
lince İstanbul işârecileri elli kadar şayka serenleri ile vaz‘-ı alâyim eyleyip 
çarh-ı felekler ve mühr-i Süleymanlar ile ârâste eyledikten sonra dîvân-ı 
hümâyûn kapısını mehter-hâne için tahsîs eylediler. Ve harem-i hümâyûn 
kapısı tabir olunan taşra kapıdan Kasr-ı Cedîd’e varınca saâdetlü dârussaâde 
ağası hazretleri ve hazînedâr-ı şehriyârî Ali Ağa ve şehzâde hâcesi Feyzullâh 
Efendi ve Sarây-ı Atîk teber-dârları ve sultânlar kahvecilerine ale’l-infirâd 
haymeler kurulup bu takdîrce saâdetlü dârussaâde ağası hayme-gâhı Kasr-ı 
Cedîd kenâresinde vâki‘ oldu. Vüzerâ otâklarının ardında “Paşa Mezarlığı” 
tabir olunan mahalle varınca yeniçeri ağası ve sipâh ağaları vesâir ocak ağa-
larına ve neferâtına ale’l-infirâd hayme kurulup meydân-ı mezbûr hıyâm-ı 
reng-â-reng ile dâiren-mâ-dâr çevrildikde miyânede olan meydânı fişenk-
endâzâne tahsîs eylediler. Seyircilerin kesretinden nâşî mutâd-ı kadîm üzre 
elli beş nefer tulumbacıyân tabir olunup dâire-i hadden tecâvüz eyleyenle-
rin haddini bildirmek te’kîd olunduğundan gayri yeniçeri şehbâzlarından 
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iki bin kadar neferât sûr-ı hümâyûna mahsûs olan Kasr-ı Cedîd’in iç ta-
rafında müceddeden binâ olunan Harem-i Hümâyûn kapısına varınca bir 
berşenefden [ ] sokak çekilip nîm halvet fermân olunmakla Mamak 
Köşkü ve Bostancıbaşı Köşkü ve Hasfırın tarafları halvetten berî olup gâh 
u bî-gâh halvet bozuldukda Has Oda agavâtı ve teberdârân mahallerine 
gelmek üzre karâr-dâde oldu. Vaktâ ki umûr-ı mühimme-i sûriyye ale’t-
tertîb hâzır u âmâde oldukda şâhid-i gurre-i Rebiulevvel cilve-nümâ ola-
cağı yevm-i pazarda vüzerâ ve vükelâ vesâir erkân-ı devlet ıyd-i şerîfte vâki 
olan dest-bûs-ı sultânî tertîbi üzre ale’s-sabâh mübârek-bâd-ı sûr-ı hümâyûn 
için dest-bûs-ı sultânîye hâzır u âmâde olsunlar diye fermân vârid olmakla 
yevm-i mezbûrda orada ale’s-sabâh vüzerâ ve vükelâ ve mevâlî-i izâm ve 
kapıcıbaşılar dîvân esvâblarıyla ve şeyhulislâm ve müderrisîn efendiler örf 
izâfetleriyle mukaddemâ vaz‘ olunan dîvân-ı hümâyûn otâğına cem olup 
şeref-bahşâ-yı kudûm-ı şehen-şâhîye muntazır oldular. Bu esnâda kenâre-i 
otâğ-ı hümâyûnda sîmden masnû‘ bir taht-ı âlî kurulup ve kenâre-i tahtta 
şehzâde-i cüvân-bahta bir nişîmen vaz olunup zer-ender-zer mak‘adlar ve 
sûzenîler ile döşenip âmâde eylediler. Pâdişâh-ı heft-kişver ve şehriyâr-ı 
dîn-perver hazretleri kemâl-i şevket ve şân ve nihâyet-i saltanat-ünvân birle 
mânende-i şîr Kasr-ı Cedîd kapısında şehzâde-i cüvân-baht Sultân Musta-
fa hazretlerine vaz olunan taht-ı âlîye teveccüh buyurup ol gün mübârek 
kâmetleri ârâyişi için yeşil dîbâ kaplı kapaniçe melût semmûr kürk ve zîver-
destâr bir kıta sorguç sokunup ve şehzâde-i cüvân-bahtları ancak kürk ve 
destâr ile şeref-bahşâ-yı baht oldukları akabinde mu‘tâd-ı kadîm üzre alkış-
lanıp ve dîvân kapısında olan mehter-hâne ve kösler yek-pâre karîn-i âğâz 
olup âlemi velvele-nâk eylediler. Ve mukaddem Hasoda agavâtı ve musâhib 
ağalar [s.239] ve sâ’ir iç ağalar dîvân kapısından otağa çıkıp mevcûd bu-
lunmalarıyla taht-ı âlî etrafında pâ-bercâ-yı kıyâm dururlar idi. Bu mahalde 
dest-bûs-ı şehen-şâhîye muntazır olan ulemâ-i izâm ve sâdât-ı kirâm 
Mısra  Nevbet mi değer âşıka dâmânın ucundan

Nesr: mazmûnu üzre herkes mübârek-bâd-ı sûr-ı hümâyûn için dîde-
güşâ-yı tarassud olmaları izn-i hümâyûn oldukda.

Merâsim-i dest-bûs: İbtidâ nakîbü’l-eşrâf kaymakamı olup şehzâde-i 
âlî-kadrin hâceliği şerefiyle müşerref olan Feyzullâh Efendi nâ’il-i dest-
bûs-ı pâdişâhî oldukda pâdişâh-ı bende-nevâz hazretleri kemâl-i kerem-i 
mülûkânelerinden karîn-i kıyâm olup akablarında mîr-i alem ve kapıcı-
başılar ve müteferrikagân ve çavuşân ve çaşnî-girân dest-bûs edip cânib-i 
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yesârda dîvân durdular.  Bunlardan sonra vezîr-i Âsaf-tedbîr saâdetlü 
sadrazam hazretleri nâ’îl-i dest-bûs-ı şehr-yârî olup pâdişâh-ı dîn-penâh 
hazretleri imtiyâzen ani’l-gayr iki kadem istikbâl buyurup dest-bûs-ı 
merâsim-i ubûdiyyet ikmâlinde cânib-i yemîninde karâr-dâde-i kıyâm 
oldular. Bundan sonra vezîr-i sânî musâhib-i şehriyârî Mustafa Paşa haz-
retleri ve vezîr-i sâlis Kaymakam Mustafa Paşa hazretleri vesâ’ir vüzerâ 
hazerâtı nâil-i dest-bûs-ı cihân-bânî oldular. Bunlardan sonra kazasker 
efendiler ve ma‘zûl beylerbeyiler ve sultân kethüdâları ve reisü’l-küttâb 
ve erbâb-ı dîvân dest-bûs eyledikleri akabinde hazret-i şeyhulislâm 
sellemehü’s-selâm müderrisîn efendiler ile vâsıl-ı iltifât-ı dest-bûs oldular. 
Badehû sipâh ağaları ser-cümle ocak halkı ile yeniçeri ocağı ve solağân ve 
şâtırân ve kapıcıyân alâ-merâtibihim dest-bûs eylediklerinden sonra şev-
ketlü pâdişâh-ı İslâm hazretleri otâğ-ı hümâyûn derûnuna teşrîf eyledi-
ler. Ol gün şeyhulislâm ve ulemâ vesâ’ir erkân-ı devlet mekânlarına gidip 
ancak vüzerâ ve kazasker efendiler vesâ’ir dîvâna gelen yeniçeri ağası ve 
yeniçeriyân ve erbâb-ı dîvân davet ve ziyâfet olunup hayme-gâh-ı dayf ta-
bir olunan otâğ-ı hümâyûna teşrîf eylediler.

Ziyâfet-i yevm-i evvel:Bu gün ziyâfet-i sultânî hâzır u âmâde olmakla 
sûr-ı hümâyûn aşçıbaşısı tayin olunan el-Hâc Hüseyin Ağa bölükbaşılarıy-
la mürettebâtlarıyla at‘ime-i nefîse önlerine düşüp etrâfta olan vüzerâ-yı 
hayme-nişîn ve sipâh ve yeniçeri ocaklarına vesâir hademe-i sûrun hayme-
lerine verilen sofralardan gayri bu güne mahsûs misafirîn için dört sofra ve 
beher sofraya yirmişer dürlü ta‘âm ve üçer kâse hoş-âb tertîb olunup mu‘tâd 
üzre çaşnî-gîr pîş-gîrler döşenip leğen ibrikler verdiler. Sofra-i evvellerinde: 
Mutallâ leğen ibrikler ve sırma işleme makremeler ve fağfûrî kâseler ile 
gûnâ-gûn turşular ve fağfûrî tabaklar içinde ikişer kaşık vaz‘ olunup ta‘âm 
esnâsında zülfiyân şerbetler verirler idi. Sofrai sâniye: Vezîrazam Ahmed 
Paşa hazretleri ve vezîr-i sânî Musâhib Mustafa Paşa ve vezîr-i sâlis kayma-
kam Mustafa Paşa. Sofra-i sâlise: Defterdâr Ahmed Paşa ve Yusuf Paşa ve 
Nişâncı Abdi Paşa ve Rumeli Kazaskeri Ali Efendi ve Anadolu Kazaskeri 
Ankaravî Mehmed Efendi. Sofra-i râbia: Sadrazam kethüdâsı Süleyman 
Efendi ve sadr-ı âlî agavâtına verildi. 

Bakıyye-i sofra-i ûlâ: Otâğ ardında iç ağalarına verildi. Bakıyye-i 
sofra-i sâniye: Çavuşbaşı ile çavuşlara verilip otâk ile sâyebân miyânesinde 
olan perde arasında oturdular. Bakıyye-i sofra-i sâlise: Sadrazam hazret-
leri ardında reis efendi ile sadrazam tezkirecileri efendiler ve kapıcılar 
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kethüdâsı ve beylikçi efendiye verildi. Bakıyye-i sofra-i râbia: Sâir mevcut 
bulunan sadrazam ağalarına verildi. Ve bu divan tertibi üzre taşra meydâna 
çorba ve taâm döşenip yeniçeriyâna yağmaya ruhsat olunduğunda resm-i 
kadîm üzre sükker döşenip yağma eylediler. Taâm tamâm ve duâ-yı şehen-
şâhî encâm bulduktan sonra Sarây-ı Atîk teber-dârânı memur oldukları 
üzre kahve ve gül-âb ve buhûrlar getirip ta‘tîr ve tebhîr eylediler. [s.240] 
Bundan sonra herkes dağılıp ancak her zümre ziyâfet olunduğu gün pîş-
keşlerini vermek tenbîh olunmakla şevketlü pâdişâh şevket ü ikbâl birle 
otâğ-ı hümâyûnda olan adâlet köşküne çıkıp pîş-keşler gelmek üzre fermân 
eylemeleriyle ol gün saâdetlü sadrazam hazretlerinin ve vezîr-i sânî vesa-
ir vüzerâ ve sadreyn efendiler pîş-keşleri verilip merâsim-i ubûdiyyetleri 
ikmâl olundu. Ve yevm-i mezbûrda mukaddemâ fermân olunduğu üzre 
halvet olunup harem-i hümâyûn Kasr-ı Cedîd’e ve ağayân-ı harem ve 
Sarây-ı Atîk teber-dârları vaz olunan hayme-gâhlara gelmeleriyle zikri seb-
kat eden umûru temâşâ eylediler. Ol gün merâsim-i pîş-keş tamâmında 
makbûl-i tab‘-ı pâdişâhî olduğunu müş‘ir pîşkeyâne hil‘atler in‘âm olun-
duktan sonra şevketlü pâdişâh ve şehzâde hazretleri vakt-i zuhra karîb 
harem-i hümâyûna avdet buyurup halvet bozuldukda harem huddâmı 
mekânlarına geldiler. Ve vüzerâ dahi otâğlarına gelip istirâht eylediler. Ol 
gün hazret-i pâdişâh hızâne-i kerem-kârîlerinden devletli vâlide sultân haz-
retlerine kîse ve vâlide-i şehzâde-gân Haseki Sultân hazretlerine kîse harc-ı 
sûr ihsân buyurdular. Yine yevm-i mezbûrda bi’l-cümle şa‘bede-bâzân ve 
lu‘bet-bâzân mahall-i sûra cem olup teşrîf-i şehen-şâhîye muntazır olmala-
rıyla bade’l-asr yine halvet olunup hazret-i pâdişâh otâğ-ı hümâyûna teşrîf 
buyurduklarında âmâde olan lu‘bet-bâzâna izn-i hümâyûn sâdır olmakla 
merâsim-i lu‘bet-bâzîde cümleden akdem lu‘bet-bâzân-ı Mısır ve mahsûsan 
Âsitâne’den gelen matrakçıyân ve zor-bazân nîce sanâyi-i bedîa nümâyan 
eylediklerinden sonra Ahmed kulu ve Cevâhir kulu ve Yahûdî kulu ahşama 
dek mahall-i sûru velvele-nâk eylediler. Bu esnâda seyirciyân dâire-i sûra 
gulüvv eyledikçe tayin olunan tulumcıyân revgan-ı zeyt ile mülemma siyah 
meşînden kisvetler giyip ellerinde revgan-ı zeyt ile âlûde olmuş ve şişirilmiş 
tulumlar ile seyirciyân üzerine hücûm edip sâhib-vakâr geçinen zurefâya 
tazyî‘ ve kefş ve destâr ettirirler idi. Salât-ı şâm akîbinde etrafta olan Mısır 
ve İstanbul işârecileri ve meşaleciyân-ı şule-perdâzân 
Mısra Bir safâ eyleyelim kim şebimiz rûz edelim

Nesr: mazmûnu üzre ol şeb-i târîki mânende-i nev-rûz eyledikle-
rinden sonra zikri mürûr eden lu‘bet-bâzân bazen huzûr-ı hümâyûnda 
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ve bazen harem-i hümâyûn olduğu Kasr-ı Cedîd mukâbelesinde ve kimi 
de vüzerâ-yı izâm müctemi‘ olduğu sofa-i mahsûsa önünde icrâ-yı sanâyi 
eyleyip kol kol ferah-bahşâ-yı derûn-ı ashâb-ı sûr olurlar idi. Bu esnâda 
fişenkçiyân ve âteş-bâzan hevâyî ve kandilli ve fıskiye ve dîvâne fişenkleriyle 
yek-pâre sûziş verip nısfü’l-leyle dek gâh lu‘bet-bâzân ve gâh fişenkçiyâna ve 
gâh etrâfta olan zîb ü zînet işâreciyâna nazar olunup bu vechile mütemâdî 
olundukda dîde-i erbâb-ı sûra leşker-hâb gulüvv etmekle hazret-i pâdişâh 
harem-i hümâyûna ric‘at buyurup halvet bozulmakla efvâh-ı gürûh-ı 
harem-penâhdan 
Mısra Dağılın bî-çâreler çün kaldı bâzâr erteye

Nesr: mazmûnu nümâyân oldukda herkes dîvân ve mekânlarına git-
tiler.

Ziyâfet-i yevm-i sânî: Bu rûz-ı encümen-efrûzun ferdâsı yevm-i 
bâzâr ertesidir. Şeyhulislâm sellemehü’s-selâm ve mevâlî-i izâm ve müder-
risîn-i kirâm efendiler ziyâfete davet olunup yevm-i mezbûrda herkes 
adem-i hâbdan nâşi hâb-ı râhatta istirâhat eylemekle mısra:

Şerefi yeryüzünün kesret-i insân iledir
Nesr: mazmûnu üzre ol gün meydân-ı mezbûr vaktü’z-zuhra dek 

cemiyet-i insandan tehî olmuş idi. Beyne’s-salâteynde ziyâfete med‘uvv 
olan efendiler dîvân-ı hümâyûn otâğına teşrîf eyleyip kahve ve şerbetler 
nûş olundu. Bu esnâda pâdişâh-ı dîn-penâh hazretleri kemâl-i germiyyet 
ve unvan birle harem-i hümâyûndan otâğa teveccüh buyurup ulemâyı 
huzûr-ı hümâyûnlarına davet eylediler. vezîr-i Âsaf-nazîr Ahmed Paşa haz-
retleri şeyhulislâm ve ulemâ-yı izâmın reh-nümâları olup [s.241] huzûr-ı 
hümâyûna vardıklarında azîm mübâhase-i ilmiyye olunup simâta iltifât-ı 
pâdişâhîden alâ-merâtibihim hisse-dâr ve seyr olup izn-i hümâyûn ile yine 
tekrâr dîvân-ı hümâyûna teşrîf eylediler. Yine kahve ve şerbetler nûş olu-
nup akabinde taâm-ı sultânî gelmek emr olundukda zikri mürûr eylediği 
üzre ziyâfet-i pâdişâhî düşünüp yevm-i mezbûrda misâfirîne mahsûs beş 
sofra taâm vaz olundu.

Sofra-i ûlâ: Sadrazam hazretleri ve fazîletli Şeyhulislâm Ali Efen-
di hazretleri ve şehzâde hocası Feyzullah Efendi ve hekimbaşı efendi ve 
sâbıkâ Edirne kadısı Edirneli Çelebi Ahmed Efendi ve bu mahalde Edir-
ne kadısı olan İlâhî-zâde Mehmed Efendi.
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Sofra-i sâniye: Defterdâr Ahmed Paşa hazretleri ve sâbıkâ Haleb 
pâyesiyle Kamaniçe’den ma‘zûl Gürcü Mustafa Efendi ve müderrisînden 
sekiz adet efendiler. 

Sofra-i sâlise ve sofra-i râbi‘a: Mu‘tâd üzere iki sofra dahi vaz‘ olu-
nup müderrisînden otuz kadar efendiler.

Sofra-i hâmise: Sadrazam kethüdâsına ve agavâtına verildi. Ve esnâ-
yı taamda zülfiyân şerbetler verirler idi.

Bakıyye-i sofra-i ûlâ: İç ağalarına. 
Bakıyye-i sofra-i sâniye: Çavuşbaşı ile çavuşâna.
Bakıyye-i sofra-i sâlise: Reîs efendi ve tezkireci efendilere ve sad-

razam kapıcılar kethüdâsına ve odabaşı ve kethüdâ yerine verilip tamam 
oldukda yine tekrâren kahve ve şerbetler ve buhûr ve gül-âblar verildi. 
Nihâyetinde şeyhulislâm ve müderrisîn ve mevâlî-i izâm mekânlarına git-
tiler. Bu esnâda vakt-i asr karîb olmakla harem-i hümâyûn dahi halvet ve 
temâşâ için Kasr-ı Cedîd’e gelip salât-ı asr akabinde vüzerâ dahi vaz‘ olunan 
nişîmen üzre kallâvîlerle oturup meydanda cilve-ger olacak lu‘bet-bâzân ve 
şabede-bâzâna nâzır oldular. İbtidâ mehter-hâne ve kûsler çalınıp sadâ-yı 
mûsîkâr-ı kûs lu‘bet-bâzâna resîde oldukda mârru’z-zikr kullar yek-pâre 
raks ve semâa âğâz eyledikleri esnâda mukaddemâ hitân olunmak üzre cem 
olunan sünnet oğlanlarından pîş-rev-i kâfile-i hitân iki yüz kadar ma‘sûmân 
ol gün vaz‘ olunan hayme-gâh-ı hitânda sünnet olunmaları fermân olun-
mağın emîn-i sûr Mehmed Efendi memur olduğu hizmet-i aliyyede arz-ı 
ubûdiyyet kılmak için dîvân esvâbı ve mücevveze ile ma‘sûmânın önlerine 
düşüp mehter-hâne ile şâdmânî ederek Kasr-ı Cedîd mukâbelesine vardık-
larında saâdetlü devletlü vâlide-i Haseki Sultân hazretleri sâhib-i dernek 
olmağın merhamet-i müşfikânelerinden iki kîse çil akçe ihsân buyurdular. 
Bu vech üzre devr-i meydân ederek bâr-gâh-ı hitâna vardıklarında hâzır 
olan cerrâhât-ı tîz-dest ale’l-fevr cümlesini hitân eyleyip çemen-zâr-ı sûr-i 
sultânîden birer ikişer lâle-i nev-şüküfte ile hisse-dâr eylediler. Ve mezbûrlar 
için Mısır kulunu tahsîs edip her gece mukâbele-i bâr-gâh-ı hitânda icrâ-
yı merâsim-i sanâyi‘ eylemek üzre fermân olundu. Ve yine bu esnâlarda 
rikâb-ı hümâyûna arz olunacak pîş-keşten fazîletli şeyhulislâm hazretle-
rinin ve sipâh ağalarının vesâ’ir mevcûd olanlardan pîş-gâh-ı hümâyûna 
arz olundukda mazhar-ı hüsn-i kabûl buyurulmakla pîş-keşyâna hil‘atler 
ihsân olundu. Salât-ı şâm encâmında yine meş‘aleciyân ve işâreciyân her 
tarafdan ziyâ-bahşâ-yı meydân-ı sûr olup Mısır işârecileri birbirlerine rağ-
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men kanâdîlden nihâl-i tâzeler ve rüsûm-ı Rûmiyeler nümâyân eyleyip ve 
fişenkçiyân ve âteş-bâzân her gün sanâyi‘-i garîbeler icrâ eylediler. Ve nîce 
hımârların ve tazı ve ayı ve bazı hayvânâtın cismini ser-â-pâ fişenkler ile 
ârâste eyleyip ateş eylediklerinde can başına sıçrayıp istimdâd talebiyle 
seyirciyân üzerine hücûm eylemeleriyle miyâne-i seyirciyâna ateşler saçıp 
henüz nâdîde san‘at-ı garîbe olmağın bu gece şeb-i evvele gâlib ve cemiyet-i 
kesîre olup nısfü’l-leyle dek mütemâdî olduktan sonra hazret-i pâdişâh 
harem-i hümâyûna vüzerâ vesâ’ir nâs dahi mekânlarına gittiler.

[s.242] Ziyâfet-i yevm-i sâlis: Bu gün eimme ve hutebâ ve meşâyih-i 
izâm ve sâdât-ı kirâm davet-i ziyâfet olunup yine sadrazam hazretleri ile 
defterdâr paşa vakt-i zuhrda bâr-gâh-ı hümâyûna gelip davet olunanlar dahi 
teşrîf eylediklerinde yine kahve ve şerbetler nûş olunup ziyâfet-i sultânî çe-
kildi. Kenâre-i sâyebânda âyende ve revendeye mahsûs olan simât-ı âlîden 
hedeme-i sûra ve etrâfta hayme-nişîn olan ocaklara ve agavâta verilen sof-
ralardan mâ‘adâ dört sofra taâm vaz-ı makâm olundu.

Sofra-i ûlâ: Sadrazam hazretleri ve Sultân Selîm vâizi İbrâhim Efen-
di ve Üçşerefeli vâizi Karakaş Hüseyin Efendi ve Eski Câmi vâizi efendi ve 
Vâiz Arap-zâde Efendi ve emîr-i şeyh ve dâru’l-kurrâ şeyhi Ebûbekir Efen-
di ve Sultân Selîm imâmı Zekeriyyâ Efendi ve Edirne nakîbi karındaşı. 

Sofra-i sâniye: Defterdâr Ahmed Paşa ve Dâru’l-hadîs vâizi Ab-
durrahman Efendi ve Vâiz Ömer Efendi ve Sultân Selîm imâmı Çelebi 
İmâm ve Câmi-i Atîk’de yevm-i Salı vâizi Koyun Efendi ve vâiz Şeyh-zâde 
İbrâhim Efendi ve Sofu Emir Dede. 

Sofra-i sâlise: Bir selâtîn imâm ile on bir nefer sâdât-ı kirâmdan efen-
diler oturdular. Sofra-i râbia: İmamlardan bâkî kalan on dört kimesne 
oturdular. Ve sofraların bakıyyeleri rûz-ı evvellerde zikr olunduğu üzre 
dîvân huddâmına ve sadrazam levâhıkına ve lüzûmu olan mahallere ve-
rilip ta‘âm tamâmında yine kahveler şerbetler i‘tâsıyla ikrâm olundular. 
Vakt-i asr takarrub ettikde hazret-i pâdişâh kemâl-i şevket ü şân ile otâğ-ı 
hümâyûna çıkıp ve yine halvet olunup hâzır olan hediyye-i sûriyyeden Mısır 
vâlisi izzetli Hüseyin Paşa hazretlerinin ve deryâ kaptanı Köse Ali Paşa’nın 
ve Mısır eyâletine müteallik ve deryâ kaptanlığına tâbi olan hedâyâ arz 
olunup hayyiz-i kabûlde vâki‘ olmağın kapı kethüdâlarına hila‘-ı fâhire-i 
sultânî ihsân olundu. Bir tarafdan dahi mehter-hâne karîn-i âğâza resîde-i 
kûs-ı sâde-dilân oldukda 
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Beyt Iyş ü nûş eyle beğim anma gamm-ı ferdâyı
Sana ısmarlamadılar bu yalan dünyâyı

Nesr: mazmûnu der-hâtır edilip herkes temâşâ-gâh-ı sûra gelmekle 
ol kadar cemiyet-i kesîre oldu ki tabiri hâric-i dâire-i imkândır. Bugün 
dahi üç yüz on altı adet mahdûmân mehter-hâne ile devr-i meydân ede-
rek alay gösterip hayme-gâh-ı hitânı lâle-zâr eylediler. Yine zikri sebkat 
eden kullar câ-be-câ ârâyiş-i sûr olup salât-ı şâm akabinde meşâil-i encüm-
şümâr ve işârehâ-yı ziyâ-âsâr her taraftan şule-endâz olup fişenkçiyân ve 
âteş-bâzân ve dîvler ve fil ve gergedân sûretlerinde kâlıb-ı bî-cân ateş iş-
lerine yek-pâre sûziş verip ve bazı hayvânâtın üzerini ser-â-pâ fişenk-zâr 
eyleyip ateş eylediklerinde seyirciyânın üzerlerine gulüvv eylemeleriyle 
zurefâ-yı sûrun ekserîsi tazyî‘-i kefş ve destâr ederler idi. Bir taraftan dahi 
hayâl-bâzân ve hokka-bâzân ve kuklacıyân velvele-ârâ-yı sûr oldukların-
dan gayri bundan akdem fermân ile cem olunan tiryâkiyân ve kırk ne-
fer tesbîh böceğine müşâbih sanatta mâhir üstâd tiryâkîlere koşu fermân 
olunup ikişer ikişer salıverilip ileri gelenlere çil akçeler ile birer sîm tepsi 
ihsân olunduğunu müşâhede eylemeleriyle biribirini pâ-mâl ederek nâil-i 
ihsân olmak ümîdiyle bir gûne mudhiki sudûr ettirirler idi ki sadâ-yı hây 
u hûy-ı seyirciyân resîde-i sâmi‘a-i felek belki âvîhte-i gûş-ı melek olmak 
muhtemel idi. Yine bu vech üzre nısfü’l-leyle dek mütemâdî olup hazret-i 
pâdişâh harem-i hümâyûna teşrîf eylediklerinde efvâh-ı seyirciyân
Beyt Ne aceb tîz geçer zevk u sürûr eyyâmı

Ermeden nısf-ı nehârı erişir ahşâmı
Nesr: mazmûnu zâhir olarak herkes mekânlarına gittiler.
Ziyâfet-i yevm-i râbi‘: Bu yevm-i ferah-tev’emin ferdâsı Çarşamba 

olup sipâh ve silâh-dârân ağalarıyla mukâbilinde süvârî halîfeleri ve silâh-
dâr-ı sipâh kâtibleri ve ocak ağaları davet-i ziyâfet olunup vakt-i zuhr-
da sadrazam hazretleri ve defterdâr paşa otâğ-ı hümâyûna teşrîf eyleyip 
kallâvî ve ferâce kürkler ile oturup çavuşbaşı dahi mücevveze ile makâm-ı 
hizmette olup sipâh ve silâh-dârân ağaları ve kethüdâları vesâ’irleri ser-
cümle mücevveze [s.243] ve üst esvâblarıyla gelip oturduklarında alâ-
merâtibihim ikrâmdan sonra ziyâfet-i sûriyye çekilip yevm-i mezbûrda 
simât-ı mükemmelden mâadâ altı sofra taâm vaz-ı makâm olundu.

Sofra-i ûlâ: Sadrazam hazretleri cânib-i yemînlerinde sipâh ağası 
mukâbeleci efendi ve sipâh-ı silâh-dârân kethüdâları cânib-i yesârlarında 
silâh-dârân ağası.
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Sofra-i sâniye: Defterdâr Paşa hazretleri silâh-dâr kâtibi Ramazan 
Efendi mukâbele baş halîfesi Ermenî cizye-dârı Şeyh-zâde sipâh halîfesi 
Kanbur-zâde nâm halîfe.

Sofra-i sâlise: Sipâh ve silâh-dârân hulefâsından on üç nefer kimes-
ne. 

Sofra-i râbi‘a: sipâh ve silâh-dârân kethüdâ yerleri ve hulefâ efendi-
lerden on dört nefer kimesne. 

Sofra-i hâmise: Simât-ı azîm. Sâyebân altında simât-ı azîm döşenip 
agavâtın ve efendilerin levâhıkıyla ocak çavuşları yüzden mütecâviz ki-
mesneler oturdular. 

Sofra-i sâdise: Kenâre-i sâyebânda bir sofra vaz olunup yine ocak 
müteallikâtından mevcut bulunanlar oturdular. Ve yine mu‘tâd üzre sadra-
zam kethüdâlarına ve levâhıkına başka başka sofralar irsâl olundu. Ve yine 
rûz-ı evvellerde zikr olunduğu üzre makâm-ı hizmette olanlar yerli yerinde 
edâ-yı hizmet edip bade’t-taâm ta‘tîr ve tebhîr merâsimi encâmında herkes 
duâ-yı devam-ı ömr ü devlet-i şehriyârî ile şîrîn-mezâk olarak mekânlarına 
gittiler. Bundan sonra vüzerâ nişîmen-i mahsûsa gelip pâdişâh-ı dîn-penâh 
dahi otâğ-ı hümâyûnda olan Adâlet Kasrı’nda nüzûl buyurup bâbüssaâde 
ağaları ve Hâs Oda ağaları ve musâhib ağalar ve mîrahûr ağalar ve ka-
pıcılar kethüdâsı vesâ’ir şâtırân ve silâh-şôrân ve solâkıyân tevâbi‘iyle 
otâğ-ı hümâyûn bîrûnunda seyr-i nazâr oldular. Bundan akdem her sını-
fın kethüdâlarına alay tertîbi üzre her sınıf alaylarıyla geçip ve hediyye-i 
sûriyyelerini ma‘raz-ı hümâyûndan geçer iken arz üzre fermân olunmakla 
bugün dört beş esnâf alaylarıyla geçip tamâm-ı meydan alay ile devr ve 
hediyelerini arz edip vesâ’ir beylerbeyilerden kapı kethüdâları hediyelerini 
verip hil‘atler ihsan olundu. Bade’l-asr şâdmânîye mübâşeret olunup bu 
gece dahi azîm cemiyet-i kesîre oldu ki tabir olunmaz.

Ziyâfet-i yevm-i hâmis: Beşinci günü yevm-i Perşembe olup ye-
niçeri ocak halkını davet edip yeniçeri neferâtı için yağmaya on beş bin 
kadar toprak tabaklar ve çanaklar ile at‘ime-i bî-pâyân ve birkaç bin bü-
tün koyun büryanları düşünüp yeniçeri şehbâzları dahi odun anbarı du-
varına arka verip kat-ender-kat yağmaya âmâde oldukları esnâda kapıcı-
lar kethüdâsı üstlük ve sîm değnek ile ve mücevveze birle simât başına 
gelip mu‘tâd üzre selamlayıp yeniçeri gâzileri dahi mu‘tâd-ı kadîmî üzre 
seğirdip dem-i vâhidde yağma ve gâret eylediler ve imtiyâzen ani’l-gayr 
solaklara siniler ile mahsûs ta‘âm verildi. Bundan sonra hediyye-i sûrîye 
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gelmek fermân olunup yeniçeri ağasının ve yeniçeri ocağı halkına müte-
allik olanların ve Basra muhâfızı olan silâh-dâr-ı sâbık Hüseyin Paşa haz-
retlerinin ve Bağdad vâlisi Abdurrahman Paşa hazretlerinin ve Bağdad ve 
Basra eyâletlerine müteallik olan hedâyâ arz olunup makbûl-i hümâyûn 
olduğunu mübeşşir kapı kethüdâlarına hil‘atler ihsân olundu. Sadrazam 
hazretleriyle defterdâr paşa otâğ-ı hümâyûna gelip yeniçeri ocak halkı 
dahi resm-i sâbık üzre süpürge ve üst esvâblarıyla gelip ol gün yeniçeri 
ağası şikeste-mizâc olmakla yeniçeri efendisi ve kul kethüdâsı vesâir ocak 
halkı cümlesi yollarınca oturup kahve ve şerbetler nûş olunduktan sonra 
taam gelmek fermân olundu. Bu gün yağma olan taâm-ı bî-pâyândan gay-
ri üç sofra ve kenar sâyebânda simât-ı azîm döşendi.

Sofra-i ûlâ: Sadrazam hazretleri ve yeniçeri efendisi ve kul kethüdâsı 
ve üç nefer solak ihtiyârı. 

Sofra-i sâniye: Defterdâr Ahmed Paşa ve kethüdâ ağa ve başçavuş 
ağa ve ocak imâmı örf ile ocak a‘yânından üç nefer ihtiyarlar.

[s.244] Sofra-i sâlise: Zenberekçibaşı Ağa ve dört nefer ihtiyâr çor-
bacılar.

Simât-ı azîm: Bundan sonra zîr-i sâyebânda simât-ı azîm döşenip 
ser-cümle nefîs taâmlar ve baklava ve börekler ile ârâste olunup ocak 
halkından solaklar kethüdâları serâser üst kaftanlarıyla simât başlarında 
oturup iki cânibde çorbacılar ve kul çavuşları ve mumcular vesâ’ir ocak 
müteallikâtından mevcûd olanlar simât-ı mezkûrden hisse-dâr olup herkes 
mertebelerince ikrâm olundu. Yine mu‘tâd üzre vüzerâ makâmlarına ve 
hazret-i pâdişâh kasr-ı hümâyûna ve kasr-ı hümâyûndan Kasr-ı Cedîd’e ge-
lip temâşâya nâzır oldular. Mevcûd olan ikiyüz doksan beş nefer ma‘sûmân 
zikr olunduğu üzre mehter-hâneler ile devr-i meydân ve hayme-gâhda 
hitân olundular. Bundan sonra esnâf alayı geçip haffâflar ve debbâğ ve di-
kici ve attâr ve bâzergânlar ser-cümle sâzende ve hânende üzerinde köşkler 
ile şâdmânî ederek ma‘raz-ı hümâyûnda pîş-keşlerin arz edip meydan ba-
şında misâfirîne mahsûs olan çergede it‘âm-ı taâm olundular. Ve bade’l-asr 
mehter-hâne ve kösler döğülüp hezarân gûne âteş işleri ve fişenklerle azîm 
şâdmânî olunup bir taraftan kahve ve şerbet hizmetine memur olan Sarây-ı 
Atîk teber-dârları ve zülfiyân-ı hâssa şehbâzları vüzerâ ve dârussaâde ağası 
hazretlerine ve bazı erkân-ı devlete soğuk şerbetler ve mümessek kahveler 
bezl edip gâh u bî-gâh zer-i meskûk ile hisse-dâr olur idi. Bu vech üzre dahi 
bu gece tamâm-ı ıyş ve neşât olunup felekden kâm alındı.
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Ziyâfet-i yevm-i sâdis: Bu rûz-ı encümen-efrûz ferdâsı yevm-i Cuma 
olup dergâh-ı âlî kapıcıbaşıları ve devletli vâlide sultân hazretlerinin 
kethüdâları ve saâdetlü Haseki Sultân hazretlerinin kethüdâları ve mîr-i 
alem ve ser-çavuşân ve rûznâmçeci efendi ve müteferrika-gân ve çaşnî-
gîrân ve çavuşân davet-i ziyâfet olunup icâbet eylediklerinde kapıcıbaşı-
lar ve mîr-i alem mücevveze ve üstleriyle ve sultân kethüdâları efendiler 
mücevveze ve ser-â-ser üst kaftanlarıyla teşrîf eyleyip otâğın iki cânibinde 
vesâ’ir müteferrika-gân ve çaşnî-gîrân perde ardında oturup kahve ve şer-
betler nûş ve encâmında taâm gelmek fermân olunup simât-ı azîmeden 
mâ‘adâ üç sofra taâm vaz-ı makâm olundu.

Sofra-i ûlâ: Saâdet sadrazam hazretlerinin cânib-i yemînlerinde 
cânib-i yesârlarında devletli vâlide sultân kethüdâsı Mustafa Efendi ve baş 
kapıcıbaşı ve saâdetlü Haseki Sultân kethüdâları Hızır Ağa.

Sofra-i sâniye: Defterdâr Ahmed Paşa hazretleri ve kapıcıbaşı-
lar sekiz aded ağalar. Sofra-i sâlise: Çavuşbaşı Mehmed Ağa ve küçük 
rûznamçeci Hasan Efendi ve müteferrike-gân ve çavuşândan sekiz nefer 
kimesne.

Simât-ı azîm: Bundan mâadâ kenâre-i sâyebânda simât-ı azîm döşe-
nip sâir müteferrika-gân ve çavuşân-ı çaşnî-gîrân mevcut bulunan üçer 
dörder ve yine mu‘tâd üzre kahve ve şerbetler ve gül-âb ve buhûrlar verilip 
cümleye merâtibleri üzre ikrâm olundu. Bundan sonra vüzerâ nişîmen-i 
mahsûslarına ve pâdişâh-ı İslâm hazretleri dahi enderûn-ı hümâyûndan 
cemî‘-i agavât ile otâğ-ı hümâyûna nüzûl buyurup hedâyâ gelmek fermân 
olundu. Budin muhâfızı İbrâhim Paşa hazretleriyle Budin’e müteallik 
olan ve Uyvar beylerbeyisi Yamalı Mustafa Paşa’nın ve mevcut olanların 
hediyeleri verilip makbûl-i hümâyûn olduğunu müş‘ir kapı kethüdâlarına 
hıla‘-ı fâhire ihsân olundu. Bu gün dahi beşyüz kadar ma‘sûmân hitân olu-
nup esnâfdan İstanbul’un ve Edirne’nin kasap paçacıları ve kuru ve yaş 
yemiş pazar-başıları ve bakkallar ser-cümle sâzende ve hânende ve çöğür-
cülerin ve sanatların arabalar üzerine tahmîl edip envâ-ı zeyn ü zînet ile 
alay nümâyân ederek ma‘raz-ı hümâyûndan geçip hediyelerini arz ve bun-
lara mahsûs olan simâttan it‘âm-ı taâm olundular. Bade’l-asr şâdmânîye 
mübâşeret olunup bir kıta Cezâyirli çekdirmesiyle bir kâfir kalyonu-
na cenk ettirilip ümmet-i Muhammed mansûr oldu. Yina salât-ı şâm 
akîbinde âteş-bâzân ve fişenk-endâzân [s.245] seyirciyân üzerine ateşler 
yağdırıp bir taraftan dahi kullar etrafta meserret-i şâdmânî zuhûr ettirip 
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işâreciyân envâ-ı zînetlerle kanâdilden servler ve güller ve hüsn-i hat ebyât 
ve eş‘âr ve nîce maârif ızhâr edip bu şeb dahi bu vech üzre encâm buldu.

Ziyafet-i yevm-i sâbi‘: Bu gün yevm-i Cumartesi olup Edirne bos-
tancıbaşısı ve bostancılar ocağı ve mîrahûr-ı evvel ve sânî ve Istabl-ı Âmire 
ocak halkı davet-i ziyâfet olunup vakt-i zuhrdan sonra cümle mücevveze ve 
üst esvâbları ile teşrîf eylediklerinde mukaddem kahve ve şerbetler nûş olu-
nup sofralar gelmek fermân olundu. Simât-ı azîmden ve rûz-merre etrâfda 
olan vüzerâ ve ocak halkına vesâ’ir hademe-i sûra verilegelen taâmdan gayri 
med‘uvv olan misâfirîn için mahsûs üç sofra taâm vaz‘-ı makâm olundu.

Sofra-i ûlâ: Sadrazam hazretleri cânib-i yemînlerinde mîrahûr-ı 
evvel İbrâhim Ağa ve küçük mirahûr Ahmed Ağa ve arpa emîni efendi 
ve sâbıkâ mirahûr-ı evvel olup Saltabaş Silahşör Musalli Ağa ve cânib-i 
yesârlarında Bostancıbaşı Nasûh Ağa.

Sofra-i sâniye: Defterdâr Ahmed Paşa hazretleri hastaca olmakla 
ser-çavuşân Mehmed Ağa ve rikâb-ı hümâyûn silâhşörlerinden dokuz ne-
fer ağalar. 

Sofra-i sâlise: Edirne bostancıbaşılarının ustaları ve bölük başıları 
ve Istabl-ı Âmire huddâmından on nefer kimesne. 

Simât-ı azîm: Zîr-i sâyebânda simât-ı azîm döşenip bostaniyânın us-
talarından ve bölükbaşılarından vesâir orta neferâtından ve Istabl-ı Âmire 
nezâretinden büyük ahır ve küçük ahır sarrâcları vesâirleri nişîmen-sâz 
oldular. Bundan mâadâ kenâre-i sâyebânda pâ-ber-câ olan misâfir çerge-
sinde Venedik ve Erdel kralları kapı kethüdâları için bir sofra taâm verilip 
tevâbiiyle safâlandılar. Ve rûz-ı evvellerde zikr olunduğu üzre sadrazam 
kethüdâsına ağalarıyla başka sofra verilip sadrazam içağalarına çavuşbaşı 
ağa çavuşlarına ve reîsü’l-küttâb efendiye ve tezkireci efendilere ve sadra-
zam kapıcılar kethüdâsı ve selâm ağasına sofra-i evvel ve sânînin sonları 
verilip it‘âm olunurdu. Ziyâfet-i sultânî tamâm olup âdet üzre eller şüst 
ü şûsundan sonra tekrâren kahve ve şerbetler nûş olunup herkese alâ-
merâtibihim ikrâm olundu. Vakt-i zuhrdan sonra vüzerâ nişîmenlerine va-
rıp pâdişâh-ı deryâ-nevâl hazretleri dahi bâr-gâh-ı hümâyûna çıkıp mîrahûr 
ağaların ve bostancıbaşı ağanın ve Istabl-ı Âmire’ye müteallik hedâyâ ve-
rilip ve büyük Türkmen ağalığı hatt-ı hümâyûn ile kapıcılar kethüdâsı üç 
senesi üzerinde olmağın Türkmen ağalığı beş adet esnâf alayı geçip ikiyüz 
elli adet ma‘sûmân hitân olundu. Bade’l-asr şadmânîye mübâşeret olundu-
ğu esnâda hikmet-i Hudâ bir azîm rüzgâr zuhûr edip vakt-i zuhrdan sonra 
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dolular yağıp salât-ı şâma dek gâh yağıp gâh açılıp meydânda lubede-bâzân 
çendân ruhsat-yâb olmadığından mâadâ işâreciyân bir vechile rûzgârdan 
rahat bulamayıp kanâdîli hâk-endâz eylemekle dîde-i seyirciyâna perde-i 
mümânaat çekmeğin hazret-i pâdişâh harem-i hümâyûna ve herkes muac-
celen mekânlarına gittiler.

Ziyâfet-i yevm-i sâmin: Sekizinci günü yevm-i Bâzâr olup reîsü’l-
küttâb efendi ile cemî‘ dîvân hocaları ve hulefâları davet-i ziyâfet olunup 
vakt-i asrdan sonra sadrazam hazretleri otâğ-ı hümâyûna teşrîf buyurup 
ol gün te‘affün-i [ ] kallavî ve sâde sof ferâce ile oturduklarında davet 
olunan efendilerden reîsü’l-küttâb efendi ve rûz-nâmçe ve muhâsebeci ve 
Haremeyn-i şerîfeyn muhâsebecisi ve tezkireci efendiler ve mektûbî efen-
di vesâ’ir üst giye gelenler mücevveze ve üst esvâblarıyla gelip sadrazam 
hazretlerinin iki câniblerinde mertebelerince oturup sâir küttâb ve hulefâ 
perde ardında oturduklarında cümleye [s.246] kahve ve şerbetler verilip 
merâsim-i ikrâm-encâmdan sonra taâm gelerek etrâf ü eknâfa verile gelen 
at‘ime-i nefîseden gayri med‘ûvv olan efendiler için dört mükemmel sofra 
tahsîs kılındı.

Sofra-i ûlâ: Sadrazam hazretleri cânib-i yemînlerinde reîsü’l-küttâb 
Mustafa Efendi cânib-i yesârlarında rûz-nâmçe Acem-zâde Hacı Hüseyin 
Efendi baş muhâsebeci Hacı İshak Efendi ve harâc muhâsebecisi Yeğen 
Mustafa Efendi ve Haremeyn muhâsebecisi Hamza Efendi, mevkûfâtçı 
Aşçıbaşı-zâde Ahmed Efendi ve Şâmî-zâde mensûhât mukâtaacısı ve ma-
den mukâtaacısı. 

Sofra-i sâniye: Defterdâr paşa hazretleri şikeste-mizâc olmakla ser-
çavuşân Mehmed Ağa cânibinden defter emîni Ali Efendi ile matbah 
emîni Mahmûd Efendi ve İstanbul gümrükçüsü Hüseyin Ağa mâliye 
tezkirecisi Eyyub Efendi tezkirecî-i evvel Haylî Efendi tezkirecî-i sânî 
İbrâhim Efendi ve mektûbî Ahmed Efendi ve kale tezkirecisi Ebûbekir 
Efendi. 

Sofra-i sâlise: Mâliye halîfesi Çerkes Halîfe, başmuhâsebe halîfesi 
Âhmed Efendi, mevkûfât halîfesi vesâir halîfelerden on nefer hulefâ efen-
diler oturdular. 

Sofra-i râbia: Otâğ-ı hümâyûn kenâresinde olan perde ardında bir 
sofra dahi vaz olunup sâir küttâb ve muhâsebe ve mevkûfât ve mukâtaât 
halîfelerinden on kadar kimesne oturdular. Ve zîr-i sâyebânda simât-ı 
azîm döşenip efendilerin ve küttâbın hizmet-kârlarını ve sarrâcları it‘âm 
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ettiler. Vesâir avâm ve havâssa rûz-ı evvellerde zikr olunduğu üzre ale’l-
infirâd taâmlar verilip ikrâmlarında kusûr olunmadı.

Dünkü gün Erdel kralı Voyvoda ve Venedik elçisi zuhûr eden barândan 
pîş-keşlerin arz etmek mümteni‘ olmuş idi. Bugün yine davet olunup 
misâfir çergesinde bir sofra taâm verildi. Bundan sonra sadrazam hazretleri 
temâşâ kasrına varıp hazret-i pâdişâh dahi şevket ü ikbâl ile kasr-ı âlîlerine 
nüzûl buyurmakla mârru’z-zikr beylerbeyilerin ve bazı mevâlî efendilerin 
hediyeleri verilip kapı kethüdâlarına hil‘atler ihsân olunduktan sonra esnâf 
geçmek fermân olunup İstanbul ve Edirne berberleri ve buna müteallik 
birkaç esnâf alay geçerek pîş-keşlerin verdi. Badehû tulumcular dahi alay 
gösterip tulumcubaşı at üzerinde hasırdan çultâr şeker külâhından miğfer 
örtüp birkaç piyâde tulumcular ipten rikâbına yapışıp etrâfta olan seyirci-
leri selamlayarak ve ardınca sâir tulumcu neferâtı dahi tulumlarıyla geçerek 
ve onların ardınca fişenkciyân ve âteş-bâzân dahi bi’l-cümle alay göstererek 
meydanı devr eylediler. Bundan sonra şâdmânîye mübâşeret olunup zikri 
sebkat eden tiryâkiyân ve berş-hârân için kahvehâne sûretinde bir sofa ya-
pılıp güğümler ile kahve ve berş-i rahîkî ve afyonlar verilip gece ile cümle 
fenerler ve yelpâzeler ve başlarında güller ve karanfiller ile kahvehâneye ge-
lip afyonlar yenilipkendilere neşât geldiği mahalde fişenkçiyân dörd taraf-
larında dîvâne ve kestâne fişenklerini âteş eylediklerinde kendilerinde raks 
ve samâa takviyet olmamakla yürüdüklerini unuttular. Hazret-i pâdişâh 
tiryâkilerin vaz‘ u hareketlerinden mahzûz olup mazhar-ı ihsân oldular. 
Yine gâh u bî-gâh vüzerâ ve dârussaâde ağası hazretlerine vesâir ashâb-ı 
devlete tabaklar ile gûnâ-gûn şekerler ve güğüm güğüm buzlu şerbetler ve 
mümessek kahveler verilip nısfü’l-leyle dek lu‘biyân ve işâreciyâna nazar 
olunup bu gece dahi azîm şâdmânî oldu.

Ziyâfet-i yevm-i tâsi‘: Dokuzuncu gün dahi üslûb-ı mezkûr üzre 
topçubaşı, cebecibaşı, ve tersâne kethüdâsı ve ocakları davet olunup gel-
diklerinde topçubaşı atlas üst ve mücevveze ve cebecibaşı serâser üst ve 
mücevveze ve tersâne kethüdâsı sâde ferâce ve perîşânî eylediklerinde kah-
ve ve şerbetler verilip neferâtı için simât-ı azîmden mâadâ bu gün bir sofra 
ile iktifâ olunudu.

Sofra: Sadrazam hazretleri, topçubaşı, cebecibaşı, tersâne kethüdâsı, 
cebeciler kâtibi.

Simât-ı azîm: Zîr-i sâyebânda simât-ı azîm döşenip topçular çorbacı-
ları ile cebeciler çorbacıları ve tersâne kaptanları cümle neferâtıyla oturup 
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dil-hâhları üzre safâlandılar. [s.247] Yine herkese kahve ve şerbetler verilip 
ikrâm olundular. Bu gün dahi İstanbul’dan ve kazaskerlikten ma‘zûl efen-
dilerin ve etrâf defterdârlarının hediyeleri arz olundu.

Bundan sonra terziler ile kavukçular ve bâzârgânlar ve mimâr ağa ve 
mimârlığa müteallik olanlar alay nümâyân eylediklerinden sonra yüz elli 
kadar masumân üslûb-ı sâbık üzre hitân olundular. Vakt-i asrdan nısfü’l-
leyle dek kullar ve hayâl-bâzlar ve fişenkçiyân ve âteş-bâzân kemâl merte-
be ızhâr-ı şâdmânî edip bu vech üzre hitâm buldu.

Ziyâfet-i yevm-i âşir:  Onuncu gün yevm-i Pazartesi olup ale’s-sabâh 
cümle çavuşbaşı ve çavuşân ve müteferrika-gân ve av ağaları ve mîr-i alem 
kapıcıbaşıları ve topçu ve cebecibaşılar sûriyet için nahller tedârik olunan 
hân-ı mârru’z-zikre varıp Sultân Mustafa hazretleri için sipâriş edilmiş 
olan iki kıta nahller ve kırk adet sağîr nahller ve üç kıta şeker işi bahçeleri 
kaldırıp Şehzâde Sultân Mustafa Hân hazretlerinin alaya hazır olacakları 
Sarây-ı Atîk kapısına koyup gittiler.

Yevm-i hâdî aşara: Tertîb-i alay ferdâsı yevm-i Salı olup saâdetlü 
şehzâde-i cüvân-baht hazretlerine büyük alay tertip olunmak fermân 
olunup ıyd-i şerîflerde vâki olan alay tertibi üzre vüzerâ, şeyhulislâm, 
müderrisîn, kapıcıbaşılar, silâhşörler ve av ağaları neferâtı ve müteferrika-
gân ve çavuşân-ı çâşnî-gîrân ve dîvân hocaları ve sultân kethüdâları vesâir 
alaya sâlih kul ile alay-ı kebîr tertip olunup Sarây-ı Atîk’a cem ve şehzâde-i 
âlî-kadrin kudûmuna muntazır oldular. Bu esnâda Şehzâde Sultân Mustafa 
hazretleri dahi tekye kapısından çıkıp tebdîl ve tenhâ sokaktan saâdetlü 
dârussaâde ağası ve musâhib ağalardan bazılarıyla ve kendi müteallikâtıyla 
gelip sarây-ı mezkûrda nüzûl buyurdular. Bir miktar meks buyurup alay 
esvâbı giyip ata süvâr oldular. İbtidâ yeniçeri ocağı yürüyüp akablarınca 
müteferrika-gân ve çavuşân ve dergâh-ı âlî kapıcıları geçtikten sonra kü-
çük nahllerden iki taraflarda on üçer nahl vasatın her birini üçer yeniçeri 
şehbâzları getirip ve yine iki taraflarda yedişer nahl-i sağîr ikişer yeniçeri 
getirdiler. Bâlâda zikr olunduğu üzre kırk nahl-i sağîr olmuş olur. Badehû 
nahl-i kebîr yürüyüp ve önünce tulum-keşân tulumlarıyla geçip mimâr ağa 
ile tersâne kethüdâsı beyân-ı mücevveze orta kuşak ile nahlleri önüne dü-
şüp ve nahlin cevânib-i erbaasında olan ibrişim halatları deryâ kaptanları 
tutup her bir halata üçer donluk kumaş âvîhte eylemişler idi.

Ardınca üç kıta şekerden ve benefşeden bahçeler yürüyüp badehû 
vüzerâ ve şeyhulislâm ve sadreyn efendiler geçtiler. Bunlardan sonra mîrahûr 
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ağalarıyla dokuz re’s cevâhir rahtlı yedek atları ve badehû şehzâde-i cüvân-
baht hazretleri geçip rikâblarında haseki ağa ile ahur halîfesi yelpâzeler ile 
önlerince peykler rikâb-ı hümâyûn şâtırları ve solakları yürüyüp ardlarınca 
saâdetlü dârussaâde ağası hazretleri cümle musâhib ağalarıyla ve kapıağası 
hazretleri ve silâh-dâr ağa cümle arz ağalarıyla geçip mehter-hâne ve kösler 
dahi ciğer-sûz makamlar ile sîne-i âşık gibi döğülüp geçdikten sonra sonra 
sipâh ve silâh-dârân ağaları ve topçu ve cebecibaşı neferâtlarıyla geçtiler. 
Bu vechile alay tertip olunup Tekkekapısı’ndan, Saraç-hâne Köprüsü’nden, 
Sırık Meydanı’nda olan bâr-gâh-ı hümâyûna vardıklarında şehzâde-i âlî-
kadr hazretleri atlarından inip saâdetlü sadrazam hazretleri sağ koltukla-
rında ve musâhib-i şehriyârî Mustafa Paşa hazretleri sol koltuklarında olup 
ma‘raz-ı hümâyûnda yer öptüklerinde pâdişâh-ı bahr u berr hazretleri birkaç 
kadem istikbâl buyurup Cenâb-ı Kibriyâ bu nimeti pâdişâhân-ı İslâm’ın 
ekserîsine müyesser etmeyip bu gûne nimet-i İlâhiyye’nin şükrünü mü-
tefekkiren zebân-ı gevher-efşânları mâhîçe-i deryâ-yı şükr-i Yezdân olup 
kemâl-i şevk ve sürûr [sh.248]larından nâşi mübârek dîdelerine bükâ ârız 
olup bu esnâlarda nahl-i kebîri getiren üsârâ ve mahbûs ve bazı mağdûblar 
ıtlâk olunmak fermân buyurulduğundan mâ‘adâ ocak ashâbından vesâir 
bî-kes ve âcizlere arzuhâlleri mûcibince etmekler ve müteferrika ve sipâh ve 
oturaklara ihsan olunup bir ferdin arzuhâli baht-ı siyâhî gibi pes-perde kal-
mayıp nâil-i merâm oldular. Bundan sonra sadrazam hazretlerine kürk ihsân 
buyurulup vesâir hizmette olanlara hil‘atler ihsân olunmak üzre defterdâr 
paşaya fermân vârid oldu. Defterdâr Paşa hazretleri dahi hademe-i sûru ken-
di hayme-gâhına davet edip mimâr ağaya ve tersâne kethüdâsına ve nahli 
hıfza memur olan çorbacıya ve nakkâşbaşıya vesâir nahl ve şeker işlerinin 
itmâmı husûlünde olan nazar sâhiblerine ve tersane kaptanlarına hil‘atler 
ihsân olunduğundan mâadâ mezbûr çorbacıya ve tersâne kaptanlarına ve 
nakkâşlara neferler için bir kîse guruş ihsân olundu. Ve ser-kârlarına bir 
donluk çuka dahi inzımâm buyuruldu. Bundan sonra nahl-i mezbûrun Sı-
rık Meydanı’nda harem-i hümâyûn seyre nâzır oldukları Kasr-ı Cedîd’in 
taşra tarafında kapı mukâbelesinde iki cânibe azîm halatlar ile bağlanıp 
hademe-i mezbûreye harem-i hümâyûndan dahi azîm ihsân ve in‘âmlar 
olundu. Bugün yağma için meydana vaz olunan nimet-i azîmeden ve tevâbi‘ 
için zîr-i sâyebânda vaz olunan simâttan gayri ber-vech-i ihtisâr üç sofra 
taâm vaz-ı makâm olundu.
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Sofra-i ûlâ: Sadrazam ve şeyhulislâm ve vezîr-i sânî Musâhib Musta-
fa Paşa hazerâtı.

Sofra-i sâniye: Vezîr-i sâlis kaymakam paşa ve Yusuf Paşa ve Nişancı 
Abdi Paşa hazerâtı. 

Sofra-i sâlise: Rumeli ve Anadolu kazaskeri ile hünkâr imâmı efen-
diler.

Simât-ı azîm: Ve zir-i sâyebânda simât-ı azîm döşenip, vüzerâ 
ve şeyhulislâm ve kazasker efendilerin tevâbi‘i oturup sâir sadrazam 
kethüdâsına ve çavuşbaşı ve reis efendiye matbahdan başka sofralar gelip 
it‘âm olundular. Ve taşra meydan-ı yağmaya birkaç bin toprak sahanlar ile 
taâmlar döşenip yağmaya izin oldukda yeniçeri şehbâzları yağma edip so-
laklara dahi mahsus taâm verildi. Taâm encâmında yine kahve ve şerbetler 
verilip ikrâmlar olundu. Yine bade’l-asr etrâftan gelen hediyeler arz olu-
nup makbûl-i hümâyûn olmakla kapı kethüdâlarına in‘âm-ı şehriyârîden 
hil‘atler ihsân olundu. Ve harem-i hümâyûn halvet olunup yine kullar ve 
lu‘bede-bâzlar ve fişenkçiyân ve âteş-bazân nısfü’l-leyle dek ızhâr-ı meserret 
ve şâdmânî eylediler.

Ziyâfet-i yevm-i sânî aşara: Bu gün dahi yevm-i Çarşamba olup 
Edirne mahalleleri cemâatleri ve imâm ve hatîbleri ve tekye şeyhleri 
sûfîleriyle davet-i ziyâfet olunup geldiklerinde eimme ve meşâyihe kahve 
ve şerbetler verilip taâm gelmek fermân olunmağın bir sofra-i mükemmel 
ve bir iki yerlerde simât-ı azîm vaz‘ olundu.

Sofra-i evvel: Defterdâr paşa hazretleriyle ihtiyâr imamlar ve tekye 
şeyhlerinden on nefer kimesne sofralar ve etrafta olan haymelerde sofra-
lar vaz olunup eimme ve meşâyih ve müezzinîn ve ve cevâmi‘ ve mesâcid 
hademesi oturdular.

Simât-ı azîm: Ve zîr-i sâyebânda simât-ı azîm döşenip birkaç yüz 
adet siniler içinde pilav ve zerde ve birkaç bin sahan taâm ârâyiş-i hıyâm 
oldukda cümle Edirne cemâati oturup yediklerinden mâadâ ekserîsi peş-
temallarına ve makremelerine doldurup hâne ve hângâhlarına götürdü-
ler. Yine meşâyihe kahveler verilip gittiler. Vakt-i zuhrdan sonra Sarây-ı 
Atîk’de olan şeker bahçeleri ve şeker sandıkları ve hayvânât sûretlerinde 
şeker işleri rikâb-ı hümâyûna gelip yağma olunmak fermân olunmakla bu 
husûsda çavuşbaşı ser-alay nasb olunup ol gün cümle müteferrika-gân-ı 
çavuşân ve mîr-i alem ve kapıcıbaşılar cümle üst ve mücevvezeleriyle 
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sarây-ı mezbûra varıp şekerler alıp alay ile mehter-hâne ile saray meyda-
nına karîb olduklarında sûr emîni mücevveze ve üst ile yayan önüne dü-
şüp otâğ-ı hümâyûnun önüne geldiklerinde cümle döşenip envâ‘-i meyve 
ağaçları tahta üzre ve envâ‘-ı hayvânât sûretleri ikişer nefere tahmîl olunup 
[s.249] bahçeler ile meyve ağaçları ve sandıklar harem-i hümâyûna verilip 
sâir hayvânât sûretleriyle kuşlar yağma olunmak üzre fermân-ı hümâyûn 
olmağın cümlesi de nâzır olup dâire-i sûrda mevcûd bulunan a‘lâ ve ednâ 
birbirini pâ-mâl ederek seğirdişip dem-i vâhidde yağma ettiler. Bundan 
sonra cümle vüzerâya ve ocaklara şekerler gönderilmek üzre fermân ol-
makla defterdâr paşa hazretleri sûr emîni Mehmed Efendi’ye tenbîh bu-
yurup vüzerâya beşer kıta hayvânât sûretleri ve beşer kıt‘a sandık şekerleri 
gönderildiğinden gayri yeniçeri ve sipâh ve topçu ve cebeci vesâir ocaklara 
alâ-merâtibihim şekerler ihsân olundu. Bu gün meydân-ı mezbûra otuz 
zirâ‘ kadd çeker [otuz zirâ‘ tûlunda] bir sütûn-ı müntehâ dikilip zirve-
sine bir sîm maşraba içinde memlû çil akçe âvîhte olup her kim sütûn-ı 
mezbûrun zirve-i a‘lâsına resîde olursa maşraba ve akçe onun olmak üzre 
fermân olmakla ol gün yüzden mütecâviz kimesne kimi nısfına ve bazısı 
dahi a‘lâsına erişip muhassal bir ferd zirve-i sütûna resîde-i dest-i himmet 
olamayıp akşama karîb tahmînen on dört on beş yaşlarında biri bağteten 
Beyt Bâzû-yı baht ger perr ederse kemânımı

İster verâ-yı Kaf ’a kosunlar nişânımı
Nesr: deyip der-akab sütûn-ı mezbûrun zirvesine erişip nâil-i maş-

raba ve vâsıl-ı ihsân oldu. Bundan sonra yine hediyeler gelip ve mevcûd 
olan esnâf alayı geçmekle ma‘raz-ı hümâyûnda pîş-keşlerini verdiler. 
Bade’l-asr şâdmânîye mübâşeret olunup kullar ve lu‘bede-bâzlar hezârân 
gûne sanâyi-i garîbe nümâyân eylediklerinden gayri İstanbul işârecileri 
kanâdîlden mübârek mevlûd-i şerîf diye ızhâr-ı maârif edip bu gece dahi ol 
kadar hây u hûy olmuşdur ki ta‘rîfi gencâyiş-pezîr-i defâtir-i erkâm değildir.

Ziyâfet-i yevm-i sâlis aşara: Bu gün yevm-i mevlûd olup şehzâde-i 
cüvân-baht hazretlerinin hitân olduklarıdır. Bu gün ki Perşembedir 
yevm-i mevlûd-ı şerîf-i hazret-i Risalet-penâh (Sallallâhü aleyhi vesellem) 
olmakla Âsitâne-i saâdet’de merhûm ve mağfûrun-leh Sultân Ahmed 
Hân tâbe serâhü hazretleri câmi‘-i şerîflerinde kırâet-i mevlûd-ı risâlet 
buyurulmak üzre vakf ve şart eyledikleri şeker işleri ve şerbetler ve atiy-
yeler bundan akdem Sultân Selîm câmi‘-i şerîfinde kırâet olunmak üzre 
fermân sâdır olup yevm-i mezbûrda hâzır olmakla mu‘tâd-ı kadîm üzre 
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hazret-i pâdişâh ve vüzerâ-yı izâm ve vükelâ-yı zevi’l-ihtirâmları câmi‘-i 
şerîf-i Sultân Selîm Hânî’ye bi’l-ictima kıraat-i mevlûd-ı şerîf-i Nebevî 
icrâ ve şeker şerbetleriyle a‘lâ ve ednâ bây ü gedâ şîrîn-mezâk oldukdan 
sonra hazret-i pâdişâh bi’l-cümle vüzerâ ve şeyhulislâm ve sadreyn efen-
dilere ziyâfet olunmak fermân buyurup ol gün cümle mücevveze ve erkân 
esvâblarıyla teşrîflerinde yine otâğ-ı hümâyûnlarında kahve ve şerbetler 
içilerek badehû taâm gelmek fermân olundu.

Sofra-i ûlâ: Saâdetlü sadrazam ve fazîletli şeyhulislâm ve saâdetlü 
Musâhib Mustafa Paşa hazretleri.

Sofra-i sâniye: Vezîr-i sâlis kaymakam Mustafa Paşa ve Yusuf Paşa ve 
nişanca paşa hazerâtı. 

Sofra-i sâlise: Fazîletli Rumeli kazaskeri, fazîletli imâm-ı şehriyârî 
Anadolu kazaskeri efendi, badehû sâir arz ağalarına otâğ-ı hümâyûn kur-
bunda olan hayme-gâhlarda verilen sofralardır. Sipâh ve silâh-dâr ağaları-
na sofra-i mükemmel adet bir, yeniçeri ağasına sofra-i mükemmel adet bir, 
kul kethüdâsına sofra-i mükemmel adet bir, rikâb-ı hümâyûn kapıcılar 
kethüdâsına sofra-i mükemmel adet bir, mîrahûr ağalara sofra-i mükem-
mel adet bir, mîr-i alem kapıcıbaşılara sofra-i mükemmel adet bir.

Simat-ı azîm: Ve zîr-i sâyebânda simât-ı azîm döşenip tevâbi‘ ve 
levâhık oturdular. Yine kahve ve şerbetler verilip tamâm ikrâm olunduk-
dan sonra hazret-i pâdişâh vüzerâ-yı izâm ve ulemâ-i kirâm ve vükelâ-yı 
zevi’l-ihtirâm otâğ-ı hümâyûnda huzûr-ı âlîlerine davet edip ve sadrazam 
hazretleri cümlenin önüne düşüp vardıklarında alâ-merâtibihim yer öpüp 
huzûr-ı hümâyûn-ı pâdişâhîde [s.250] el bağlayıp makâm-ı hizmette dur-
dular. Hazret-i pâdişâh her birine rû-yı mülâtafet gösterip kemâl merte-
be dil-nevâzâne muâmele sudûrundan sonra vüzerâ ve vükelâya hitâben 
bu rûz-ı saâdet-efrûzda şehzâde-i cüvân-bahtım nûr-ı dîdem Mustafa 
ve rûşenî-i çeşmim Sultân Ahmed’i hitân eylemek üzre karâr verdim ve 
bu müşâvere tarîkıyla her birinin duâ-yı hayriyyelerini taleb ve Cenâb-ı 
Bârî’nin müstağrakk-ı lûtf u keremleri olduklarından şâd ve hurrem olup 
ol gün vüzerâ ve vükelâsına ihsân buyurdukları hila‘-ı fâhire ve kürkler ve 
mükemmel donanmış esb-i sabâ-reftârlarının defteridir.

Saâdetlü sadrazam hazretlerine ferâce sırt semmûr kürk 1 adet, 
cevâhir rahtlı mükemmel esb 1 adet, yelkendez esb 3 adet. Musâhib Mus-
tafa Paşa’ya ferâce semmûr kürk 1 adet, mücevher rahtla mükemmel esb 
1 adet, yelkendez at re’s 3 adet. Vezîr-i sâlis Mustafa Paşa’ya ve defterdâr 
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paşaya ve Yusuf Paşa’ya ve Nişâncı Abdi Paşa’ya sâde dîvân rahtıyla sîm 
zincirli birer esb-i sabâ-reftâr ve birer kürk ihsân buyurulup, fazîletli 
şeyhulislâm Efendi hazretlerine ve Anadolu ve Rumeli kazaskerlerine ve 
imâm-ı şehriyârîye ve şehzâde hocası Feyzullâh Efendi’ye ve hekimbaşıya 
ve cerrâhbaşıya çuka ferâceye kaplı kürkler i‘tâ olundu.

Sâir arz ağalarına: İzzetli yeniçeri ağasına ve kul kethüdâsına ve 
sipâhîler ağasına ve silâh-dâr ağasına ve sipâh ve silâh-dâr kethüdâlarına 
ve çavuşbaşı ağaya ve topçu ve cebecibaşıya ve mîrahûr-ı evvel ve sânî ağa-
lara ve bostancıbaşı ve kapıcılar kethüdâsı ve mîr-i alem ağaya ve dergâh-ı 
âlî kapıcıbaşılarına ve matbah emîni ve sûr emîni ve aşçıbaşıya ser-cümle 
hil‘atler ihsân olunup mazhar-ı iltifât-ı şehriyârî oldular.

Şehzâde-i âlî-kadrlar hitân olduğudur

Ol esnâda saâdetlü şehzâde-i cüvân-baht hazretleri için Hâs Oda’da 
sîmden bir taht-ı âlî kurulup cevânib-i erbaası cevâhir perdelerle ârâste 
olundukda hazret-i pâdişâh mahall-i hitâna teşrîf buyurup sadrazam haz-
retleri ve vezîr-i sânî Musâhib Mustafa Paşa ve kaymakam Mustafa Paşa 
vesâir vüzerâ ve vükelâ ve şeyhulislâm ve sadreyn efendiler dahi mahall-i 
hitâna davet olunduklarında şehz[âde] hocası Feyzullah Efendi ve imâm-ı 
şehriyârî cümlenin önlerine reh-nümâ olup vardıklarında hitân emrine 
memur olan cerrâhbaşı ve Nuh Çelebi âlet-i hitânı müheyyâ eyleyip ak-
şama bir saat kalarak bi-hamdi’llâh sübhânehü eshel vechile iki şehzâde-i 
âlî-nijâd hitân olundular. Fazîletli vâli efendiye kürk ihsân olunup sâir 
vüzerâ ve efendiler safa vekitlerine gittiler. Pâdişâh-ı kerem-mu‘tâd haz-
retlerinin baht-ı hümâyûn ve tâli‘-i kerâmet-makrûnlarından olduğu 
zâhir ü hüveydâdır ki Şehzâde Sultân Mustafa hazretlerinin sinn-i şerîfleri 
on ikisinde ve mâh-ı rebiulevvelin on ikisine müsâdif olduğundan kat‘-ı 
nazar yevm-i mevlûd-ı hazret-i Risâlet-penâhî olup ve şeb-i âzînede vâki 
olmuştur. Hitân-ı şehzâde-gân hazerâtına şuarâdan Nâbî Efendi merhûm 
bu tarihi demiştir. 
Tarih Hazret-i Sultân Mehemmed Hân-ı vâlâ-menzilet

Pâdişâh-ı ilm-perver dâver-i fazl-âşinâ
Ol şehen-şâh-ı kerem-güster ki devr-i adlidir
Mevsim-i ıyş u zamân-ı şevk u eyyâm-ı safâ
Ol hidîv-i âlem-ârâ kim şi‘ârı tab‘ıdır
İttibâ‘-ı sünnet-i peygamber u farz-ı Hudâ
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Eyleyip sünnet iki şehzâde-i âzâdesin
Birisi Sultân Ahmed biri Sultân Mustafâ
İki nahl-i ser-firâz-ı bâğzâr-ı saltanat
İki şem‘-i nûr-bahş-ı meclis-i hüsn ü bahâ
İki ra’nâ gonce-i sîr-âb-ı gül-zâr-ı edeb
İki nûr-dîde-i şâhen-şeh-i âlem-güşâ
Pâdişâhın sâye-i ikbâl ü câhında müdâm
İkisin dahi muammer ede lutfuyla Hudâ
Bende Nâbî dedi tarihin bu sûr-ı dil-keşin
Sünnet-i Ahmed’le oldu zeyn Sultân Mustafâ

[s.251] Bu tarih dahi Edirneli Ammeci Çelebi demekle meşhûr Rüş-
di Ahmed Efendi’nindir. 
Tarih Bu hitânın dediler tarihini

Buldu zîver Mustafâ’nın sünneti
Nesr: Âvâze-i hitân gûş-zed-i lubetyân oldukda her taraftan şâhid-i 

şâdmânî rû-rümâ olup tabl u kûsa dest-res olan mehterler ve top-endâzlar 
sarây-ı hümâyûnu velvele-nâk eylediler. Bu gece hazret-i pâdişâh taşra 
taşrîf eyleyip gonçeleri yanında bazı lu‘bet-yân ve hânende-gân ile eğlen-
diler. Yine vüzerâ ve vükelâ ve ashâb-ı sûr şeb-i evvellerde zikr olunduğu 
üzre nısfü’l-leyle dek temâşâ eylediler.

Ziyâfet-i yevm-i Râbi‘ aşara: On dördüncü günü yevmi-i Cuma 
olup mülâzemette olan kudât efendiler davet olundular. Defterdâr Paşa 
otâğ-ı hümâyûna çıkıp efendiler dahi teşrîf eylediklerinde beş sofra taâm 
ve simât-ı mükemmel bezl olundu. Defterdâr Paşa ile kudât efendilerin 
eşref ve ihtiyârları oturup dört sofra dahi vaz olundukda her sofraya ta-
hammülü mertebe eşrâf ve tahtabaşı ve ulemâ ve ihtiyârları oturdular. Ve 
zîr-i sâyebânda simât-ı azîm vaz olunup sâir kudât efendiler safâlandılar. 
Bundan sonra hazret-i pâdişâh otâğ-ı hümâyûna çıkıp hediyeler verilip 
esnâf alay gösterdikten sonra bade’l-asr harem-i hümâyûn dahi Kasr-ı 
Cedîd’e geldi. Lâkin hazret-i pâdişâh leyâlî-i sâbıka misilli çok oturmayıp 
Hâs Oda’da şehzâdeleri yanına azîmetle orada bazı sâzende ve hânende-
gân ile eğlendiler. Taşrada seyre nâzır olan vüzerâ sabâha bir saat kalıncaya 
kadar azîm eğlenip hây u hûy oldu.
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Ziyâfet-i yevm-i hâmis aşara: Ferdâsı yevm-i Cumartesi olup 
Edirne’de mevcut olan cemî‘ ma‘zûl beylerbeyiler ve sancak beyleri davet 
olunup geldiklerinde iki sofra taâm ve simât-ı azîm bezl olundu.

Sofra-i evvel: Defterdâr paşa ile sekiz aded ma‘zûl beylerbeyi otur-
dular. 

Sofra-i sâniye: Mevcut olan on üç adet sancak beyleri oturdular. 
Simât-ı azîm: Ve zîr-i sâyebânda simât-ı azîm döşenip tevâbi‘ ve 

levâhık oturdular. Yine kahve ve şerbetler nûş olunup ikrâm olundular. 
Hazret-i pâdişâh bade’l-asr otâğ-ı hümâyûna çıkıp bâkî kalan hediyeler arz 
ve esnâf alay nümâyân eylediklerinden gayri mevcûd olan sünnet oğlanları 
vech-i mezkûr üzre hitân olunduktan sonra yine kullar ve lu‘bede-bâzlar 
ızhâr-ı meserret eylediklerinden salât-ı ışâdan sonra azîm bârân zuhûr edip 
aralığa fâsıla-i mümâna‘at çekmeğin herkes mekânlarına gittiler.

Ziyâfet-i yevm-i sâdis aşara: On beşinci günü ki yevm-i Bâzârdır, 
umûm ziyâfeti fermân olunup cümle Edirne mahallâtı ahâlîsine ve ehl-i 
sûkun sağîr ü kebîr ve ednâ ve a‘lâsına ziyâfet tertip olundukda meydan-
da dört aded simât-ı mükemmel döşenip ve üçyüz adet ağaç şeyler içinde 
pilav zerdeler konulup cemî‘-i halk-ı Edirne oturup safâlandılar. Ol gün 
meydân-ı sûra cânbâzân kâr-gâh kurup bade’z-zuhr hazret-i pâdişâh ve 
vüzerâ-yı izâm temâşâ için teşrîflerinde vakt-i asra dek cânbâzlar arz-ı 
hüner ve ızhâr-ı maârif eylediklerinden sonra ihsân-ı pâdişâhî olup bu 
gün ziyâfet-i sûr-ı hitân tamâm oldukda vaz‘ olunan hayme-gâhlara ve 
işareciyâna bozulmak fermân olundu. Bu esnâda cümle hayme-gâhlar 
bozulup defterdâr paşa hazretleri cümle hademeyi hayme-gâhlarına davet 
edip ser-kârlarına hil‘atler ve neferlerine surreler ihsân olundu.

Kânûn-ı Kadîm Üzre Koşular Fermân Olunduğudur

Rebiulevvelin yirminci günü ki yevm-i Cumadır defterdâr paşa haz-
retleri tarafından cemî-i vüzerâya ve şehirli ve karyelerde yer etmiş atları 
olanlara haberler gönderilip “gönlünde olan koşuya hâzır olsun” deyip 
Ermenî cizye-dârı Şeyh-zâde Ahmed Ağa’yı koşu başı tayin eylediler ve üç 
bölük menzil tayin olunup mekânların muayyen kıldılar.

Menzil-i evvel: Mustafa Paşa Köprüsü altı saat. 
Menzil-i sânî: Mustafa Paşa [s.252] mezarı dört saat. 
Menzil-i sâlis: Tekke nâm mahal üç saattir. 
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Ertesi gün Cumartesi olup koşuya gidilmek fermân olmakla Defterdâr 
Ahmed Paşa cümle yaranmış atları tabileriyle ve nişânları ve kangı menzil-
den koşmayı yaranmış ise defter edip herkes koşu mahallerine gittiler. Ve 
ol gün hazret-i pâdişâh için “Hıdırlık” nâm mahallin alt tarafında köprü 
yolu üzerinde sâyebân kurulup ve alt tarafında sadrazam hazretlerine ve 
Kaymakam Mustafa Paşa hazretlerine vesâir vüzerâya ve dârussaâde ağası 
hazretlerine ve arz ağalarına sâyebânlar kurulup üst tarafında olan tepede 
çalıcı mehterleri oturmak üzre tenbîh olundu. Ve şehzâde Mustafa hazretleri 
hitândan ifâkat bulmakla arabaya süvâr olup hazret-i pâdişâh ile kuşluk vakti 
teşrîf eylediler. Ve ol gün koşu fermân olunduğu şâyi‘ olmakla cümle Edirneli 
ve köylü ve sağîr ü kebîr atlı ve yayan cümle nâs “Hıdırlık” nâm mahallin 
etrâfına tepeler üzerinde halk ile şöyle doldu ki kûh ve dere iğne bırakılsa 
yere düşmez idi meselinin mazmûnu zâhir olup koşuya nâzır oldular.

İbtidâ üçüncü menzil ki üç saatdir, on yedi re’s at salıverilip sekiz re’s 
ileri gelmekle, yollarınca ihsân olundu. Kır at meblağ-ı atiyye yirmi bin, 
defa kır at ihsân on bin, doru at ihsân altı bin, al at beş bin, doru at üç bin, 
at üç bin, at üç bin, at üç bin. Badehû Mezarlık menzili ki dört saatdir, on 
altı re’s at salıverilip on re’s at ileri gelmekle yine yollarınca ihsân olundu. 
Kır at ihsân yirmi bin, at ihsân on bin, at yedi bin, at dört bin, at otuz bin, 
at otuz bin, at otuz bin, at otuz bin işte bu vech ile ihsân olundu.

Badehû Mustafa Paşa Köprüsü ki tamâm altı saattir. Elli re’s esb salı-
verilip on üç re’s at ileri gelmekle yollarınca ihsân olundu. Al kısrak ihsân 
kırk bin, doru at on beş bin, doru at on bin, al at yedi bin, at altı bin, at dört 
bin, defa at dört bin, at üç bin, at üç bin, at üç bin, at üç bin. Bu vechile 
ihsânlar olunup sûr-ı hitân encâm bulmakla sûr-ı arûsa mübâşeret olundu.

Bu eyyâm-ı hâliyede cihâz-ı arûs tedârik olunup cümle penbe min-
derler ve yastıklar vesâir döşeme makûlesi sûr emîni yediyle derzibaşı ta-
rafından dikilip her gün defter ile teslim olunur idi. Bu esnâda saadetlü 
Hadîce Sultân hazretlerine mu‘tâd üzre dârussaâde ağalarından eski Ab-
durrahman ağabaşı tayin olunup başkapı oğlanı ve üçüncü ağa ortanca-
lardan tayin olundukdan sonra on sekiz nefer ağa dahi acemilerden tayin 
eylediler. Ve Sarây-ı Atîk teber-dârlarından ve Sarây-ı Atîk aşçılarından ve 
helvacılarından kırk nefer tayin olunup âmâde oldular.

Çünkü Rebiulevvelin yirmi altıncı günü hulûl eyledi ki ziyâfet-i 
sûr-ı hitân on bir gün güzerân etmiş oldu. Bu eyyâm-ı hâliyede sûr-ı arûs 
levâzımâtı dahi aşçılarda nihâlîler ve çinilikler ve zârlar ve kuyumcularda 
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olan altın ve gümüş evânîleri ser-cümle sûr emîni Mehmed Efendi ve ku-
yumcubaşı Hasan Çelebi marifetleriyle dârussaâde ağası hazretlerine teslim 
ve hazînede hıfz olunup sâ’ir levâzımât-ı sûriyye dahi her taraftan âmâde ol-
makla ertesi yirmi yedinci gün nişân esvâbı dikilmek fermân olunmağın ol 
gün harem-i hümâyûn ile dârussaâde ağası hazretlerine mahsûs olan misâfir 
odası mukâbelesinde nişân esvâbıyla gelecek alaya mahsûs çerge kurulup 
ve derûnu tahta oturaklar ile ve ihrâmlar ile döşendiğinden gayri mezkûr 
misâfir odası taşrasına dahi nişîmenler vaz‘ olunup dârussaâde ağası haz-
retleri tarafından ihrâmlar ile icmâlîce döşendiler. Ve ashâb-ı alayın sığâr u 
kibârına [s.253] kahve ve şerbet verilmek üzre Sarây-ı Atîk teber-dârlarına 
tenbîh olunup helva-hâneden şerbetler ve sultânlar kahvelerinden kahveler 
alıp hâzır u âmâde eylediler. Yevm-i mezbûrun ertesi Perşembe günü ki 
mâh-ı Rebiulevvelin yirmi yedinci günüdür saâdetlü dâmad paşa hazret-
leri tarafından Hadice Sultân hazretlerine arz olunacak nişân esvâbı tabir 
olunan cevâhirler ve akmişe-i mütenevvia vesâir eşyâ-yı lâtîfeyi rikâb-ı 
hümâyûna arz eylemek üzre saâdetlü sağdıç paşa, erbâb-ı dîvân ve ocak 
halkı vesâir erbâb-ı alay ile kendi sarayından alay tertîb olunup saâdetlü 
dâmad paşa hazretleri sarây-ı dil-güşâlarına vardıklarında hazır olan nişân 
esvâbı ve cevâhir ü gevâhir iki kıta nahl ve iki kıta şeker bahçeleri ve san-
dıklar içinde envâ‘-ı şekerler katara tahmîl olunmakla mahall-i mezbûrdan 
alay tertip olunup cümle dâmad paşa ve sağdıç paşa ağaları ve vâcibü’r-
riâye dahi hizmet-i mezbûreye tayin olunmalarıyla sarây-ı hümâyûna ge-
lip eşyâ-yı mezbûreyi teslîm eylediler. Ol gün ibtidâ dîvân erbâbı ve ocak 
halkı ale’t-tertîb ileri yürüyüp badehû sandıklar içinde katırlar üzre envâ‘-ı 
şeker işleri gelip ardınca fil ve gergedan tazı ve envâ-ı şeker işlerinden hoş 
hayvanât ikşer adamlara tahmîl olunmuş gelip ve zikri mürûr eden iki kıta 
sîm nahl ve iki adet şeker bahçeleri geldikten sonra dâmad paşa hazretleri 
ağaları cümle mücevveze ve beyaz sâdeler giyip yanınca ellerinde nişân 
cevâhirleri ve boğçalar getirip ol gün Hadîce Sultân hazretlerine gelen 
nişân esvâbıdır ki zikr olunur:

Elmas hâtem, mücevher tâc, mücevher sorguç, mücevher istefân, 
mücevher pullu duvak, mücevher kuşak, zümrüd küpe ma‘a askı, mücev-
her bilezi4k, mücevher ayna, mücevher tâc kutusu, mücevher nalin (çift), 
mücevher topuk mesti, mücevher çizme (çift), dibâ kaplı semmûr kürk, 
boğça 1 adet, ayak bezi tabir olunan telli kumaş.
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Saâdetlü Hadîce Sultân Hazretlerinin Hademesinedir

Kethüdâ kadına tahta semmûr kürk, boğça 1 adet, iki dâyesine boğça 
2 adet, hazînedâr ustaya boğça 2 adet, kutucu ustaya boğça 1 adet, ça-
maşırcı ustaya boğça 1 adet, leğen ibrikçi ustaya boğça bir adet, kahveci 
ustaya boğça 1 ad4et, kırk nefer câriyelere kumaş 40 adet, baş ağalarına 
boğça 3 adet, başkapı oğlanına boğça 3 adet, üçüncü ağasına boğça 1 adet. 

Vâlide sultâna: Mücevher elmas kuşak 1 adet, dîbâ kaplı semmûr 
kürk 1 adet, boğça 10 adet. 

Devletli vâlide sultân hademesine: Hazînedâr ustaya boğça 2 adet, 
okumuş bolviye bo4ğça 1 adet, kutucu ustaya boğça 1 adet, çamaşırcı us-
taya boğça 1 adet, kahveci ustaya boğça 1 adet, baş ağaya boğça 2 adet, 
üçüncü ağaya boğça 1 adet.

Devletli Haseki Sultân hazretlerine: Mücevher elmas kuşak 1 adet, 
dîbâ kaplı semmûr kürk 1 adet, boğça 10 adet.

Haseki Sultân hademesine: Hazînedâr ustaya boğça 2 adet, ikinci 
hazînedâr ustaya boğça4 1 adet, kutucu ustaya boğça 1 adet, kahveci us-
taya boğça 1 adet, çamaşırcı ustaya 1 adet, baş ağaya boğça 3 adet, ikinci 
ağaya 2 adet, üçüncü ağaya boğça 1 adet.

Şehzâde Sultân Mustafa hazretlerine: Mücevher sorguç 1 adet, boğ-
ça 1 adet, mükemmel at re’s 1 adet.

Şehzâde Sultân Mustafa hademesine: Dadısına boğça 1 adet, 
dâyesine boğça 1 adet.

Şehzâde Sultân Ahmed hazretlerine: Mücevher sorguç 1 adet, boğ-
ça 4 adet.

Şehzâde Sultân Ahmed hademesine: Vânî Efendi ehli kadına boğ-
ça 1 adet, dadısına boğça 1 adet, dâye ustaya boğça 1 adet.

Ayşe Sultân hademesine: Mücevher çengel kuşak 1 adet, boğça 4 
adet, ebe kadına boğça 1 adet, dadı ustaya boğça 1 adet, dâye ustaya boğça 
1 adet.

Ayşe Sultân vâlideleri kadına: Mücevher ön kuşak 1 adet, boğça 4 
adet.

Müfrez Sultân: Boğça 3 adet.
Âşûb kadına: Boğça 3 adet.
Baş odalık kadına: boğça 3 adet.
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İkinci kadına: Boğça 3 adet.
Üçüncü kadına: Boğça 3 adet.
Dördüncü kadına: Boğça 3 adet.
Beşinci kadına: Boğça 3 adet.
Hünkâr kethüdâ kadına: Tahta semmûr kürk post 1 adet, boğça 2 

adet.
Hünkâr hazînedâr ustaya: Boğça 3 adet.
[s.254] İkinci Hazînedâr ustaya: Boğça 2 adet.
Çamaşırcı ustaya: Boğça 2 adet.
Bunlardan mâ‘adâ rikâb-ı hümâyûn içağalarına mahsûs boğça verilmiş-

tir. Dârussaâdeti’ş-şerîfe ağasına kaplı semmûr kürk 1 adet, mükemmel at 
1 adet, boğça 1 adet. Hazînedâr-ı şehriyârîye tahta semmûr kürk 1 adet, 
boğça 3 adet. Musâhib Şâhin Ahmed Ağa’ya boğça 3 adet. Hazînedâr 
vekîli Ahmed Ağa’ya boğça 3 adet. Musâhib Ahmed Ağa’ya boğça 3 adet. 
Musâhib Küçük Mustafa Ağa’ya boğça 3 adet. Dâvud Ağa’ya boğça 3 
adet. Musâhib Mehmed Ağa’ya boğça 3 adet. Başkapı oğlanına boğça 2 
adet. İkinci başkapı oğlanına boğça 1 adet. Oda lalasına boğça 1 adet. 
Sarây-ı Atîk teber-dârları kethüdâsına boğça 1 adet. Afîfe Kadın ağası 
İsmâil Ağa’ya boğça 1 adet. Musâhib bî-zamân Mehmed Ağa’ya boğça 
2 adet. Hoca Halil Ağa’ya  boğça 2 adet. Hoca Kalender Ağa’ya boğça 
2 adet. Hoca Osman Ağa’ya boğça 2 adet. Arz ağalarına Silâhdâr ağaya 
boğça 4 adet. Çukadâr Ağaya boğça 3 adet. Hâs Oda Ağaya boğça 3 adet. 
Rikâbdâr ağaya boğça 3 adet. Dülbend ağaya boğça 3 adet. Miftâh ağaya 
boğça 2 adet. Pişgir ağasına boğça 1 adet. Hazînedâr kethüdâsına boğça 
2 adet. Kilâr kethüdâsına boğça 2 adet. Bâbüssaâde ağalarından kapı 
kethüdâsına boğça 3 adet. Hazînedârbaşıya boğça 3 adet. Kilârcıbaşıya  
boğça 2 adet. Saray kethüdâsına boğça 1 adet. Başkapı gulâmına boğça 
1 adet. İkinci başkapı gulâmına boğça 1 adet. Zülüflüler kethüdâsına 
boğça 1 adet. 

Üslûb-ı mezkûr üzre rikâb-ı hümâyûna arz ve makbûl-i tab‘-ı pâdişâhî 
oldukda bi’l-cümle erbâb-ı alay vaz olunan hayme-gâha inip sağdıç paşa ve 
Musâhib Paşa tevâbii dahi vaz olunan nişîmenler üzerine gelip kahve ve 
şerbetler ve gül-âb ve buhûrlar verilip ikrâmlar olunduğundan gayri taraf-ı 
şehriyârîden sağdıç paşaya semmûr kaplı hil‘at-ı fâhire ve beraber gelen 
dâmad paşa kethüdâsına ve kâtiblerine ve emîn-i sûra vesâ’ir hademe-i sûr-ı 
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arûsa hila‘-ı fâhire ihsân olundu. Vesâir alay olan yeniçeri ağası ve kapıcı-
başılara ve dîvân hocalarına dahi hayme-gâhda kahve ve şerbetler verilip, 
bunlardan mâadâ çavuşân ve müteferrikagân atlarından inmeyip etrafta 
durarak nişân-ı hümâyûn makremesi ihrâcına muntazır oldular. O esnâda 
Enderûn-ı Hümâyûn’dan dârussaâde ağası yediyle altın tepsi içinde inci 
işlenmiş nişan makremesi çıkıp sağdıç paşa hazretlerine teslîm olundukda 
onlar dahi sûr emîni Mehmed Efendi’ye verip el üstünde tutarak alay ile 
vezîr-i müşârun-ileyh Dâmad paşa hazretlerine envâ‘-ı i‘zâz ve ikrâmlar ile 
teslîm ve paşâ-yı mükerrem hazretleri dahi kemâl-i şevk ve sürûr ile kabz 
u kabûl buyurdular.

O Gün Sağdıç Paşaya ve Ashâb-ı Alaya Verilen Birinci Ziyâfettir

Taâm sofra 5 adet, şerbet 150 vukıyye, kahve 20 vukıyye. Kahve ve 
şerbetler verildikten sonra defterdâr paşa ve sağdıç Ahmed Paşa hazerâtına 
birer mükemmel at verilip, sâ’irlerine azîm iltifât ve ihsân ü ikrâm eyledi-
ler. Bundan sonra sarây-ı hümâyûna nişân esvâbıyla gelen sandık şekerleri 
ve hayvânât sûretlerinde olan şeker işleri bazı a‘yân ve eşrâfa teberrüken 
ihsân olunmak kânûn-ı kadîm olmağın [o gün ber-vech-i tebrîk bazı 
a‘yân ve eşrâfa ve selâtîn-i hânumâna irsâl olunan şeker işleridir. Ser-cümle 
Sarây-ı Atîk teber-dârları yollarınca mevcûd bulunanlara getirdikleridir: 
Güherhân Sultân’a şeker sandık 1 adet, sûret 1 adet. Bîcan Sultân’a şeker 
sandık 1 adet, sûret 1 adet. Rukiyye Sultân’a şeker sandık 1 adet. Ayşe 
Haseki Sultân’a şeker sandık 1 adet. Kalender Haseki Sultân’a şeker sandık 
1 adet. Dördüncü sultâna sandık 1 adet. Haseki Sultân’a sandık 1 adet. 
Sekizinci sultâna sandık 1 adet. Rukiyye Hanım’a sandık 1 adet. Rukiyye 
Sultân kızı hanıma sandık 1 adet. Hanzâde Sultân’a sandık 1 adet. Haseki 
Müfrez Sultân’a sandık 1 adet. Sultân Süleyman vâlidesine sandık 1 adet. 
Sadrazam vâlidesine sandık 1 adet. Hâce Kadın’a sandık 1 adet. Vâlide 
sultân kethüdâsı yoldaşına sandık 1 adet. Haseki Sultân kethüdâsı yoldaşı-
na sandık 1 adet. Vânî Efendi yoldaşına sandık 1 adet. Harem-i hümâyûna 
tevzî‘ olunan sandık 18 adet. Dârussaâde [s.255] ağalarına sandık 2 adet. 
Hazînedâr Ali Ağa’ya sandık 2 adet. Başkapı oğlanına sandık 2 adet. Vâlide 
sultân ağasına sandık 1 adet. Haseki Sultân ağasına sandık 1 adet. Ağa 
odalılarına sandık 1 adet. Şehremîni efendiye sandık 1 adet. Vezîriazam 
kethüdâsına sandık 1 adet. Baltacılar odasına sandık 1 adet. Teber-dârân 
kethüdâsına sandık 1 adet. Cerrâhbaşıya sandık 1 adet. Ağa kâtibine san-
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dık 1 adet. Mîrahûr ağaya sandık 1 adet. Kapıcılar kethüdâsına sandık 1 
adet. Bostancıbaşıya sandık 1 adet. Haseki ağaya sandık 1 adet.

Vezîr-i Mükerrem Dâmad Paşa Hazretlerinin On Sekiz Gün Ashâb-ı 
Devlete Ettiği Ziyâfet Tertîbi Ve Sûr-i Arûs Ahvâli Beyânındadır

Mâh-ı Rebiulevvelin yirmi dokuzuncu günü ki Cumartesidir, ser-
cümle sûr-ı hitân-ı hümâyûnda mevcut olan kullar ve hayâl-bâzân ve 
kuklacıyân ve bi’l-cümle Musâhib Mustafa Paşa hazretlerinin sarây-ı dil-
güşâlarında [akdemce Sarây-ı Atîk, badehû Hadîce Sultân Sarayı, el-yevm 
Mekteb-i İdâdî-i Askerî olan mahalde] vech-i mezkûr üzre taraf-ı mey-
danda vaz‘-ı alâyim-i sûr-ı arûsa mübâşeret ve vüzerâ ve vükelâ ve erkân-ı 
devlet ziyâfete azîmet buyurdular. Bu gün Sadrazam Ahmed Paşa hazret-
leri ile vüzerâ-yı izâm ve tevâbi‘ ve levâhıkı davet-ı ziyâfet olunup, kahve 
ve şerbetler ve buhûr ve gül-âb ve anber-i sârâ verilip taâm geldikde cümle 
mürettebâtı sîm ve mutallâ sahanlar ile gelip vaz‘-ı makâm olundu. Taâm-ı 
sofra 20 adet, simât-ı sahan 800 adet, şerbet 100 vukıyye, kahve 30 vukıyye. 
Taâm tamâmında yine kahve ve şerbetler verilip bu vechile encâm buldu.

Ziyâfet-i yevm-i sânî: Rebiulevvelin selhi ki yevm-i Ehaddır, 
şeyhulislâm ve sadreyn efendiler ve müderrisîn ve mevâlî-i izâm davet-i 
ziyâfet olunup geldiklerinde kemâl mertebe ikrâm olundular. Taâm-ı sof-
ra 20 adet, şerbet 150 vukıyye, simât-ı sahan 900 adet, kahve 30 vukıyye.

Ziyâfet-i yevm-i sâlis: Rebiulâhirin gurresi ki yevmü’l-isneyndir. 
Meşâyih-i izâm ve e’imme ve hutebâ davet-ı ziyâfet olunup taâm-ı sofra 
20 adet, simât-ı sahan 900 adet.

Ziyâfet-i yevm-i râbi‘: Rebiulâhirin ikinci günü ki yevm-i Selâsedir, 
sipâh ve silâhdâr ağaları ve bi’l-cümle ocak ağaları ve ocak halkı davet 
olundu. Taâm-ı sofra 25 adet, simât-ı sahan 1200 adet, kahve 40 vukıyye, 
şerbet 200 vukıyye.

Ziyâfet-i yevm-i hâmis:  Rebiulâhirin üçüncü günü ki yevm-i 
Erbaâdır, yeniçeri ağası ve kul kethüdâsı ve ocak halkı davet olundu. 
Taâm-ı sofra 30 adet, simât-ı sahan 1500 adet, şerbet 300 vukıyye, kah-
ve 40 vukıyye. Yevm-i mezbûrda mukaddemâ Hadîce Sultân hazretlerine 
ihsân olunan cihâz Hâs Oda’ya nakl olunup, taşradan bazı umûr-dîde ve 
sarây-ı hümâyûn emek-dârlarından kâr-âzmûde ustalar harem-i hümâyûna 
davet ve cihâz-ı arûsu yerli yerine tertîb eylediklerinde mu‘tâd-ı kadîm üzre 
vezîria‘zam ve vüzerâ ve yeniçeri ağası ve şeyhulislâm ve sadreyn efendiler 
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cihâz esvâbını seyre gelip tehî-dest gelmemek için dest-âvîz getirdiler. Bu 
günün davet-i ziyâfeti Râşid Târihi’nde ber-vech-i âtîdir:

Şöyle ki yevm-i mezbûrda vüzerâ-yı izâm ve ulemâ-yı a‘lâm ve yeniçeri 
ağası ve bölük ağaları izn-i hümâyûn ile Hâs Oda’da müretteb olan cihâz-ı 
hazret-i sultân-ı ismet-ünvânı temâşâ eylediler. Bu cihâz-ı zînet-tırâzda 
mevcûd ve manzûr olan envâ‘-i cevâhir-i gâliyetü’l-esmân ve huliyy-i girân-
bahâ-yı şevket-nişân ne meşhûd-ı âdemiyân ve ne mesmû‘-ı âlemiyân ol-
muş idi. Kıymetine hazâ’in-i mülûk-i âlem vefâ etmek değil bunda olan 
cevâhir-i şâhânenin mislini mâl ile tedârik muhâl olduğu bedîhî ve 
âşikârdır. Zikr olunan huzzâr gereği gibi temâşâsıyla rûşenâ-bahş-ı enzâr 
olduklarından sonra dâmâd-ı bülend-isti‘dâd hazretlerinin nâil olduğu 
devlete tarîk-ı reşkden sarf-ı efkâr ederek nazar der-kafa ile yerlerine ric‘at 
eylediler. Kaymakam Mustafa Paşa hazretlerine dahi küçük sultân haz-
retleri akd ve tezvîc olunmak üzre va‘d-i hümâyûn-ı mülûkâne sudûr edip 
dûş-ı ibtihâcına hil‘at-ı dâmâdî ilbâs buyuruldu. Râşid Târihi’nin makâlesi 
burada tamâm oldu. 

Ziyâfet-i yevm-i sâdis: Rebiulâhirin dördüncü günü ki yevmü’l-
Hamîsdir, dergâh-ı âlî kapıcıbaşıları ve müteferrika-gân ve çâşnî-gîrân 
davet olundu.

[s.256] Taâm-ı sofra 20 adet simât-ı sahan 800 adet, şerbet 200 vukıy-
ye, kahve 30 vukıyye. Bu gün dahi cihâze-i sultân ve hanımlar davet olunup 
seyr eyledikten sonra Hatice Sultân hazretlerine tayin buyurulan ağayân 
ve baltacıyân, mukaddem Paşa Sarayı’na varıp, bazı levâzımât görmek üzre 
emr olunmagın, baş tayin olunan Abdurrahman Ağa’ya cihâz ile gitmeye 
sâlih olmayan altın ve gümüş ve bakır evânîleri defter ile teslîm ve tayin 
olunan kırk nefer teber-dârâna birer donluk çuka ihsân olunup, o gün 
dâmad sarayında olan mekânlarına gittiler.

Ağalara ve Teber-dârlara Dâmadpaşa Hazretleri Tarafından Verilen 
Döşeme Vesâir Levâzımâtın Defteridir

Baş ağa oda döşemesi mükemmel 1 adet, sahan sofra mükemmel 1 
adet, kebîr nühâs sini 2 adet, kahve ibriği kebîr ve sağîr 2 adet, abdest ib-
riği kebîr 1 adet, leğen ma‘a ibrik-i dest 2 adet, ocak güğümü kebîr 1 adet, 
güğüm 1 adet, abdesthâne ibriği 1 adet, peşgîr mükemmel 1 adet, kaşık 
deste 2 adet, hoşaf kaşığı deste 2 adet, köşeli sofra 1 adet, hoşaf tası ma‘a 
tepsi 1 adet. 
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Başkapı oğlanına oda döşemesi mükemmel 1 adet, sahan sofra mü-
kemmel 1 adet, sini nühâs orta, kahve ibriği, leğen ma‘a ibrik, güğüm, çeş-
me ibriği, maşraba 1 adet. 

Yayla başkapı oğlanına oda döşemesi, sahan, sofra mükemmel sini 
nühâs orta, kahve ibriği, leğen ma‘a ibrik, güğüm, çeşme ibriği, maşraba. 

Nefer ağalara sahan, iki sini nühâs kebîr 2 adet, leğen ma‘a ibrik 2 adet, 
hoşaf tası 2 adet, peşgîr 2 adet, çeşme ibriği 4 adet, güğüm 2 adet, maşraba 
2 adet, hoşaf kaşığı deste 2 adet.

Baltacılar kethüdâsına oda döşemesi sahan sofra 1 adet, sini nühâs 
kebîr 1 adet, abdest ibriği 1 adet, leğen ma‘a ibrîk-i dest 1 adet, kahve ib-
riği kebîr sağîr 1 adet, çeşme ibriği, ocak güğümü, maşraba hoşaf tası 1 
adet, peşgîr 2 adet, kösele sofra 1 adet, kaşık-ı hoşaf deste 2 adet, kaşık 
deste 2 adet.

Baltacılar neferâtının odası mühimmâtına: Kaliçe vefâ ettiği mik-
tar, sahan ve sofra mükemmel 1 adet, sini nühâs kebîr 2 adet, maşraba 4 
adet, güğüm-i kebîr 2 adet, ocak güğümü kebîr 2 adet, hoşaf tası 2 adet, 
çeşme ibriği 5 adet, peşgîr-i tire 2 adet, çamaşır leğeni kebîr 1 adet, hoşaf 
kaşığı deste 4 adet.

Ziyâfet-i Yevm-i Sâbi‘: Rebiulâhirin beşinci günü ki yevmü’l-
Cumadır. İzzetli mîrahûr-ı evvel ve sânî ve izzetli kapıcılar kethüdâsı ve bos-
tancıbaşı ağalar davet-i ziyâfet olunup geldiklerinde kemâl mertebe ikrâm 
olundular. Taâm-ı sofra 22 adet, simât-ı sahan 500 adet, kahve 20 kıyye, şer-
bet 50 kıyye.

Ziyâfet-i Yevm-i Sâmin: Bu gün saâdetlü Hatice Sultân hazretleri-
ne akd-i nikâh olunup ve cihâz-ı sultânî alay ile Musâhib Paşa Sarayı’na 
nakl olunduğudur. Mâh-ı mezbûr Rebîu’l-âhirin altıncı günü ki yevmü’s-
Sebttir, ol gün Hatice Sultân hazretlerini musâhib ve musâhir Mustafa 
Paşa hazretlerine akd-i nikâh ve cihâz-ı sultânî paşâ-yı müşârun-ileyh 
hazretleri sarây-ı dil-güşâlarına kaldırılmak münâsib görülüp, sadrazam 
ve şeyhulislâm hazerâtı ve sadreyn efendiler ve umûmen ocak halkı vesâir 
erbâb-ı sarây alay ile sarây-ı hümâyûna gelip bâlâda nişân günü zikr olun-
duğu üzre vaz olunan hayme-gâhda kapıcıbaşılara ve müteferrika-gân 
ve çavuşâna kahve ve şerbetler verilip misâfir odası münâsip esvaplar ile 
döşenip akdhâne olmaya sezâ görülmekle vüzera ve şeyhulislam ve sad-
reyn efendiler ve ser-sübha-i meşâyih-i izâm Vânî Mehmet Efendi oda-i 
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mezbûra teşrîf buyurup kahve ve şerbetler verildikten sonra vüzerâ mah-
zarında akd-i nikâha mübâşeret olunup, mukaddemâ Dâmad paşa haz-
retleri tarafından sağdıç tayin olunan paşa ve Hatice Sultân tarafından 
tayin olunan dârussaâde ağası Yusuf Ağa hazretleri vekîl nasb olunma-
larıyla vekâletlerinin sıdkına beyyine talep olunduğunda, dârussaâde 
hazretlerinin vâlide sultân ağası Süleyman Ağa ve başkapı oğlanı Süley-
man Ağa şehâdet edip ve sağdıç paşa hazretlerinin sıdkına reîs efendi 
edâ-yı merâsim-i şehâdet eylediklerinde şehâdetleri makbûl olup fazîletli 
şeyhulislâm sellemehü’s-sselâm Ali Efendi hazretleri bir sâat-i mübârekede 
akd-i nikâh edip tamâmında fazîletli Vânî Efendi [s.257] hazretleri duâ 
ve senâ eylediler.

Dâmad paşa hazretleri bu haber-i meserret-esere dîde-güşâ-yı taras-
sud olup müjde olunmak resm-i kadîm olmakla dârussaâde ağası hazretle-
ri kahvecibaşısı ağa-yı müşârun-ileyh tarafından müjde-resân olup hil‘at-i 
fâhire ve atiyye ile behre-yâb olundu.

O gün cemî-i vüzerâ ve erkân-ı devlet ve erbâb-ı saâdete hila‘-ı fâhire 
ve kürkler giydirilmek kânûn olmağın sadrazam ve kaymakam paşa ve 
Nişâncı Abdi Paşa hazerâtına semmur kaplı hil‘at-ı fâhireler ihsân olunup 
şeyhulislâm ve sadreyn efendilere semmur kaplı hil‘atler giydirildikten son-
ra Vânî Efendi’ye ancak çukaya kaplı semmur ihsân olundu. Vesâ’ir yeniçeri 
ağası ve kul kethüdâsı ve kapıcıbaşılar ve mîrahûr ağalar ve bostancıbaşı 
ve mîr-i alem ve bölük ağalarına ser-cümle hil‘atler ihsân olundu. O gün 
hazret-i pâdişâh kapı üzerinde dârussaâde ağalarına mahsûs kasr-ı âlîye 
nüzûl buyurup hil‘at-ı pür-nişânı temâşâ eylediler.

Bu esnâda harem-i hümâyûndan cihâz-ı sultânî çıkıp ayaklı sandıklar 
ve serâser mefreşler cümle katara tahmîl olunup elde gidecek olanları da 
Sarây-ı Atîk teber-dârlarına verilmekle teber-dârlar kethüdâsına murassa‘ 
yüz yastığı verilip cümlenin önüne düşerek sâ’ir cevâhirleri baş eskilerine 
aşağıda yollarınca teslîm ve defter olunup yerli yerince hâzır ve âmâde ey-
lediler.

Yine vüzerâya ve hayme-nişînâna tekrar kahve ve şerbetler ve buhûr ve 
gül-âblar verilip merâsim-i ikrâm tamâmında hazret-i pâdişâh dârussaâde 
ağasına dahi semmur kaplı hil‘at-ı fâhire ihsân buyurup cihâz-ı sultânî nakli 
için fermân buyurduklarında o gün vüzerâdan mâ‘adâ cemî-i ashâb-ı alay 
resm-i mezkûr üzre ileri yürüyüp badehü saraya gelen kırk adet nahl-i sagîr 
ve nişân esvâbı ile gelen iki kıta şeker bahçeleri tersâne şahbâzlarına tahmîl 
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olunup akablarında katar yürüyüp geçtikten sonra cibinlikler ile vüzerâ 
geçip tersâneliler tamam oldukta teber-dârân yürüyüp dört kıta pullar di-
kilmiş fenerler ve cevâhirler ser-cümle sîm siniler içinde eller üzre geçip 
cihâz ashâbı tamam oldukta sadrazam ve sağdıç Ahmed Paşa ve Abdi Paşa 
ve Kaymakam Mustafa Paşa hazerâtı geçip badehû mehter-hâne hezârân-
gûnâ iftirâkât-ı negamât icrâ ederek geçtiler.

Hatice Sultân hazretlerine ihsân olunan cevârî ve taşradan davet olu-
nan ustalar dahi arabalarla geçip kırk nefer ağalar ve kırk nefer Sarây-ı Atîk 
teber-dârları alay ile geçtikten sonra merâsim-i alay-ı cihâz tamam olup 
alayın ucu Cisr-i Saraçhâne’ye vardıkta teber-dârlar kethüdâsı murassa‘ 
yüz yastığı ile alaydan ayrılıp ileriye müjde-resân dâmadpaşa hazretlerine 
vardıkta hil‘at-ı fâhire ve bir kîse ile nevâziş buyurdular.

Alay dahi Cisr-i Sarachâne’den doğru Üç Şerefeli Câmi-i şerîfi önün-
den kâğıtçılar ve çadırcılar ve kitapçılar içinden dolaşıp Kapan Hanı önün-
den Sultân Selîm Hamamı kurbundan doğru Dâmad paşa sarayına varıp 
teslîm olundukta cevâhir getirenlere cümle hil‘atler ihsân olunup vesâ’ir 
kırk nefer teber-dârlara bir kîse akçe ihsân buyuruldu. Ve ağayâna baş olan 
ikinci başkapı oğlanına semmur kürk ve atiyye ihsân olunup, sâir ağalara 
dahi hil‘at-i fâhire ve surre ihsân olundu.

Yine cümle ağaları ve baltacıyân-ı sarây-ı hümâyûnu davet edip ancak 
cevârî-i arûs ile giden harem ile birkaç ağalar zifâf-hâneyi döşemek vesâir 
esvâb-ı cihâzı yerli yerine yerleştirmek üzre kaldılar.

O gün yine ashâb-ı alaya ve Enderûn’dan gelip cihâz tertîbi için kalan 
ağalara ettikleri ziyâfettir: Taâm-ı sofra 25 adet, simât-ı sahan 800 adet.

Ziyâfet-i yevm-i tâsi‘: Rebiulâhirin yedinci günü ki yevmü’l-Ehaddır, 
umûmen dîvân hocaları ve hulefâları davet ve ziyâfet olunup onlara et-
tikleri ziyâfettir. Taâm-ı sofra 30 adet, Simât-ı sahan 1000 adet, kahve 30 
vukıyye, şerbet 200 vukıyye.

Ziyâfet-i yevm-i âşir: Rebiulâhirin sekizinci günü ki yevmü’l-
İsneyndir, cümle vüzerâ kethüdâlarına ve kapı kethüdâlarına ettikleri 
ziyâfettir. Taâm-ı sofra 30 adet, simât-ı sahan 900 adet, şerbet 300 vukıyye, 
kahve 45 vukıyye.

Ziyâfet-i yevm-i hâdî aşara: Rebiulâhirin dokuzuncu günü ki 
yevmü’s- [s.258] Selâsedir. Hatice Sultân hazretleri için âmâde olunan 
nahleyn-i kebîreyni sağdıç paşa tarafından alay ile meydan mukâbelesinde 



 20. Yüzyıla Kadar Osmanlı Edi̇rne’si522

olan Kasr-ı Cedîd kenâresine sitâde eylediler. O gün defterdâr paşa hazret-
lerine, tevâbiiyle mahsûs ziyâfet tertîb buyurdular. Taâm-ı sofra 25 adet, 
simât-ı sahan 900 adet, şerbet 200 vukıyye, kahve 40 vukıyye.

Ziyâfet-i yevm-i sânî aşara: Rebiulâhirin onuncu günü ki yevmü’l-
Erbiâdır, saâdetlü Hatice Sultân hazretlerine Musâhib Paşa hazretleri 
sarayında kına gecesi tertip olunmak münâsip görülmekle o gün yine 
cümle vüzerâ ve erkân-ı devlet alay ile sarây-ı hümâyûna teşrîf eyleyip zikr 
olunduğu üzre misâfir odasına nüzûl ile kenâre-i leb-i Tunca’da olan Cirid 
Köşkü’nde ve etrâfında cem oldular. O gün kahve ve şerbetler verilmeyip 
hareket-i kudûm-ı arûsâneye muntazır oldular.

Vâlide Sultân hazretleri akdemce Kasr-ı Saraçhâne’ye varıp tertîb-i ala-
yı onda temâşâ eylediler. O esnâda gelin sultân hazretlerinin zât-ı âlîlerine 
mahsûs olan sîm araba ve yedek arabası ve yedek atı âmâde olmakla sâ’ir 
harem-i hümâyûn arabaları dahi hazır olup gelin sultân ve cümle kendile-
riyle gidecek harem arabaları süvâr oldukta yine resm-i kadîm üzre vüzerâ 
ve erkân-ı devlet alay ile geçip badehü kebîr nahiller ve iki kıta sîm nahl ve 
şeker bahçeleri geçtikten sonra yüz nefer kule sofusu tabir olunan bevvâb 
ve ikiyüz nefer Sarây-ı Atîk teber-dârları yayan kisvetleriyle geçip bade-
hü rahle üzre kelâm-ı izzet-ber kadd-i kâmet sâhibi teber-dârlara tahmîl 
olunup geçtiler. Ve beş nefer teber-dârâna ikişer kîse tahmîl olunup dö-
kündükçe akçe verir idi. Toplar geçip badehü dârussaâdeti’ş-şerîfe ağası 
hazretleri dahi mükemmel alay tertîbi üzre geçtiler. Saâdetli Hatice Sultân 
hazretleri sîm araba ile geçip Haseki Sultân hazretlerinin ikinci ağası ve 
başkapı oğlanı akçe taşıyıp etrafta olan seyirciyân üzre öyle nisâr eylediler 
ki arsa-i zemîni mânende-i şükûfe-zâr eylediler. Ondan sonra yedek araba-
sı ve ardınca mehter-hâne geçip badehü yirmi beş kıta harem-i hümâyûn 
arabaları geçtiler. Her bir arabanın yanınca üçer nefer harem-i hümâyûn 
ağaları ikişer nefer Sarây-ı Atîk teber-dârları geçip, ağalar cümlesi Selîmî 
ve Yusufî üstlük ile geçtiler.

Bu vech üzre alay tertip olunup Cisr-i Saraçhâne’ye vardıklarında 
seyre nâzır olan sultânlar derhâl arabaya süvâr olup Sultân Selîm yolun-
dan Damad paşa sarayına mukaddemce vardılar. Dâmad paşa sultânların 
teşrîfini işitip akdemce kapı arasında hazır bulunmakla araba ile teşrîf ey-
lediklerinde yer öpüp merâsim-i istikbâli edâ eylediler. Alay-ı arûs dahi 
Cisr-i Saraçhâne’den Küçükpazar nâm mahalden doğruca harem ka-
pısına geldiklerinde ileri gelen vüzerâ gelin sultânın selâmına durdular. 
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Mukaddemâ Dâmad paşa hazretleri makdem-i arûsa muntazır olup kapı 
arasında hazır olmalarıyla teşrîflerinde 
Beyt Râm eyledim niyâz ile ol şîve-kârımı

Şehbâz-ı dest-i himmetim aldım şikârımı
Nesr: deyip Hatice Sultân’ı âğûşa alarak zifâf-hâneye götürdüler. 

Bundan sonra içeriden defter çıkıp Edirne’de mevcut bulunan saraylılar-
dan ve Âsitâne’den gelen sultânlar ve hanımlar davet olunmakla her birine 
teber-dâr gönderilip derhal cümlesi geldiler. Bu gece leyle-i kına olmağın 
defterdâr paşa tarafından yine sandıklar içinde şekerler ve tablalar ile şişe 
içinde envâ‘-ı şekerelemeler ve fil ve gergedân şeker işleri gelip Enderûn’a 
verdiler. O gün derûn ve bîrûna verilen taâmdır: Sofra 30 adet, simât-ı 
sahan 1000 adet, kahve 300 kıyye.

Ziyâfet-i yevm-i sâlisü aşara: Rebiulâhirin on birinci günü ki 
yevmü’l-Hamîsdir leyle-i zifâf olmağın vakt-i asrdan sonra Enderûn’dan 
sîm ü zer şamdanlar ve dört kıta sîm pullu fenerler çıkıp cümle müzehheb 
şem‘ler dikilip şamdanları hareme ve fenerleri vüzerâ oturduğu [s. 259] 
meydana nâzır kasra getirdiler.

O gün cümle vüzerâ ve şeyhulislâm davet olunup yine ziyâfetler 
olunduktan sonra mu‘tâd-ı kadîm üzre yatsı namazı edâ olundukta cümle 
vüzerâ Dâmad paşayı zifâf-hâneye getirip cümlenin önünde dârussaâde 
ağası hazretleri ardınca vüzerâ ve şeyhulislâm ve Feyzullâh Efendi ve 
imâm-ı şehriyârî ve sadreyn efendiler bi’l-cümle zifâf-hâneye varıp o ma-
halde halka olup fezîletli Vânî Efendi teberrüken duâ eyleyip tamamında 
izz ü ikbâl ile dâmad paşayı zifâf-hâneye gönderdiler.

Vüzerâ ve efendiler taşrada oturup kahve ve şerbetler verildikten son-
ra taşra çıktıklarında Dâmad paşa tarafından cümleye kürk ve kaftanlar 
giydirdiler. Cümle vüzerâ o gece Dâmad paşa sarayında nısfü’l-leyle kadar 
oturup azîm şâdumânî oldu. 

O gün vüzerâ ve Enderûn’a olan ziyâfettir: Taâm-ı sofra 25 adet, 
simât-ı sahan 1000 adet, kahve 50 kıyye, şerbet 200 kıyye.

Ziyâfet-i yevm-i râbi‘u aşara: Rebîu’lâhirin on ikinci günü ki yevm-i 
Cumadır, mu‘tâd üzre paça günü olup cümle vüzerâya ve şeyhulislâm 
hazretlerine ve sadreyn efendiler ve Vânî Efendi’ye ve imâm-ı şehriyârîye 
zerdûz bohçalar ile çamaşırlar gönderilip ve âyende ve revendeye azîm 
ihsânlar olundu.
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O gün devletli vâlide sultân ve haseki sultân hazerâtı ve hazret-i 
pâdişâhın üç hemşireleri sultânlardan gayri sâir taşradan davet olunan 
saraylılar ve sultânlar ve hanımlar mekânlarına yollanıp dâmadpaşa ta-
rafından hallerine göre bohçalar verildi. Yevm-i mezbûrda Vânî Efendi 
siyâdetli şerîf hazretleri dahi davet-i ziyâfet olunup taâm-ı sofra 25 adet, 
simât-ı sahan 500 adet, kahve 25 kıyye, şerbet 200 kıyye.

Ziyâfet-i yevm-i hâmisü aşara: Rebîu’lâhirin on ikinci günü ki 
yevmü’s-Sebttir topçu ve cebecibaşı ve tersâne kethüdâsı cümle tersâne 
neferâtıyla mehterhâne başı neferâtıyla davet-i ziyâfet olunup geldiler. 
Taâm-ı sofra 30 adet, simât-ı sahan 1500 adet, kahve 50 kıyye, şerbet 300 
kıyye.

Ziyâfet-i yevm-i sâdisü aşara: Rebiulâhirin on üçüncü günü ki 
yevmü’l-Ehaddır mazul beylerbeyileri ve mazul sancak beyleri ve mazul 
kadılar ve Edirne mahallâtı imamları ve müezzinleri davet-i ziyâfet olundu.

Ziyâfet-i yevm-i sâbi‘u aşara: Rebiulâhirin on dördüncü günü ki 
yevmü’l-İsneyndir sürûr-ı arûs tamam olup harem-i hümâyûn yine sarây-ı 
hümâyûna davet olunmak üzre fermân olunmağın hazret-i pâdişâh 
kemâl-i kereminden Dâmad paşa hazretlerinin ağalarına ve hizmet-i 
sûrda bulunan hademeye hila‘-ı fâhire ihsân buyurup vâlide sultân ve 
Haseki Sultân hazerâtı dahi cemî‘-i hademe-i sûra ihsân buyurmalarıyla 
dârussaâde ağası tarafından cümleye tevzî‘ olunduktan sonra Musâhib 
Paşa hazretleri tarafından vâlide sultâna ve Haseki Sultân’a ve kadınlara 
ve Bîcân Sultân’a ve Gevherhân Sultân’a vesâir beraber gelen saraylılara 
ve hademeye alâ-merâtibihim bohçalar ve hediyeler arz olunup kabûlünü 
müş‘ir Musâhib Mustafa Paşa’ya kürkler ihsân olundu. 

Ol gün Musâhib Paşa tarafından arz olunan bohçalar ve hediyeler 
şunlardır:

Vâlide sultân-ı aliyyetü’ş-şân hazretlerine kaplı vaşak kürk 1 adet, 
bohça 7 adet, dellâk câriye bohça 1 adet, çöğürcü câriye 1 adet. 

Haseki Sultân hazretlerine kaplı vaşak kürk 1 adet, boğça 7 adet, san-
turcu câriye 1 adet, dellâk câriye 1 adet. 

Şehzâde Sultân Mustafa hazretlerine mükemmel at 1 adet, semmur 
kürk 1 adet, boğça 4 adet. 

Şehzâde Sultân Ahmed hazretlerine semmur kürk 1 adet, bohça 4 
adet. 
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Afîfe Kadın hazretlerine kaplı semmur kürk 1 adet, dellâk câriye 1 
adet. 

Ayşe Sultân hazretlerine semmur kürk 1 adet, bohça 4 adet. 
Saâdetlü Cevher Han hazretlerine tahta semmur kürk 1 adet, boğça 

4 adet.
Saâdetlü Bîcân Sultân’a tahta semmur kürk 1 adet, boğça 3 adet.
Devletli baş odalık Rukıyye Kadın’a tahta semmur kürk 1 adet, boh-

ça 3 adet. Sultân hazretlerine bohça 3 adet. İkinci odalık hazretlerine boh-
ça 2 adet. Üçüncü odalığa bohça 2 adet. Dördüncü odalığa bohça 2 adet. 
Beşinci odalığa bohça 2 adet.

Hazret-i pâdişâhın kethüdâsı kadına semmur kürk 1 adet [s.260] 
donluk diba, 2 kîse akçe. kâbine kadın’a tahta semmur kürk 1 adet, bohça 
2 adet. Siyavuş Kadın’a bohça 2 adet. Dârussaâde ağasına semmur kaplı 
kürk 1 adet, mükemmel at 1 adet. Hazînedâr Ali Ağa’ya mükemmel at 1 
adet. Sultân ağalarına yelkendez at 6 adet. Musâhib ağalarına yelkendez 
at birer.

Ziyâfet-i yevm-i sâminü aşara: 1186 Rebiulâhirinin on sekizinci 
günü ki yevmü’l-Erbaâdır, atlı ve yayan ve hımar koşusu tertip olunup 
Timurtaş sahrâsında cümle vüzerâ-yı izâm ve ashâb-ı devlet cem olup 
hazret-i pâdişâh dahi Enderûn-ı Hümâyûn halkıyla mahall-i mezbûra 
nüzûl buyurduklarında azîm temâşâlar olunup ziyâfet-i minvâl-i mesbûk 
üzre it‘âm olundular.

Cemiyyet-i mezbûrun cümlesi on sekiz gün olup Musâhib Paşa haz-
retleri saraylarında vâki olan meydân-ı vâsi‘de dört yerde çengiler ve dört 
yerde hayâl-bâz ve bir yerde kukla kurulup vesâir lu‘bede-bâz sûr-ı hitân-ı 
hümâyûnda zikr olunduğu üzre her gün ba‘de’l-asr şâdumânîye mübâşeret 
edip hazret-i pâdişâh ve şehzâde-i âlî-kadr hazretleri cümle Hâs Oda ve 
musâhib ağalar ve Dârussaâde ağası hazretleri ile ba‘de’l-asr teşrîf buyurup 
izn-i âmm ile nısfü’l-leyle dek temâşâ edip ertesi günü cân-bâzân Sultân 
Selîm Hân Câmi‘i minaresinden meydân-ı mezbûra gelince gâh ve gâh 
kurup ve gâh perçemden uçup ve gâh menzile varıp gelip bi-hamdi’llâh 
bir ferde zarar isâbet etmedi. Ancak cânbâz arkasına on yaşında bir ma-
sum bağlayıp ve elinde tabl perçemden uçarken hikmet-i Hudâ ip üzülüp 
zemîne düştüklerinde azîm güft-gû oldu. Lâkin yine zarar erişmeyip ikisi 
dahi halâs oldu. Bu cânbâz vakası Râşid Târihi’nde ber-vech-i âtîdir: 
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Şöyle ki yedinci günü iki cânbâz Sultân Selîm Câmii minaresinden 
Dâmad paşa sarayı miyânına kurdukları ip üzerinden azîm sanatlar ve garip 
bâzîçeler gösterdiler. Dokuzuncu günü yine cânbâz nâmına olan şahs-ı 
şabede-perdâz arkasında bağlı bir sabî ile kurulan ma‘hûd ip üzerinde 
mânend-i murg pervâza âğâzla menzile karîb bir mahalde zîr-i pâyında 
olan resen kırılıp temâşâsına müctemi‘ olanlardan bir zimmînin üzerine 
düşmüş iken bi-hıfzi’llâhi Teâlâ ne zimmî ve ne kendi helâk oldu. (intehâ). 
Ve Musâhib Paşa tarafından cümle şa‘bede-bâzâna ihsânlar olundu.

Hatice Sultân hazretlerine taraf-ı şehriyârîden ihsân olunan cihâzdır 
ki zikr olunur:

Altın sahan 8 adet, altın tas ma‘a kapak, sağîr ve kebîr 4 adet, altın 
şeş-hâne lengeri 4 adet, mücevher leğen ibrik 1 adet, küçük altın ayaklı 
sahan 2 adet, altın matara 2 adet, altın sabun tepsisi 1 adet, altın küçük 
maşraba 1 adet, altın tuzluk 1 adet, altın hamam tası 1 adet, altın şamdan 
ma‘a mikrâz 1 adet, altın kebîr tepsi 2 adet, altın yemek iskemelesi 1 adet, 
altın gülâb-dân ve buhûr-dân 1 adet, altın fincan tabağı 50 adet, altın kebîr 
sini 2 adet, altın kahve ibriği ma‘a sitil 1 adet, altın şeker kutusu ma‘a kaşık 
1 adet, altın sağîr kahve tepsisi 1 adet, altın şamdan-ı kebîr 1 adet. 

Sîm: Sîm kebîr şeş-hâne sahan ma‘a kapak 15 adet, sîm kebîr leğen 3 
adet, sîm orta sahan ma‘a kapak 20 adet, kapaksız sîm sağîr sahan 2 adet, 
sîm şeş-hâne lenger 9 adet, sîm mutallâ leğen 4 adet, sîm hamam tası 4 adet, 
sîm yoğurt tası ma‘a kapak 3 adet, sîm huni 5 adet, sîm şeker kutusu 3 adet, 
sîm mutallâ taşlı faraş 1 adet, sîm sağîr tepsi 8 adet, defa yoğurt tası ma‘a 
kapak 2 adet, ateşlik 1 adet, kusuş 2 adet, sitil 4 adet, emzikli kahve ibriği 
kebîr 2 adet, güğüm 2 adet, askı 2 adet, maşraba 1 adet, tâbe 1 adet, çamaşır 
leğeni 3 adet, sîm sitil-i kebîr 1 adet, sîm abdest leğeni 1 adet, kebîr sini 
2 adet, hamam leğeni 1 adet, gülâb-dân ma‘a buhûr-dân 32 adet, mutallâ 
yemek isikemlesi 2 adet, matara 1 adet, maşraba 1 adet, sîm buhûr-dân 
müşebbek 2 adet, şamdân-ı sağîr ve kebîr 21 adet, faraş 1 adet, gelberî 1 
adet, maşa 1 adet, kürek 1 adet, ocak tahtası 1 adet, çiçek iskemlesi 1 adet, 
tennûr 1 adet, hoşaf tası 1 adet, sîm tepsi 10 adet, ayaklı leğen ibrik 1 adet, 
berber leğeni 2 adet, leğen ma‘a ibrik 5 adet, şeş-hâne [s.261] buhûr-dân 
1 adet, küçük güğüm ma‘a ibrik 1 adet, nâlîge 3 adet, defa sîm tepsi 1 adet, 
buhûr-dân mineli kumkuma 2 adet, mercanlı buhûr-dân 2 adet, ocak gü-
ğümü 1 adet, sîm tepsi 10 adet.
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Fağfûrîlerdir ki zikr olunur: Sâde fincanlar 134 adet, taşlıca fincan 
18 adet, taşlıca tabak 20 adet, fağfûr sâde tabak 8 adet, fağfûr buhûr-dân 
5 adet, fağfûr taşlıca yek-merdî 1 adet, defa fağfûr tabak 11 adet, taşlıca 
gül-âbdân 4 adet, taşlıca buhûr-dân 1 adet, sâde yek-merdî irili ufaklı 67 
adet, defa sâde tabak 25 adet, fağfûr leğen ma‘a ibrik 4 adet, fağfûr tuzluk 
4 adet.

Bakır evânîdir ki zikr olunur: Güğüm 25 adet, sofra tası 20 adet, 
maşraba 25 adetd, kavanoz 30 adet, ateşlik 20 adet, tennûr 10 adet, hoşaf 
tası 20 adet, orta tepsi 20 adet, kevgîr kepçe 30 adet, hamam tası 20 adet, 
kahve ibriği 30 adet, kahve sitili 20 adet, kahve tepsisi 30 adet, baklava 
tepsisi 20 adet, berber leğeni 20 adet, kebîr sini 20 adet, sahan ma‘a kapak, 
küçük süzgü, kebîr kazgan, tencere ma‘a kapak, çamaşır leğeni, yaldızlı 
gülâb-dân ma‘a buhûr-dân, yaldızlı leğen, kalaylı leğen ma‘a ibrik, şamdan 
sağîr ve kebîr.

Som sırma işlenen eşyâdır: Şarâbî atlas üstüne sarı som sırma yasdık 
16 adet, defa şarâbî atlas som yasdık 6 adet, elvan atlas sofra 12 adet, elvan 
atlas sırma bohça 20 adet, şarâbî atlas üstüne sırma mak‘ad 2 adet, defa şarâbî 
atlas üstüne sırma mak‘ad 2 adet, al londirina çuka üstüne som sarı sırma kapı 
perdesi 2 adet, defa al londirina çuka üstüne beyaz som sırma 1 adet, defa al 
londirina çuka üstüne perde sarı sırma 2 adet, beyaz sırma 1 adet, al çuka 
üstüne som beyaz sırma seccâde 2 adet, defa al londirina çuka kapı perdesi 
sırmalı 2 adet, al londirina çuka nihâlî sarı ve beyaz sırma ile mahlût 1 adet, 
şarâbî atlas üstüne som sırma işleme zâr 3 adet, şarâbî kadifeden som sarı 
sırma yasdık, çif 4 adet, beyaz atlastan mak‘ad 3 adet, kenarı al atlas som sarı 
sırma 1 adet, kırmızı atlas etrâfı beyaz ve ortası sarı som cibinlik.

Eşyâ-yı mütenevvi‘adır ki zikr olunur: Serâser mefrûş çift 10 adet, 
kırmızı kadife üstüne sîm mutallâ kaplı mum sofrası 10 adet, mutallâ 
kilitler 40 adet, ayaklı sandık, çift 20 adet, şarâbî atlas üstüne sîm pullu 
cibinlik 1 adet, şarâbî atlas üstüne sîm pullu zar 3 adet, som sırma sarac 
işi mum sofraları 10 adet, mutallâ bakır fener 2 adet, sîm fener 2 adet, 
serâser kaplı sandık 20 adet, sîm kafes ma‘a kilit miftâh 5 adet, münakkaş 
hil‘atten mendiller 62 adet, zer-dûz minderler 13 adet, kadife çiçekli min-
der 5 adet, zer-dûz yüz yasdığı 33 adet, bez üstüne işleme yüz yasdığı 104 
adet, kadife üstüne som yasdık 8 adet, serâser yasdık 48 adet, hil‘atten ağır 
nihâlî 1 adet, Bursa yasdığı, çift 39 adet.
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Cevâhire müteallik eşya: On iki elmaslı düğme 1 adet, kıymet 1500. 
Elmaslı istefân 1 adet, kıymet 2500. Kırk elmaslı bilezik 1 adet, kıymet 
4000. Zümrüd küpe, çift 3 adet, kıymet 1400. On altı habbe zümrüd-i zerî 
1 adet, kıymet 800. Otuz sekiz habbe zümrüd-i zerî 1 adet, kıymet 1558. 
La‘l küpe, çift 1 adet, kıymet 3200. Şeş-hâne zümdüd habbe kıymet 900. 
Elmas kemer kuşak 1 adet, kıymet 4500. Defa elmas kemer kuşak 1 adet, 
kıymet 4500. Ortası yakut ön kuşak 1 adet, kıymet 4600. Defa elmas ön 
kuşak 1 adet, kıymet 4750. Küpelik müdevver elmas habbe 2 adet, kıymet 
2700. İnci tesbih 1 adet, kıymet 6000. Zümrüd düğme çift adet 1 kıymet 
900. dokuz dal elmas çeprast, 1 adet kıymet 6000. zümrüd kebîr küpe, çift 
1 adet, kıymet 3500. Elmas bilezik 1 adet, kıymet 4000. Elmas dokuz ayak 
küpe 1 adet, kıymet 000. İnci tesbîh, kebîr 1 adet, kıymet 2000. Defa inci 
tesbîh 1 adet, kıymet 1500. Sâde la‘ller 17 adet, kıymet 3000. İnci üçer ayak 
küpe, çift 1 adet, kıymet 3000. Sâde zümrüdler 10 adet, kıymet 2200. Sâde 
elmas 2 adet, kıymet 4000. Defa sâde elmas 1 adet, kıymet 1800. Defa sâde 
elmas 1 adet, kıymet 1400. Yakut iğne 1 adet, kıymet 1000. La‘l küpe, çift 1 
adet, kıymet 3900. Defa inci tesbîh 1 adet, kıymet 1500. Elmas kebîr yüzük 
1 adet, kıymet 4000. Defa inci tesbîh 1 adet, kıymet 1600. [intehâ]

İstanbul’a Ber-vech-i İhtisâr Hareket-i Hümâyûn Vukûu:

Hazret-i pâdişâh ale’l-gafle Edirne’den İstanbul’a nakl ve hareket 
[s.262] arzûsunda bulunduğundan tertîb-i levâzım-ı râh için sâdır olan 
hatt-ı hümâyûn mûcibince mühimmât-ı hareket-i hümâyûn tedârikine 
iştigâl ve 18 Muharrem 1087’de tûğ-ı hümâyûn ihrâc ve yirmi ikinci günü 
otâğ-ı pâdişâhî İskender Köyü pîşgâhına nasb olunmak üzre isti‘câl olun-
du. Ertesi günü otâğ-ı hümâyûna teşrîf buyurulup bir gün ikâmetle İs-
tanbul tarafına azîmet buyuruldu. İstanbul’dan müddet-i kalîle zarfında 
avdet musammem olduğundan vâlide sultân beyhûde meşakkat-i iyâb ü 
zehâb ile it‘âb olunmayıp Edirne’de meks ü ârâm buyurmaları tasvîb olun-
du.

Mevkib-i hümâyûn kat‘-ı merâhil ederek mâh-ı saferin altıncı günü 
Dâvud Paşa sahrâsına muvâsalat buyuruldu ise de icâleten avdet melhûz 
olduğundan derûn-ı şehre girilmeyip çadırlarda meks ü ârâma karar ve-
rildi. Sâdır olan hatt-ı hümâyûn mûcibince ale’l-acele tertîb-i levâzım 
olunduktan sonra mâh-ı Recebin onuncu günü Okmeydanı’ndan Çırpı-
cı Çayırı’na nakl-i hıyâm ve yirmi bir gün ârâm olunup Şaban-ı şerîfin 
ikinci günü Edirne cânibine tahrîk-i a‘lâm buyurdular. Hazret-i padişâh 
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badehû dâmâd-ı mükerremeleri vezîr-i sânî Musâhib Mustafa Paşa ve 
rikâb-ı hümâyûn kaymakamı vezîr Kara İbrâhim Paşa ve dâire-i hümâyûn 
halkıyla mâh-ı Zi’lkadenin yirmi sekizinci günü İstanbul’a mütevecci-
hen Edirne’den hareket ve umûm erkân ile ıyd-i adhâ akîbinde İstanbul’a 
gelmelerini Sadrazam Kara Mustafa Paşa’ya tenbîh buyurdular. Sadr-ı 
müşârun-ileyh dahi umûm Ordu-yı Hümâyûn ile 28 Muharrem 1088’de 
azîm alay ile İstanbul’a azîmet buyurdular. Ve hazret-i padişâh 8 Rebiulev-
vel 1089 Cumartesi günü Çehrin Seferi niyyet-i hayriyyesiyle İstanbul’dan 
hareket ve Edirne’ye muvâsalat ve nehzatla tayy-i merâhil ederek Hacıoğ-
lu Pazarı sahrâsında nasb-ı hıyâm ikâmet buyurup Sadrazam Kara Musta-
fa Paşa’yı serdâr-ı ekrem nasb ederek akvâ-yı vesâil-i nasr u zafer olan livâ-
yı saâdet-ihtivâ-yı Hazret-i Resûlullah’ı yeden-bi-yedin dest-i müeyyed-i 
âsafânesine teslim ve Çehrin Kalesi’nin feth u teshîrine bezl-i himmet ve 
gayret eylemeleri vesâyâsını takdîm buyurdular.

İşbu Çehrin Kalesi’nin Fethine Edirne’de Rüşdü Ammeci Çelebi bu 
Tarihi Demiştir. 

Tarih Fethin gûş eyleyip Rüşdü dedi tarihini
Mustafa Paşa döğüp seyf ile aldı Çehrin’i

Nesr: Muhârebenin tafsîlâtı için Râşid Târihi’ne mürâcaat buyurula.
Padişâh-ı memâlik-güşâ hazretleri zorbâzû-yı himmet ve tedmîr ile 

Çehrin Kalesi’ni feth u teshîrden sonra vakt-i şitâyı Edirne’de geçirip 
badehû İstanbul’a tevcîh-i veche-i azîmetle Karışdıran, Çorlu, Çatalca 
havâlîlerinde birkaç gün sayd u şikâr tarîkıyla geşt ü güzâr etmek üzre 
rikâb-ı hümâyûn kaymakamı Kara İbrâhim Paşa’ya sâdır olan fermân-ı 
hümâyûnları mûcibince ber-vech-i ihtisâr 1090 senesi Muharreminde 
Edirne’den hareket buyurdular.

Nemçe ile zuhûru melhûz olan sefer mühimmâtının kusûru Edirne’de 
tetmîm ve tekmîl olunmak üzre 5 Zilkade 1091 hazret-i padişâh Dâvud 
Paşa sahrâsına mansûb otâğ-ı hümâyûnlarına alay-ı azîm ile nüzûl ederek 
ertesi gün dâire-i hümâyûnlarıyla esnâ-yı râhda sayd u şikâr etmek üzre 
alâ-vechi’l-ihtisâr Edirne cânibine hareket ve mâh-ı mezkûrün yirmi ikin-
ci günü Edirne’de sarây-ı hümâyûna muvâsalat buyurdular.

Hazret-i padişâh 1092 Saferinde Edirne’den nehzatla Dersaâdet’e va-
rınca yol üzerinde vâki mevâzi‘ ve menâzilde dâiye-i sayd u şikâr ile karar 
ederek mâh-ı mezbûrun yirmi birinci günü İstanbul’a vâsıl oldu.



 20. Yüzyıla Kadar Osmanlı Edi̇rne’si530

Sadrazam Merzifonî Mustafa Paşa dahi bazı umûr-ı mühimmenin 
temşiyeti için azîmet-i hümâyûndan sonra on dört gün kadar Edirne’de 
ârâm ederek Rebiulevvelin dördüncü günü Ordu-yı Hümâyûn ile 
İstanbul’a müteveccihen Edirne’den hareket eyledi.

Üngürüs Seferi Niyet-i Hayriyyesiyle İstanbul’dan Edirne’ye 
Teveccüh-i Hümâyûn Vukûu

Üngürüs cânibine sefer-i hümâyûn mukarrer olmakla hazret-i padişâh 
sayd u şikâr kasdıyla Çatalca ve Yapağıcı Çiftliği havâlîsinde birkaç gün geşt 
ü güzâr eylemek üzre alâ vechi’l-ihtisâr [s.263] Dâvud Paşa sahrâsından 
hareket ve badehû sadrazam ve bi’l-cümle ricâl-i dâire-i devlet ile 1093 
senesi Şabanı evâsıtında nehzatla tayy-i merâhil ederek Edirne’ye sâye-
endâz-ı iclâl u âtıfet buyurdular.

Edirne’den Nemçe Seferine Hareket-i Hümâyûn Vukûu

Nemçeli üzerine sefer-i hümâyûn tasmîm ve mühimmât-ı seferiyye 
tekmîl ve tetmîm olunmağın hazret-i padişâh Edirne kurbunda vâki Çu-
kurçayır sahrâsına nasb-ı hıyâm ve temşiyet-i bekâyâ-yı umûr-ı mehâmm 
için birkaç gün meks ü ârâm buyurduktan sonra 3 Rebiulâhir 1094 hamîs 
günü ale’s-sabâh hareket buyurup, kat‘-ı menâzil ve tayy-i merâhil ederek 
Filibe ve Sofya kasabalarında birer gün istirâhatle Cümâdilûlânın altıncı 
günü Belgrad sahrâsına nasb-ı livâ-yı şevket buyurdular.

Belgrad’a vusul çayır zamanına tesâdüf eylediğinden devâbb ü 
mevâşî çayıra salınmak ve zât-ı mülûkâneleri Belgrad’da meks ü ikâmetle 
Sadrazam Merzifonî Mustafa Paşa umûmen guzât-ı müslimîn ile a‘dâ-
yı dîn üzerine hareket ve tahrip ve teshîr-i bilâda sarf-ı himmet etmek 
üzere taraf-ı şehriyârîden serdâr-ı ekrem nasb ve tayin buyurulup livâ-yı 
saâdet-ihtivâ-yı Hazret-i Risâlet-penâhî kemâl-i tevkîr ü ta‘zîm ile de’b-i 
kadîm üzre yed-i emânet-i sipeh-dârîye teslim olundu. Serdâr-ı ekrem 
18 Cemâziyelevvel 1094’de sebt günü guzât-ı müslimîn ve kümmât-ı 
muvahhidîn ile Belgrad sahrâsından hareket edip Sava Nehri üzerinde 
memdûd olan köprüden Semlin sahrâsına ve oradan Osek sahrâsından 
nihâyet-i serhadd-i islâm olan İstoni Belgrad pîş-gâhındaki sahrâya nasb-ı 
hıyâm ve asker-i Tatar-ı sabâ-reftâr ile vürûdu muntazır olan Kırım Hanı 
Murad Giray Han’ın Ordu-yı Hümâyûn’a iltihâkı için birkaç gün meks ü 
ârâm eyledi. Kırım hânı ile Budin vâlisi İbrâhim Paşa Ordu-yı Hümâyûn’a 
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bi’l-vusûl hil‘atler ilbâsıyla Ordu-yı Hümâyûn İstoni Belgrad önünden 3 
Receb 1094’te tahrip ve teshîr-i bilâd-ı a‘dâya hareket ve azîmet eyledi.

Tahrîb ve Teshîr Olunan Bilâd-ı A‘dâ:

Raba Nehri’nin beri yakasında ve öte yakasında kırk dokuz adet kale ve 
palanga ve cezîre ve şehir ve varoş kimi harp ve kimi istîmân ile dâhil-i havze-i 
hükm-i sultân-ı muzaffer-cüyûş olup arz-ı itâate müsâraat edenleri Macar 
kralının vekillerine yarar kefiller verip izhâr-ı ihlâs ile canlarını halâs ettiler ve 
askerî olanlar Kurs kralı Tökeli İmre’nin askeri yanına koşulup ma‘an sefer-i 
hümâyûna me’mur edildi.

Nehr-i mezkûru geçmezden evvel feth u teshîr ve tahrip olunan kılâ‘ 
ve palangaların isimleri bunlardır:

Pesirem Kalesi, Tata Kalesi, Papa Kalesi, Tihon Palankası, Varon Pa-
lankası, Çomançe Palankası, Kestel Palankası, Şast Palankası, Deveci Pa-
lankası, Haşitak Palankası, Patoşhas Palankası, Karako Palankası, Şemunî 
[ ] Palankası, Şumluk Palankası, Vad Palankası, Vaşkovar Varoşu, 
Vaşadil Varoşu, Tapuca Varoşu, Samartin Kalesi.

Raba Nehri’ni geçtikten sonra tahrip ve teshîr olunanlar. Uvar Kalesi, 
Hamburg Kalesi, Uyvar şehri, Cezîre-i Rayça şehri, Rapa-i Kos Cezîresi. 
Bu iki cezîre birbirine karîb ve etrafı enhâr ile muhât ve içlerinde bî-hesâb 
palanka ve varoş ve köyler olup mecmûunu ve Deferho [ ] Suyu kena-
rında vâki Vata ve Marçon palankalarını Tatar askeri vurup yaktılar.

Ve bi’l-cümle ahâlî ve sükkânını zincîr-i seby ü istirkâka taktılar. Ve 
Ovar Kalesi’ne kasd-ı gâret ve hasâret ile gönderilen asâkir-i islâm dahi 
memerr ve maberlerinin cânib-i yesîrinde olan Yolada ve Yotlan ve Beğen-
deruk [ ] ve Diden ve Teşid [ ] ve Küla nâmında altı palankayı 
ve Layta Suyu’nun öte tarafında vâki Kice ve Keryok [ ] ve Azay-
ka [ ] ve Bendaşdurak [ ] ve Gata ve Rejeberk [ ] ve 
Herbelvekerb [ ] nâmında yedi [s.264] adet palankaları Tisa 
Suyu’nun kenarında vâki kimi hendek ve kimi şaranpolu Kışka [ ] 
ve Sahvardork [ ] ve Kartmat [ ] ve Berindork [ ] 
nâmında dört kale palankaları gâret-i emvâl ve zehâ’irinden sonra ihrâk ve 
nehr-i Esfet [ ] kenarında vâki gayet mamur ve âbâdân olan İnderof 

 ve Nejderof [ ] ve Kofancı [ ] ve Lartberk  
nâm şehrin bî-hisâb mâl-i ganâyimine zafer birle ahâlîsini seby ü istirkâk 
eylediler. Badehü metânet ve rasânetle müştehir olan Peç Kalesi’nin feth 
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u teshîrine azîmetle mâh-ı Recebin on dokuzuncu günü misli görülmedik 
sûrette gâyet müretteb ve muntazam alay ile kale altına varılıp pîş-gâhında 
nasb-ı râyet-i ferr ü şevket olundu ve guzât-ı müslimîn tarafından fevka’l-
me’mûl sa‘y ü gayret edildi idiyse de muhâsara altmış gün imtidâd etmiş ve 
Nemçe çâsârı bi’l-cümle milel-i Nasârâ krallarına elçiler gönderip dinleri-
nin sıyâneti için etrâf u eknâftan istimdâd ve melce’-i umûm-ı Nasârâ olan 
Rim Papa mübâşeretiyle [ ]11 mü’eddâsı üzre teklif-i icrâ-yı 
hükm-i ittihâd eylemiş idi.

Binâenaleyh cümleden evvel saltanat-ı seniyye ile evvelce akd-i 
peyvend-i müsâlemet eylemiş olan Leh kralının vaktiyle yed-i tasarru-
fundan nez‘ ve teshîr olunan Kamaniçe Kalesiyle Podolya ve Ukrayna 
vilâyetlerinin bu sırada ümîd-i istirdâdıyla Devlet-i Aliyye ile olan sulhu 
nakz ederek iktidârı mertebe asker i‘dâd ve a‘dâ-yı sâ’ire dahi kimi mal 
ve kimi ricâl ile imdad edip bunların yüzbin neferi mütecâviz oldukları 
halde mahall-i ma‘rekeye takarrub eylediklerini guzât-ı müslimîn istihbâr 
etmesiyle men ve defi tedârikine şurû olunmak bâbında istişâre edilerek 
iktizâ-yı hâlin îfâsına teşebbüs olunmuş ise de askerin ekserîsi düşmanın 
kesret ve şiddetle hücûmunu görmesiyle 20 Ramazan 1094 Ahad günü 
mahall-i muhârebeden girîzân ve telâş-ı hezîmetle etrâf u eknâfa perîşân 
olan asker-i İslâm üftân ü hîzân Yanık Kalesi altında birbirlerine iltihâk 
için üç gün ikâmetten sonra mâh-ı mezbûrun yirmi beşinci günü Budin 
sahrâsına nasb-ı hıyâm ile yirmi üç gün meks ü ârâm ve Budin Kalesiyle 
sâ’ir serhad kılâ‘ının levâzım ve mühimmâtı mümkün mertebe tertîb ve 
itmâm olunduktan sonra Şevvâlin on sekizinci günü Belgrad’a atf ü zimâm 
olundu. Bu muhârebenin tafsîlâtı için Râşid Tarihine mürâcaat buyurula.

Belgrad’dan Edirne Meştâsına Hareket-i Hümâyûn Vukû‘u

İnhizâm-ı asker-i İslâm Belgrad’da sem‘-i hümâyûna vâsıl ve bu 
haber-i muvahhişden derûn-ı mülûkânede melâl-i küllî hâsıl olup sene-i 
âtiyeye hemân şimdiden tedârik-i mühimmât ve levâzım için İstanbul 
veyahut Edirne taraflarında bulunmak lâzimeden idüği mülâhaza olun-
mağın serdârın Belgrad’a gelmesine bakılmayıp Edirne meştâsına azîmet-i 
hümâyûn tasmîm ve serdârın Belgrad’da kışlamak üzre vürûd eden telhîsine 
müsâadeyi mutazammın cevap yazılıp serdâr tarafına melhûz olan ikâbı 
imhâl ve kânûn-ı kadîm üzre bir mücevher tîğ irsâl buyuruldu.

11  Küfür tek millettir.
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Badehû hazret-i padişâh Şevvâl-i şerîfin yirminci günü Edirne 
meştâsına müteveccihen Belgrad’dan hareket ve evâsıt-ı Zi’lkadede Filibe 
sahrâsına ve evâ’il-i Zilhiccede Edirne’ye vusûl ve sarây-ı hümâyûnlarına 
nüzûl buyurdular.

Hazret-i padişâh berâ-yı sayd u şikâr ve birkaç eyyâm cilve-gâh-ı geşt 
ü güzârları olan Çorlu havâlîsinden avdetle 2 Rebulevvel 1097’de Edirne 
Sarayı’na muvâsalat buyurdular.

Süleyman Paşa’nın Üngürüs Seferine Serdâr-ı Ekrem Tayini ve 
Mühimmât Tedâriki

Bu sene-i mübârekede Üngürüs tarafına mukarrer olan sefer-i hümâ-
yûna serasker tayin olunmayıp bizzat Vezîrazam Süleyman Paşa azîmete 
memur ve serdâr-ı ekrem nasb olunduğuna binâen tedârik-i mühimmât-ı 
lâzımesine sa‘y-i mevfûr eyledi.

Mîrahûr Receb Ağa’ya Rikâb-ı Hümâyûn Kaymakamlığı Tevcîhi

Vezirazamın sefer-i hümâyûna azîmetinden sonra padişâhın İstanbul’a 
azîmetleri mukarrer ve rikâb-ı hümâyûnlarında bir kaymakam nasb ve tayin 
olunmak lâ-büdd olmakla Mîrahûr-ı Evvel Receb Ağa’nın sadr-ı sâbık İbrâhim 
Paşa’nın mîrîye emvâl ve eşyâsını zabtında sebk eden hizmeti mukâbelesinde 
Rebiulevvel gurresinde [s.265] rütbe-i vezâret ihsân ve  rikâb-ı hümâyûn kay-
makamlığıyla zâtına izâfeten mezîd-i kadr u şân oldu. Müşârun-ileyh Receb 
Paşa vâye-i rüşd ü şuûrdan mahrûm ve temşiyet-i umûr-ı dîvâniyeden iktidârı 
ma‘dûm olup kendisine muktezâsınca-yı hükm-i vezâreti tefhîm ve tarîk-ı 
râyet-i mesâlih-i ibâdı talîm için Vezirazam Süleyman Paşa kendisi sarayında 
mu‘tâd üzre dîvân ettikçe kaymakam-ı müşârun-ileyh dahi yanında oturmak 
üzre izin ve ruhsat ihsân olundu.

Emânât ehline tefvîz ve teslîm olunmak mûcib-i nass-ı kerîm olup 
vezâret gibi rütbe-i âliye vücûd-ı liyâkat ve istihkâka merhûn iken böy-
le zemîn ü âsumân bilmez devletliye öyle bir mansıb-ı âlî verildikten 
sonra tahsîl-i ehliyyet eylesin diye bu gûne tekellüfât irtikâb olunmak 
bu ana değin vukû bulmayıp bi’l-cümle erbâb-ı dîvân bu hâlet-i garîbe 
müşâhedesinden dem-beste ve hayrân oldular.

Masârif-i Seferiyye İçin Enderûn-ı Hümâyûn Hazînesinden   
Akçe İhsânı 

Masârif-i seferiyye için Enderûn-ı Hümâyûn hazînesinden iki bin 
kîse akçe ihsân buyurulup vezîria‘zam ve serdâr-ı ekrem meblağ-ı mezbûr 
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ile tedârik-i mühimmât-ı seferiyyeye bezl-i tâb ü tüvân ettikten sonra 
25 Cemâziyelevvel 1097’de serv-i tûbâ-hırâm-ı ravza-i İrem olan alem-i 
Resûl-i ekrem (Sallallâhü aleyhi vesellem) mürâ‘ât-ı âdâb ve tevkîr ü ta‘zîm 
ile yed-i sadâretlerine teslîm olunup yevm-i mezbûrda Edirne kurbunda 
vâki Kemâl Çayırı nâm fezâ-yı dil-ârâya nasb-ı hıyâm olundu.

İstanbul’a Azîmet-i Hümâyûn Vukû‘u

Padişâh hazretleri 28 Cemâziyelevvel 1097’de Edirne’den techîz-i 
râhile-i hareket ve Âsitâne-i Saâdet’e tevcîh-i veche-i azîmet buyurdular.

Ordu-yı Hümâyûn’un Üngürüs Seferine Hareketi

Sefer-i hümâyûna memur olan asâkir-i islâm cem olununcaya de-
ğin serdâr-ı ekrem Edirne kurbunda madrıb-ı hıyâm olan Kemâl Çayırı 
nâm fezâ-yı sebz-fâmda birkaç gün meks ü ârâm ettikten sonra bi’l-cümle 
cünûd-ı muvahhidîn ile hareket ve mütevekkilen ale’llâh Belgrad cânibine 
ref ‘-i râyet-i azîmet eylediler. [Tafsîlâtı Râşid Tarihindedir]

Ordu-yı Hümâyûn’un Edirne’ye Vusûlü

Vezîrazam-ı sâbık Siyâvuş Paşa Ordu-yı Hümâyûn ile 19 Zi’lhicce 
1098’de Edirne’ye dâhil ve Saray Meydanı’na nâzil olduklarında Ser-çeşme 
nâmıyla reis-i eşkıyâ-yı levendât olan Yeğen Osman Paşa İstanbul’a azîmet 
etmeyip Edirne’de meks ü ikâmet husûsunu murâd ve sadrazam hazretleri 
dahi bu maddede levendât ile  ittifâk ve ittihâd edip lâkin sâ’ir tavâ’if-i 
askeriyyeden zorba nâmına olan eşkıyâ-yı hod-gâm bi-eyyi-hâl İstanbul’a 
azîmet tarafını iltizâm ile Edirne’den bir gün mukaddem harekete kıyâm 
ve bu husûs için levendât tâifesiyle beynlerinde mün‘akid olan rişte-i ahd 
ü peymânı arza-i infisâm eylediler. 

Bu nizâ‘ ile aralarına tefrika-i husûmet düşüp ve her fırka zenbûr-vâr 
rü’esâlarının başlarına üşüp bu mertebe ref ‘-i livâ-yı bağy ü tuğyân olun-
duktan sonra fakat seferden icâleten avdet maddesiyle kâni olup revâc-
gâh-ı âmâlimiz olan İstanbul cânibine azîmetimize mâni‘ olmak isteyen 
levendât ile elbette mukâteleye ikdâm etmeliyiz diyerek kudûm-ı şekâvet 
ve udvân üzre kıyâm eylediler.

Vezîrazam Siyâvuş Paşa dahi levendât tâifesiyle ittifâk üzre Edirne’de 
meks ü ârâm etmeye âzim ve tavâif-i askeriyyeden muhâlefet edenler ile 
müdâfaaya câzim iken etbâ‘dan zorbalar ile nihânî müttehid ve müttefik 
olan bazı ricâl hayr-hâhlık yüzünden vezîria‘zamı iğfâl edip “Eslâfınız bu 
makûle mevâdda kesret tarafıyla muvâfakat ve ittihâd ede gelmişlerdir. Size 
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dahi münâsip olan budur ki levendât tâ’ifesinin bu husûsta olan hareketle-
rinden i‘râz ve umûmen sâir tavâ’if-i askeriyyenin dil-hâhları üzre İstanbul’a 
gitmek tarafını tercîh ile ayn-ı basîretinizi bî-hûde mücâdeleden iğmâz 
edesiz.” [s.266] diye tesvîl ve hâh-ı nâ-hâh sadrazamı evvelki re’yinden 
tahvîl etmeleriyle İstanbul’a harekete karar verip Solak Çeşmesi [İstanbul 
Caddesi’nde Hacılar Ezanı ile Hadım Ağa beyninde kâ’in bir çeşme olup 
1282 senesinde şose tarîkının ihdâs ve inşâsı esnâda hedm ve mahv edil-
miştir] mukâbilinde vâki fezâya nakl-i hıyâm ve Yeğen Osman Paşa dahi 
nâ-çâr kendisine tâbi‘ levendât ile ordudan hâric bir mahalde nasb-ı otâğ-ı 
ârâm eyledi.

Hazret-i Padişâhın Hal‘i İçin Ordu-yı Hümâyûn’dan Mahzar İrsâli

Ordu-yı Hümâyûn’da olanların kâffesinin tahrîk-i silsile-i fitne ve 
fesâddan netîce-i maksad ve merâmları mutlaka hal‘-ı cenâb-ı padişâh-ı 
enâm olmağın İstanbul’a duhûllerinden mukaddem husûs-ı mezkûrün 
husûlü için Solak Çeşmesi’nde iki gün ârâm ve Âsitâne’de olan bi’l-cümle 
ulemâ ve agavât ve eşrâf ve ocak ihtiyarlarına mahzarlarla murâdlarını i‘lâm 
edip her ocak ricâlinden ikişer adam tayin ve irsâl eylediler. Binâen-aleyh 
2 Muharrem 1099’da kaymakam Köprülü-zâde Mustafa Paşa’nın davet-
nâmeleri üzerine bi’l-cümle ulemâ ve erkân-ı devlet Ayasofya Câmii’nde 
bi’l-ictimâ mezkûr arz-ı mahzar kıraat olunduktan sonra ittifâk-ı âmme 
ile sarây-ı hümâyûna gidilip Sultân Mehmed’in küçük birâderleri Sultân 
Süleyman-ı Sânî taht-ı Osmânîye iclâs kılındı. Padişâh-ı mahlû‘, bade’l-hal‘ 
beş sene kadar kûşe-nişîn-i inzivâ olduktan sonra Edirne’de vefât etmiş 
ve naaşı İstanbul’a gönderilip Bahçekapısı’nda vâki vâlideleri türbesinde 
defn ettirilmiş idüği Netâyicü’l-Vukûât ve Râşid Tarihlerinde mezkûrdur.

Devlet-i Aliyye’nin Edirne’de Meks ü Ârâmı ve Sefer ve Hareketin 
Terki

İşbu 1099 senesinde gâh zorba nâmına olan eşkıyânın izâle ve ref ‘i 
ve gâh Belgrad taraflarında serasker bulunan Osman Paşa’nın nâ-şâyeste 
harekâtının def ‘i gâilesiyle Devlet-i Aliyye’ye ârız olan elem ve keder beş 
altı ay kadar vakit ve tedârik-i seferi heder edip gerek hazret-i padişâhın ve 
gerek serdâr-ı ekremin sefer-i hümâyûna azîmetlerine imkân olmadığından 
nâşî kışı Edirne’de geçirip mühimmât-ı seferiyye tedârik ve takvîm ve evvel-
bahârda hazret-i padişâhın sefer-i hümâyûna bizzât azîmet buyurmaları 
tasmîm olundu.
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Binâenaleyh Dersaâdet’ten hareketle tayy-i merâhil ve kat‘-ı menâzil 
ederek Havza kasabasına muvâsalat buyurdukları gün sene-i merkûme 
Şevvâlinin beşinci günü Nemçeli’nin Belgrad Kalesi’ne dâhil ve içinde 
mevcut bulunan guzât-ı müslimînin ekseri ser-menzel-i şehâdete vâsıl ol-
duğu ve Semendire Kalesi dahi askerden tehî olmakla onu dahi zabt ve 
intizâ‘ eylediği ahbâr-ı muvahhişesi sem‘-i hümâyûna resîde olmakla ertesi 
gün Edirne’ye atf-ı zimâm ve sâdır olan hatt-ı hümâyûn mûcibince şehre 
girilmeyip Edirne sahrâsında ârâm olundu.

Kırım hanının Edirne’ye Daveti İçin Hatt-ı Hümâyûn Sudûru

Nemçeli’nin Belgrad Kalesi’ne istîlâsı istihbâr olunması üzerine 
padişâhın bizzat sefere teveccühü takviye-i kulûb-ı askeriyye olacağı 
beyne’l-erkân tezekkür olunmakla ahvâl-i seferi istişâre için Kırım hânı 
Selîm Giray Hân’ın Edirne şehrine teşrîf eylemek üzre adam irsâl ve davetle-
ri için ısdâr-ı menşûr isti‘câl olunmuş idi. Hân-ı müşârun-ileyhin Edirne’ye 
takarrub eylediği haberi vürûd etmekle Edirne kurbunda Gülbaba nâm 
mevzide ziyâfet tertip olunup sâhib-i devlet hazretlerinin kethüdâları 
agavâtıyla bir konak ileride istikbâl ve alay ile Gülbaba’ya îsâl ettiklerinde 
sadrazam mahall-i mezbûrda iskibâline kıyâm ve semmur kürk ilbâsıyla 
ikrâm buyurdular. Taraf-ı şehriyârîden dahi mîrahûr ağa vesâtatıyla mü-
zeyyen ve mükemmel ihdâ buyurulan esb-i sabâ-reftâra süvâr ve sadrazam 
hazretleriyle hem-inân-ı izz ü vakâr olup beraberce şehre teşrîf buyurmakla 
sarây-ı sadrazamîde bir gece müsâferet tarîkı ile tevkîf ve ferdâsı günü te-
hiyye edilmiş olan konağa teklîf olundu.

[s.267] Sofya Cânibine Hareket-i Hümâyûn

Sultân Süleyman Hân-ı Sânî hazretleri Edirne sahrâsından hareket 
ve 8 Ramazan 1100’de Sofya sahrâsına muvâsalatla rüesâ-yı askerle bi’l-
müşâvere Sofya menzilinde birkaç gün ikâmetten sonra etrâf u eknâfı 
muhâfaza ile takayyüd olunmak istihsân ve bu re’y-ı nâ-münâsib ile 
mahall-i mezkûrda meks-i medîd fermân olundu.

Umûr-ı Seferiyye İçin Meclis-i Meşveret Akdi

Çünkü sadrazam kethüdâsı Çelebi Mehmed Kethüdâ Sofya sahrâsına 
vusûl bulup vâki olan hâlet-i muvahhişe Ordu-yı Hümâyûn ricâlinin 
sem‘-i ihtirâzlarına mevsûl oldukta herkes bu vâkıa-i fâika-i hâileden ser-
be-girîbân-ı fikr ü elem olup bi’l-cümle rüesâ-yı asker bu kâr-ı düşvârın 
ilâcı bâbında müşâvereye karar vermeleriyle ferdâsı gün Sadrazam Musta-
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fa Paşa ve Şeyhulislâm Debbâğ-zâde Mehmed Efendi ve tevkîî olan vezîr 
Elmas Mehmed Paşa ve nakîbü’l-eşrâf Cafer Efendi ve Anadolu kazaskeri 
Hekimbaşı-zâde Yahyâ Efendi ve yeniçeri ağası Koca Mahmûd Ağa ve ce-
beci ve topcubaşıları ve sipâh ve silâh-dâr ağaları vesâ’ir ocak ağaları a‘yân 
ve eşrâf Ordu-yı Hümâyûn’da otâğ-ı padişâhîye cem olup düşman-ı dîn 
müdâfaasının tedâriki husûsu müzâkere olundukta evvelâ ulemâ efendiler: 
“Padişâhlar âlemin rûhlarıdır. Hâlen oldukları mülk etrâfını bu mertebe 
düşman-ı dîn istîlâ etmiş iken münâsib olan şevketlü padişâhımızın dev-
let ve ikbâl ile bu mahalden Filibe tarafına doğru avdet ve serdâr-ı ekrem 
dahi asâkir-i islâm ile alem-i Fahru’l-Enâm (aleyhi efdalü’s-salât vesselâm)’ı 
alıp düşman-ı dîne karşı azîmet eylemektir” dediklerinde yeniçeri ağası 
Mahmûd Ağa yerinden kıyâm edip: “Efendiler! Sizler dahi bizimle beraber 
buyurursanız cümle ile adû-yı liâma karşı varalım” diye bir neticesiz cevap 
verdi. O esnâde Anadolu Kazaskeri Yahyâ Efendi ağâ-yı mûmâ-ileyhe hitâb 
edip: “Ağa! Bu nâs dört kısımdır. Bir kısmı reâyâ makûlesidir; ziraat ve 
hirâset ederler. Bir kısmı tüccârdır ticâret ederler. Ve bir kısmı dahi sizin 
gibi askerî tâ’ifesidir ki işleri hudûd-ı islâmiyyede olan fukarâ-i ra‘iyyeti 
hıfz u hirâset ve bilâd-ı islâmiyyeye müstevlî olan düşman-ı dîni def eyle-
mekdir. Ve bir kısmı dahi ulemâdır. Bizim işimiz dahi icrâ-yı ahkâm-ı şer‘-i 
kavîm-i Nebevî edip ibâdullâh üzerine zalemenin ta‘addîsini men‘ u def ve 
Allah’ın emrini tutmadıkları zaman muktezâ-yı şer‘-i kavîm üzre izâle ve 
ref ettirmeye ihtimâm etmektir.” diye redd-i kelâm eyledikte vezîr-i a‘zam 
Tekfurdağlı Mustafa Paşa’nın bu cevab mesmû‘u olunca “Pek ma‘kûldür, 
isâbet buyurdunuz. İnâyetli efendimiz devlet ü iclâl ile Filibe’ye doğru te-
veccüh buyursunlar. Bizler dahi mütevekkilen ale’l-meliki’l-mu‘în, asâkir-i 
muvahhidîn ile düşman-ı dîn üzerine varalım” diye cevab etmekle Fâtiha 
okunup def ‘-i meclis olundu. Kazasker Yahyâ Efendi’nin bi’l-bedâhe bu 
gûne kelâmından sadrazam bir miktar mütekeddir olup taşra vüzerâsından 
biri kaymakam nasb olunsa câiz ki bunlar ile ittifâk edip ol tarîk ile mühr-i 
vezâret âhara nakl eylesin diyerek kethüdâları Çelebi Mehmed Kethüdâ’yı 
kaymakam nasb etmek istedi. Ancak mûmâ-ileyhin kaymakam nasb 
olunması taraf-ı hümâyûndan tensîb edilmemiş iken bazı mukarribân-ı 
Enderûn-ı Hümâyûn berâ-yı hâtır-ı âsafî husûs-ı mezbûru istihsân ettik-
lerinden mâ‘adâ sancak-ı şerîfin teslim olunacağı gün vezîria‘zam rikâb-ı 
hümâyûna yüz sürdükte birçok ricâ ve niyâz etmekle kendisine serdâr-ı 
ekremlik ve kethüdâsı Çelebi Mehmed Ağa’ya kaymakamlık rütbeleri 
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ile tekrîm ve livâ-i Resûl-i Hudâ (aleyhi efdalü’t-tahâyâ) yed-i sadr-ı âliye 
teslîm olundu.

Edirne Tarafına Avdet-i Hümâyûn

Binâenaleyh hazret-i padişâh Edirne’ye avdet kasdıyla Filibe tarafına 
ric‘at ve serdâr-ı ekrem dahi Ordu-yı Hümâyûn’da bulunan asâkir-i mevcûde 
ile Niş tarafına azîmet eyledi. Hazret-i padişâh Filibe sahrâsına dâhil ve 
birkaç [s.268] gün Meriç nehrinin beri yakasında meks ü ârâm ile Gurre-i 
Muharrem 1101’de Edirne’ye vâsıl ve sarây-ı hümâyûn mukâbilinde olan 
fezâ-yı ferah-fezâda darb-ı hıyâm ve mukaddemâ Edirne’de kaymakam bı-
rakılan Vezîr Ali Paşa kaymakam-ı cedîd Çelebi Mehmed Paşa tarafından 
iştigâl olunmakla Filibe muhâfazasına ber-vech-i isti‘câl azîmetlerine ibrâm 
olundu.

Sadr-ı Âlînin Tebdîli İçin Erkân-ı Devletin Meşvereti

Devlet-i Aliyye’nin bu derecelerde perîşânlığa mübtelâ olması 
müdebbir-i umûr olanların kifâyetsizliğinden neş’et eylediği zâhir ü âşikâr 
olduğundan erkân-ı devlet bâ-emr-i hümâyûn Edirne’de akd-i encümen-i 
cemiyet edip bu derdin çaresi Sakız muhâfızı bulunan Köprülüoğlu Fâzıl 
Mustafa Paşa’nın sadârete getirilmesine ve rikâb-ı hümâyûn kaymakamlı-
ğının da Gelibolu muhâfızı Hazînedâr Ali Paşa’ya tevcîhine menût idüğini 
bâ-mazbata arz etmeleriyle hemân taraf-ı hümâyûn-ı şehr-yârîden Silâhşör 
Habeşî Süleyman Ağa vesâtatıyla ikisine dahi daveti müş‘ir hatt-ı hümâyûn 
ısdâr olunup alâ-sebîli’l-isti‘câl leylen irsâl olundu. Ali Paşa 24 Muharrem 
1101’de Edirne’ye vusûl ve ber-vech-i iş‘âr Şeyhulislâm Debbağ-zâde Meh-
med Efendi saâdet-hânelerine nüzûl edip şeyhulislâm efendi ile beraber 
Tekkekapısından sarây-ı hümâyûna dâhil ve dergâh-ı saltanata yüz sür-
mesiyle rikâb-ı hümâyûn kaymakamı olmak üzre iktisâ-i hil‘at-i semmûr 
saâdetine nâil oldu. O gece derûn-ı şehirde Sinan Paşa sarayında istirâhat 
ve ferdâsı otâğ-ı hümâyûn mukâbilinde mansub otâğ-ı kaymakamîye 
azîmetle selefi Çelebi Mehmed Paşa’yı davet ve uhdesine Niğbolu sancağı 
tevcîhiyle ilbâs-ı hil‘at eyleyip kapısı halkıyla Ordu-yı Hümâyûn’dan hâric 
bir mahalde birkaç gün tedârik görmek üzre me’zûnen nasb-ı hıyâm eyledi.

Sadr-ı Sâbık Tekfurdağlı Mustafa Paşa’nın Malkara Kasabasına Nefyi

Sadr-ı sâbık Mustafa Paşa etbâıyla Sofya’dan kalkıp mütekâ‘iden 
Malkara’da oturmak ve Ordu-yı Hümâyûn’da olan asâkir-i islâm üzerine 
Dergâh-ı Âlî yeniçeri ağası olan Koca Mahmûd Ağa serasker olmak üzre 
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sancâk-ı şerîf yedine teslim ve kendisine rütbe-i vezâret ihsân olundu. Ve 
iktizâ-yı hâle göre temşiyet-i umûra himmet eylemesi bâbında sâdır olan 
hatt-ı hümâyûnu mustashiben kethüdâ-yı bevvâbîn-i şehriyârî Hasan Ağa 
gönderildi.

 Sadr-ı Cedîdin Edirne’ye Vusûlü

Vezîrazam Köprülü-zâde Mustafa Paşa’nın 27 Muharrem 1101’de 
Edirne şehrine dühûlleri tahakkuk etmekle şeyhulislâm Mehmed Efen-
di ve rikâb-ı hümâyûn kaymakamı Ali Paşa ve muallim-i sultânî ve sad-
reyn efendiler ve nakîbü’l-eşrâf efendi ve Edirne kadısı Ebussuûd Efendi-
zâde Mustafa Efendi ve Edirne şehrinde sâkin olan mevâlî-i izâm ve 
müderrisîn-i kirâm vesâ’ir erbâb-ı dîvân ve a‘yân ve erkân-ı devlet Solak 
Çeşmesi nâm mahalde istikbâl eylediler. Ve müretteb alay ile kaymakam 
paşanın otağına nüzûl edip huzûr-ı hümâyûna davet ve yed-i kifâyetlerine 
mühr-i sadâret teslîm olunduktan sonra derûn-ı şehirde vezîria‘zamlara 
mahsûs olan saraya gelip sahrâda olan çadırlar kaldırılarak herkesin Edir-
ne kışlağına girmesini irâde buyurdular.

Sadr-ı Sâbık Etbâ‘ının İhzâr ve Hapsi

Sadr-ı sâbıkın müteallikâtından tezkireci Ahmed Efendi ve vekîlharc 
Ali Ağa ve devât-dârı zamân-ı sadâretinde umûr-ı azîmeye cesâret ile nâm-
dâr zuhûr ve beyne’n-nâs bazı etvâr-ı sefîhâne ile meşhûr olduklarından 
bâ-fermân-ı âlî cümlesi zindana konulup ve yedlerinde bulunan nükûd 
ve eşyâ kâmilen alındıktan sonra Ahmed Efendi ile vekilharc Ali Ağa 
arza-i şemşîr kahr u tedmîr kılındı. Ve vezîr-i müşârun-ileyh zamânında 
şöhret-yâb-ı nâm ü şân olan Rûznâmçe-i Evvel Süleyman Efendi-zâde 
Mustafa Efendi ve Küfrî Ahmed Efendi Sofya’dan ihzâr olunup giriftâr-ı 
bend ve idbâr olunduklarından sonra Mustafa Efendi yüz elli kîse miktarı 
akçe musâderesiyle zindandan halâs olup Küfrî Ahmed Efendi Üçşerefeli 
önünde idâm olundu.

[s.269] Asker-i İslâmın Sancak-ı Şerîf ile  Edirne’den Avdeti

Mora’da serasker olan Koca Halil Paşa Arnavud askeriyle Üsküp 
sahrâsına gelerek 4 Şevvâl 1101’de Kırım hânı Hacı Selim Giray Hân 
ile mülâkât edip yevm-i mezbûrda taraf-ı saltanat-ı seniyyeden mahsûs 
adam gelip mukaddemâ serasker ve yeniçeri ağası olan Koca Mahmûd 
Paşa vatan-ı aslîsi olan Üsküp’te kışlayıp ol tarafları hıfz u hirâset eyle-
mek ve sancak-ı şerîfi Elmas Mehmed Paşa ve sipâh ve silâh-dâr vesâ’ir 
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ocak halkına teslim edip bir gün evvel Edirne’ye gelinmek bâbında hatt-ı 
hümâyûn sâdır ve Selim Giray Hân’a dahi yanında mevcut bulunan Ru-
meli ve Arnavud ve Tatar askeri vesâ’ir cünûd-ı muvahhidîn ile ol taraf-
larda olan düşmandan ahz-ı intikâma sa‘y ü himmet eyledikten sonra 
Edirne’yi teşrîfleri için başkaca hatt-ı hümâyûn vârid olmakla Serasker 
Koca Mahmûd Paşa Üsküp’ten kalkıp İştip’e dâhil oldukta sancak-ı şerîfi 
Elmas Mehmed Paşa’ya teslim ve kendisi İştip’te ol tarafları muhâfaza için 
kalıp Elmas Mehmed Paşa sancak-ı şerîf ve sâ’ir ocak ağaları ve erbâb-ı 
dîvân ile Siroz tarafından Edirne’ye avdet ve Kırım hanıyla Halil Paşa 
Kaçanik Boğazı’nda müctemi‘ olan düşmanın üzerine varmaya azîmet 
eylediler.  Kaleye vusûllerinde düşman üç gün cenk ve müdâfaaya kâdir 
olmayıp istîmân ve iki gün mühlet ile kaleyi teslîm etmek üzre iken, Ko-
sova sahrâsına bin kadar Nemçeli gelip, kaledeki düşmanı haberdâr et-
mek için birkaç top atmalarıyla isîmân talebinde olan düşman kendilerine 
imdâda geldiğine i‘timâd ile kal‘ayı teslîmden imtinâ sûretini göstermele-
riyle hân-ı kâr-dân Halil Paşa’yı kale altında bırakıp kendileri asker-i Ta-
tar ile sürat ü ılgâr ve gelen Nemçeli’nin taburlarını karşıladıktan sonra 
Halil Paşa’yı yanına davet ve cümlesini dûçâr-ı pençe-i hezîmet eylediler. 
Badehü Kaçanik Kalesi altına nasb-ı a‘lâm-ı nusret eylediklerinde mü-
tehassın olan düşman tekrar irsâl-i peyâm-ı istîmân eylemeleriyle içinde 
olan Nemçeliler’le Macarlılar’ın canlarına emân verilip haydud eşkıyâsı 
umûmen arza-i şîr-i şemşîr-i istîsâl kılındı. Badehû Pirizrin ve Piriştine 
kasabalarıyla Noveborde Kalesi’ni dest-i a‘dâdan tahlîs eyledi.

Selîm Giray’ın Edirne Cânibine Avdeti

Gazavât-ı mebrûre ve mezkûre vukûundan sonra mevsim-i şitâ eriş-
mekle fî-mâ-ba‘d düşmanın bir tarafa seyr ü hareketi düşvâr olduğundan 
Koca Halil Paşa bir miktar Tatar askeriyle Manastır ve ol havâlide kışla-
mak üzre karar verilip ve Kalgay Sultân ile asâkir-i Tatar Kırım cânibine 
azîmete murahhas oldular. Cânib-i şehriyârîden vâki olan davet üzerine 
Selim Giray Hân dahi  Edirne cânibine azîmet buyurdular. 1101 senesi 
Rebiulevveli evâhirinde Edirne şehri kurbunda vâki Akpınar nâm mahal-
le geldiklerinde sadrazam kethüdâsı cümle agavât ile ber-mu‘tâd istikbâl 
eylediler. Ol mahalde nasb olunan sâyebânda sadrazamla mülâkî olup 
it‘âm-ı taâmdan sonra bir sevb-i semmur kürk ilbâsıyla tevkîr ü ikrâm ve 
bir müzeyyen ve mükemmel şeb-dîz ihdâsıyla tevfiye-i hakk-ı ihtirâm olu-
nup sadrazamla hem-inân şehr-i Edirne’ye dâhil ve cenâb-ı hânîlerine ferş 
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olunan sarây-ı mahsûsa nâzil oldular. Birkaç gün sonra huzûr-ı hümâyûna 
davet olunup serâsere dûhte post-ı semmûr ilbâs ve iksâ ve bir rahş-ı 
tîz-reftâr ihdâsıyla mükerrem olup evân-ı şitâyı Edirne şehrinde geçir-
mek üzre Timurtaş’da vâki Kara Mustafa Paşa Sarayı döşenip levâzım ve 
mühimmâtları taraf-ı mîrîden tayin ve tertip olundu.

Dârussaâde Ağası Kâtibi Mehmed Efendi’nin İ‘dâmı

Dârussaâdeti’ş-şerîfe ağası el-Hâc Mustafa Ağa’nın yazıcılığı hizme-
tinde bulunup Haremeyn muhâsebeciliği ile taşra çıkan Sarı Mehmed 
Efendi hakkında bazı kimse sadrazama birtakım [s.270] kelimât-ı nâ-
şâyeste îrâd etmeleriyle Üçşerefeli Câmii önünde ber-dâr kılınıp eşyâsı 
taraf-ı mîrîden füruht olundu.

Sadrazam Köprülü-zâde Mustafa Paşa’nın Sefer-i Hümâyûna Azîmeti

Sadrazam hazretleri düşmandan gereği gibi ahz-ı intikâma (müsta‘înen 
bi’llâhi teâlâ) azm ve niyyet edip reh-nümûnî-i ikbâl ve bedreka-i tâli‘-i 
huceste-fâl olan Livâ-i Resûl-i Hazret-i Muhtâr (Sallallâhü teâlâ aleyhi 
vesellem)’i yed-i müeyyedlerine teslim ve Hazînedâr Ali Paşa dahi rikâb-ı 
şehriyârîde sadâret-i uzmâ kaymakamlığıyla tekrîm olunduktan sonra 1101 
senesi Şevvâl evâsıtında Edirne’den hareket ve zi’lkadenin üçüncü günü Şe-
hirköy Kalesi kurbunda olan sahrâya darb-ı sürâdikât-ı satvet buyurdular. 
Şehirköy Kalesi muhâsaraya alınarak içindeki düşman istîmân ile kaleyi 
teslîm eyledi. Badehû Mûsa Paşa Palankası zabt edilerek mâh-ı mezkûrün 
dokuzuncu günü Ordu-yı Hümâyûn ile Niş sahrâsına muvâsalatla Kara-
man eyâleti mutasarrıfı Dursun Paşa refâkatiyle i‘zâm kılınan fırka-i aske-
riyye tarafından Vidin Kalesi ve taraf-ı serdâr-ı ekremîden bi’l-muhâsara 
istîmânen Niş Kalesi bade’l-feth hulûl-i şitâya bakılmayarak tayy-i merâhil 
ve kat‘-i menâzil ile Semendire cihetine atf-ı zimâm edilip o sene Zilhic-
cesinin yirmi beşinci günü onun dahi fethi müyesser oldu. Belgrad Kalesi 
dahi 9 Muharrem 1102’de ehad günü harben teshîr edildi.

İstanbul’a Hareket-i Hümâyûn Vukû‘u

Sultân Süleyman Hân-ı Sânî hazretleri 10 Safer 1102’de Edirne’den 
hareket ve İstanbul’a tevcîh-i veche-i azîmetle bir müddet ikâmetten son-
ra serdâr-ı ekrem ve vükelâ-yı devlet Ordu-yı Hümâyûn ile Dâvud Paşa 
sahrâsından Edirne’ye tahrîk-i rikâb avdetle tayy-i menâzil ve kat‘-ı merâhil 
ederek Edirne’ye vusûl ve derûn-ı şehirde vâki sarây-ı hümâyûna dühûl 
[araba kervânsaray olması muhtemeldir] ve serdâr-ı ekrem dahi sefer-i 
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hümâyûna memur olan guzât-ı islâm ile Saray Ovası’nda darb olunan otağa 
nüzûl buyurdular. Sefere memur olan vüzerâ ve ümerâ vesâ’ir asâkir Edirne 
sahrâsında birkaç gün meks ü karar ettikten sonra Belgrad tarafına doğru 
azîmet eylediler.

Sultân Süleyman Hân-ı Sânî’nin Edirne’de İrtihâli ve   
Sultân Ahmed Hân-ı Sânî Hazretlerinin Cülûsları

Sultân Süleyman hazretleri henüz İstanbul’da iken münharifü’l-
mizâc ve hulûl-ı ecel-i mev‘ûddan nâşi illetleri dermânde-i kabûl-i devâ 
vü ilâc olup 26 Ramazan 1102’de bu tengnâ-yı fânîden füshat-sarây-ı 
câvidânîye intikâl buyurdular. Nevbet-i saltanat ve temşiyet-i umûr-ı devlet 
hudâvendigâ[r]-ı mebrûrun birâder-i kihterleri Sultân Ahmed Hân-ı Sânî 
hazretlerine intikâl etmekle şeyhulislâm Feyzullâh Efendi ve kaymakam 
Ali Paşa ve nişancı Elmas Mehmed Paşa ve nakîbü’l-eşrâf ve kazasker efen-
diler vesâ’ir erkân-ı devlet sarây-ı hümâyûna azîmetle mu‘tâd-ı kadîm üzre 
kemâl-i âdâb ü tekrîm ile takbîl-i dest-i bey’at ve tebrîk-i câh-ı saltanat ey-
lediler. Badehü hudâvendigâr-ı mebrûr Sultân Süleyman Hân merhûmun 
naaşı İstanbul’a gönderildi.

Taklîd-i Seyf-i Mülûkâne İçin Eski Câmi-i Şerîfe   
Teşrîf-i Hümâyûn Vukûu

17 Şevvâl 1102 Cuma günü Edirne’de Eski Câmi-i Şerîfi alay ile teşrîf 
buyurup âdet-i hasene-i devlet üzre Nakîb Seyyid Ali Efendi mübâşeretiyle 
miyân-ı hamiyyetlerine seyf-i âlem-gîr-i mülûkâne taklîd ve elsine-i 
huzzârdan zât-ı hümâyûnlarına isticlâb-ı duâ-yı nasr ve te’bîd olundu.

Asker-i İslâm ile Livâ-i Fahru’l-Enâm’ın Edirne’ye Vusûlü

Asâkir-i islâm ve Livâ-i Fahru’l-Enâm (aleyhi efdalü’s-salâti vesselâm) 
ile ber-mûceb-i hatt-ı hümâyûn Belgrad’dan Edirne’ye sarf-ı zimâm eden ye-
niçeri ağası Eğinli Mehmed Ağa 18 Rebiulevvel 1103 senesinde Edirne’ye 
vâsıl olup sancak-ı şerîf mu‘tâd üzre yed-i hümâyûna teslim olundu.

Vefret-i Mâl Töhmetiyle Sâhib-i Ayâr Mustafa’nın Katli

Frenk tâifesinden mukaddemâ islâma gelip sâhib-i ayâr olan [s.271] 
Mustafa Ağa’nın hizmeti pesendîde olmuş iken kendisinde vâfir mal olmak 
üzre iştihârı belâ-yı ser-i felâket-medâr olup ve bir bahâne ile getirtilip Edir-
ne şehrinde katl ve tenkîl ve yüz sekiz kîse nukûd ve iki yüz kîse zimemi ve 
bir miktar cevâhiri taraf-ı mîrîden zabt ve tahsîl edildi.
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Mekke-i Mükerreme Şerîfi Sa‘d’a Hama ve Humus Sancaklarının 
Tevcîhi

Mukaddemâ Mekke-i Mükerreme şerîfi olan Sa‘d Vize ve Kırkkilise 
sancaklarına mutasarrıf iken 1103 senesinde Edirne’ye davet ve Hama ve 
Humus sancaklarıyla mültefit olup mahalline gönderildi.

Acem Şâhı Cânibinden Sefîr Vürûdu

Cülûs-ı hümâyûn tebrîki için Acem şâhı tarafından Gence hâkimi 
Kelb Ali elçi tayin kılınarak Âsitâne-i Saâdet’e vâsıl ve taraf-ı şehriyârîden 
mazmûn-ı izin ve ruhsatı müştemil sâdır olan fermân-ı hümâyûn mûcibince 
Edirne’ye dâhil olup muktezâ-yı nâmûs-ı saltanat üzre hâne ve levâzım 
ve mühimmât tedâriki tertip ve birkaç defa ziyâfetler ve envâ‘-ı lûtf ve 
ikrâm ile tatyîb olunduktan sonra 8 Cemâziyelâhir 1103’de pâye-i serîr-i 
şehriyârîye yüz sürüp nâmesini teslim ve getirdiği bir fil ve beş re’s vilâyet-i 
Acem’e mahsûs çapkun bargir ve kırk beş adet üştür-i Acem ve bir mü-
cevher kaftan ve bir murassa kılıç vesâir hediyelerini arz ve takdim eyledi.

Dârussaâde Ağası İsmâil Ağa’nın Azli

Vezîriazam Ali Paşa rikâb-ı hümâyûna arz ve inhâ eylediği bazı 
ahvâlde müsâade-i hümâyûn zuhûr ve taraf-ı şehriyârîden kendisine 
muâmele-i itimâd-ı küllî sudûr etmediğini dârussaâde ağası İsmâil Ağa’dan 
bilip huzûr-ı hümâyûndan tard u ib‘âd olunmasını murâd ve bu husûsda 
Şeyhulislâm Ali Efendi ile ittihâd ve ittifâk ederek 7 Receb 1103’de sad-
razamla şeyhulislâm huzûr-ı şehriyârîye müsûl ve biraz mükâleme-i ha-
fiyyeden sonra maksadlarını makrûn-ı husûl eylediler. Dârussaâde ağalı-
ğı hazînedâr-ı şehriyârî Nezir Ağa’ya tevcîh buyurulup selefi İsmâil Ağa 
Mısr-ı Kahire’ye tesyîr olundu.

Vezîrazam Ali Paşa’dan Mühr-i Hümâyûnun İstirdâdı

Sadrazam Ali Paşa azl ettirdiği dârussaâde ağası İsmâil Ağa’yı hemân 
saraydan ihrâc ve gönderilen arabaya irkâben İstanbul’a i‘zâm eylemek 
üzre bostancıbaşı Ali Ağa’ya beyaz üstüne bir müekked ferman ısdâr et-
mekle bostancıbaşı dahi arabayı sarây-ı hümâyûna ve fermânı dârussaâde 
ağâ-yı lâhıkı Nezir Ağa’ya getirip ifâde-i hâl eyledikte ma‘zûl ağalar araba 
ile gitmek kânûn değildir diyerek cevâb-ı imtinâ‘ ile bostancıbaşıyı iâde 
etmiş ise de araba sarây-ı hümâyûnda kalmakla ibtidâ-i zuhûr-ı Devlet-i 
Osmâniyye’den bu vakte gelince harem-i hümâyûn hademesi için sarây-ı 
hümâyûna taşradan ferman ve araba gönderildiği bir tarihte vâki‘ olmadı-
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ğından müşârun-ileyh Nezîr Ağa ve sâir arz ağaları müte’ellim ve isti‘câb 
ve bu keyfiyyeti sem‘-i hümâyûna ilkâ ile hazret-i padişâhı iğdâb etmele-
riyle vezîria‘zam der-akab Has Oda’ya davet ve yedinden istirdâd-ı mühr-i 
vezâret olunarak kapı arasında haps ve tezlîl olunduktan sonra 
Beyt Hâfirü’l-bi’ri fî tarîki ahîhi

Vâkı‘un-fîhi lâ muhâlete fihi12

Nesr: mısdâkınca bir gün evvelce azl ettirdiği İsmâil Ağa için sarây-ı 
hümâyûna gönderdiği arabaya süvâr ve Rodos Cezîresi’ne nefy olunmak 
üzre hatt-ı hümâyûn ısdâr olundu. [Müşârun-ileyhe Arabacı Ali Paşa de-
nilmesi bundan nâşî idüğini Edirneli İbrâhim Nazîrâ Efendi târihçesinde 
tasrîh etmiştir] ve mâlik olduğu nükûd ve eşyâsı taraf-ı mirîden zabt olun-
mak fermân olunup bin ikiyüz kîse nükûdu ve cevâhir ve sîm evânî ve emti‘a 
ve eşya ve deve ve katır ve Edirne şehrinde olan hânesi ve civâr-ı şehirde 
vâki Buçuktepe nâm mahaldeki bahçesi gibi üçyüz kîselik emlâk ve emvâl-i 
mevcûdesi [s.272] mîrî için ahz u kabz olunmuştur. Ve mesned-i sadârete 
Diyarbakır vâlisi Hacı Ali Paşa davet olunup mühr-i vezâret silâhşör-i 
şehriyârî Beşîr Ağa ile kendisine irsâl olundu. Vürûduna değin sadâret-i 
uzmâ kaymakamlığı rikâb-ı hümâyûn kaymakamı firârî karındaşı Vezîr 
Ali Paşa’ya ihsân ve vezîr-i ma‘zûl kethüdâsı İbrâhim Ağa’nın mâ-meleki 
dahi taraf-ı mîrî için kabz olunmak fermân olundu.

Kurs Kralının Edirne’ye Vürûdu

Kurs kralı Tökeli İmre [Orta Macar kralı da derler] Edirne şehrine 
gelip rikâb-ı hümâyûn-ı mülûkâneye yüz sürmeyi istîzân etmekle Has Oda 
pîş-gâhında bir çerge kurulup kral-ı müşârun-ileyh çehre-sâ-yı huzûr-ı 
hümâyûn oldukta avâtıf-ı aliyye-i mülûkâneden ber-mu‘tâd serâsere kaplı 
semmur nîm hil‘at ilbâs ve bir topuz ihsân olundu.

Sadr-ı Cedîd Hacı Ali Paşa’nın Edirne’ye Vüsûlu

Evvelce davet olunan Diyarbakır vâlisi Hacı Ali Paşa 9 Şaban 1103 
Sülâsa günü mahrûse-i Edirne’ye muvâsalat etmekle a‘yân ve eşrâf ve 
erkân-ı sâdât ve ahâlî-i dîvân Solak Çeşmesi’nde istikbâl ve alay ile sadra-
zamlara mahsûs olan saraya îsâl eylediler. Ba‘de’z-zuhr sarây-ı hümâyûna 
davet ve Has Oda’da rikâb-ı hümâyûna yüz sürdükten sonra dûş-ı 
liyâkatına ber-mu‘tâd sâde ve semmura kaplı iki hil‘at-i fâhire ilbâs ve 
mesned-i vâlâ-yı sadâret-i uzmâya iclâs olundu.

12  Kardeşinin yolu üzerinde kuyu kazan kişi mutlaka o kuyuya kendisi düşer.
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Nâme-i Hümâyûnun Huzûr-ı Padişâhîde Acem Elçisine Teslîmi

Tebrîk-i cülûs-ı hümâyûn için evvelce gelen Acem elçisi Kelb Ali Han 
avdet için istîzân eyledikte Acem şâhına tahrîr olunan nâme-i hümâyûn 
huzûr-ı padişâhîde teslîm olunmak de’b-i kadîm olmağın Edirne sarayı 
kasırlarından Nehr-i Tunca kenarında Terâzi Kasrı nâm mevzide bir çerge 
nasb, 13 Ramazan 1103 günü misâfir olduğu konaktan alay ile getirilip 
sadrazam delâletiyle rikâb-ı hümâyûna yüz sürdükte ibtidâ sadrazam pa-
şayı ilbâs-ı hil‘at-ı fâhire ile teşrîf ve akablarınca elçî-i mûmâ-ileyhi semmur 
kürk ilbâsıyla taltîf buyurduklarından sonra avâtıf-ı aliyye-i mülûkâneden 
kendüye harc-ı râh olmak üzre on iki bin beş yüz guruş ve etbâı için dahi 
beş bin beş yüz guruş ve beraber gelen tahvîl-dâra beş bin guruş ve onun 
etbâına dahi iki bin guruş ki mecmûuna yirmi beş bin guruş atiyye ihsân 
ve memleketine azîmetine ruhsat verilmek fermân buyuruldu.

Vezîrazam ve Serdâr-ı Ekrem Hacı Ali Paşa’nın Belgrad Cânibine 
Azîmeti

Vezîria‘zam el-Hâc Ali Paşa livâ-i saâdet-ihtivâ-i Hazret-i Risâlet-
penâhîyi yed-i emânetlerine teslim alarak Edirne şahrine vusûllerinin elli 
altıncı gününe değin kâffe-i mühimmât ve tedârikâtı ikmâl ederek şeref-
sâdır olan fermân-ı hümâyûn mûcibince 15 Şevvâl 1103 günü kâffe-i 
asâkir-i zafer-meâsir ile Edirne sahrâsından hareket ve Belgrad-ı dâru’l-
cihâda azîmet eyledi. Belgrad Kalesini tamir ile gereği gibi metânet ve 
eyyâm-ı şitâ hulûlüne mebnî askere avdete ruhsat verip kalede mikdâr-ı 
kâî asker bırakarak emr-i muhâfazasını Vezîr Cafer Paşa’ya havâle ve Te-
meşvar Kalesi’nin iktizâ eden tamirâtı muhâfızı Topal Osman Paşa’ya 
tefvîz buyurulup rûz-ı kasımdan on gün sonra 2 Rebiulâhir 1104 
günü Belgrad’dan hareket ve dâru’s-saltanat Edirne’ye avdet olundu. Ve 
musâderesi irâde buyurulan Cânib Ahmed Efendi’yi tesâhubünden nâşi 
azl edilip mühr-i vezâret Bıyıklı Mustafa Paşa’ya verildi.

İrtihâl-i Sultân Mehmed Hân-ı Gâzi (Rahmetu’llâhi aleyh)

Sultân Mehmed Hân-ı Râbi hazretleri bade’l-hal‘ beş sene mikta-
rı kûşe-i uzlette karar ve işbu müddet-i penç-sâlede hayatlarını endûh-ı 
firâk-ı tâc ü taht ile imrâr üzre iken rebîu’lâhirin sekizinci günü hulûl-i 
ecel-i mev‘ûduyla âzim-i nüzhet-sarây-ı ılliyyîn olup naaş-ı mübârekleri 
İstanbul’a nakl edildi.
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[s.273] Serdâr-ı Ekremin Akpınar’a Darb-ı Hıyâm ile Tertîb-i Umûr-ı 
Seferiyyeye İhtimâmı

Musammam ve mukarrer olan sefer-i hümâyûna hareket hengâmı 
hulûl etmeğin otâğ-ı serdâr-ı ekrem vesâir hıyâm-ı asâkir-i islâm Akpınar 
sarây-ı hümâyûnu pîş-gâhına ihrâc olundu.

Özbek Elçisinin Edirne’ye Vürûdu

Özbek hanı Muhammed Bahâdır Hân tarafından elçilik ile gelen ka-
zaskerlerine Timurtaş nâm mahalde ihzâr olunan konağın ferş ü bisât ve 
levâzım-ı sâiresi tertip ve lâyıkı vechile riâyet ve ikrâm ile tatyîb olunduk-
tan sonra rikâb-ı kâm-yâba vaz‘-ı nâsıye-i tekrîm ve nâme ve hedâyâsını 
arz ve takdîm edip kendisi ve etbâ‘ı hila‘-ı fâhire ilbâsıyla mazhar-ı ikrâm-ı 
azîm oldu.

Serdâr-ı Ekremin Erdel Seferi Niyetiyle Ruscuk Tarafına  
Azîmet ve Avdeti

Etrâf-ı Memâlik-i Mahrûse’de sefer-i hümâyûna memur olan asker 
fevc fevç Edirne sahrâsına cem olup vakt-i hareket ve azimet hulûl etmek-
le livâ-i saâdet-ihtivâ-i Hazret-i Risâlet-penâhî yed-i müeyyed-i padişâhî 
ile sadrazam ve serdâr-ı ekrem Mustafa Paşa’nın dest-i zafer-peyvestlerine 
teslim olunduktan sonra umum Ordu-yı Hümâyûn ile 2 Zilkade 1104 
Pazartesi günü Erdel cihetine müteveccihen Edirne’den hareket eyledi-
ler. Tayy-i merâhil ile Rusçuk sahrâsına nüzûllerinde Ordu-yı Hümâyûn’a 
iltihât etmek üzre Rusçuk karşısında Eflak yakasına gelerek beri tarafa 
ubûr etmek üzre olduğu istihbâr olunan Kırım Hanı Hacı Selim Giray 
Hân’ı Karaman eyâleti mutasarrıfı Çerkes İbrâhim Paşa taraf-ı serdâr-ı 
ekremîden aldığı emr üzerine ihtifâlât-ı fâika ile istikbâl eyledi. Çend 
gün sonra Selim Giray Hân Rusçuk’dan Yerköy’e ubûr edip birkaç gün 
mürûrunda Eflâk voyvodası dahi gelerek serdâr-ı ekremle bade’l-mülâkât 
aldığı talimât mûcibince iktizâ-yı hâle mübâderet etmek üzre avdet eyledi. 
Bir müddet sonra serdâr-ı ekrem dahi Ordu-yı Hümâyûn ile Tutrakan’dan 
karşı Eflâk yakasına güzâr ve Olenitce [ ] nâm mahalde nasb-ı 
hıyâm-ı karar eyledi. Erdel tarafına hareket olunmak üzre iken Belgrad 
muhâfızı Cafer Paşa tarafından arz ve ahâlî tarafından mahzarlar gelip 
Nemçeli’nin serdârı Çender kumandasında yüz binden mütecâviz asker 
Belgrad‘ın cânib-i eyserinde vâki Çingene Adası’ndan ale’l-gafle kurduğu 
köprüden Belgrad yakasına ubûr ile mahall-i mezkûrun Tuna tarafında 
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vâki ve Vişnice nâm karyeye karîb Kayaburnu denilen mahalle varınca 
ki Belgrad Kalesi’nden atılan topların gülleleri yetişmek kâbil olmayacak 
mesâfede arîz ve amîk hendekler ve etrafına içi toprakla memlû çitler yap-
makla harbe mübâşeret edeceği nümâyân olduğundan bahisle istimdâd 
edilmiş olmasıyla bade’l-müşâvere Erdel tarafını terkle imdada gidilmesi 
tercih edilmekle Belgrad cihetine tevcîh-i veche-i azîmet ve muvâsalatla 
tecâvüz etmiş olan Nemçeli’ye hakkıyla haddini bildirdikten ve Belgrad 
Kalesi’nin tamirâtını ve sâir levâzımını ikmâl eyledikten sonra umum 
Ordu-yı Hümâyûn ile Gurre-i Rebiulevvel 1105’te Edirne’ye mütevec-
cihen Belgrad’dan hareketle Sofya tarîkıyla tayy-i merâhil ederek Cisr-i 
Mustafa Paşa’ya nasb-ı hıyâm ve ertesi gün ki Rebîu’lâhirin gurresidir 
oradan nehzatla Edirne kurbunda Kazgan Bağları nâm mahalde yemeklik 
için nasb olunan hıyâma nüzûl hilâlinde ber-mu‘tâd-ı kadîm alay-ı azîm 
ile hareket olunarak sarây-ı hümâyûn beraberine gelindikte serdâr-ı ekrem 
alay köşkünde rikâb-ı padişâhîye vaz‘-ı nâsıye-i tekrîm ve pîrâye-i dûş-ı 
emâneti olan livâ-i saâdet-ihtivâ-i Resûl-i Ekrem’i bizzât yed-i mü’eyyed-i 
padişâhîye teslim eyledi.

Kırım Hânı Edirne’ye Gelerek Rikâb-ı Hümâyûna Yüz Sürdükten 
Sonra Kırım Cânibine Avdeti

Rebiulevvelin yedinci günü Kırım Hanı Hacı Selim Giray Hân’ın 
dahi rikâb-ı hümâyûna yüz sürmek üzre Edirne kurbuna geldiği istihbâr 
olunmasıyla derhal serdâr-ı ekrem tarafından Gülbaba nâm mevziye ye-
meklik için haymeler kurularak kethüdâlarıyla agavât ve deli ve gönüllü 
ve yemîn ü yesâr levendâtı irsâl ve mevzi‘-i mezkûrdan iki üç saat ileri 
istikbâl olundu.

Sadrazam ile esnâ-yı mülâkâtlarında çukaya kaplı bir semmur kürk 
[s.274] ilbâs ve taraf-ı padişâhîden dahi bir re’s donanmış at gelip süvâr 
olarak sadrazamla hem-inân Edirne’ye revân oldular. Yeniçeri ocağı ağaları 
dahi Saray meydanında istikbâl eyleyip mürettep alay ile sarây-ı sadrazamîye 
gelinerek vakt-i ışâya dek orada sohbet ve badehü ferş olunan konaklarında 
istirahatla iki gün sonra sadrazam refâkatleriyle şeref-yâb-ı müsûl ve iltifât-ı 
padişâhîye mazhar olduktan sonra iki mâhı mütecâviz Edirne’de ikâmet ve 
bi’l-istîzân ihsân buyurulan izn-i hümâyûn üzerine Cemâziyelâhir 1105’te 
geldikleri tertip üzre Gülbaba kurbunda bade’t-teşyî‘ Kırım tarafına avdet 
buyurdular.
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Vezîria‘zam Bozoklu Bıyıklı Mustafa Paşa’nın Azli ve   
Defterdâr-ı Sâbık Dimetokalı Sürmeli Ali Paşa’nın Nasbı

Sadrazam Mustafa Paşa ile dârussaâde ağası Nezîr Ağa yek-
diğerinden emîn olmadığından birbirinin azline fursat-cû idiler. Ancak 
Nezir Ağa kurb-ı saltanatta bulunup huzûr-ı padişâhîde gece ve gündüz 
vezîri kadh u zemm husûsunda fursat-yâb-ı bast-ı güftâr ve sadrazamdan 
dil-gîr olan bazı Enderûn halkı dahi Nezîr ağa’ya hevâdâr olduğundan 
mâadâ 15 Receb 1105 günü vezîria‘zam Niş tarîkıyla Timurtaş’a gidip 
iç ağaları esnâ-yı râhda cirid oynarlar iken hazret-i padişâh dahi tebdîl 
tarîkıyla Solak Çeşmesi’nde bulunup bu cemiyet kimdir diye sual bu-
yurduklarında yanlarında bulunan fursat-bînler vezîria‘zamın olduğunu 
gazab-ı hümâyûnu tahrîk edecek sûretle tari ve birçok hışm-engîz kelimât 
îrâdıyla tab‘-ı padişâhîyi sadrazam hakkında tahrik eylediler. Ferdâsı 
mâh-ı mezbûrun on altıncı günü mîrahûr-ı evvel ağayı gönderip mühr-i 
hümâyûnu istirdâd ve Trablusşam eyâletiyle makâm-ı sadâret-i uzmadan 
tard u ib‘âd ve vekâlet-i mutlakalarına Trablusşam vâlisi Dimetokalı vezîr 
ve defterdâr-ı sâbık Sürmeli Ali Paşa bi’t-tensîb mîrahûr-ı evvel Ahmed 
Ağa’yı davetlerine tayin ve sadrazam Şam’dan gelinceye değin temşiyet-i 
mesâlih-i ibâdı rikâb-ı hümâyûn kaymakamı Ali Paşa’ya tefvîz buyurdular. 
Sadr-ı sâbık Mustafa Paşa iki gün içinde yol tedârikin görüp Edirne’den 
savb-ı memura âzim olduktan sonra kurb-ı saltanatta bulunan bazı a‘dâsı 
sadr-ı sâbık için rikâb-ı hümâyûna nevrûziye pîş-keşini tehyie etmiş iken 
teslim etmediğinden mâ‘adâ rikâb-ı hümâyûna layık birkaç yüz yelkendez 
atları var iken bir miktarını arz ve ithâf etmeyip cümlesini beraber gö-
türdü diyerek tab‘-ı hümâyûnu tekdîr edecek birçok sözler söylemeleriyle 
hakkında gazab-ı mülûkâne zuhûr ve kâffe-i nükûd ve eşyâsı mîrîye kabz 
ve müsâdere için yolundan Edirne’ye döndürülmesi için hatt-ı hümâyûn 
sudûr edip Bergos merhalesinden Edirne cânibine iâde ve kendisi kapı 
arasında ve kethudası ve hazînedârı Başbakikulu hânesinde habs olundu-
lar. Mevcut olan ikiyüz on yedi kîse akçe nükûdu ve güzîde atları ve hazîne 
kethüdâsı marifetiyle intihâb olunan eşyâsı ve kethüdâsı İbrâhim Ağa’nın 
dahi mâlik olduğu kırk kîse akçesi ahz ve Enderûn-ı Hümâyûn hazînesine 
vaz‘ ounduktan sonra vezîr-i müşârun-ileyh ve kethüdâ ve hazînedârı 
ıtlâk olunmak üzre fermân ve yine Trablus cânibine azîmetlerine izn-i 
hümâyûn ihsân buyuruldu. Binâenaleyh Dârussaâdeti’ş-şerîfe ağası Nezir 
Ağa’nın dahi o esnâda azli mucib bir hâlet yok iken sadr-ı sâbıkın azil ve 
musâderesi husûsunda vukû bulan gadr ü bî-dâdına taraf-ı İlâhî’den kısâs 
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murâd olunup bi’l-bedâhe 11 Şaban 1105’te bağteten azl ve Mısır’a nefy 
ile tenkîl olundu.

Ümmügülsüm Sultân’ın Rikâb Kaymakamı Osman Paşa’ya   
Akd ve Tezvîci

Hüdâvendigâr-ı sâbık Sultân Mehmed Hân-ı Râbi hazretlerinin 
duhter-i sa‘d-ahterleri Ümmügülsüm Sultân’ın rikâb-ı hümâyûn kayma-
kamı Vezîr Osman Paşa’ya bâ-irâde-i seniyye akd-i nikâh olunduktan sonra 
Edirne’de Beylerbeyi Hammamı kurbunda tahliye ve ferş olunan Sinan 
Paşa Sarayı’nı 15 Şaban 1105 günü hazret-i padişâh ve Haseki Sultân haz-
retleri teşrîf buyurduktan sonra rikâb-ı hümâyûnda mevcut olan vüzerâ-yı 
izâm ve vükelâ-yı devlet sarây-ı hümâyûna [s.275] azîmetle arûs-ı devlet-
me’nûs hazretlerini alay ile zikr olunan Sinân Paşa Sarayı’na getirdiler.

Sadr-ı Cedîd Sürmeli Ali Paşa’nın Edirne’ye Vürûdu

Trablusşam’dan makâm-ı sadâret-i uzmâ için rikâb-ı hümâyûna da-
vet olunan Ali Paşa’nın 26 Şaban 1105 günü Edirne’ye dühûlü istihbâr 
olunmakla erkân-ı devlet ve vükelâ-yı saltanat tarafından istikbâl olunarak 
mükemmel alay ile derûn-ı şehre duhûl ve doğruca sarây-ı hümâyûna nüzul 
ile huzûr-ı hümâyûna çehre-sâ-yı ubûdiyyet olduklarında mühr-i hümâyûn 
bizzât yed-i müeyyed-i hazret-i padişâhî ile dest-i iktidarlarına teslim ve 
dûş-ı ibtihâclarına hil‘at-i sadâret-i uzmâ ilbâsiyle tekrîm buyuruldu.

Dergâh-ı Âlî Cebecibaşısı İsmâil Ağa’nın Katli

Cebecibaşı İsmâil Ağa’ya sadrazam Ali Paşa dil-gîr ve fursat-cû-yı kahr 
u tedmîr olmakla hakkında rikâb-ı hümâyûna birçok kelimât-ı hışm-engîz 
îrâd ve derd-mende gûnâ-gûn töhmetler isnâd edip taraf-ı padişâhîden 
tahsîl-i ruhsat-ı i‘dâm ve Üçşerefeli Cami-i şerîfi pîş-gâhında katline ikdâm 
eyledi.

Ordu-yı Hümâyûn’un Edirne’den Belgrad Cânibine Hareketi

Nemçeli üzerine musammem ve mukarrer olan sefer-i hümâyûn için 
etrâf ü eknâftan memur olan tavâif-i askeriyye gelip Edirne sahrâsında 
nasb-ı hıyâm tecemmu ve ihtişâd ve Sadrazam Ali Paşa dahi sinîn-i sâirede 
ziyâde tertîb-i esbâb-ı gazâ vü cihâd edip serdâr-ı ekrem olmak üzre hil‘at 
ilbâsiyle tekrîm ve livâ-i Hazret-i Resûl-i Ekrem bizzat yed-i müeyyed-i 
padişâhîden dest-i celâdetlerine teslim olunduktan sonra 5 Zilkade 1105 
günü Ordu-yı Hümâyûn ile Edirne sahrâsından hareket ve savb-ı memura 
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azîmet eyledi. Belgrad’a bade’l-muvâsala Sava Nehri üzerinde inşa olunan 
köprüden asâkir-i mevcûde 2 Muharrem 1106 günü Semlin kasabasına 
ubûr edip iki gün sonra Kırım hanı Hacı Selim Giray Hân dahi Ordu-yı 
Hümâyûn’a iltihâk edip 14 Muharrem 1106 günü Varadin sahrâsına vâsıl 
oldular.

Duhter-i Sa‘d-Ahter-i Hazret-i Şehriyârî Âtike Sultân’ın  
Edirne’de Vilâdeti

Sultân Ahmed Han-ı Sânî hazretlerinin sulb-i atharlarından bir 
duhter-i sa‘d-ahterleri şeref-bahş-ı sarây-ı vücûd olup Âtike Sultân ismiyle 
tesmiye buyuruldu.

Edirne içinde “Mehdi” Nâmıyla Bir Şahs-ı Garîb Zuhûru

Sâdâttan bir kimse zuhûr ve Edirne’de Eskicâmide alâ-melei’n-nâs 
“ben Mehdîyim” diye lisânından bazı kelimât-ı vâhiye sudûr edip ahz 
ve huzûr-ı kaymakamîye ihzâr olundukta bu makûle sözler tefevvühüne 
tasaddî ettiğim mutlak ibtilâ-yı fakr u iflâs ile cünûn galebesinden nâşî 
bir manadır diyerek özür îrâd ettiğinden vâkıa bir şahs-ı meczûb ve derd-i 
ihtiyâc ile akıl ve şuûru meslûb olduğu görüldükte kelâmında olduğu derd 
ve ihtiyâca taraf-ı kaymakamîden vâfir atiyye ile tertîb-i ilâc olundu. Lâkin 
galebe-i cünûn ve sevdâ sebebiyle birkaç gün mürûrunda yine Eskicâmi‘de 
ve Sultân Selîm câmiinde zikr olunan kelâmı yâdı ve ol gûne kelimât-ı bî-
mesâs ile beyne’n-nâs hayli güft-gû zuhûruna bâdî olmağın nâ-çâr 1106 
Rebiulevvelinin on yedinci günü Bozcaada cezîresine nefy ü iclâ olundu.

Edirne’de Sultân Selîm Câmi‘i’nde Keyfiyyet-i Garîbe Zuhûru

Sâbıkâ Trablus beylerbeyisi olup azlinde taraf-ı mirîye ikiyüz kîse 
akçe deyni zuhûr eden kahvecibaşılıktan çıkma Benli Hüseyin Paşa deyn-i 
merkûm için bundan akdem bir müddet mahbûs ve ihtimâl-i necâttan me’yûs 
olmuş iken bazı Enderûn-ı Hümâyûn ricâli ricâlarıyla nâ’il-i nimet-i rehâ ve 
halâs olmuş idi. Lâkin izâ‘at-ı mâl-ı mirî töhmetiyle azli imtidâd ve zarûret 
ve muzâyakası iştidâd bulmakla belâ-yı teng-destîden rehâ fikriyle fitne tah-
rik etmeyi murâd edip devlet küskünü olan birkaç nekebât ile bu niyyet-i 
[s.276] fâsidelerine sûret vermek üzre ittifâk ve ittihâd eylediklerinden 
sonra Edirne’de Sultân Selîm câmi‘-i şerîfinde ba‘de salâti’s-subh içlerinden 
sâbıkâ Niş menzilinde nüzül emîni vekîli Mûsa Ağa nâm şahs-ı bed-nihâd 
bî-muhâbâ minbere çıkıp padişâh-ı enâma bazı taksîrât-ı vâhiye isnâd ederek 
cülûs-ı hümâyûn irâde eylediklerini hâzır ve mevcut olan cemâate ifâde et-
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tikte cevap vermek değil birbirlerini musâbakat tarîkıyla câmiden taşra firâra 
şitâb eylediler. Bu maddede sâir hem-zebân-ı ahd ü peymân olanlar dahi 
âzim oldukları kâr-ı nâ-savâbın sûret-pezîr-i husûl olmayacağını mülâhaza 
ve nefislerini abes yere arza-i telef ve idam olmaktan muhâfaza edip mezbûra 
muvâfakattan rücû ve izhâr-ı sûret-i muhâlefete şurû eylediler. Der-akab bu 
haber-i vahşet-eser kaymakam paşanın sem‘ine vâsıl oldukta keyfiyyet-i hâl 
huzûr-ı hümâyûna i‘lâm ve sâdır olan hatt-ı hümâyûn mûcibince tefahhus ve 
ahzlarına ikdâm olunmağın paşâ-yı merkûmun üzerinde zuhûr eden defterde 
mastûru’l-esâmî olan bunlardır:

Kürd Mustafa ve silâhşörlükten çıkma Arab Beşir Ağa ve Karaman 
Ereğlisi sükkânından Seyyid Gaffâr Ağa ve zikri mürûr eden Mûsa Ağa 
ve sâbıkâ Matbah-ı Âmire emîni Ali Efendi’nini kethüdâsı Veli Çavuş ve 
bir müneccim Arap ve bunlardan mâ‘adâ yine defter-i mezbûrda mukay-
yed yirmi neferden mütecâviz fürû-mâye kimseler ele getirilmekle isimleri 
tasrîh olunan kimselerin cezâları tertîb ve mâadâsı nefy ü tağrîb ile ta‘zîr 
ve te’dîb olunup Üçşerefeli Cami-i şerîfi hareminde dürûğ mu‘abbir ve mü-
neccim olmak üzre müdde‘î olan muk‘ad Arap dahi mezbûrların azîmet-i 
merkûmelerine takviyet verdiği sonradan haber alınmakla arabasıyla nehr-i 
Tunca’ya ilkâ olundu.

Ordu-yı Hümâyûn’un Belgrad’dan Edirne Cânibine Hareketi

Tımaşvar’a zahîre irsâline memur olan Cafer Paşa itmâm-ı hizmetle 
Belgrad’a avdet ettikten sonra Belgrad muhâfızlığına tayin kılınıp orada 
ikâmete hâcet kalmamakla 25 Rebiulâhir 1106 günü Belgrad’dan nehzatla 
kat‘-ı merâhil ederek Rebîu’lâhirin on üçüncü günü Filibe’ye ve yirmi ye-
dinci günü dâru’s-saltana olan Edirne şehrine muvâsalatla Saray meydanına 
nasb-ı hıyâm edip Serdâr-ı Ekrem Ali Paşa Hıdırlık kasr-ı refî‘inde pâye-i 
serîr-i şevket-masîr-i saltanata rûy-mâl ve avâtıf-ı aliyye-i mülûkâneden 
hil‘at-ı fâhire iksâ ile mezîd-i izz ü ikbâl kılındı. Ve taraf-ı sadrazamîden 
bazı umûr-ı seferiyye müzâkeresi için vâki‘ olan davet üzerine Kırım Hânı 
Hacı Selim Giray Hân 1106 Cümâdilûlâsı selhinde Edirne’ye gelmekle 
ber-mu‘tâd-ı kadîm alay-ı azîm ile istikbâl olundu.

Edirne’de Sultân Ahmed Hân-ı Sânî hazretlerinin İrtihâli ve  
Sultân Mustafa Hân-ı Sânî Hazretlerinin Cülûsları

Sultân Ahmed Hân-ı Sânî hazretlerinin mizâc-ı hümâyûnlarında 
inhirâf zuhûru günden güne müştedd olmakla masâlih-i ibâd tatil olun-
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mamak için Dîvân-ı Hümâyûn terk olunmayıp 23 Cemâziyelâhir 1106 
Pazar günü Sadrazam Ali Paşa erbâb-ı dîvân ile Kubbealtı’nda temşiyet-i 
mesâlih-i ibâdu’llâha iştigâl üzre iken Dârussaâde ağası tarafından Baltacı-
lar kethüdâsı gelip padişâhın keyfiyyet-i irtihâlini sadrazama hafiyyen ifâde 
etmekle ağyârdan ketm-i hakîkat-i hâl ile dîvân dağıtılarak kendileri dahi 
saraylarına avdet eylediler. Akablarınca kapı kethüdâsı ve mîrahûr-ı sânî 
isti‘câlen gelip sadrazamı ve şeyhulislâmı ve vüzerâ-i izâm ve sadreyn efen-
diler vesâir erkân-ı devleti sarây-ı hümâyûna davet etmeleriyle padişâhın 
rıhletleri zâhir ü âşikâr ve Dîvân-ı Hümâyûn’da zuhûr eden telâş ve tefrika-
nın me’âlinden herkes haberdâr oldu. Padişâhın vefâtından Şehzâde Sultân 
Mustafa Hân ibni Sultân Mehmed Hân Gâzi hazretleri âgâh olmalarıyla 
hemen Has Oda’yı makdem-i saâdet-tev’emleriyle tebcîl ve sadrazamın 
ale’l-acele sarây-ı hümâyûna gelmesi için saraya varınca esnâ-yı tarîkde 
[s.277] birkaç defa baltacılar irsâliyle ta‘cîl buyurdular ise de vezîria‘zamın 
sarây-ı hümâyûna vusûllerine değin tevakkuf olunmayıp hemân a‘yâdda 
dest-bûs için mu‘tâd olan mahalde taht-ı âlî-baht-ı mülûkâne kurulduğu 
saat henüz sadrazam ve şeyhulislâm hazerâtı mevkif-i intizâr-ı kudûm-ı 
sultânî olan Kubbealtı’na vâsıl olmaksızın bi’l-istihkâk vâris-i saltanat 
olan padişâh-ı ferhunde-baht ve şehen-şâh-ı müzerkeş-dîhîm ve muallâ-
taht Sultân Mustafa Hân hazretleri zînet ü zîb-i şâhâne ve ârâyiş-i dil-
firîb-i padişâhâne ile maşrık-ı âftâb-ı câh u celâl ve matla‘-ı hûrşîd-i şevket 
ü ikbâl olan Bâbüssaâde’den meydân-ı dîvân-ı bülend-eyvânı teşrîf-sâz ve 
kudûm-ı hümâyûnlarına saff-beste-i intizâr olan bende-gâna arz-ı dîdâr 
ile pertev-endâz olduklarında sadâ-yı mübârek-bâd-ı serhengân peyveste-i 
küngüre-i âsumân olup 1106 senesi Cümâdi’lâhiresinin yirmi ikinci Ehad 
günü dahve-i kübrâda serîr-i şevket-masîr-i Osmânî üzre cülûs buyurdular. 
Badehü kâffe-i vüzerâ ve şeyhulislâm ve nakîbü’l-eşrâf ve sadreyn efendiler 
vesâ’ir erkân-ı devlet Harem kapısı pîş-gâhında misâfir odası denilen odaya 
varıp edâ-yı merâsim-i bey’ata âğâz ve şeref-i takbîl-i dâmen-i padişâhîyi 
ihrâz eylediler. Badehü hazret-i padişâh Sırık Meydanı’na nâzır Alay Köşkü 
denmekle maruf kasrı teşrîf buyurup padişâh-ı mağfûrun techîz ü tekfîniyle 
naaşlarının İstanbul’a îsâline isti‘câl olunmasını fermân buyurdular.

Sefer-i Hümâyûna Azîmet Meşvereti İçin    
Sadr-ı Alîye Hatt-ı Hümâyûn Vürûdu

Sultân Mustafa Hân-ı Sânî hazretleri taht-ı saltanata cülûslarının üçün-
cü günü Sadrazam Ali Paşa’ya hitâben ısdâr ve irsâl buyurdukları hatt-ı 
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hümâyûnun sûreti (19) numara ile Ravzatü’l-Uhûd’da mastûrdur. İşbu hatt-ı 
hümâyûn şeref-sâdır olmasıyla beraber vezîria‘zam şeyhulislâm efendiyi ve 
vüzerâ-yı izâm ve sadreyn ve nakîbü’l-eşrâf efendilerle sâ’ir kibâr-ı erkân-ı 
devleti sarây-ı âsafânelerine davet ve hatt-ı hümâyûnu muvâcehelerinde kıra-
at edip mazmûnu cümleye i‘lâm olundukta bu husûs için sarây-ı sadrazamîde 
ale’t-tevâlî üç gün akd-i cemiyyet-i meşveret oldu. Netîce-i müzâkerâtta 
hazret-i padişâhın bizzât sefer-i hümâyûna azîmetleri kesret-i masârif-i se-
feriyyeyi îcâb ederek ziyâde akçe tedârikine muhtaç olacağından sadrazamın 
memur edilmeleri bi’t-tensîb arz-ı atebe-i ulyâ edildikte elbette kendim gide-
rim diye taraf-ı hümâyûnlarından tekrar hatt-ı hümâyûn ısdâr ve hareket-i 
hümâyûnu muktezî zevâ’id-i mühimmât-ı seferiyye tedârikine bezl-i iktidâr 
olundu. Bu müşâvere esnâsında Dergâh-ı Âlî kul kethüdâsı olan Delibal-
ta Ahmed Ağa-zâde Mahmûd Ağa hazret-i padişâhın sefer-i hümâyûna 
azîmetleri husûsunu men için söylediği bazı münâsebetsiz sözlerden tab‘-ı 
mülûkâne dil-gîr olmakla azl ile te’dîb ve tağzîr olundu. Hazret-i padişâhın 
Sarây-ı Atîk’de humûl ve ârâm üzre olan vâlideleri sultânın Edirne şehrine 
nakli bâbında sâdır olan hatt-ı hümâyûn mûcibince îfâ-yı muktezâsı Tevkî‘î 
Elmas Mehmed Paşa’ya tavsiye ve telkîn ve dârussaâde ağası Edirne’ye ge-
lince yollarda iktizâ eden levâzımı görmek için Matbah Emini Mehmed 
Efendi tayin olundu.

Mühimmât-ı Seferiyye Tertîbi ve Askerin Âcilen Cem‘i

Tertîb-i levâzım-ı seferiyyeye mübâşeret olunup evvelen bi’l-cümle 
sipah dirliklerine mutasarrıf olanlar kimsenin kapısında hizmetkâr olma-
mak ve ocaklarında bulunmak üzre hatt-ı hümâyûn sâdır oldu. Rumeli ve 
Anadolu taraflarında sefere memur olan vüzerâ ve mîrimîrân ve ümerâ 
vesâir tavâ’if-i askeriyyenin vaktiyle gelip yetişmeleri için kol kol mübâşirler 
ve sürücüler tayin ve irsâl olundu.

Vâlide Sultânın Edirne Şehrine Vürûdu

Vâlide sultân hazretleri İstanbul’dan Babâ-yı Atîk kasabasına dâhil 
oldukları haberi vâsıl olmasıyla sadrazam Havsa tarafına azîmete isti‘câl 
ve hazret-i padişâh dahi Hacılar Ezanı ile Hadım Ağa beynindeki [s.278] 
Solak Çeşmesi kurbunda vâki İskender Çelebi Bahçesi’nde tertip olunan 
yemeklikte istikbâl buyurup sâir erkân-ı devlet dahi yemeklik mahallinden 
Edirne şehrine doğru yolun iki tarafına saff-beste-i selâm olmakla edâ-yı 
vâcibe-i tevkîr ü iclâl ve alay-ı azîm ile sarây-ı hümâyûn-ı şehriyârîye îsâl 
olundu.
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Seyyid Feyzullah Efendi’nin Edirne’ye Daveti ve Vürûdu

Mansıb-ı meşîhat-ı islâmiyyeden azl ile yedi sekiz seneden beri vatan-ı 
aslîleri olan Erzurum’da ikâmete memur olan es-Seyyid Feyzullah Efen-
di hazret-i padişâhın şehzâdeliklerinde hocaları olmak hasebiyle taraf-ı 
Devlet-i Aliyye’ye davet olunmaları bâbında hatt-ı hümâyûn ısdâr ve irsâl 
buyuruldu. Binâenaleyh Mevlânâ-yı müşârun-ileyh 15 Ramazan 1106 
günü Edirne şehrine dâhil olup taraf-ı şehriyârîden ferş ve i‘dâd buyurulan 
hâneye nüzûl ve der-akab med‘uvven huzûr-ı padişâhîye müsûl hilâlinde 
taraf-ı hümâyûndan müşâhede-i envâ‘-ı tekrîm ve taltîf eyledi.

Cisr-i Mustafa Paşa’da Vaka-i Garîbe Zuhûru ve    
Sadrazam Ali Paşa’nın Azli

Belgrad’a gönderilen bin beşyüz nefer Dergâh-ı Âlî yeniçerileri Cisr-i 
Mustafa Paşa menziline nasb-ı hıyâm eylediklerinde cülûs-ı hümâyûn 
bahşîşi bahânesiyle menzil-i mezkûrda ârâm ve kadem-i muhâlefet 
ve isâete kıyâm eyledikleri sem‘-i hümâyûna vâsıl ve böyle muâmele-i 
küstâhanelerinden tab‘-ı hümâyûna hayli küdûret hâsıl olup def ‘ine 
mübâderet olunmak üzre irâde buyurmalarıyla vezîria‘zam ol gece vükelâ-
yı devleti saraylarına davet ve akd-i encümen-i meşveret eyleyip Belgrad 
tarafına memur olan yeniçeri tâifesi Cisr-i Mustafa Paşa menzilinde cülûs 
bahşîşi bahânesiyle bazı etvâr-ı şenî‘aya mübaderet sûretlerini ızhâr ile yine 
Edirne’ye avdet sadedinde bulunmuşlar diyerek huzzâr-ı meclise ifâde-i 
keyfiyyet eylediklerinden mâ‘adâ cümle ittifâkıyla kolluklara tenbîh-i ha-
zer ve ihtiyât edip hatta kendi saraylarında bi’l-cümle etbâ‘ u tavaşîsi pür-
silâh sabaha kadar şeb-zinde-dâr olmak üzre kemâl-i tahaffuz ızhârında 
ifrât eylediler. Hazret-i padişâh ise bu keyfiyyetin gavrına vusûl dâiyesiyle 
mukarribân-ı dâire-i saltanatlarından birkaç kimse ile ber-tarîka-i tebdîl 
menzil-i mezbûra doğru azîmete sevk-i matıyye-i ta‘cîl buyurdular. Mahall-i 
karîbe vardıklarında zikr olunan eşhâsın içlerinden bazı kimseleri nezâket 
ile istintâk için yanlarında olan bendelerinden birkaçını tayin buyurmala-
rıyla husûs-ı mezbûr arz olunduğu mertebe olmadığından mâ‘adâ istintâk 
olunan kimselerin takrîrleri üzre mutlaka taraf-ı hümâyûnu bizzat sefere 
azîmetten tenfîr ve tahzîr için tertip olunmuş sû-i tedbîr-i vezîr olmak 
üzre vukûf tahsîl buyurdular. Bu husûs için zamîr-i münîrleri cânib-i 
vezîria‘zama mütekeddir ve kîne-gîr olmuş iken beher takdîr cemiyyet-i 
mezbûrenin tefrîki lâzıme-i hüsn-i tedbîr olmakla ve karâr-dâde-i tab‘-ı 
hümâyûnları olan azl-i vezîr maddesini gâ’ile-i cemiyyet-i mezbûre 



RİYÂZ-I BELDE-İ EDİRNE 555

indifâ‘ına te’hîr buyurup dağdağa-i merkûmenin bir an evvel define terk-i 
müsâmaha ve taksîr edesin diye vezîr-i müşârun-ileyhe birkaç defa hatt-ı 
hümâyûn ısdâr buyurulmakla neferât-ı merkûmenin her birine dörder gu-
ruş bahşîş ve ikişer guruş çuka baha gönderilip cümlesi bu tarîkle savb-ı 
memura tesyîr olundu. Lâkin madde-i merkûme için sadrazam hakkında 
der-kâr olan gazab-ı mülûkâne kâbil-i def ve teskîn olmadığından mâ‘adâ 
Hoca es-Seyyid Feyzullâh Efendi’den câh-ı vâlâ-yı fetvâyı sarf için bâlâda 
zikr olunduğu üzre davetlerine hatt-ı hümâyûn sudûrundan sonra müftüyü 
tebdîl ettiği tab‘-ı mevlanâyı kendi taraflarına meyl ü muhabetten sarf ve 
tahvîl etmeğin el-uhdetü ale’r-râvî dağdağa-i cemiyyet-i ma‘hûde esnâsında 
fursat-güftâr olan hilâf-gîrlerini tasdîke dâir bast-ı makâl eyledikleri nâ’ire-i 
gazab-ı padişâhîye vesîle-i mezîd-i işti‘âl olmağın 18 Ramazan 1106 günü 
vezîria‘zam Ali Paşa sarây-ı hümâyûna davet ve yedinden istirdâd-ı mühr-i 
vezâret alınıp Kapı arası mahbesinde haps ü tescîn ve rikâb-ı [s.279] 
hümâyûn kaymakamı Elmas Mehmed Paşa vezîria‘zam nasb ve tayin olun-
du. Ve birkaç ay mukaddem sadr-ı sâbık kethüdâlığından rütbe-i vezârete 
terfî‘ olunan Mehmed Paşa’nın dahi zâ’ika-i ikbâline azl ve haps ile izâka-i 
zehr-âb-ı hizlân ve ikisinin dahi nükûd ve eşyâsı tahrîr ve zabt olunmak 
fermân olundu. Vezîrazam-ı sâbıkın mîrîye üç yüz on üç bin guruş ve sâir 
nâsa seksen yedi bin yedi yüz elli guruş deyni zuhûr edip bi’l-cümle nükûd 
ve eşyâsı ise yalnız yüz dört bin seksen bir guruşa bâliğ olmakla malı deyne 
vefâ etmeyip Rumeli efendisi marifetiyle mâl-ı merkûm beyne’l-guremâ 
tevzî‘ olunmak fermân olunmağın alâ-kadri’l-hısas taksîm ve ber-mûceb-i 
defter ashâb-ı hukûka isâbet eden yirmi iki bin sekiz yüz kırk guruş ve 
cânib-i mîrîye isâbet eden seksen bir bin iki yüz kırk bir buçuk guruş ma-
hallerine teslîm olundu.

Hizmet-i Tevkî‘in Karanfiloğlu Ali Efendi’ye Tevcîhi

Vezîr Mehmed Paşa’nın azliyle mahlûl olan nişancılık mansıb-ı 
makbûlüne mevkûfâtçı olan Karanfil-zâde Ali Efendi vâsıl ve Rumeli 
pâyesi inzımâmıyla mahsûd-ı emâsil oldu. Edirne’de Şifâ Hamamı’nın 
bânîsidir. Üçşerefeli Câmii kurbunda nâmına mensûb bir çarşı vardır.

Edirne’den Ordu-yı Hümâyûn ile Belgrad Cânibine   
Hareket-i Hümâyûn Vukû‘u

Hazret-i padişâhın bizzat sefer-i hümâyûna azîmetleri mukarrer ol-
duğu umûm memâlik-i mahrûseye işâ‘at ve ilâm ve bu sâl-i ferhunde-fâlda 
sinîn-i sâireden ziyâde asker tedâriki bâbında neşr-i evâmir ve ahkâm olunup 
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sarây-ı hümâyûn pîş-gâhında nasb-ı hıyâm olunduğu günden beri asâkir-i 
islâm gelip Ordu-yı Hümâyûn’a iltihâk ve inzımâm etmeleriyle 18 Zilkade 
1106 günü mutâd-ı kadîm üzre alay-ı azîm ile hareket ve savb-ı maksûda 
doğru tahrîk-i râyât-ı azîmet ve o sene Zilhiccesinin yirmi sekizinci günü 
Belgrad sahrâsına nasb-ı hıyâm-ı ikâmet buyuruldu. 14 Muharrem 1107 
günü Belgrad’dan karşı Tımaşvar yakasına mukaddemâ kurulan köprüden 
ubûr olunup Tisa Nehri kenarında vâki Ohca Palankası ve badehû Lipva 
Kalesi’ni hücûm ile teshîr ve ahâlîsini esir ettiler. Badehû Tisa Nehri’nin 
Tuna’ya karıştığı mahalde vâki Titel Kalesi’ni ve ondan Lugoş Kalesi’ni feth 
u teshîr ve badehû hâlî buldukları Şebeş Kalesi derûnundaki top ve edevât-ı 
sâire ile zehâiri zabt u kabz edip mevsim-i şitâ hulûl etmesiyle Tımaşvar 
vesâir kılâ‘-ı serhadde tertîb-i esbâb-ı muhâfaza gönderilip Niğbolu üzerin-
den avdet istisvâb olunmakla rebîu’levvelin beşinci günü Niğbolu karşısına 
vusûl ve Tuna’dan ubûr ile Niğbolu sahrâsında altı gün ikâmetle mâh-ı 
mezkûrün on ikinci günü ber-kâide müretteb alay ile dâru’s-saltanatlarına 
müteveccihen Niğbolu’dan nehzat ve Rebîu’l-âhirin üçüncü günü Edirne 
sahrâsına muvâsalat ve üç gün istirâhatle İstanbul’a tevcîh-i veche-i azîmet 
ve Ramazanın on yedinci günü avdetle yirmi beşinci günü müretteb ve 
muazzam alay ile Edirne’ye vusûl müyesser oldukta sarây-ı hümâyûn pîş-
gâhında Sırık Meydanı nâm fezâ-yı füshat-peymâya nasb-ı sürâdikât-ı câh 
u celâl buyurdular.

Duhter-i Sa‘d-Ahter-i Hazret-i Şehriyârî Ayşe Sultân’ın  
Edirne’de Vilâdeti

Sultân Mustafa Hân-ı Sânî hazretlerinin sulb-i pâk-i mülûkânelerinden 
bir duhter-i ferhunde-ahterleri zîver-efzâ-yı hacle-i mîlâd olup Ayşe Sultân 
ismiyle tesmiye buyuruldu. Sultân-ı müşârun-ileyhâ ibtidâ-i semere-i nihâl-i 
saltanat ve nev-bâde-i hadîka-i zürriyetleri olduğundan nâşi ta‘mîm-i sürûr 
ve istibşâr için bazı bilâd-ı azîmeye kudûm-ı saâdet-lüzûmlarını mübeşşir 
evâmir-i aliyye ısdâr olundu.

Edirne’den Sofya Tarafına Hareket-i Hümâyûn Vukû‘u

Hazret-i padişâh ictimâ-ı asâkir için Edirne Sarayı meydanında kırk 
günden mütecâviz meks ü ârâm buyurdukdan sonra 17 Zilkade 1107 günü 
ber-mu‘tâd-ı kadîm alay-ı azîm ile tahrîk-i a‘lâm-ı nehzat ve kıyâm [s.280] 
ve kat‘-ı merâhil ederek Sofya sahrâsına ve orada birkaç gün ikâmetle Ordu-
yı Hümâyûnlarına 3 Muharrem 1108 günü Belgrad sahrâsına nasb-ı hıyâm 
buyurdular. O sırada Nemçeli tarafından Tımaşvar Kalesi’nin muhâsara 
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edildiği istihbâr olunmakla derhal Tuna’dan Pançova tarafına ve oradan da 
Tımaş Suyu’ndan karşıya ubûr olunarak düşmandan kısm-ı küllîsinin kahr 
u tedmîriyle Tımaşvar Kalesi tahlîs ve Sava nehri üzerinde vâki Moravik 
nâm bir palankanın nez‘ ve teshîriyle hedm ve tahrîb olundu. Ve Ordu-yı 
Hümâyûn’un bade-mâ Belgrad sahrâsında meks ü ârâmını muktezî hâlet 
kalmayıp Edirne tarafına ric‘at takarrur etmekle o sene Rebiulevvelinde 
nehzat ve yirmi sekizinci günü dâru’s-saltana-i Edirne’de sarây-ı hümâyûn-ı 
şâhânelerine muvâsalat buyurdular.

Sikke-i Tuğrâ-yı Şerîfe ile Edirne’de Dinâr-ı Cedîd Kat‘ı

Darbhâne-i Âmire’de kat‘ına mübâşeret olunduğu cihetle Edirne ve 
İzmir’de dahi başka darbhâneler ihdâs ve onlarda dahi Darbhâne-i Âmire’de 
şurû‘ olunduğu vech üzre sikke-i cedîde ile altın kat‘ına mübâşeret olunması 
ve ehl-i zimmet cizyeleri için tahsîl olunan eski eşrefî yerine bade-mâ tuğrâ-
yı hümâyûn ile meskûk olan cedîd eşrefî altını alınması ferman olundu. Ve 
bu sikke-i cedîde tefâvütünden cânib-i mîrîye nef ‘-i azîm hâsıl oldu. Ve bir 
de ecnebî sikkesiyle meskûk olan zolata ve esedî dörder para baş ile râyiç 
olmak mertebesi beyne’n-nâs rağbet ve itibâr bulup sikke-i padişâhî ile 
meskûk olan zolata tedâvül ve teâmülden kalacak mertebelere vardığından 
fi-mâ-ba‘d o makûle başla râyiç olan eski zolata ve eski guruş Darbhâne-i 
Âmire’ye getirtilip sikkeleri tebdîl ve tuğrâ-yı hümâyûn ile  meskûk olmak 
üzre cedîd zolata ve guruş kat‘ olunmak münâsib görülmekle İstanbul ve 
Edirne ve İzmir ve Erzurum darbhânelerinde bade’l-yevm eski zolata ve 
eski guruşun sikkeleri mahv olunup cedîd zolata ve guruş kat‘ ve üzerlerine 
sikke-i tuğrâ-yı hümâyûn vurulması fermân olundu.

Tehniyet-i Cülûs-ı Hümâyûn için Acem Şâhı Tarafından Gönderilen 
Elçinin Edirne’ye Vürûdu ve Avdeti

Tehniyet-i cülûs-ı hümâyûn için Acem şâhı tarafından elçi tayin ve irsâl 
olunan Horasan hâkimi sâbık Ebulmâsûm Han 1108 senesi Cümâdilâhiresi 
evâilinde mahmiye-i Edirne’ye vâsıl ve cânib-i Sultân Mustafa Hânî’den i‘dâd 
ve ferş olunan Sultân Selîm Hân kurbunda defterdâr-ı sâbık Ahmed Paşa 
Sarayı’na nâzil oldu. Birkaç gün istirâhatten sonra tertib olunan dîvân-ı 
hümâyûnda atebe-i padişâhîye vaz‘-ı nâsıye-i ta‘zîm ve hedâyâ nâmına ge-
tirdiği bir re’s fil ve her birinin dûşuna birer ibrişim nihâli mahmûl olunmuş 
birkaç katar Acem develerini ma‘raz-ı ithâf ve arzda takdim edip mazmûn-ı 
tebrîk-i cülûs-ı hümâyûnu muhtevî nâme-i şâhîyi dahi teslim ettikten sonra 
mu‘tâd-ı kadîm üzre kendisine ve birkaç muteber adamlarına hila‘-ı fâhire 
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ilbâs olundu. Ve taraf-ı hümâyûndan şâhın nâmesine cevap olmak üzre 
nâme-i hazret-i padişâhî bade’t-tahrîr teslîm-i nâme-i hümâyûn için tertib 
olunan dîvân-ı hümâyûna huzûr ve müsûlü ferman olunup dest-i saâdetine 
teslim-i nâme-i hümâyûndan sonra elçinin kendisine Istabl-ı Âmire’den sîm 
zincir ve bilân ve gerdâneli ve zümrüd ve yakut ile murassa‘ altın kaplama 
dîvân rahtı ve ona uyar gaddâre ve topus ve zerrîn rikâb ve abâ’î zer-dûz 
ile müzeyyen ve müretteb bir re’s at ve kethüdâsına dahi sîm kemer raht ve 
kadife eğer ve sırmalı çuka zeyn-pûş ile bir donanmış at inâyet ve ihsân ve 
şâhın kendisine dahi altın zincir ve murassa bilan ve enselik ve gerdâne ve 
yakut ve zümrüd ile murassa altın gaddâre ve elmas ile müzeyyen yaldızlı 
sim rikâb ve inci ve zümrüd ile murassa kadife eğer ve inci ve zümrüd ve 
yakut ile işlenmiş sarı dîbâ abâyî ve al atlas astarlı kırmızı çuka zer-dûz ya-
puk ve sîm yedekdeş ile donanmış bir rahş-ı dil-keş endâm ithâf ile ikrâm ve 
elçi-i merkûmun [s.281] kendisine on beş bin guruş ihsân ve in‘âm olundu. 
Ve Acem hudûduna varınca beher gün iktizâ eden masâriflerini misafir ol-
dukları köyler ahâlîsi tekliflerine mahsûb olunmak üzre vermeleri bâbında 
evâmir-i aliyye tahrîr ve esnâ-yı râhda muzâyaka çekmemesi için taraf-ı dev-
letten mihmân-dâr tayin olunan kimse ile elçî-i müşârun-ileyh diyârına ircâ‘ 
ve tesyîr olundu. Elçî-i mezbûrun Edirne şehrine dâhil olduğu günden gerek 
Edirne’de iki buçuk ay meksi esnâsında ve gerek hudûd-ı Acem’e dühûlüne 
değin zikri sebkat ettiği vechile Istabl-ı Âmire’den verilen mücevher bisâtlı 
atlardan mâ‘adâ masârif-i elçî-i merkûm için sarf olunan akçe iki yüz altmış 
bir buçuk kîseye bâliğ olduğu îrâd ve masraf hazînesine vâkıf olan sikâttan 
istimâ‘ ile yakîn hâsıl olduğu Râşid Târihi’nde mezkûrdür. 
Beyt-i Nâbî Leşker-i masrafa tâkat getirilmez Nâbî

Kuvvet ihsân ede Allah meğer îrâda

Nemçe Seferi Niyetiyle Tûğ-ı Hümâyûnun İhrâcı

Nemçeli üzerine sefer-i hümâyûn iktizâ etmekle 20 Ramazan 1108 
Hamîs günü vüzerâ-i izâm ve sudûr-ı ulemâ-yı a‘lâm ale’sseher sarây-ı 
hümâyûna davet olunup mu’tâd-ı kadîm üzre tûğ-ı hümâyûn kapı arasına 
ihraç olundu.

Pâdişahın Otağa Teşrîfi ve Edirne’den Hareket-i Hümâyûn Vukûu

1108 Şevvalinin sekizinci günü hazret-i padişah ile vüzerâ-yı izâm ve 
vükelâ-yı benâm vesâir tavâif-i asâkir-i İslâmın otâğ ve sâyebân ve hıyâmları 
sarây-ı hümâyûn pîş-gâhında nasb olunup on beşinci günü şehen-şâhî-ı 
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gayret-şiâr kâide-i kadîme-i Osmânî üzre azîm alay ile otâğ-ı hümâyûnlarına 
vesâ’ir efrâd-ı Ordu-yı Hümâyûn dahi derûn-ı şehirden haymelerine nakl 
eylediler. Bakâyâ-yı mühimmât-ı seferiyye itmâm ve ikmâl olunduktan sonra 
27 Zilkade 1108 günü Edirne sahrâsından nehzat ve Zilhiccenin yedinci 
günü Filibe ve on dördüncü günü Sofya sahrâsına vusûl müyesser olup bazı 
mesâlih-i mühimmenin temşiyeti için birkaç gün istirahat buyurduktan son-
ra Niş tarîkıyla Belgrad’a tevcîh-i veche-i azîmet ve 22 Muharrem 1109 günü 
Belgrad Kalesi pîş-gâhına muvâsalat buyurdular. Orada akd olunan meclis-i 
meşverette Tuna’dan Baçka yakasına geçilmesi karar-gîr olmakla Tuna’dan 
memdûd olan köprüden ubûr ve badehü Tımaş ve Yeni suları güzâr olun-
duktan sonra asâkir-i İslâm Tisa Suyu kenarında Sente yakasında pençe-i 
inhizâma giriftâr olmakla Tımaşvar’a avdet olundu. Ve eğerçi vukû bulan 
muhârebede kesr ü inhizâm cânib-i asâkir-i İslâmda sûret-nümâ olup an-
cak düşman dahi İslamdan ziyâde rahne-dâr-ı şîr-i şemşîr ve kahr u tedmîr 
olmakla kılâ‘-ı İslâmiyyeyi muhâsaraya iktidârı kalmadığından ba‘de-mâ 
Edirne tarafına avdet tensîb olunmağın 10 Rebiulevvel 1109 günü Tuna 
nehrinden ubûr ile Belgrad sahrâsına muvâsalat olundu. Orada birkaç gün 
istirâhatle 14 Rebiulevvel 1109 günü umûm Ordu-yı Hümâyûn ile Belgrad 
sahrâsından Edirne’ye müteveccihen nehzat ve tayy-i merâhil ederek sarây-ı 
hümâyûnlarına muvâsalat buyurdular.

Bid‘at-ı Kahve Resm-i Mevzuunun İzdiyâdı

Beher sene Yemen’den Cidde iskelesine kırk bin ferdeye karîb kahve 
gelip nısf mertebesi Mısır ve havâlîsinde sürüldükten sonra on beş yirmi 
bin ferdesi sâir memâlik-i mahrûse-i padişâhîde füruht olunduğu zâhir ü 
hüveydâ ve isti‘mâlinde masârif-i sâ’ire-i nâsın cümlesinden akdem olmak 
hâletleri peydâ olup kahve masrafına memâlik-i mahrûseden dört bin kîse 
akçeden ziyâde akçe telef olmakta iken isti‘mâlinden halkın men ve nehîleri 
bir vechile mümkün olmadığından hem nehy-i zımnî ve hem de mîrîye 
nef ‘-i küllîyi mutazammın olmak için hüdâvendigâr-ı [s.282] sâbık Sultân 
Süleyman Hân hazretlerinin zamân-ı saltanatlarında İstanbul ve tevâbii 
gümrüklerine kahve getirenlerin resm-i bid‘at nâmıyla her kıyyede müslü-
manlardan sekiz akçe ve teba‘a-i gayr-i müslimeden onar sâğ akçe ve Edirne 
şehrine kahve getirenlerden kâinen-men-kân altışar sağ akçe alınmak üzre 
fermân olunmuş idi. Bu takrîb ile kahvenin her kıyyesi ikişer ve ikişer bu-
çuk guruşa çıkıp halk bahâsının terakkîsinden mütezeccir olmamalarıyla 
zikr olunduğu üzre bir miktar resm dahi ihdâs olunması bahâsında icab 
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ettiği tefâvüte göre resmi artırılmasına tahammülü olmakla İstanbul ve 
tevâbii vesâir memâlik-i mahrûse gümrüklerine gelen kahvenin sâir emtia 
gibi kadîmî resm-i gümrükleri alındıktan sonra bir mekân-ı mahsûsa vaz 
ve her kıyyesinden bid‘at-ı kahve nâmıyla beşer para alınmak ve rüsûm-ı 
mezbûreyi cem ve tahsîl için müstakil emîn ve kâtib tayin olunmak istihsân 
ve tebe‘a-i ecnebiyye tüccârının kendi memleketlerine gönderdiklerinden 
mâadâ bazı bilâd-ı islâmiyyeye çıkardıkları kahvenin rüsûm-ı mezkûresi 
alınmak üzre fermân olundu. 992 senesinde Edirne’de kadı bulunan 
Nâzırzâde Mevlanâ Hasan Efendi’nin Ravzatü’l-Kudât’da (54) numarada  
vâki tercümesinde zikr olunduğu vechile sene-i mezkûrede Edirne’de bir 
iki mahalde kahvehâne olduğu halde 1292 senesi Edirne sâlnâmesinde 
kahvehânenin adedi yirmi sekiz gösterilmiş ise de berber dükkânlarında 
meyhânelerde satılanlarla ellerinde askı ile gezdirip satanlar bu hesaptan 
hâriç bulunmuş ve sene-i tahrîr olan işbu 1310 senesinde kahvenin beher 
kıyyesi on sekiz yirmi guruşa satıldığı hâlde Edirne’deki kahvehânelerin 
adedi altımışı tecâvüz etmiştir.

Acem Elçisi Rüstem Han’ın Basra Miftâhıyla Edirne’ye Vürûdu

Bağdad vâlisi Ali Paşa ve Basra vâliliği nâmıyla Bağdad’da der-kâr-ı 
gâile-i tedârik-i ecnâd olan Vezir Hasan Paşa’nın rehâvet ve ihmâllerinden 
nâşi Hüveyze Hanı tarafından mâni-i ser-hıyel eşkıyâ-yı urbân yedinden 
nez‘ ve teshîr ettiği Basra Kalesi miftâhlarıyla Acem şâhı tarafından Rüs-
tem Han nâm elçi ile Edirne şehrine vusûl ve mukaddemce ferş ve i‘dâd 
olunan Sultân Selîm Hân Câmi-i şerîfi kurbunda vâki Defterdâr Ahmed 
Paşa merhûmun sarayına nüzûl eyledi. Birkaç gün istirâhatten sonra 
ibtidâ sadrazam ve şeyhulislâm ile mülâkât maslahatını takdîm ve hedâyâ-
yı vâfiresini arz ve teslîm edip badehü huzûr-ı padişâhîye vaz‘-ı nâsiye-i 
tekrîm ve arz-nâme ve hedâyâdan sonra süpürde-i uhde-i sefâreti olan hiz-
meti teblîğ ve takdîm eyledikte taraf-ı hümâyûn-ı mülûkâneden izhâr-ı 
sûret-i mülâtafet ve istînâs ve kendüye ve etbâına hil‘atler ilbâs olundu.

Acem Şâhına Sefîr-i Mahsûs Tayin ve İrsâli

Basra miftâhıyla Acem şâhı tarafından elçilikle gelen Rüstem Han 
tekmîl-i hizmet-i lâzıme-i sefâret edip niyâz-mend-i izn-i ric‘at olmak-
la tertîb-i mühimmât râhına mübâşeret olunduğundan mâadâ taraf-ı 
saltanat-ı seniyyeye Acem şâhı tarafından bu gûne temahhuz ve ihlâs 
zuhûra geldiğine binâen şân-ı Devlet-i Aliyye’ye lâyık olan mülâtafet ve 
mücâmele ile mükâfât ve mukâbele olunmaktır diyerek nâme-i hümâyûn-ı 
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şehenşâhî müstakil elçi ile irsâl olunmak istihsân ve sâbıkâ hâiz-i rütbe-i 
vâlâ-yı riyâset ve o esnâda defter emânetiyle beyne’l-emsâl nâm-dâr-ı rüşd 
ve kiyâset olan Mehmed Bey elçi nasb ve tayin ve kendisine mezîd-i kadr 
u itibâr olmak için Rumeli beylerbeyiliği ihsân olundu. Vesâ’ir vüzerâ-yı 
izâm dâiresi gibi levâzım ve mühimmâtı taraf-ı devletten tertip olunup 
dâiresine gereği gibi nizâm verilerek taraf-ı hümâyûn-ı mülûkâneden Acem 
şâhı için bir kıta mücevher balıkçın sorguç ve bir kıta murassa hançer ve 
bir altın kemerli incili tirkeş ve bir Mısrî kemân ve bir deste yaldızlı ok ve 
bir murassa çevgân ve iki elmaslı koyun saati ve bir kebîr Necef aynalı çalar 
kalafat saat ve bir mercân tesbîh ve yedi adet boylu Cezâyir tüfengi ve dört 
donluk İstanbul zerbefti ve dört donluk nev-zuhûr çiçekli frenk zerbefti ve 
on iki donluk [s.283] frengî dibâ ve beş donluk telli İstanbul bürünceği ve 
on iki donluk telli İstanbul sandalı ve on donluk elvan şalı çuka ve on çift 
frenk-pesend yasdık ve üç kıta Şâmî şefe-bend ve üç kıta som Şâmî zeyn-pûş 
ve üç kıta som ağır Şam değdiği gibi hedâyâ-yı fâhire-i mülûkâne tertip ve 
ikmâl ve elçî-i müşârun-ileyh Mehmed Bey ile irsâl olundu.

Devlet-i Aliyye ile Nemçe Casarı      
Beyninde Âvâze-i Sulh u Salâh Zuhûru

1094 senesinden beri Devlet-i Aliyye ile Nemçeli beyninde harb ü kıtâl 
imtidâd ve gavâ’il-i ceng ü cidâl iştidâd bulup ahvâl-i nusret ve hezîmet miyâne-i 
tarafeynde tenâvüb üzre cârî ve her tarafın hazine ve askerine kıllet târî ve fütûr 
hâsıl olmakla birkaç defa dâ‘iye-i akd-i sulh u salâh ile tarafeynden elçiler ba‘s ü 
irsâl olunmuş iken umûr vaktine merhûn olmak hasebiyle netîce-pezîr olma-
yıp kalmış idi. Ve memâlik-i cânibeynde sâkin olan reâyâ ve berâyânın temâdî-i 
sefer ve mürûr u ubûr-ı asker-i hânumân sabır ve tahammüllerine kâbil-i ta-
mir olmayacak mertebe rahne-i indirâs salmış idi. Husûsan cülûs-ı hümâyûn-ı 
Mustafa Hânî’nin ibtidâ ve ikinci seneleri Nemçeli askeri mübtelâ-yı tefrika-i 
hasâret ve inhizâm olup üçüncü senesi dahi eğerçi sûretâ eser-i perîşânî cânib-i 
İslâmiyânda rû-nümâ olup ancak manen bi’l-cümle müntehab Nemçe askeri-
nin tu‘me-i şîr-i şemşîr-i intikâm olmasıyla yine me’âl-i hezîmet taraf-ı a‘dâda 
hüveydâ olmakla sene-i merkûme ki Zente senesi demekle maruf olan sene-i 
sâbıkadır. Vech-i meşrûh üzre onda vukû bulan muhârebede gerek ordu-yı 
İslâm ve gerek tabur-ı düşman-ı liâm hasâret-i inhizâmda hem-inân-ı ibtilâ ve 
iktihâm olup iki tarafın dahi kârı tamam olmuş idi. Lâkin Devlet-i Aliyye ne 
kadar berhem-zede-i şedâid ve âlâm olsa avn-i Hudâvend-i müteâl ile gerek ha-
zine ve gerek asker husûsunde acz ve muzâyaka çekmeyip bu kadar senelerdir ki 



 20. Yüzyıla Kadar Osmanlı Edi̇rne’si562

her sene evvelki seneden daha ziyade asker ve mühimmât ile mukâbele-i a‘dâya 
mühim-sâz-ı kıyâm ve düşman-ı dîne karşı sîne-güşây-ı meydân-ı intikâm olagel-
diği mücerreb-i düşman-ı felâket-fercâm olup bu sene-i mübârekede dahi ahz-ı 
intikâma şedd-i nitâk-ı sa‘y ü ihtimâm bahren ve berren asâkir ve zehâ’ir cem‘i ve 
Akdeniz ve Karadeniz ve Nehr-i Tuna’ya donanma-yı hümâyûn tertîb ve techîz 
ve mevcut olan kapı kulları ve tavâif-i sâire-i askeriyye ve Tatar-ı adû-şikârdan 
mâ‘adâ her bir bayrak altında iki yüz nefer yeniçeri serdengeçtisi olmak üzre 
vilâyet-i Anadolu’dan yüz bayrak serdengeçti tahrîri gibi sinîn-i sâbıkadan birkaç 
kat ziyâde asker ve mühimmât cem ve tertîbine kemâ-yenbağî dikkat ü ihtimâm 
olunduğu Nemçeli’nin mesmûu ve malûmu oldukda, eğerçi Zente vakası madde-
sinden dimâğ-ı nahvetinde hayli râyıha-i istidrâc-ı gurûr olmak hasebiyle sûretâ 
kendi dahi tedârik-i esbâb-ı mukâbeleye mübâşeret ve ihtimâm gösterip lâkin 
vak‘a-i merkûmede bâlâda tafsîl olunduğu üzre ihtimâl-i necâtdan me’yûs olan 
guzat-ı islâm yedinde tu‘me-i şîr-i şemşîr-i kahr u intikâm olan müntehab askeri 
yerine iktizâ eden mertebe leşker tedârik ve i‘dâda ve bundan böyle mühimmât-ı 
seferiyyeye vâfî olur îrâda iktidârı ma‘dûm ve münselib olduğundan mâ‘adâ hâlâ 
pîrâye-bahş-ı rütbe-i sadâret-i uzmâ olan Vezîrazam Hüseyin Paşa Zente Vakası 
gibi bir keyfiyyet-i hâ’ile akîbinde nâ’il-i mühr-i sadâret-ı uzmâ olmuş iken selef-
leri gibi akd-i musâlahaya meyl ü rağbet göstermeyip ahz-ı intikâma teşmîr-i sâ‘id 
u sâk iltizâm eyledikleri derûn-ı küffâr-ı liâma îrâs-ı halecân-ı bîm ü hirâs edip 
İngiltere ve Felemenk kralları vesâtatıyla sulha rağbet ızhâr ve onların Âsitâne-i 
Saâdet’te mukîm elçileri Devlet-i Aliyye tarafına tergîb-i musâlahayı tekrar et-
meye başladı. Binâenaleyh husûs-ı mezbûr için bi’d-defaât ricâl-i devlet ile akd-i 
mecâlis-i adîde-i meşveret olundukta âsâyiş-i aceze ve mesâkîn-i reâya ve berâyâ 
için müsâlemet-i matlûbeye müsaade ve dağdağa-i dâr ü gîrden mübâade olun-
mak istihsân ve İngiltere ve Felemenk elçilerine tavassut ve Nemçe ile [s.284] 
husûs-ı merkûma dâir mükâtebeye izin ve ruhsat ihsân olundu.

Hazret-i Padişâh Edirne’de Meks ü Ârâm Edip   
Serdâr-ı Ekrem Sefer-i Hümâyûna İ‘zâm Buyuruldu

Eğerçi zikr olunduğu üzre Nemçeli ile musâlaha husûsu karar-dâde 
olup ancak elçilerin adamları Beç’e ve ondan İngiltere ve Nederlanda’ya 
varıp gelmek müddet-i medîdeye muhtaç olduğundan gayri tarafeynin 
murahhasları bir yere cem ve mükâlemeye faysal vermedikçe akd-i sulha 
itimat olunmayıp mücerret musâlahaya rızâ-yı tarafeyn irtifâ-ı muhârebeyi 
muktezî olur hâlet olmadığı ecilden tertîb-i edevât-ı ceng ü harbe evvelki-
den ziyâde sarf-ı iktidâr olunup hâlen vakt-i hareket ve azîmet karîb olmak-
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la sinîn-i sâbıka gibi padişâh hazretleri dahi yine bizzat sefer-i hümâyûna 
azîmet buyurmak üzre niyyet buyurmakla otâğ-ı şehenşâhî ve sâ’ir hıyâm-ı 
asâkir-i İslâm mu‘tâd-ı kadîm üzre Saray meydanına nasb olunup fevc-â-
fevc her taraftan asâkir-i memure Ordu-yı Hümâyûn’a mülhak ve mülâkî 
olmaya başladılar. Bu esnada tekrar azîmet-i hümâyûn husûsu istişâre olun-
dukta bu sene-i mübârekede sulh u salâh vukûu ağleb-i ihtimâl olup bu 
gûne sefer tedâriki mahzâ ihtiyâta mebnî iken abes yere vücûd-ı hümâyûn 
meşâkk-ı sefer ile it‘âb ve hareket-i hümâyûn muktezî olduğu masârif-i 
kesîreye mâl-ı bî-kerân itlâf olunmak bir vechile münâsip görülmemekle 
bu defa hazret-i padişâh Edirne taht-gâhında istirâhat ü ârâm ve Sadra-
zam Hüseyin Paşa’yı serdarlık hizmetinde istihdâm buyurdular. Rikâb-ı 
hümâyûnlarına Bozoklu Mustafa Paşa kaymakam nasb olundu. Hüseyin 
Paşa’ya taraf-ı padişâhîden bazı vesâyâ telkîn ve tefhîm 20 Zilkade 1109 
günü livâ-i zer-mencûk-ı Hazret-i Risâlet-Penâhî’yi teslim buyurduktan 
sonra serdâr-ı müşârun-ileyh Ordu-yı Hümâyûn ile Edirne’den hareket ve 
savb-ı memura azîmet buyurdular. Hazret-i padişâhın otâğ-ı hümâyûnları 
kaldırılıp kaymakam paşa vesâir rikâb-ı hümâyûn erkânı Saray meydanında 
mansûb olan çadırlarında hidemât-ı memureleriyle iştigâle memur oldular.

Ordu-yı Hümâyûn’un Sofya Sahrâsına Vusûlü ve   
Belgrad’a Murahhas İrsâli

Serdâr-ı ekrem Ordu-yı Hümâyûn ile Sofya sahrâsına nasb-ı hıyâm 
eylediklerinde Nemçe casarı tarafından mükâleme-i sulh ve müsâleme 
için murahhaslar tayin olunduğu ve Devlet-i Aliyye cânibinden dahi 
murahhaslar tayin olunmasını mutazammın mektup vârid olmakla 
reîsü’l-küttâb Râmi Mehmed Efendi hatt-ı hümâyûn ile Devlet-i Aliyye 
tarafından murahhas tayin olunup dîvân-ı hümâyûnda baş tercüman olan 
İskerletzâde Aleksandri nâm zimmî dahi mahrem-i esrâr-ı devlet olmak-
la elçilik nâmıyla mükâleme için memur olup re’îs efendi ve tercümân-ı 
merkûm ve mütevassıt olan İngiltere ve Felemenk elçileri Ordu-yı 
Hümâyûn’dan evvelce Belgrad’a gönderildiler. 20 Muharrem 1110 
günü Ordu-yı Hümâyûn dahi Sofya sahrâsından ref ‘-i hiyâm ve cânib-i 
Belgrad’a atf-ı zimâm eyledi. Ordu-yı Hümâyûn’un Semendire sahrâsına 
vusûlünde Kırım Hanı Hacı Selim Giray Hân otuz bin miktarı asâkir-i 
Tatar ile Ordu-yı Hümâyûn’a vâsıl olmağın ber-mu‘tâd-ı kadîm taraf-ı 
âsafîden i‘zâz ü tekrîm olundu.
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Rikâb-ı Hümâyûn Erkânının Çadırlarından Edirne Şehri Derûnuna 
Nakli

Ordu-yı Hümâyûn’un Edirne’den hareketi vaktinde otâğ-ı hümâyûn-ı 
padişâhîden mâ‘adâ dâire-i hümâyûn halkının bâ-irâde-i seniyye Saray mey-
danındaki çadırıları 1110 muharremi evâhirinde kaldırılarak herkesi Edirne 
şehri derûnunda vâki hânelerine nakl eyledi.

Ordu-yı Hümâyûn’un Belgrad Sahrâsına Vusûlü ve   
Mükâleme Memurlarının Karloyça Cânibine Azîmetleri

Serdâr-ı ekrem Ordu-yı Hümâyûn ile Semendire önünde nasb-ı hıyâm 
ettiklerinde iktizâ-yı vakt u hâle göre orada bir miktar meks ü ârâm tasmîm 
ve Belgrad’ın iki tarafında Tuna ve Sava nehirleri üzerine köprüler kur-
mayı vesâ’ir umûr-ı muhârebeyi temşiyet ve takdîm etmeleriyle bir mâh 
ikâmetten sonra Belgrad sahrâsına darb-ı sürâdikât-ı satvet eylediler. Mu-
rahhas nâmıyla Sofya sahrâsından evvelce Belgrad’a gönderilen re’îsü’l-
küttâb [s.285] Râmi Mehmed Efendi ile pâ-dâş-ı hizmet-i mükâleme ve 
mütevassıt olan dîvân-ı hümâyûn tercümanı İskerletoğlu Aleksandri ve 
İngiltere ve Felemenk elçileri henüz Belgrad sahrâsında meks ü ikâmet üzre 
olup o vakte kadar usûl-i mükâlemeye dâir nice keyfiyyât nizâ‘ı Belgrad’da 
meks-i mütemâdîlerine bâ‘is ve bâdî olmuş idi. Ez-cümle Nemçe tarafından 
Devlet-i Aliyye murahhasları Budin yahut Sirem veyahut Tabur’a gelsin-
ler. Murahhaslar gelmezler ise bari mutuvassıtlar gelmeye muhtaçtır diye-
rek bi’d-defa‘ât su’âl ve cevap tevârüdünü muktezî olan teklîf-i atîklerine 
âhirü’l-emr Devlet-i Aliyye murahhasları hudûd-ı İslâmiyyeden gayri yere 
gönderilmez eğer bu teklîfâttan murad ceng ü cidâl ise hazır u âmâdeyiz 
diye cevâb-ı kat‘î verilmedikçe nizâ‘-ı beyhûdeye faysal vermediler. Lâkin 
bu haberden sonra Varadin ile Belgrad beyninde vâki Karloyça nâm ma-
halde mükâleme olunmak üzre razı olduklarında tarafeynden mevzi-i 
mezkûrde menziller ve ahırlar binâsına şurû olunmuş idi. Bâis-i te’hîr-i 
mükâleme olan mevâddın biri dahi Venedikli ve Lehli ve Moskovlu’nun 
dahi bu musâlahada dahil olmaları husûsu olup Nemçe ve tavâif-i 
mezkûrenin vakt-i vâhid ve mekân-ı vâhidde musâlaha olmaları Devlet-i 
Aliyye vükelâsının bir vechile muvâfık-ı re’y ü tedbîrleri olmayıp bu husûs 
için mâ-beynde nizâ‘-ı azîm cereyânından sonra zarûrî müsâade olunmak-
la milel-i merkûmenin elçileri gelip cem olunca mükâleme husûsu te’hîr 
olunmuş idi. Velhâsıl avâ’ik-i mezkûre Ordu-yı Hümâyûn’un Semendire ve 
Belgrad sahralarında üç ay kadar müddetle meks ü ârâmı esnâsında güç-
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le ber-taraf olup 1110 Rebiulevvelinin on dördüncü günü reisü’l-küttâb 
Râmi Efendi ve İskerletoğlu ve İngiltere ve Felemenk elçileri piyâde ve 
süvârî iki bin kadar asker ve müteferrika ve çavuşân gediklilerinden müte-
ayyen adamlar ile mevzi-i mükâleme tayin olunan Karloyça tarafına tevec-
cüh ve azîmet eylediler. Hengâm-ı mükâlemede dahi sulh u salâh mün‘akid 
oluncaya dek ceng ü cidâl terk olunmayıp fakat mahall-i mükâleme olan 
Karloyça’ya varınca on dört saat Tuna kenarı âmed-şüd-i süferâ-yı tarafeyn 
için emniyyet üzre olmak muâhede olundu.

Ordu-yı Hümâyûn’un Belgrad’dan Hareketle Edirne’ye Avdeti

Serdâr-ı ekrem murahhasları mahall-i mükâlemeye gönderdiği-
nin ferdâsı günü tavâif-i askeriyyeye ceste ceste ruhsat vererek Ordu-yı 
Hümâyûn’da mevcut olan bakıyye asâkir ile 6 Cemâziyelevvel 1110 günü 
Belgrad sahrâsından ref ‘-i hiyâm ve Edirne’ye doğru atf-ı zimâm eyledi.

Şehzâde Sultân Mehmed’in Velâdeti

Sulb-i pâk-i hazret-i Sultân Mustafa Hân-ı Sânî’den bir şehzâde-i 
cüvân-baht zînet-bahş-i erîke-i vücûd olmakla isimleri Sultân Mehmed 
tesmiye edildi.

Ordu-yı Hümâyûn’un Edirne’ye Vusûlü

Serdâr-ı ekrem Hüseyin Paşa Ordu-yı Hümâyûn ile 10 Cemâziyelâhir 
1110 günü Edirne şehrine vâsıl ve istikbâle gelen erkân-ı devlet murâfakatıyla 
sarây-ı hümâyûn-ı mülûkâneye dâhil olup münferiden huzûr-ı hümâyûna 
vaz‘-ı nâsiye-i tekrîm ve berdâşte-i dûş-ı vedîatı olan livâ-yı saâdet-ihtivâ-
yı Hazret-i Risâlet-penâhîyi yed-i müeyyed-i padişâhîye teslim eyledikten 
sonra sarây-ı mahsûslarına azîmet ve temşiyet-i umûra bed’ ü mübâşeret 
eylediler.

Mükâlemenin Ahvâli Keyfiyyeti ve Nemçeli Lehli Venedikli   
Moskovlu ile sulh u Salâh İn‘ikâdı

Mükâleme-i ahvâl-i sulh u müsâleme için Devlet-i Aliyye tarafından 
tayin olunan Reîsü’l-küttâb Râmi Mehmed Efendi ve dîvân-ı hümâyûn 
tercümânı İskerletzâde Aleksandri ve Nemçe tarafından iki nefer murah-
haslar ve Leh kralı ve Moskov çarı ve Venedik cumhuru taraflarından birer 
nefer elçi ve İngiltere ve Felemenk taraflarından dahi hizmet-i tavassut için 
birer nefer elçiler mahall-i mükâleme olan Karloyça nâm mahalle cem olup 
zikr olunan ricâlin her biri kendi devletlerini himâyet ve sıyânet kaydında 
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olduklarından mâadâ Moskov elçisi gayet [s.286] anûd ve haşûnet-şiâr 
ve Venedik elçisi bir lecûc-ı cedel-kâr olmakla gâh birbirlerine ziyâfet ile 
def-i vahşet ve gâh itibâr-ı merâsim kaydına düşüp bu makûle beyhûde 
mevâdd ile ızhâr-ı sûret-i lecc ü inâd ve evâ’ilde mükâleme bir iki sene 
mütemâdî olmasını îrâd ederek yirmi gün kadar mükâlemeye adem-i şurû‘ 
husûsu imtidâd buldu. Lâkin reîs-i müşârun-ileyh Râmi Efendi hired-
mend ve kâr-dân bir zât olduğundan o münâsebetsizlerin akvâl ve ef ‘âl-i 
bî-edebânelerinden sarf-ı nigâh-ı iltifât ve cevâb-ı ilzâm ile her maddele-
rinde iskât edip en nihâyetinde ruhsat-nâme-i hümâyûnu görmeye tâlip 
olmalarıyla taraf-ı Devlet-i Aliyye’den yedine verilen ferman ruhsatı ki bir 
âbâdî kâğıt üzerine muharrer ve tuğrâ-yı garrâ-yı zer-kalem ile keşîde olup 
sîmden bir zarf ve o zarf dahi serâserden bir kîse içine mevzû ve mahfûz 
ve zer-endûz bir tuğrâ makremesine sarılmış idi. Bir müteayyen adamıyla 
irsâl eyledi. Nemçe murahhasları merâsim-i tazim ile istikbâl ve çadırları-
na varınca berdâşte-i fark-ı i‘zâz ü iclâl edip mazmûnuna ıttılâ‘ ve vukûf 
tahsîlinden sonra yine Râmi Efendi’ye îsâl eylediler. Badehü mezbûrlardan 
dahi temessük-i ruhsat talep olundukta çerçeve kâğıt üzerine muharrer 
ve mastûr ve frengî mum ile memhûr olan ruhsat-nâmelerini gönderip 
mefhûmu ma‘lûm oldukta Râmi Efendi tarafından cümlenin orta yeri-
ne bir âlî çerge kurulup fâhir bisât ferşiyle tezyîn ve cümlesinin rızâ ve 
ittifâklarıyla mükâlemenin orada olması tensîb edilip her gün cümlesi o 
çergede birleşerek mükâleme-i umûr-ı musâlaha ile evkât-güzâr oldular. 
Gâh teklîfât-ı atîkalarını tekrar ve gâh evâmir-i Devlet-i Aliyye’yi kabulde 
inâd ü ısrâr ile yüz yirmi gün vakit imrâr eylediklerinden sonra Nemçe 
casarı murahhaslarıyla yirmi madde ve Leh kralı ile on bir madde ve Ve-
nedik cumhûru ile on altı madde üzerine akd-i musâlaha ve Moskov çarı-
nın elçisinde ruhsat-ı kâmile olmadığından mevâdd-ı sulhları İstanbul’da 
müzâkere ve muâkade olunmak şartıyla üç sene harb ü kıtâl mütâreke ve 
mutâraha olundu ki bu üç sulh-nâmenin sûretleri Ravzatü’l-Uhûd’da (20) 
ve (21) ve (22) numaralar ile mastûrdur.

Reîsü’l-Küttâb Râmi Efendi’nin Sulh Temessükâtıyla   
Edirne’ye Vusûlü

Bâlâda zikr olunduğu üzre Nemçeli ve Lehli ve Venedikli ile mevâdd-ı 
ma‘dûde üzerine sulh u salâh muâkade ve Moskov çarının elçisinde ruhsat-ı 
kâmile olmamak hasebiyle Âsitâne’de akd-i sulh olunmak üzre üç sene 
mütâreke-i harb ü kıtâl muâhede olunup milel-i merkûmenin her biriyle 
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temessükler alınıp verildikten sonra Reîsü’l-küttâb Râmi Mehmed Efendi 
mahall-i mükâleme olan Karloyça’dan avdete şitâb ve Devlet-i Aliyye tara-
fına doğru imâle-i inân-ı avd ü iyâb eyledi. Sürûr-ı itmâm-ı hizmet ile cilve-
fürûş-ı neşât ve behcet olarak şabanın yirmi ikinci günü Edirne şehrine vâsıl 
olacağını mutazammın hâk-i pâ-yı sadr-ı a‘zamîye duâ-nâmesi vâsıl oldukta 
Edirne kurbunda vâki Kadınköy nâm mahalde defterdâr efendiye fermân-ı 
âsafî ile yemeklik tertîbine isti‘câl ve kethüdâ-yı sadr-ı âlî ve defterdâr 
efendi vesâ’ir rüesâ-yı erkân-ı devlet ve a‘yân-ı saltanat mahall-i mezbûrda 
istikbâl eylediler. Badehû reîs-i müşârun-ileyh dört kıta memhûr musâlaha 
temessüklerini kendi yanına tayin olunan gedikli ağaların ellerine verip 
ber-kâide alay ile derûn-ı şehr-i Edirne’ye dâhil ve huzûr-ı sadrazamîye 
vâsıl oldu. Taraf-ı âsafîden vücûhla hâiz-i kemâl-i kerem ve iltifât olduktan 
sonra ertesi gün sadrazam hazretleriyle ma‘an huzûr-ı mülûkâneye çehre-
sâylık merâsimini takdim ve getirdiği dört kıta memhûr musâlaha temes-
süklerini rikâb-ı kâm-yâba arz ve teslim eyledikte dûş-ı istihkâkına semmur 
kürk ilbâsıyla tevkîr ü tekrîm olundu. Vukû bulan musâlaha mütevassıtları 
olan İngiltere ve Felemenk elçileri gerek Devlet-i Aliyye ve gerek milel-i 
mezbûre murahhaslarının akd eyledikleri musâlaha makbûl ve muteber 
olduğunu nâtık taraf-ı hümâyûn ve cânib-i casardan vürûd [s.287] edecek 
nâmeler mübâdelesi için Belgrad’da meks ü karar ve tarafeynden nâmeler 
vürûduna intizâr üzre olmaları taraf-ı padişâhîden mazmûn-ı merkûmu 
hâvî nâme-i hümâyûn tahrîrine isti‘câl ve dîvân-ı hümâyûn kâtiblerinden 
mükâleme tahrîrinde istihdâm olunan Firdevsî Efendi ile irsal olunup zikr 
olunan mütevassıtlar casarın nâmesini ahz ve nâme-i hümâyûnu teslim 
eylediklerinden sonra avdet etmek üzre murahhas ve me’zûn oldular. Sirem 
ve Tımaşvar vesâir ol tarafların kat‘-ı hudûd ve vaz‘-ı alâyim-i umûruna 
Belgrad muhâfızı Vezîr Ali Paşa ve sâbıkâ Anadolu muhâsebecisi Sâmi 
İbrâhim Efendi memur oldu. Ve Bosna taraflarının kat‘-ı hudûdu Bosna 
muhâfızı Kösec Halil Paşa marifeti inzımâmıyla sâbıkâ başbakıkulu Os-
man Ağa’ya ve Leh hudûdu dahi Kırım hânı Devlet Giray Hân nezâretleri 
şartıyla Özi muhâfızı Vezîr Yusuf Paşa’ya fermân olundu.

Kırım Hanlığının Hacı Selim Giray Hân Kasr-ı Yedinden   
Oğlu Devlet Giray Han’a Tevcîhi

Kırım’da han olan el-Hâc Selim Giray Hân mesned-i hânîde yirmi 
otuz seneden mütecâviz imtidâd ve umûr-ı celîleye muvaffak olmak hase-
biyle re’y ü tedbîri Devlet-i Aliyye indinde azîm itibâr ve itidâd bulmak-
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la eslâf ve ahlâfı mâ-beyninde nâmdâr-ı rüşd ü sedâd olup lâkin fi’l-asl 
alîlü’l-mizâc olduğundan gayri za‘f u herem ve pîrî dahi inhirâf-ı tabîata 
ilâve-i iştidâd olmakla fi-mâ-ba‘d kendüye metâ‘ib-i rükûb ve nüzûlden 
âsâyiş-i uzlet ve hamûl münâsib olduğunu mülâhaza edip rütbe-i vâlâ-yı 
hâni kendi kasr-ı yed ve ferâğından kalgayı ve ekber evlâdı Devlet Giray 
Han çerâğ olmak üzre niyâz ve iltimâs etmeğin ricâsı mûcibince hanlık 
Devlet Girây Hân’a tefvîz ve kendüye eslâfından ziyâde hâs tevcîhiyle ta‘vîz 
olunmak üzre karar verildikten sonra Devlet Girây Hân’ı Edirne şehrine 
davet için taraf-ı Devlet-i Aliyye’den kapıcıbaşı irsâl olunup El-Hâc Se-
lim Giray Hân’a senevî sekiz yük akçe hâs ihsân ve Silivri kurbunda vâki 
çiftliğinde meks ü ikâmet etmek üzre ferman olundu. 1110 senesi şabanı 
evâhirinde Devlet Girây Hân’ın Edirne şehrine takarrub eylediği istimâ 
olundukta Gülbaba nâm mahalde yemeklik tertip olunup henüz ihrâz-ı 
rütbe-i vâlâ-yı hânî etmediğinden istikbâline ancak kethüdâ-yı sadr-ı 
âli ve sipâh ve silâhdâr ağaları ve çavuşbaşı ağa ve çavuşân ve sadrazam 
ağaları irsâl ve onların delâletleriyle Edirne şehrinde ferş ve i‘dâd olunan 
defterdâr-ı ma‘zûl Vezîr Ahmed Paşa Sarayı’na îsâl olundu. Ertesi gün sad-
razam ve şeyhulislâm efendi varıp onlar ile ba‘de’l-mülâkât sene-i merkûme 
ramazanının üçüncü günü mu‘tâd-ı kadîm-i Devlet-i Âl-i Osmânî üzre 
refâkat-i hazret-i sadrazamî ile sadr-i âlî sarayından süvâr olup vezîria‘zam 
ile hem-inân sarây-ı şehriyârîye dahil olduklarında hanlara mahsûs binek 
taşında nâzil olduktan sonra sadrazam ile beraber bir tarafına silâhdâr ve 
bir tarafına çukadâr-ı şehriyârî girip huzûr-ı padişâhiye vâsıl olduğunda 
zemîn-bûs edip çehre-sâ-yı zemin-i saltanata temahhuz ve ubûdiyyet eyle-
diğinde avâtıf-ı aliyye-i mülûkâneden eslâfına olageldiği üzre ızhâr-ı sûret-i 
mülâtafet ve istînâs ve dûş-ı liyâkatine kadifeye kaplı semmur kapaniçe 
kürk ilbâs olundu. Edirne’de birkaç gün âramdan sonra rikâb-ı hümâyûna 
rûy-mâl edip Kırım cânibine avdet eyledi.

Şehzâde Sultân Hasan’ın Edirne’de Vilâdeti

Sultân Mustafa Hân-ı Sânî hazretlerinin sulb-i pâk-i mülûkânelerinden 
26 Ramazan 1110 günü bir şehzâde-i cüvân-baht şeref-efzâ-ye mehd-i 
vücûd olup Sultân Hasan namıyla revnak-dih-i minassa-i şühûd oldu.

Ahid-nâme-i Hümâyûn Talebiyle Leh Kralından Elçi Vürûdu

Leh kralı ve cumhûru tarafından kâide-i kadîme-i musâlaha üzre 
ahid-nâme-i hümâyûn talebini mutazammın nâme ve mektup ile Leh 
beyzâdelerinden İstanislav Zercki nâm beyzâde orta elçilik rütbesiyle 



RİYÂZ-I BELDE-İ EDİRNE 569

Edirne şehrine gelip mu‘tâd  üzre taraf-ı mirîden tertîb ve i‘dâd olunan 
Defterdâr Ahmed Paşa Sarayı’na nüzûl ettirildikten [s.288] sonra masârif-i 
yevmiyesi için yevmî ellişer guruş tertip ve tayin olundu.  Birkaç gün 
istirâhatle badehû sadrazam ile buluşup tertip olunan dîvân-ı hümâyûnda 
hâk-i serîr-i saltanata ferş-i nâhiye-i tekrîm ve nâme ve hedâyâsını arz ve 
teslim eyledi.

Şehzâde Sultân Hüseyin’in Edirne’de Velâdeti

6 Zilkade 1110 günü sulb-i pâk-i hazret-i Sultân Mustafa Hân-ı 
Sânî’den bir şehzâde-i ismet-meâsir revnak-efzâ-yı evreng-i çâr-mâye-i 
anâsır olup nâm-ı nâmîsi Sultân Hüseyin tesmiye olundu.

Cânib-i Devlet-i Aliyye’den Nemçe Casarı Tarafına Elçi Tayin ve İrsâli

Devlet-i Aliyye ile Nemçe casarı beyninde mün‘akid olan sulh u salâh 
muktezâsınca nevrûz-ı fîrûzda tarafeynden büyükelçiler ba‘s ü irsâl olunmak 
de’b-i kadîm üzre muâhede mukâvele olduğuna binâen casar tarafından vech-i 
meşrûh üzre büyükelçi çıkmak üzre olduğu haber alındığından vezîria‘zam-ı 
esbak Kara Kethüdâ İbrahim Paşa’nın zamân-ı sadâretinde hazînedârı ve 
badehû sâbık sadrazam Ali Paşa’nın vezâreti vaktinde kethüdâsı ve ümerâ-
yı deryâdan olup Devlet-i Aliyye’nin emekdârı olan İbrâhim Paşa’nın ricâl-i 
devlet beyninde şöhret-i rüşd ü sedâdı ve müstahdem olduğu hidemâtta 
istikâmeti meşhûd olmak mülâbesesiyle Devlet-i Aliyye tarafından kendüye 
gâyet itimâd olunmakla Nemçe tarafına elçilik ile paşâ-yı müşârun-ileyh irsâl 
olunmak üzre münâsib ve karar verildikten sonra elçî-i müşârun-ileyhin bi’l-
cümle levâzım ve mühimmâtı kıbel-i Devlet-i Aliyye’den tedârik ve itmâm ve 
nâme-i hümâyûnu teslim esnâsında taraf-ı hümâyûn-ı mülûkâneden emr-i 
sefârete müretteb olur bazı ahkâm tezkîr ve ifhâm olunmak hilâlinde Nemçe 
casarı için kâide-i kadîme-i husrevânî üzre tertip olunan hedâyâ-yı fâhire-i 
mülûkâne ki bir kıta murassa raht ve murassa bilan ve rikâb ve topus ve mu-
rassa eyer ve bir zer-endûz-ı zerrîn-pûş ve bir mücevher sorguç ve otuz top 
cedîd serâser kuşaklık hil‘at ve yüz kıta dü hezârî destâr ve elli kıtası hezârî 
destâr ve on beş kıta Uşak seccâdesi ve iki kıta kebîr dört sağîr Acem kaliçesi 
ve bir kıta ibrişim kaliçe ve üç yüz elli miskâl olmak üzre bir şemmâme anber 
ve yirmi adet nâfe-i misk ve on beş adet bâd-zehr ve topları ve sâyebânı ile bir 
kıta mükemmel otak ve murassa raht ve sîm rikâb ve sîm eyer ve sîm zincîr 
ve ağır abâyî ve murassa bilan ile müzeyyen bir esb-i bî-adîl ve on altı re’s 
yelkendez güzîde atlar ve iki re’s pars idi. Cümlesinin mahalline varıncaya dek 
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iktizâ eden levâzim-i nakl ve îsâli husûsuna nizâm verilip elçî-i müşârun-ileyh 
İbrâhim Paşa tarafına bi’t-teslîm savb-ı memura i‘zâm olundu.

Edirne’den İstanbul’a Hareket-i Hümâyûn-ı Şehriyârî

Akd-i sulh u salâh sebebiyle milel-i erbaadan gelecek büyükelçiler 
İstanbul’da çehre-sây-ı serîr-i şevket-masîr olmak savâb-dîd-i umûm-ı 
erbâb-ı re’y ü tedbîr olmakla tekmîl-i levâzım ve mühimmât-ı râhdan son-
ra hazret-i padişâh 1111 senesi evâilinde Edirne’den nehzatla İstanbul’a 
tevcîh-i veche-i azîmet buyurdular. Ve biraz müddet mürûrunda yine 
Edirne’ye avdet-i hümâyûn vukû‘ bulmuş ise de kuyûd-ı tarihiyyeye tesâdüf 
olunamadı.

Edirne Şehrinde Surre-i Hümâyûn İhrâcı

Dergâh-ı Âlî kapıcıbaşılarından Filibeli vekîlharç Mehmed Ağa surre 
emîni tayin 3 Receb 1113 günü ber-mu‘tâd surre-i hümâyûn ihrâc olunup 
taraf-ı mîrîden harc-ı râh için emîn-i merkûma beş bin guruş atiyye ve 
ihsân olundu.

Sayd u Şikâra Azîmet-i Hümâyûn

Hazret-i padişâh sayd u şikâr tarîkıyla Karışdıran’a doğru hareketle 
kırk gün kadar ol havâlîde geşt ü güzâr ve sayd u şikâr eyledikten sonra 
1113 senesi şabanı evâsıtında yine Edirne şehrine avdet buyurdular.

Şeyhulislâm es-Seyyid Feyzullâh Efendi’nin Büyük Mahdûmu 
Fethullâh Efendi’ye Meşîhat-ı İslâmiyye Rütbesi Tevcîhi

Şeyhulislâm es-Seyyid Feyzullâh Efendi’nin ekber evlâdı olup pâye-i 
sadr-ı Rumeli ile Anadolu’dan ma‘zûl ve badehû câh-ı vâlâ-yı nekâbet-i 
eşrâf ile ser-efrâz-ı fuhûl olan es-Seyyid Fethullâh Efendi kendilerinin 
intikâllerinden sonra mansıb-ı fetvâya halef ve câ-nişîn-i pederî [s.289] 
olmak üzre rütbe-i sâmiye-i şeyhulislâmî ile i‘zâz olunmak bâbında rikâb-ı 
hümâyûna telhîs etmeğin mûcibince şeref-sâdır olan hatt-ı hümâyûnda ol 
câh-ı bülendi pederinden sonra mahdûm-ı müşârun-ileyhe tahsîs ve tahsil-i 
isti‘dâd-ı liyâkat için şimdiden rütbe-i fetvâ ile ikrâm olunması tansîs olun-
duğu ecilden 25 Ramazan 1113 günü berât-ı âlî-şân-ı rütbe-i fetvâ ihsân 
ve hil‘at-i beyzâ ilbâs olundu. Berât-ı âlî-şanın sûreti Ravzatü’l-Uhûd’da 
(23) numaradadır.
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Rumeli Vilâyetine Meşâyih Tayini

Rumeli vilâyetinde vâki kasabât ve kurâda olan müslimînin ümmî 
olanlarına şerâit-i savm u salât ve hac u zekât vesâir ilm-i hâllerine müteal-
lik olan müşkilâtı hall ve talim için dört kola meşâyihden dört nefer kimse 
tayin ve avâm-ı muvahhidîne talim-i ahkâm-ı dîn olundu.

İngiltere’den Elçî-i Cedîd Vürûdu

Dârussaâde’de mukîm Balyos nâmında İngiltere elçisi tebeddül edip 
halefinin vürûduna mebnî selefi memleketine avdet etmekle yeni Balyos 
ber-mu‘tâd Edirne şehrine gelerek rikâb-ı hümâyûna yüz sürdükte hil‘at 
ilbâs olundu.

Sadrazam Amcazâde Hüseyin Paşa’nın Azliyle   
Daltaban Mustafa Paşa’nın Nasbı

Sadrazam Amcazâde Hüseyin Paşa’nın esîr-i firâş hasta olmasına 
mebnî istidâsı üzerine azliyle mühr-i hümâyûna şeyhulislâm es-Seyyid 
Feyzullâh Efendi’nin irâde-i mahsûsalarıyla Bağdad vâlisi Daltaban Mus-
tafa Paşa istîhâl ve Haseki Ağa ile tarafına irsâl olundu. Vezîr-i müşârun-
ileyh Bağdad’dan tayy-i merâhil ederek İstanbul’a gelip Edirne’ye yevm-i 
vusûlünü evvelce bildirmekle Solak Çeşmesi’nin sol tarafına çadırlar kuru-
lup vezîr-i müşârun-ileyh 4 Cemâziyelevvel 1114 günü Edirne’ye iki saat 
mesâfede vâki İskender karyesine ve ferdâsı günü Solak Çeşmesi’nde tehyie 
edilen yemeklik mahalline gelerek bade’l-istirâha sağda şeyhulislâm efendi 
ve solda sadrazam-ı cedîd hem-inân ve nakîbü’l-eşrâf efendi ve kaymakam-ı 
rikâb-ı hümâyûn Hasan Paşa ve Abdullah Paşa ile refâkat üzre revân olup 
bu tertip ile derûn-ı şehre dâhil ve yolun iki tarafında saff-beste olan yeni-
çeri zâbitânı ve neferâtı tevcîh-i lihâza-i selâm ederek sadrazamlara mahsus 
olan saraya vâsıl oldular. Amcazâde Hüseyin Paşa dahi bade’l-azl Buçukte-
pe nâm bahçelerinde bir iki gece meks ü ârâmdan sonra Silivri kurbunda 
vâki çiftliğine azîmet ve izn-i hümâyûn ile orada ikâmet edecek idiyse de 
hulûl-i ecel-i mev‘ûdiyle azm-i dâr-ı âhiret eyledi. İşbu Buçuktepe Bahçesi 
hakkında şâir-i meşhûr Sâbit Efendi bu beyti söylemiştir. 
Beyt Kesb-i hevâ içün çıkar uşşâk-ı hasta-hâl

Gûyâ hemân Buçuktepe’dir tûde-i visâl
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Sadr-ı Sâbık Amcazâde Hüseyin Paşa’nın Bazı Etbâının Hapsi ve 
Musâderesi

Sadr-ı sâbık müteveffâ Hüseyin Paşa hastalığı esnâsında eniştesi olan 
baş muhâsebeci Ali Efendi’ye yüz kîse emanet akçe verdiği bade-vefâtihi 
defterinde yazılmış bulunmakla talep olundukta bade’l-azl kırk beş kîsesini 
yine kendi alıp masraf eyledi kusûrunu verelim diye cevap verdiği ısgâ olun-
mayıp meblağ-ı mevcut kabz olunduktan sonra elli beş kîsenin dahi tahsîli 
için haps olunması ferman olundu. Ve meblağ-ı mevcudu teslim etmek 
için yanına çavuşlar koşulup odasında akçe sayılır iken istîlâ-yı evhâm-ı 
dûrâ-dûrdan nâşi abdest almak bahanesiyle taşra çıkdıkta kademhâne ca-
mını kırıp firâr etmek üzre aşağıya atladıkta ayağını ağrıtıp nâçâr Abdullah 
Hamamı demekle maruf hamamın külhanına ihtifâ ettiği istihbâr olun-
makla tekrâr ahz u haps olundu. Ve yine Sadr-ı sâbıkın hazînedârı Mehmed 
Ağa iktizâ-yı hükm-i şebâb ile kendisinden birçok nâ-revâ harekât-ı hâdise 
[s.290] ve defterdâr-ı sâbık Fındık Mehmed Paşa Sarayı’nı iştirâ etmesi 
mazanne-i kesret-i mâl olmak töhmet-i muzırrasıyla ithâm olunmasına bâis 
olduğundan hapsi ve musâdere olunması bâbında hatt-ı hümâyûn sâdır 
olup İstanbul’de ve Edirne’de vâki hânelerinde olan bi’l-cümle emvâl ve 
eşyası ahz u kabz olundukta me’mûl olan mertebe şey zuhûr etmediğinden 
taleb-i emvâl-i mahfiyyesi için zindana vaz‘ ile iz‘âc ve eşyâ-yı makbûzası 
tekrar kendüye redd olunursa baş bakıkulu hapsinde Hazine-i Âmire’ye 
dörtyüz kîse akçe teslim etmek üzre müte‘ahhid olmakla zindandan ihrâc 
olundu.

Şeyhulislâm Feyzullâh Efendi Tarafından Sadr-ı Âlî İmamının Tebdîli

Sadrazam Mustafa Paşa İstanbul’dan Edirne’ye geleceği esnada ev-
velden beri tanıdığı Kıblelizâde imamı Hüseyin Efendi’yi kendi imâmeti 
hizmetlerini îfâ etmek üzre bi’t-tensîb beraberlerinde Edirne’ye getirmiş 
iken taraf-ı şeyhulislâmîden kendi müezzinleri olan Pîrî-zâdeyi sadrazama 
imâm intihâb etmekle imâm-ı evvel Hüseyin Efendi kemâl-i hüzn ü hırmân 
ile İstanbul’a iâde kılındı.

Taraf-ı Şehriyârîden Taraf-ı Âlî Cânibine Atâyâ Vürûdu

Silâh-dâr-i şehriyârî Çorlulu Ali Ağa taraf-ı padişâhîden serâser kaplı bir 
sevb semmur kürk ve bir kabza mücevher hançer ve bir re’s dîvân bisâtıyla eyerli 
at getirmekle mutâd üzre istikbâl olunarak silâh-dâr ağaya dört bin altın in‘âm 
ve bir semmur kürk ve bir donanmış at ihdâsıyla ikram olunup beraber gelen iki 
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nefer Has Odalı ağalara dahi birer kîse akçe vesâirlerine hil‘atler ilbâs ve donan-
mış atlar ihsân olundu. Ve ertesi günü vezîria‘zam taraf-ı hümâyûndan ihsân 
buyurulan ata süvâr olarak dîvân-ı hümâyûna azîmetle arz takrîbiyle çehre-sâ-yı 
atebe-i ulyâ olmakla taraf-ı mülûkâneden sadrazamlara mahsus kapaniçe tabir 
olunan hil‘at-ı celîle ilbâsı ve etbâ‘ına atâya-yı vâfire ihsân olundu.

Taraf-ı Sadr-ı Âlîden Şehzâde Hocası Seyyid İbrâhim Efendi’ye 
Ferve-i Semmûr İlbâsı

Sadrazam devletini muhâfaza etmek maksadına mübtenî olmalıdır 
ki gerek taraf-ı hümâyûn ve gerek şeyhulislâm-ı nâfizü’l-kelâm es-Seyyid 
Feyzullâh Efendi müteallikâtına dest-i bezl-i îsârı küşâde edip bu esnâda 
tebrîk-i sadâret için şehzâde hocası olan mahdûm-ı şeyhulislâmî es-Seyyid 
İbrâhim Efendi ziyâretlerine geldikte ızhâr-ı muâmele-i meveddet ve 
istînâs ve vakt-i vedâda bir bî-nazîr semmur kürk ilbâs eyledi.

Hatice Sultân Cânibinden Sadr-ı Âlîye Ferve-i Semmûr Geldiği

Hatice Sultân hazretleri tarafından baş ağaları yediyle sadrazam pa-
şaya bir semmûr kürk irsâl olunmakla kemâl-i şevk ve ibtihâc ile istikbâl ve 
ağâ-yı mûmâ-ileyh mahzarında iktisâya isti‘câl edip mukâbelesinde ağâ-yı 
mûmâ-ileyhe bir semmur kürk ve teber-dârlarına hil‘atler ilbâsıyla beraber 
bezl-i atâyâ eyledi.

Akpınar Sarayı’ndan Edirne Sarayı’na Nakl-i Hümâyûn

Hazret-i padişâh dâire-i hümâyûn ve harem-i ismet-makrûn ile Edir-
ne kurbunda vâki Akpınar Sarayı’na kırk gün kadar meks ü ikâmet ve 
vakt-i şitâ takarrub etmekle Edirne Sarayı’na nakl ve avdet buyurdular.

Sayd u Şikâr için Zahîre Tedâriki

Hazret-i padişâh Edirne ile Karışdıran beyninde berâ-yı sayd u şikâr 
geşt ü güzâr murâd edip otuz günlük zahîre tertip olunmuş ise de sayd u 
şikâr me’mûlden ziyâde imtidâd etmek ve şiddet-i şitâ mülâbesesiyle te-
vakkuf icap eylemek gibi mütâlaâta mebnî Havsa’da on günlük ve Çorlu’da 
yirmi günlük ve Karışdıran’da yirmi beş günlük zehâyir tedâriki tasvîb 
olundu.

Moskov Elçisinin Edirne’ye Vürûdu ve Sadrazam ile Mülâkâtı

Birkaç gün evvelce gelen Moskov elçisi 4 Cemâziyelâhir 1114 günü 
çavuşlar emîni ve kâtibi onbeş yirmi çavuş ile yirmi kadar eyerli at geti-
rip elçî-i merkûmu vezîria‘zam sarayına [s.291] getirdiler. Gönüllüler 
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ve dîvânîler vesâir ağalar dîvân-hânede cem ve tertip olunup vezîria‘zam 
kallâvî ve kethüdâ bey ve reis efendi ve çavuşbaşı selîmîler vesâir dîvâna me-
mur olanlar mücevvezeler ile arz odasında cem olduklarını elçî-i merkûm 
temâşâ ederek kendisi için vaz olunan iskemleye oturdu. Badehü sadrazam 
Kafesli Oda’dan çıktı çavuşlar alkışladılar. Tercüman vesâtatıyla mutad olan 
âşinâlık merâsimi mürââtından sonra elçi bast-ı makâl edip: 

“Moskov çarı beni devlet-medâra gönderdikte mektubu vezîria‘zam-ı 
sâbık Hüseyin Paşa’ya yazmış idi velakin vekâlet-i mutlakanın ulu rütbe-
si dâimdir hükmü tebdîl ve tağyîrden mu‘arrâdır. Belki benim kuvvet-i 
bahtımdandır ki elçiliğim sizin vaktinize musâdif olmuştur ve çârımın 
meveddet-nâmesini size teslim müyesser oldu. Allâhü Teâlâ rütbe-i 
ulyânızı mübârek eyleye. Devlet-i Aliyye ile çarımın beyninde bi-lûtfi’llâhi 
teâlâ sulh u salâh mün‘akid olup arada hâsıl olan dostluk ve meveddetin 
istihkâmı izdiyâdına sa‘y ü ihtimâm buyurulmakla bu ana değin umûr-ı 
maazzamada ve hidemât-ı aliyyede hâsıl olan nâm ve şânları ziyâde olup 
bu bâbda ümîd olunan himmet-i aliyyeleri sebebiyle fukarâ ve ibâdu’llâh 
müsterîhu’l-hâl olduklarından devam-ı ömr u devlet-i şehenşâhî ve sizin 
dahi izdiyâd-ı şânınıza duâya iştigâl ederler” dedi.

Vezîrazam dahi cevabında: “Şevketli efendim padişâh-ı rû-yı zemin 
hazretlerinin devlet-i ulyâları ile çarınız beyninde akd olunan şerâit ve 
mevâdd-ı sulh u salâha ihtimâmınız ve bu hâsıl olan dostluğun kadr ü 
kıymetini bilip şükrünü edâda kusurunuz olmayıp her husûsunuzu sulh 
u salâhın lâyıkına göre tekmîl eylediğinizde mesmûumuz olan hâlât ve 
evzâınızı huzûr-ı şehriyârîde hüsn-i terbiye etmekte ihtimâm olunur. Siz 
her vechile bu dostluğun şükrünü edâ etmelisiniz ve bu rahatın kadr ü 
kıymetini bilmelisiniz. Biz dahi hüsn-i terbiye ile her hâlinizi şevketlü 
efendimin rikâb-ı müstetâblarına i‘lâm etmekle mâ-beynde olan dost-
luğun devamına sa‘y edelim” diye cevap verdiklerinde, elçi dehi sulh u 
salâhın istikrârına müteallik olan sözleri kemâl-i memnuniyet ile kabul ve 
izhâr-ı sürûr eyleyip atebe-i aliyye-i husrevânîye yüz sürmek için arzularını 
izhâr eyledi. Kahve ve şerbet ve buhûrdan sonra kendisine ve yirmi nefer 
adamlarına ve Devlet-i Aliyye tarafından tayin olunan beş nefer çavuşlara 
ve ocak tarafına tayin olunan çorbacıya ilbâs-ı hil‘at olundu. Ve 4 Receb 
1114 günü çavuşbaşı ağa ve emini ve kâtibi ve çavuşlar varıp konağından 
dîvân-ı hümâyûna getirdiler. Kâide-i kadîme üzre rikâb-ı hümâyûna yüz 
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sürüp hedâyâsını arz ve takdîm ve nâmesini bade’t-teslîm kendisine ve 
havâss-ı etbâ‘ına hil‘atler ihsân olundu.

Şeyhulislâm Feyzullâh Efendi-zâde Mustafa Efendi’nin  
Mekke-i Mükerreme Kazâsından Avdeti

Evvelce Mekke-i Mükerreme kadısı olan mahdûm-ı sânî-i şeyhulislâmî 
es-Seyyid Mustafa Efendi Mekke-i Mükerreme’ye azîmetinde Mısır üze-
rinden gidip avdette Şâm-ı şerîf üzerinden gelmekle fi’l-asl şeyhulislâm 
efendinin âvâze-i şöhret-i kemâl-i ikbâlleri âlem-gîr olduğundan gayri 
mahdûmu mürûr-ı ubûr ettiği yerlerde ikrâm-ı tâmm olunmak üzre her 
tarafa neşr-i ihbâr olunmağın gidip gelince güzergâhı olan bilâdın her bi-
rinden bir mansıb kadar îrâd hâsıl edip husûsan Mısır ve Haremeyn ve Şam 
ve Haleb gibi büldân-ı azîmeden tuhaf ve emvâl-i bî-şümâr cem ve iddihâr 
eyledi. Zîrâ gerek memerrinde ve gerek etrâf u havâlîsinde olan yerlerin 
vâlileri ve paşaları ve mütesellimleri ve voyvodaları ve ale’l-husûs mevla ve 
kadıları ve a‘yân ve eşrâfı havsala-i iktidârlarından bîrûn güzîde atlar ve bî-
nazîr rahtlar ve gûnâ-gûn emti‘a ve akmişe ve vüzerâ-i izâm harçlık nâmıyla 
nükûd-ı vâfire verdiler. Bu mertebe ikbal-i bî-misâl ile İstanbul’a takarrub 
eylediği bi’l-istihbâr her tâife fevc-â-fevc beş on merhale yere istikbâline 
müsâraat ve isti‘câl ve herkes hâline [s.292] göre tuhaf ve hedâyâ ile hâk-i 
pâ-yı mahdûma rû-mâl edip İstanbul’a geldiğinde dahi bir rütbe ta‘zîm ve 
ikbâl olundu ki pederinden gayri meşâyih-i İslâmiyyeden birine ol kadar 
ikrâm ü ihtirâm olunmak emr-i muhâldir. Birkaç gün İstanbul’da meks-
den sonra Edirne’ye müteveccihen hareket eylediğinde dahi gerek sudûr-ı 
ulemâ ve mevâlî ve gerek sâir ekâbir ve eâlî yarı yola kadar teşyîine tezâhüm 
ve isti‘câl ve der-i devlette olan a‘yân ve ekâbir dahi Edirne’den yarı yola 
kadar isikbâl edip Edirne şehrine vusûl ve huzûr-ı âsafîye müsûlde ızhâr-ı 
mülâtafet ve istînâs ve bir bî-bahâ semmur kürk ilbâs olundu.

Hazret-i Şehriyârînin Sarây-ı Sadr-ı Âlîye Davet Buyurulduğu

Sadrazam Paşa Edirne’de sadrazamlara mahsus olan saraya padişâh-ı 
gerdûn-vakâr hazretlerini davet ve tekmîl-i levâzım-ı mühimmât-ı ziyâfet 
edip saray kapısı hâricinden bir hayli ba‘îd mahalden istikbâl ve rikâb-ı 
hümâyûna rûy-mâl eylediler. Badehû dârussaâde ağası vesâ’ir havâss-ı 
huddâm ve şeyhulislâm efendi teşrîf eyleyip taâmdan sonra hazret-i padişâh 
için bir mücevher nitâk ve bir hançer ve bir misli nâdir semmur kürk ve 
beş kîse çil akçe ve mu‘tâddan ziyâde boğça ve iki mükemmel ve müzey-
yen donanmış rahş-ı dil-keş endâm ve bir re’s mükemmel çapkun bargir ve 
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şehzâde efendiye bir mükemmel ve müzeyyen donanmış esb-i sabâ-reftâr 
ve dârussaâde ağasına bir müzeyyen donanmış at ve arz ağalarına mu‘tâd 
üzre boğçalar ithâf ve ihsân olundu. Badehû vezîria‘zam huzûr-ı hümâyûna 
davet olunup bir serâsere kaplı semmur ilbâs olunduktan sonra kethüdâ-yı 
sadr-ı âlîye vesâir hademe-i matbah ve mîrahûr ve telhîsî ağaya dârussaâde 
ağası taraf-ı hümâyûndan hil‘atler giydirip hazret-i padişâh vezîria‘zam 
tarafından ihdâ olunan atlardan birisine süvâr ve birisini önlerince yedek 
edip kapı önüne varınca vezîria‘zam ve kethüdâsı ve reîsü’l-küttâb Râmi 
Mehmed Efendi ve çavuşbaşı ağa teşyi‘ eylediler. Badehü şehzâde-i cüvân-
baht Sultân Mahmûd dârussaâde ağasını selamladılar. Şeyhulislâm efendi 
bir miktar tevakkuf ve bir saat kadar musâhabet edip akşam namazından 
sonra onlar dahi hânelerine ric‘at etmekle ber-mu‘tâd teşyî‘ ve ikrâm olun-
dular.

Dîvân-ı Hümâyûn ve Alayda Kallâvî İsti‘mâli

Vüzerâ-yı izâm dîvân-ı hümâyûnda sâir erbâb-ı dîvânın giydiği mü-
cevveze giyerler iken bade’l-yevm sâ’ireden mümtâz olmak için dîvân-ı 
hümâyûna kallâvî ile gelmek üzre hatt-ı hümâyûn sâdır olup sadrazam ve 
mevcut bulunan vüzerâ-yı izâmdan Kaymakam Hasan Paşa ve Nişâncı 
Abdullah Paşa atlasa kaplı semmur kürk ve içine nîkendeli atlas kaftan ve 
mücevveze yerine kallavî giyip dîvân günü arza girdiler.

Şikâra Azîmet-i Hümâyûn

Hazret-i padişâh sayd u şikâr için 10 Cemâziyelâhir 1114 günü 
dâîre-i hümâyûnları halkıyla Karışdıran ve Çorlu taraflarına azîmet ve bir 
ay kadar oralarda geşt ü güzâr ile Şabanın altıncı günü Edirne’ye avdet ve 
İskender Karyesi’nde istikbâl ile sarây-ı hümâyûnlarına muvâsalat buyur-
dular.

Tatar’da Fitne Zuhûru ve Kırım Hânı Devlet Girây Hân’ın İsyanı

Bi’l-cümle aşâyir ve kabâyil-i Tatar taayyüş husûsunda me’lûf-ı ziraat 
ve ticâret olmayıp kâr u kesbleri mahzâ nehb ü gâret olmakla Moskovlu 
ve Lehli ile Devlet-i Aliyye’nin musâlahalarından çendân mahzûz olma-
dığından Moskov üzerimize hücûm ve hudûdumuza kale binâ etmekle 
Kırım’a vaz‘-ı kadem-i şûm edecektir (yalan mı yâ) diyerek birçok sözlerle 
birkaç defa kapıcıbaşılar irsâl etmiş ve Rusya memâlikine câsûslar gönde-
rilerek istıtlâ‘-ı hakîkat-i hâl olundukta işin bî-esâs olduğu tezahür eylemiş 
iken bunun üzerine kalkay olan Saâdet Girây Sultân birçok Tatar askeriyle 
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Bucak içine gelip Özi vâlisi Vezîr Yusuf Paşa’ya “Kırım’ın ahvalini arz-ı 
mahzar etmek için Bucak’a geldik” diyerek mektup gönderdi. Yusuf Paşa 
dahi mektubu Dersaâdet’e arz ile bu ahvâl-ı hayr-hâhâne devlet ile [s.293] 
müzâkere olundukta sadrazam tarafından Kalgay Sultân’a bir mektup 
tahrîri tensîb edilmekle “Hâlen Kırım’dan Bucak’a gelip Yusuf Paşa’ya gön-
derdiğin mektubu müşârun-ileyh bu tarafa göndermiş olduğundan bi’l-
mütâlaa münderecâtı Moskovlu deryadan azîm kalyonlar ve çekdiriler ve 
kayıklar indirdi. Ve kara tarafından dahi Kırım’a karîb yerde bir metîn kale 
binâ ve derûnuna top ve cebehâne ve asker doldurmak gibi Kırım tarafına 
sû-i kasdını mütebeyyin harekâtı müşâhede olunup vakt-i şitâ dahi karîb 
ve Kırım tarafına mesâfe-i baîde olmakla hân-ı âlî-şân hazretlerinin izinle-
riyle ahvâli arz-ı mahzar eylemek için Bucak’a geldiğinizi müş‘irdir. Kırım 
memleketinin hıfz u hirâseti Devlet-i Aliyye’nin eâzım-ı umûrundan birisi 
olup ale’t-tevâli ahvâl ve âsârı tecessüs ve tefahhus olunmak üzredir. Lâkin 
mektubunuz vürûduna değin istimâ‘ olunmadığından gayri Kırım’dan 
arz u mahzar gelmek şimdi vâki‘ olmamıştır. Ve ıztırâb vakitlerinde arz 
u mahzar gönderilmekte usret yok iken Bucak’a gelip de i‘lâm-ı ahvâle 
sebep nedir. Hân hazretlerinin arzı muteberdir. İktizâ eyledikte ulemâ ve 
a‘yân ve mirzâyân taraflarından mahzar olunup birkaç ma‘rûf adamlar ile 
irsâl olagelmiştir. Bu halde hâricte olanların celb ü cem‘iyle bir adamı iki 
edecek yerde siz Kırım’ın müteayyen zâbitinden olup orada bulunacak 
iken bî-vakt bu kadar nüfûs-ı kesîre ile Bucak’a gelerek vakt-i şitâda orada 
bulunan müslümanların ehl ü iyâlleri üzerine konup Devlet-i Aliyye ile 
Moskov çarı ve Leh kralı beyninde mün‘akid olan sulh u salâha mugâyir 
vaz‘ u hareket böyle bir beyhûde haber zuhûruyla serhadde olanları vesâir 
ibâdullâhı vesveseye tebeiyyetle bî-huzûr eylediniz. Bu makûle nâ-mülâyim 
vaz‘ sudûru sizden me’mûl değil idi. Bu işin sıhhatini ale’l-acele i‘lâm eyle-
yesiniz” diye yazılıp bu meâlde han tarafına dahi mektuplar irsâl olundu. 
Badehü arz ve mahzar ile Mehmed-i Sânî nâm ağa ve ulemâdan bir kimse 
on kadar mirzâlar ile gelip Moskov tarafından havfımız vardır diye takrîr 
eylediler. O esnâda Moskov elçisi henüz Edirne’de bulunup bu madde ken-
disinden suâl olundukta Tatar askeri bizim ile sulhu istemezler zîrâ onların 
ta‘ayyüşü nehb ü gâret ile olagelmiştir. Bizim çarımızın sulha mugâyir işi 
yoktur ve beni te’kîd-i sulh için göndermiştir. Kırım’a karîb kale binâ ey-
lediler dedikleri Or Kapısı’ndan kırk saat yerden mütecâviz mahaldedir. 
Potkalı Kazağı bizim dostumuzdur onları muhâfaza için bir kale binâ ey-
ledik ve derya tarafına azîm kalyonlar ve kayıklar indirmişler dediklerinin 
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aslı yoktur. Cenk vakitlerinde on iki kıta kalyon Azak Suyuna gönderilmiş 
idi. Geriye getirmeye imkân olmadığından fenâ bulunca orada kalmaları 
zarûrîdir. Kapıcıbaşılardan biri tayin olunsun eğer sözümüzde hilâf zuhûr 
eder ise elinizdeyim nasıl bilir iseniz öyle ediniz. Azak önünde olan on iki 
kıta kalyonu size füruht edelim gayri çâre olmaz diye cevap vermekle zikr 
olunan kalyonların ve kalenin keyfiyyeti sıhhati vechile görülüp i‘lâmı için 
kapıcıbaşı ağalar tayin ve irsâl olundu. Binâenaleyh eğer tâife-i Tatar bu 
hâl üzre kalırsa sulha mugâyir vaz‘ u hareket edecekleri tahakkuk etmiş 
ve Devlet Girây Hân’ın azliyle Selim Giray Hân’ın yine Kırım hanlığına 
nasbı bi’l-müşâvere takarrur eylemiş olduğundan kendisi Edirne’ye davet 
olunup Edirne’ye bir konak mesâfeye geldikte sadr-ı âlî kethüdâsı ağa kar-
şı çıkıp istikbâl ve muhtasar alay ile 1114 senesi Recebinin on dokuzun-
cu günü Edirne şehrine îsâl eylediler. Ancak mizâcları münharif olmak 
mülâbesesiyle araba ile gelip muhzır ağa ile Bostancılar odabaşısı sadrazam 
sarayı kurbunda vâki Sinan Paşa Sarayı demekle maruf olan mahalde ve 
defterdâr efendi ve reis efendi ve tezkireci efendi sadr-ı âlî sarayı hâricinde 
istikbâl edip sarây-ı sadrazamîde mahsûsan ferş olunan odaya ve sâir etbâı 
Sinan Paşa Sarayı’na nüzûl ettirildi. Birkaç gün istirâhatten sonra han nasb 
olunması takarrur [s.294] etmekle Vezîrazam Mustafa Paşa ile beraber 
Edirne Sarayı’nda İmâdiye Kasrı’nda sene-i merkûme Şabanının altıncı 
günü huzûr-ı hümâyûna varıp bir miktar tenhâ müzâkereden sonra mu‘tâd 
üzre kapaniçe ilbâs ve kalpak ve sorguç ve murassa tirkeş ve mücevher kılıç 
ve iki bin altın ihsân olunup badehü dîvân bisâtıyla hazır olan ata süvâr ve 
vezîria‘zam sarayında bir miktar meks ü karâr ile sadrazam kethüdâsı ve ça-
vuşbaşı alay ile kendi konağına götürdüler. Hân-ı müşârun-ileyhin yanında 
bulunan küçük oğlu Kaplan Giray Sultân Nureddin nasb ve Dergâh-ı Âlî 
kapıcıbaşılarından Ali Ağa yanına tayin olunup Özi vâlisi Yusuf Paşa’ya 
ve Eflak ve Boğdan voyvodalarına i‘lâm-ı hâl ve nizâ‘ ihtimâli olursa mu-
kaddemce hazır u âmâde olmaları için mezbûrlara evâmir-i ekîde ısdâr ve 
irsâl olundu. Badehü müşârun-ileyh Selim Giray Hân 13 Şaban 1114 günü 
Kırım’a müteveccihen azîmet etmekle sâbık Serçeşme Ali Ağa ve sadraza-
mın deli neferâtı beraberlerinde olduğu halde sadrazam ve defterdâr efendi 
Edirne kurbunda Gülbaba nâm mahalle değin teşyî‘ eylediler.

Devlet Girây Hân Vakası’nın Tafsîli

Bağy ü isyânı sebebiyle hanlıktan ma‘zûl olan Devlet Girây Hân 
Kırım’da olan erbâb-ı hevâyı tahrîk ve Tuna yalılarını zabt kasdıyla Han 



RİYÂZ-I BELDE-İ EDİRNE 579

Kışlası denmekle maruf olan mahalle gelip İsmâil Kasabası’na ve iskelelere 
adamlar tayin ettiğinden mâadâ asâkir-i vâfire-i Tatar ve Kırım’ın ümerâ 
ve a‘yânı nâmına olan eşhâs-ı bî-şümâr ile fitne-i azîme ihdâsına kesb-i 
iktidâr etmekle Özi vâlisi Vezîr Yusuf Paşa İsmâil Geçidi muhâfazasına 
isti‘câl ve etrafına metrisler alıp rûz u leyâl emr-i muhâfaza ile iştigâl ede-
rek asker ve imdad istemekle İstanbul’da olan yeniçeri odalarından on oda 
yeniçeri ve bin beşyüz nefer kalyon neferâtı levendâtıyla Edirne’ye ondan 
Yusuf Paşa yanına gönderilip ve Balkan’ın öte yüzünde vâki harb ü darba 
kâdir il erleri nefîr-i âmm olmak üzre Dergâh-ı Âlî kapıcılar kethüdâsı 
Veli Ağa tayin ve Rumeli beylerbeyisi eyâlet askeri ile ve Özi eyâletinin 
zuamâ ve erbâb-ı timârı ve Avlonya ve Delvine ve Yanya ve İlbasan ve İs-
kenderiyye beylerbeyileri ve Evlâd-ı Fâtihân askeri ve bi’l-cümle Özi vâlisi 
Yusuf Paşa’nın yanına varıp cem olmak üzre ferman olundu. Lâkin bu 
aralıkta yine pey-der-pey Tuna yalılarından Devlet Girây Hân’ın kesret 
ve vefret-i cemiyyetini ve olur olmaz tedârik ile adîmü’l-imkân olan def 
ve ref ‘-i şekâvetini hâvî arz ve mahzarlar ve adamları gelip küllî tedârike 
muhtaç olduğunu ifâde ve i‘lâm etmeleriyle nâçâr bi’l-cümle Rumeli ve 
Anadolu eyâletlerinin gedikli zuamâsı ve Anadolu vâlisi eyâlet askeriyle 
ve Anadolu paşaları ve on bin kadar yeniçeri ber-vech-i isti‘câl Edirne’ye 
gelip cem olmaları bâbında mü’ekked evâmir-i aliyye ısdâr ve irsâl ve bu 
esnada birkaç gün şiddetli kuru soğuklar olup Tuna nehrinin donmak 
ihtimâl-i vâhimesiyle ihtiyâtta bi’z-zarûre ifrât olunup bütün derbendleri 
muhâfaza için Edirne’den taraf taraf ustalar tayin ve i‘zâm olundu. Gerek 
Tuna yalılarında olanlar ve gerek İstanbul ahâlîsi hakîkat-i hâle vâkıf ol-
madıklarından “Hiç Tatar için bu kadar küllî tedârik mi olur gâlibâ Mos-
kov bozuşmuş olmalıdır” diyerek birçok kıyl ü kâle başlanıp halk beynin-
de gûnâ-gûn havâdis-i garîbe hâdis ve bu gûne mesbûku’l-misl olmayan 
Tatar fitnesi Devlet-i Aliyye’nin kemâl-i ıztırâbına bâ‘is oldu. Bu âteş-i fit-
neyi Sadrazam Daltaban Mustafa Paşa uyandırıp ba‘de’l-katl halefi Râmi 
Mehmed Paşa söndürmüş olduğu Râşid Tarihi’nde mezkûrdür.

Şehzâde Sultân Murad’ın Edirne’de Velâdeti

Sulb-i pâk-i hazret-i Mustafa Hân-ı Sânî’den 14 Şevvâl 1114 günü bir 
şehzâde-i cüvân-baht gehvâre-zîb-i sâha-i vücûd olup ismi Sultân Murâd 
tesmiye buyuruldu.
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İstanbul Kaymakamlığının Köprülü-zâde Abddullah Paşa’ya Tevcîhi

Bazı mahremân-ı esrâr-ı devletin rivâyetleri üzre [s.295] Âsitâne 
kaymakamı vezîr Çelebi Yusuf Paşa’nın tarafından der-i devlete gelen 
havâdis kâimelerinden birinde “İstanbul halkı bazı mecâlis ve mehâfilde 
şeyhulislâm hazretlerinin kemâl-i taayyün ve istiklâllerinden ve menâfi ve 
menâsıbın evlâd ü iyâllerine inhisârlarından dil-gîrliklerini müş‘ir bast-ı 
güftâr vâdî-i ser-rişte-i fursat ile fitne-i azîme tahrîk etmeye heveskârlık 
ızhâr ediyorlar” diye tahrîr etmesi gûyâ cenâb-ı şeyhulislâmîyi tekdîr 
etmekle der-i devlette kubbe-nişîn olan Köprülü-zâde Vezîr Abdullah 
Paşa kendi dâmadları olmağın onun kaymakam olması kendilerinin bu 
hâtıradan selâmetlerine bâ‘is olmak mülâhazasıyla 6 Şevvâl 1114 günü 
müşârun-ileyh Abdullah Paşa’yı Âsitâne kaymakamı nasb ve tayin ettirip 
İstanbul’a gönderdi.

Kalyonlar defterdârı Hasan Efendi’nin Sadrazam Râmi Paşa’nın 
Ta‘zîrinden Vefâtı ve Arpa Emini Mustafa Efendi’nin Darb ve Hapsi

Kalyonlar defterdârı olup eslâfında görülmeyen tereffüh ve tena‘um 
ile mahsûd-ı kibâr olan Hasan Efendi’ye Sadrazam Râmi Paşa kîne-dâr 
olmakla Edirne’ye ihzâr edip dîvânda birkaç yüz değnek vurduklarından 
eser-i ta‘zîr-i merkûm ile bîmâr ve mahpûs olduğu mahalde âzim-i dâru’l-
bekâ olmağın bu vaz‘-ı nâ-mesbûk erkân-ı devletin sadrazamdan teneffür 
ve tevahhuşuna medâr olduğu gibi bundan mâadâ Dergâh-ı Âlî yeniçe-
rileri ocağında iki defa baş halife ve iki defa yeniçeri efendisi ve iki defa 
Arpa Emini olan Şaban-zâde Mustafa Efendi’nin Arpa Emaneti’nde olan 
bazı masârif akçesinden birkaç yük akçe alacağı kalmağın esnâfın iki yük 
akçe kadar yediyle alınan eşya bahâlarını kendisinden talep eylediklerin-
de “mîrîden almadıkça nereden vereyim” diye esnâfa cevap verdikte esnâf 
sadrazama arzuhâl vermeleriyle Mustafa Efendi’yi ihzâr ve “niçin esnâfa 
haklarını vermekte ta‘allül ediyorsun” dedikte “esnâfın akçesi mîrîdedir 
beni dahi bu kadar hesabım kaldı hesabımın kat‘ını ferman buyurun da 
ben dahi ashâb-ı hukûka edâ edeyim” demesiyle dîvânda yıkıp on beş kadar 
değnek vuruldukta muhzır ağa “Efendim yeniçeri ocağında halife olmuş ve 
yeniçeri efendisi olmuştur” dedikte kaldırıp yeniçeri ağasına orta çavuşda 
haps ettirsin diye gönderdiğinden dahi cümle ocaklı kendisinden nefret 
ve ibâ eylediler.
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Şeyhulislâm Feyzullâh Efendi Mahdûmu Seyyid Mustafa Efendi’yi 
Anadolu Sadrına Nasb Ettiği

Anadolu kazaskeri olan hâ’ir-i kasabü’s-sebk-i fezâ’il u ma’ârif 
Abdülbakî Ârif Efendi on beş ay kâr-fermâ-yı sadâret-i Anadolu olduktan 
sonra Gurre-i Zilkade 1114 günü azl olundukta taraf-ı şeyhulislâmîden 
Rumeli pâyesi ihsâniyle tatyîb ve cânib-i sadrazamîden bin adet sikke-i 
hasene in‘âm ve bir semmur kürk ilbâsıyla tatrîb olundu. Ve sadâret-i 
merkûme şeyhulislâm efendi hazretlerinin ikinci mahdûmları olup birkaç 
ay mukaddem Mekke-i Mükerreme kazâsından ma‘zûlen Edirne’ye gelen 
es-Seyyid Mustafa Efendi’ye inâyet ve ihsân ve İstanbul’da bi-hasebi’t-tarîk 
sadr-ı Anadolu’ya leyl ü nehâr çeşm-dâr-ı terakkub ve intizâr olan pîrân-ı 
tarîkın kulûbuna ilkâ-yı hüzn ve endûh-ı hırmân olundu.

Şehzâde Hocası Seyyid İbrâhim Efendi’ye Anadolu Pâyesi ve  
Mirzâ-zâde Efendi’ye İstanbul Pâyesi İhsân Buyurulduğu

Şeyhulislâm Feyzullâh Efendi’nin dördüncü mahdûmları olup İstan-
bul pâyesiyle şehzâde hocası olan es-Seyyid İbrâhim Efendi birâderlerinden 
es-Seyyid Mustafa Efendi’nin bi’l-fiil ve es-Seyyid Ahmed Efendi’nin pâye 
ile sadr-ı Anadolu rütbesini ihrâz etmelerine binâen kendisi dahi rütbe-i 
mevleviyetten paye-i sadârete irtikâ etmek niyazında olmağın 1114 senesi 
Zilkadesi evâsıtında mahdûm-ı müşârun-ileyhe dahi Anadolu pâyesi ve 
dâmâd-ı şeyhulislâm olan Mirzâ-zâde Şeyh Mehmed Efendi’ye İstanbul 
pâyesi ihsân olundu.

Edirne Sarây-ı Hümâyûnu’nda Muâyede İcrâsı

Edirne şehrinde tehniyet-i ıyd için sarây-ı hümâyûna varılmak lâzım geldik-
çe Edirne [s.296] mevâlîsi ve müderrisleri davet olunup İstanbul müderrisleri 
ve İstanbul medârisinden ihrâz-ı rütbe-i mevleviyyet edenlerden bir takrîb ile 
Edirne’de bulunan mevâlî ve müderrisîn dest-bûs-ı hümâyûna davet olunmak 
mu‘tâd değil iken şeyhulislâm efendi’nin mahdûmları ve dâmadları ve fetvâ emîni 
ve hizmet-i tesvîd-i fetvâ ile dâire-i şeyhulislâmîde bulunan kibâr-ı müderrisîn 
dahi işbu ıyd-i edhâ tehniyeti için sarây-ı hümâyûna davet olundular.

Şeyhulislâm Feyzullâh Efendi’nin Mahdûmlarına   
Sadr-ı Rum Pâyesi Tevcîhi

Şeyhulislâm efendi dil-dâde-i izzet-i evlâd ve etbâ‘ olmakla 3 Muhar-
rem 1115 günü mahdûmlarından bi’l-fiil Anadolu kazaskeri es-Seyyid 
Mustafa Efendi’ye ve henüz Bursa’dan gelen es-Seyyid Ahmed Efendi’ye 
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pâye-i sadr-ı Rum ihsân ve kudemâ-yı tarîkı sebk etmek sürûruyla müb-
tehic ve şâdmân eylediler. Lâkin şehzâde hocası es-Seyyid İbrâhim Efen-
di birâderlerinin pâye-i sadâret-i Rum ile tevkîr olunduklarından hased-i 
ihvân kâide-i kadîmesi üzre dil-gîr olup peder-i şefkat-güsteri mahdûm-ı 
merkûmun melâl ve infiâlinden habîr olmasıyla birâderlerine pâ-dâş-ı 
rütbe-i sadâret olmak için onu dahi Rumeli pâyesi ihsânıyla tatyîb ve fetvâ 
emîni olan Mansûrî-zâde Ahmed Efendi’yi dahi İstanbul pâyesi sürûruyla 
tatrîb eylediler.

Memâlik-i Mahrûsede Çuka ve Akmişe Nescine Mübâşeret Olunduğu

Sadrazam hazretleri Selânik’te çuka işleyen Yahûdiler’i Edirne’ye ihzâr 
edip milel-i Nasârâ çukanın tesnîm ve sıbg ve levâzım-ı sâ’iresini memâlik-i 
mahrûseden alırlar iken bizim memleketimizde çuka işlenmemek kusûr-ı 
himmetten gayri hâlete mahmûl değildir. Eğer çuka işlettirmeye bir sûret 
verebilirseniz üstâdlarınıza me’mûlden ziyâde ihsân ve in‘âm ve çuka 
levâzımı min-ba‘d tâife-i Efrenc’e bey‘ ettirilmemekte kemâ-yenbağî sa‘y 
ü ihtimâm olunur buyurmalarıyla işlemek üzre iddiâ ve iltizâm eylediler. 
Ve Bursa’dan harîr ve dîbâ ve kumaş işleyenleri dahi getirtip memâlik-i 
Efrenciye’den gelen dîbâ ve kınâyı vesâir akmişe dahi fi-mâ-ba‘d Bursa’da 
işlenmek üzre nizâm ve hitâm-ı maslahat-ı melhûzaya medâr olmak üzre 
dest-i istid‘âlarına dil-hâhları üzre evâmir ve ahkâm verdiler.

Şehzâde Sultân Mehmed’in İrtihâli

Hazret-i padişâhın “Sultân Mehmed” nâm altı yaşında bir şehzâdeleri 
18 Muharrem 1115 günü âlem-i kudse hırâm etmekle sudûr-ı erkân-ı dev-
let sarây-ı hümâyûna cem olup namazını edâdan sonra Solak Çeşmesi’ne 
dek teşyî edip badehû avdet ve sadrazam ve şeyhulislâm hazerâtı ertesi gün 
huzûr-ı hümâyûna varıp edâ-yı resm-i taziyet eylediler.

Bönce Suyu’na Çeşme Binâsı

Edirne Sarayı pîş-gâhına bir su getirilmesi zamîr-i ilhâm-semîr-i 
mülûkânede takarrur etmekle Hıdırlık Sarayı kurbunda vâki Bönce 
Suyu demekle maruf âb-ı hoş-güvârın mevzi-i mezbûra icrâsına Bostan-
cıbaşı Karayılanoğlu Ali Ağa ve şehremîni ve mimar ağa marifetleriyle 
mübâşeret olunup lağımlar hafr ve yüz sekiz adet bacalar sakb olunarak 
Saray Meydanı’nda namaz-gâh olan mahalde Nezir Ağa Çeşmesi demekle 
maruf çeşme yanında çeşmeler binâ ve ol âb-ı nâb-ı letâfet-nisâb mahall-i 
mezbûrda icrâ olundu. [Bu çeşmenin evvelce dârussaâde ağası Nezir Ağa 
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tarafından inşâ edildiği anlaşılıyor. Müşârunileyhin bir çeşmesi de Ali Kuş 
Mahallesi’ndedir] Çeşmenin hitâmına Kâmî Efendi bu tarihi demiştir. 
Tarih-i Âb-ı Bönce

Padişâh-ı ma’delet-güster şehen-şâhî-i zamân
Âftâb-ı âsmân saltanat-ı zıll-ı Hudâ
Câh-bahşâ-yı cihân-gîrân-ı dünyâ kim eder
Dergeh-i vâlâsına  şâhân-ı âlem ilticâ
Gördü kim sîr-âb-ı eltâf-ı selâtîn olmamış
Gül-zemîn-i pîş-gâh-ı sâha-i devlet-serâ

[s.297]  Bî-bedel bu çeşme-i nüh tâkı bünyâd eyleyip
Her taraftan eyledi icrâ zülâl-ı bî-bahâ
Fî sebîli’llâh icrâ eyledi âb-ı hayât
Oldu şâd ervâh-ı pâk-i teşne-gân-ı Kerbelâ
Sû-be-sû her lûlesinden oldu cârî âleme
Bönce nâmıyla benâm ol âb-ı mir’âtü’s-safâ
Çeşmesârıyla musallâsın gören etmez nazar
Âb-ı rükn-âbâd u hâk-i musallâdan yana
Kıble-gâh-ı âlem olmuş arkası mihrâbda
Hızr u İskender nola şânına etse itinâ
Padişâhın sâyesinde nûş edip âb-ı zülâl
İmtidâd-ı devlet için edelim dâim duâ
Hoş-güvâr âb içip Kâmî dedi tarihini
Akdı bu aynü’ş-şifâ ba-hükm-i Sultân Mustafâ     1115

Nesr: Edirne’de tâife-i nisvân her sene mart içinde Cuma günle-
ri “Bönce’ye gidiyoruz” diyerek “Tavuk Ormanı” demekle meşhur olan 
“Hadîka-i Sultânî” nâm mesîreye giderler. Mesîre-i mezkûreye Bönce tabiri 
vaktiyle nisâ tâifesi saray pîş-gâhında işbu Bönce Suyu çeşmelerinin olduğu 
namaz-gâhı mesîre ittihâz edip Saltanat-ı Seniyye Dersaâdet’e nakl ettikten 
sonra nâm-ı mezkûrün Tavuk Ormanı’na verilmiş olduğu anlaşılmaktadır. 
Bu çeşmelere muahharan Akpınar karyesi suyu getirilmiştir.

Edirne’den Mısır Neferâtının İhrâcı

Mısır tarafından beher sene cânib-i Devlet-i Aliyye’ye ihrâc oluna ge-
len Mısır hazînesi evâsıt-ı Muharremü’l-harâmda gelip Edirne’ye vâsıl oldu. 
Lâkin hazîne ile gelen Mısırlılar de’b-i kadîmleri üzre halkın hizmet-kârlarını 
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ayartmak ve ehl-i sûk ve dükkânlarından oğlan kaldırmak gibi fesâdâta iştigâl 
ve halk tecâvüz ve taaddilerinden dîvâna pey-der-pey arzuhâl etmeleriyle 
“icâleten kalkıp gitsinler ve illâ bu geceden sonra Edirne’de bulunanların bilâ-
emân cezaları tertip olunur” diyerek sadrazam tarafından zâbitleri tehdit ve 
terhîb olunduğundan mâ‘adâ üzerlerine tayin olunan mübaşirler tazyîk ve iz‘âc 
ve ol gece cümlesini Edirne’den ihrâc eylediler.

Duhterân-ı Şehenşâhînin Edirne’de Velâyimine   
Mübâşeret  Olunduğu

Hazret-i padişâhın Köprülü-zâde Numan Paşa ve Maktûl-zâde Vezir 
Ali Paşa ve silâh-dârları olan Çorlulu Ali Ağa’ya namzed olan duhterân-ı 
sa‘d-ahterânının velâyim-i sûr-ı izdivâcları tertibine şurû olunmasına 
irâde-i hümâyûn sâdır olmakla her birine bir saray tedârik ve i‘dâd olun-
mak akdem-i levâzım olduğundan birine Maktûl Kara Mustafa Paşa Sarayı 
[Has fırında reji idâresiyle Mekteb-i Rüşdî-i Mülkî olduğu mahal] ve bi-
rine sâbıkâ defterdâr ve badehü Rûznâmçe-i Evvel Muhsin-zade Mehmed 
Efendi hânesi ve birine “Hastalar Odası” tabir olunan saray [Yeni Tophâne 
denilen mahal] tasmîm ve tahmîn ve müşârun-ileyh Muhsin-zâde Meh-
med Efendi sûr emîni tayin olunup hil‘at ilbâs olundu.

1115 Senesinde Mir’ât-ı Âlemde Bedîdâr ve Kütüb-i Tevârîhde Edir-
ne Vakası Nâmıyla Şöhret-şiâr Olan Vânî Mehmed Efendi Dâmâdı 
Erzurumî Mevlânâ Şeyhulislâm Es-Seyyid Feyzullâh Efendi Vaka-i 
Elîmesidir

Vaka-i mebhûsün-anhâ asr-ı Sultân Mustafa Hân-ı Sânî’de makâm-ı 
meşîhat-ı ulyâda istilâ ve umûr-ı devlet ve memlekete medîd-i istîlâ etmiş olan 
Seyyid Feyzullâh Efendi’nin teferrüd ve tegallübünden hâdis ve peydâ oldu-
ğu cihetle nâire-i fitnenin sûret-i iş‘âli müşârun-ileyhin tercüme-i ahvâli ile 
beraber ezkâr-ı kalem-i bürîde-zebâna ihâle kılınmak münâsib görülmüştür. 
Şöyle ki Feyzullâh Efendi Erzurum vâizlerinden Vânî Mehmed Efendi’nin 
dâmâdı olup cennet-mekân Sultân Mehmed Hân-ı Râbi‘ asrında Sadrazam 
Köprülü-zâde Ahmed Paşa’nın sevk ve tavsiyesiyle Vânî [s.298] Efendi 
vâiz-i şehriyârî olmağın Feyzullah Efendi dahi onun himmetiyle merâtib-i 
refî‘a-i ilmiyyeye vâsıl ve şehzâde-gân muallimliğine nâil olmuş idi. Lâkin 
kendisinin fevka’l-hadd tegarrur ve ihtişâma meyli iğbirâr-ı padişâhîyi dâî 
olup hatta 1097 tarihinde Edirne’den hareket eden Ordu-yı Hümâyûn’un 
selâmet ve nusreti için bi’l-cümle erkân-ı saltanat duâya çıktığı sırada Fey-
zullah Efendi’nin yirmi kadar beratalı etbâ‘ ve huddâm ve kemâl-i ferr ü 
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ihtişâm ile meydân-ı duâya geldiği manzûr-ı hümâyûn olduğundan “bade’l-
yevm hoca efendi huddâmına berata giydirmesin ulemâdan olan adamın 
beratalı gezdirmesinde münâsebet yoktur hizmetkârları dülbend sarsınlar” 
diye dârussaâde ağası vâsıtasıyla tenbîh ve müteâkiben muallimlikten azl 
ile nakîbü’l-eşrâflık hizmetine tayin kılındı. 1099 Senesinde cülûs-ı Sultân 
Süleyman Hânî’yi müteâkib zuhûr eden Siyavuş Paşa ihtilâlinde Feyzullah 
Efendi beyne’l-ulemâ müsteşâr-ı küll bulunmakla câ-yı fetvâya mütesâid 
olup on sekiz gün sonra yani Siyavuş Paşa’nın katl ve i‘dâmı ve zorbaların 
hücûm-ı umûm ile istîsâli üzerine azl ve Erzurum’a nefy olundu. Yedi sene 
kadar orada meks ü ârâm edip 1106 senesinde Sultân Mustafa Hân-ı Sânî 
hazretleri câlis-i evreng-i saltanat olmalarıyla talim ve taallüm hukûkuna 
riâyeten Feyzullah Efendi’yi menfâsından celb ve tekrar makâm-ı meşîhata 
nasb ile kâffe-i akvâline itikâd ve hüsn-i hâline itimâd ederek umûr-ı devlet-
te kendisine istiklâl verdiler. Hengâm-ı füzûnî-i ikbâlde te’lîf-i kulûb-ı nâsa 
sarf-ı miknet tahsîl-i nîk ü nâma medâr ve âlet olduğu halde Feyzullah Efendi 
gâile-i tûl-ı emele düşerek cem-i emvâl ve himâye-i evlâd ve müntesibâtta 
hadd-i itidâli tecâvüz birle güncîde-i zurûf etvâr-ı şeyhulislâmî olmayacak 
harekât-ı mütegallibâneye tasaddî ve tevcîhât-ı menâsıb-ı devlet ve hall ü 
add-i muazzamât-ı mesâlih-i saltanata müdâhale ve taaddî etmeye başladı. Ve 
ol asra kadar şeyhulislâma veliyyü’n-niam ıtlâkı vâki olmamış iken dîbâce-i 
menşûr-ı übbehetini pîrâye-i lakab-ı veliyyü’n-niamî ile tevkî‘ ve tevşîh et-
tirdi. Ve tevcîhât-ı ilmiyyede mahâdîm ve etbaı takdîm ile şuyûh-ı tarîkın 
hatırlarını mahzûn ve itirâzından mütevehhim olduğu kibârın nefy ü gadr 
ile hâllerini diğer-gûn edip evlâdından Seyyid Fethullah Efendi evvelen Ye-
nişehir ve badehü sadr-ı Anadolu ve ondan bi-tarîkı’n-nakl Rumeli pâyesiyle 
câ-yı nekâbeti ihrâz ve mansıb-ı fetvâ pederlerinden kendüye mevrûs olmak 
üzre sûreti Ravzatü’l-Uhûd’da (23) numara ile muharrer berât-ı âlî mûcibince 
1113 tarihinde şeyhulislâmlık pâyesiyle kat‘-ı imtiyâz etti. Devlet-i Aliyye’de 
sadâret-i uzmâ ve şerâfet-i Mekke-i Mükerreme ve Kırım Hanlığı pâyeleri ve-
rilmek vâki olmadığı gibi fetvâ-yı garrâ pâyesinin dahi tevcîhi mesbûkun bi’l-
misl değil iken işbu berât-ı âlînin sudûru beyne’l-ulemâ itirâzât-ı şedîdeyi dâî 
olup Feyzullah Efendi’nin hevâ-dârları fetîle-fürûz-ı revgandân-ı münâkaşa 
olanların tarîzlerini kesr için “Pâye-i fetvâ selefte sâhib-i tarih Karaçelebi-
zâde Abdülaziz Efendi’ye dahi verilmiş idi” diye münâzaa ve mücâdeleye 
ve muhâlifîn takımı ise “Azîz Efendi merhuma öyle müftî-i asrın vefâtından 
sonra şeyhulislâm olması hakkında berât verilmeyip fakat fenn-i fıkh-ı 
şerîften te’lîf eylemiş olduğu metn-i lâtîfi bizzat huzûr-ı hümâyûna arz et-
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tikde meşâyih-i islâma mahsûs kürk ilbâsıyla tekrîm olunmuş idi” vâdîsinde 
sözlerle mukâbeleye âğâz ettiler. Şefîk Efendi diğer tarihçede Râmi Paşa’dan 
rivâyeten nakl eder ki: “Fethullah Efendi’ye pâye-i meşîhat tevcîhine dâir 
sâdır olan hatt-ı hümâyûn ol vakit sadârette bulunan Amcazâde Hüseyin 
Paşa’ya geldikte Râmi Paşa’yı reîsü’l-küttâb bulunması münâsebetiyle nez-
dine celb edip tebessüm-künân: “Reîs Efendi! alâ tarîk-ı farzu’l-muhâl ben-
den mâadâ dokuz nefer vezîria‘zam daha bulunsa ve onumuz bir yere gelip 
şeyhulislâm efendiyi tafzîha kur‘a-endâz-ı endîşe olsak böyle şekl-i garîb bi-
rimizin nakş-beste-i levha-i hâtırası olmaz idi. Al berâtını yazdır diye hatt-ı 
hümâyûnu i‘tâ [s.299] eylemiştir.” Vâkıa ondan sonra Feyzullah Efendi’nin 
esâs-ı devlet-i üstüvârı tîşe-i nazar-ı bed-kîş ve tîr-i ta‘rîz-i bîgâne ve hîş ile 
mütezelzil ve Sultân Mustafa Hân hazretlerinin ahvâl-i meşrûha-i tahammül-
güdâza müsâade buyurması ve ale’l-husûs 1110 tarihinde Avusturya ve Leh 
ve Venedik devletleriyle mün‘akid olan musâlahayı müteâkib erkân-ı saltanatla 
Edirne’ye nakl ederek kerîmelerinin sûr-ı zifâflarını orada icrâ ve saraylar inşâ 
etmeye başlamış ve makâm-ı sadârette bulunan zevâtın istiklâl ve nüfûzları 
kalmamış ve ez-cümle 1114 tarihinde mesned-i sadâreti ihrâz eylemiş olan 
Daltaban Mustafa Paşa’nın Feyzullah Efendi’ye ve evlâdına ta‘zîmât ve 
teşrîfâtta ifrâttan ve o tarafın metâlib ve evâmirini tervîc ve tenfîzden hâlî 
olmamakla beraber Feyzullah Efendi’nin zirve-i ikbâlden def ‘i ile tahsîl-i dest-
mâye-i istiklâl için nihânî tertîb-i mukaddimât-ı mekr u ihtiyâl eylemekte iken 
ma‘zûl ve akîbinde maktûl olması ve onun yerine nâ’il-i mühr-i vekâlet-i kübrâ 
olan vüzerâ-yı kubbe-nişînândan reîsü’l-küttâb Mehmed Râmi Paşa Bâbıali’de 
terbiye görmüş ve menâsıb-ı dîvâniyyede ve en sonra reîsü’l-küttâblık hizmet-i 
mühimmesinde bulunmuş bir zât olduğu hâlde Feyzullah Efendi’nin “Sad-
razam bizim çırağımızdır” diyerek onu dahi Daltaban’a döndürüp istediğini 
teklîfe başlaması ve Sultân Mustafa Hân hazretlerinin Râmi Paşa’ya sadâreti 
tevcîhinde şeyhulislâm efendinin re’yinden hâriç hareket etmemesini tenbih 
buyurması mülâbesâtıyla kulûb-ı âmmede fesâd ü fitneye isti‘dâd hâsıl oldu. 
Ve Râmi Paşa dahi tarîk-ı mümâşât ve müdârâtta Feyzullah Efendi’nin cüst-
cû-yı esbâb-ı idbârına teşmîr-i sâk-ı mîsâk eyledi.

Naîmâ Tarihi’nin zeylinde tırâzende-i sahîfe-i beyân olduğu üzre 
Sultân Ahmed Hân-ı Sâlis hazretleri murabba-nişîn-i serîr-i hâkânî ol-
mazdan mukaddem Feyzullah Efendi’nin ahvâline muttali‘ oldukların-
dan birâderleri Sultân Mustafa Hân hazretlerine âkılâne nush u pend 
edip “Hoca efendiye hüsn-i zannınıza binâen verdiğiniz vak‘ ve eylediğiniz 
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iltifât talim ve teallüm hakkına riâyet için ise kâfîdir. Umûr-ı âleme istîlâ 
mertebesinde hiçbir ferde ruhsat verilmeye makâm-ı hilâfetin tahammü-
lü yokdur. Lem‘a-i iltifâtınız bir kimseye belki bir tâifeye ifrât ile masrûf 
olmak havâtırın inhirâfına bâis olur. Binâenaleyh muâmele-i teveccühü-
nüzün nisbet-i mu‘tedilede ibzâlı müşârun-ileyhin mahsûdiyyet âfetinden 
tahlîsini ve şân-ı saltanatın vikâyesini istilzâm eder” dediklerini Feyzullah 
Efendi istihbâr ile münharifü’z-zamîr olmuş idi. Sultân Ahmed Hân haz-
retlerinin işbu kelâm-ı isâbet-irtisâmları kalem-i zerrîn ile levha-i hâfızaya 
yazılıp temîme-i cân kılmağa şâyeste bir makâle-i hikmet-me’âldir.

Yine Tarih-i Naîma’da keşîde-i silk-i beyân olan rivâyâttandır ki Fey-
zullah Efendi’nin mahremlerinden biri tashîh-i meslek etmek için kendisi-
ne hayr-hâhane bazı kelimât-ı ma‘kûle arz ettikde Feyzullah Efendi “Bizim 
hâlimiz Bahr-i Muhît’te fırtınaya müsâdif olan sefîneye benzer yâ kenâr-ı 
selâmet veya limân-ı emân buluncaya değin rûzgârın önüne düşüp gitmek-
ten gayri çâremiz olamaz. Zîrâ devletten ihtiyârî çıkmak rızâmızla belâya 
uğramaktır. Yine lâzım olan azîmetimizi başa çıkarıncaya kadar himmet ve 
nihâyet-i ömre dek bezl-i makderet etmektir” diye cevap vermiştir.

Feyzullah Efendi bu hâl ile Edirne’de ârmîde-cây-ı ikbâl iken 
İstanbul’da güft ü şinîdin teksîrini tarafdârları ihbâr etmeğin tamir-i 
mebânî-i iktidâr için dil-zedegân-ı zamandan bazı zevâtı tatyîbe ve kendi-
since siyer-i nâ-marziyye ashâbından olan kesânı te’dîb ve tahvîfe başladı. 
Şöyle ki menfiyyen Bursa’da bulunan Mehmed Efendi’yi İstanbul’da ikâmet 
etmek üzre kayd-ı nefyden âzâd ve kul kethüdâlığından munfasıl Çalık 
Ahmed Ağa ki eski zorbalardan olmak sebebiyle vilâyet-be-vilâyet teb‘îd 
olunarak bi’l-âhire Bursa’da girifte-pâ-yı tağrîb kılınmış idi onu dahi ıtlâk 
ettirip İstanbul’a getirtti ve yeniçeri [s.300] ocağında kethüdâ yeri olan 
Süleyman Ağa bi-hasebi’t-tarîk muhzır ağalığına müstahak iken Feyzullah 
Efendi mensûbâtından bir iki çorbacının kendüye takdîm olunmasından 
me’yûs olarak 13  mağzâsınca bazı ekâvîl-i 
mazlûmâne serd eylemiş idi. Mazhar-ı kahr-ı şeyhulislâmî olup ocaktan 
tard ve Edirne’den İstanbul’a nefy olundu. Ve Amcazâde Hüseyin Paşa’nın 
dâmâdı Nişâncı Ahmed Paşa’nın Daltaban Mustafa Paşa’ya münâsebeti 
sebep addolunarak kayd-ı menşûr-ı vezâretine hatt-ı butlân çekilip emvâl 
ve eşyâsı zabt u musâdere ve kendisi İstanbul’da îvâ ve ikâme ettirildi. 
Lâkin Takdîr-i Hudâ kuvvet-i bâzû ile dönmez

13 Yaralanan kişi elbette figan eder.
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Bir şem‘i ki Mevlâ yaka bir vechile sönmez
neşîdesince Feyzullah Efendi’nin vikâye-i ikbâline tedbîr olmak üzre sarf ey-
lediği işbu mesâî nûş-ı zehr-âbe-i taaddiyâtıyla hum-hâne-i ye’s ü hırmânda 
bî-hûş ve medhûş olan sâlifü’l-esâmî müteneffizânın İstanbul’da ictimâı 
kendisinin medâr-ı idbârı oldu. Zîrâ onlar 14  
fehvâ-yı isâbet-ihtivâsından gâfil olarak kendileri gibi gürûhuna tüfeng-i 
cevr ü dûra amaç olanlarla hasbihâl ve Feyzullah Efendi aleyhinde nihâni 
müdâvele-i kâsât-ı kıyl ü kâl edip müşârun-ileyhin taraf-ı saltanata hulûl 
ve mukâreneti ve hükûmette nüfûz ve mikneti vâsıl-ı mertebe-i kemâl ol-
maktan nâşi kal‘-ı şecere-i kaviyyü’l-ağsân-ı iclâli hareket-i Rüstemânede 
mutesâviyetü’l-akdâm olacak bir heyet-i metînenin teşkîline ve bu dahi 
evvel-be-evvel nezd-i ecnâd ve âhâdda nâfizü’l-kelîm olanlardan vesâyit-i 
mütecellide tedârik ve tahsîline merhûn olduğunu tefehhüm etmeleriyle 
bu yolda sarf-ı mesâîye bi’l-ittihâd karar verdiler. Ve azîmet ve niyetlerini 
fiile getirmek için beyne’n-nâs hüsn-i sît ü şöhreti olan meşâyih ve ulemâyı 
ve o takrîb ile bî-hadd ü ihsâ humekâyı mıknatîs-i letâ’if-ârâ ile tarafları-
na cezb edip müterassıd-ı vakt-i fırsat oldular. Cebeci ocağı neferâtı ki 
kânûn-ı sîneleri hemîşe âteş-i fitne vü fesâd ile memlû idi. Onların zarûret-i 
hazîneden neşetle müterâkim olan mevâciblerine dest-res olamamaları bazı 
makâlât-ı bî-edebâne ve mefsedet-cûyâneye ictirâlarını intâc eylediğinden 
Feyzullah Efendi cebecilerin tatyib ve terfîhlerini inkıtâ‘-ı rişte-i güft ü 
gûya medâr addederek penâh-ârende-i ketf-i himâyeti olan Kiremitcizâde 
Mehmed Ağa’yı cebecibaşı nasb ve tayin ve güzeşte mevâcibleri kendü-
ye nakden teslim ettirip Dersaâdet’e gönderdi. Amma verilen akçenin 
bir miktarı Feyzullah Efendi’ye muhâlif olanların sedd-i mefâsidine ve 
bâkîsi in‘âmât-ı mukanneye masrûf olup mevâcib-i neferât yine ukde-i 
tedâhülde kaldığından ve ol vakit Karadeniz’e sevki lâzım gelen cebeciler 
“Ulûfelerimizi almadıkça sefâyine vaz‘-ı kadem etmeyiz” diye ayak basarak 
şiddet-i nifâk ile mintaka-peyvend-i ittifâk olduklarından İstanbul kayma-
kamı bulunan hazîne kethüdâsı Yusuf Paşa itfâ-yı nevâir-i cemiyetleri için 
reşâşe-pâş-ı gûşiş-i ikdâm olmakla mevâciblerini i‘tâ ile gidecek neferâtı 
savb-ı memuriyetlerine irsâl ve i‘zâm ve cebecibaşı zimmetinde bulunan 
mevâcib akçesinin tahsîlini taahhüd ile İstanbul’da kalan neferâtı iskât ve 
ilzâm eyledi. Fakat bu esnada Feyzullah Efendi muhâliflerinin cemiyyetleri 
tekessür edip sûk u bâzârda şuyû bulan ekâzîb ve erâcîf ve mûris-i ihtilâl 
harekât-ı edânî vü anârîf hadd-i mübâlağayı tecâvüz etmiş idi. Hattâ bir 

14 Fitne uykudadır. Uyandırana Allah lanet etsin.



RİYÂZ-I BELDE-İ EDİRNE 589

Cuma günü Ayasofya Câmi-i şerîfinde edâ-yı salât olunmakta iken bir 
şahs-ı meçhûl minbere suûd ve ârâyiş-firâz-ı minber olan sancağı kapıp 
nüzûl ederek seyr-i serî ile gitmekte olduğu halde Kaymakam Paşa câmide 
bulunmakla şahs-ı mezbûru tutturup istintâk ettikte: “Ahâlî-i İstanbul 
ittifâk-ı ârâ ile şeyhulislâmı ve evlâd ve müntesibâtını muzmahil etmek 
için akd-i peyvend-i ittihâd ettiler. Cây-gîr-i zamîrleri [s.301] olan şûr u 
şikâk an-karîb berhem-zen-i kâr-hâne-i âfâk olacağında şüphe yoktur” 
dedi. Kaymakam paşa merkûmu haps ile keyfiyyeti mevkib-i hümâyûna 
iş‘âr etmiş ise de Feyzullah Efendi’nin hevâ-dârları merkûmun celâdet ve 
cüretini cinnete haml eylemeleriyle Limni cezîresinde kale-bend olunma-
sına dâ’ir kaymakam paşaya emr-i kat‘î gönderildi. 
Nazm Ey bana mecnûn diyen âkil olaydı kâşki

Kadrimi nâkıs bilen kâmil olaydı kâşki
İlmle müstakbeli bildim diyen nâdânların
İlmi hâl u mâziye şâmil olaydı kâşki

Nesr: Yusuf Paşa’nın kaymakamlıkta bekâsından Feyzullah Efendi 
zâten emin olmadığı hâlde zikr olunan şahsın hareket-i vâkıası onun ta-
limine mebnî olmak ihtimâl-i baîdini dahi mertebe-i cezme îsâl etmekle 
müşârun-ileyhi azl ve nişâncılıkta bulunan ve dâmadları olan Köprülüzâde 
Abdullah Paşa’yı sedd-i dehân-ı nâsa çalışmak üzre İstanbul kaymakamı 
tayin ettirdi. Ve cebecibaşı Mehmed Ağa dahi sâlifü’z-zikr mevâcib ar-
bedesinden dolayı azl ile yerine surre emîni sâbık Boşnak İbrâhim Ağa 
nasb olundu. Tâife-i cebeciyân cebecibaşının tebdîliyle mütedâhil olan 
mevâciblerini kîselerinde bilmişler iken yine dest-res olamadıklarından 
1115 senesi şehr-i Rebiulevvelinin beşinci günü Küçük Ali nâm bir reis-i 
evbaşın başına iki yüz kadar cebeci neferi cem olup Ayasofya kurbunda 
kâin cebehânede leylen tertîb-i mukaddemât-ı fesâd ü şikâka şurû etti-
ler. Kaymakam paşa bu hareket-i muzırrayı istihbâr edip mecma‘-ı eşrâra 
gönderdiği ocak kethüdâsı vâsıtasıyla icrâ-yı nush u pend ve matlûb olan 
mevâcibin atâyâ-yı mahsûsa zammıyla îfâsını va‘d eylemiş ise de hüsn-i 
te’sîri görülemeyip erbâb-ı fitne silâh be-dest-i şikâk olarak yeni odalarda 
Atmeydanı dedikleri mecma‘-ı bugâta doğru tahrîk-i akdâm-ı ihtilâl ve 
rast geldikleri ehl-i sûku halka-i ittihâdlarına idhâl edip dâiye-i siyâdetle 
ser-gerdan olan bazı eşhâs dahi kendilerine mülhak olduklarından cerîde-i 
şiârları15  nakş-ı bedîi olan yeniçeri tâifesi cemiyet-i 

15 Hac Suresi/3
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fitneyi ayaklarında görünce derûnlarında muzmer olan ağrâz-ı fâsideyi 
icrâya inhimâk edip zümre-i usât ile yek-reng ve yek-dest oldular. Bunun 
üzerine Kaymakam Abdullah Paşa def-i fitne esbâbını müzâkere için ulemâ 
ve ricâl-i yeniçeri ve bostancı zâbitânıyla sarây-ı hümâyûnda akd-i meclis 
ederek sekbân-başı Hâşimzâde Murtaza Ağa’dan mâadâsı li-ecli’l-istişâre 
gece orada beytutete karar verdiklerinden sekbân-başı ertesi günü bâb-ı 
hümâyûna geldikte gulüvv-i âmm ile sarây-ı âlînin yağma olunabilmesi 
ihtimâline mebnî saray ağasının kapıyı içeriden sedd ü takfîl eylemiş ol-
duğunu anlayıp vâlih ü hayrân zîr ü bâlâya nigerân iken Atmeydanı’nda 
müctemi‘ olan eşrâr Ağa Kapısı’na hücûm u iktihâm ve zindanda mahbûs 
ve mescûn olan eşhâsı çıkarıp teksîr-i sevâd-ı fesada ikdâm eyledikde ve 
kaymakam paşanın konağını gâret ü yağma ve anda mahbûs olan kâtil ve 
müfsidleri dahi emr-i şekâvette hem-pâ ettikten sonra sarây-ı hümâyûn 
cânibine gidip ve orada sekbân-başıyı bulup Atmeydanı’na götürmek için 
tazyîk ve Tavukpazarı nâm mahalle kadar takip ederek nihâyet atından 
düşürdüler ve alıp meydana götürdüler. Ve içlerinden bir gürûh dahi 
Feyzullah Efendi’nin diğer dâmâdı ve İstanbul kadısı bulunan Seyyid 
Mahmûd Efendi’yi hâh u nâ-hâh hânesinden kaldırıp Atmeydanı’na gö-
türdüler. Ve ertesi günü sekbân-başının 16  vâdîsinde 
bast-ı kelâm-ı nasîhat-âmîz etmesine darb-ı bî-usûl seyf-i meslûl ile cevab 
vererek bîçârenin a‘sâb ve urûk ve izâmını sad-pâre ettiler. Ve İstanbul 
kadısı Mahmûd Efendi tarafından [s.302] Atmeydanı’na gelmeleri için 
müderrisîn ve meşâyiha cebren mürâselât-ı mü’ekkede tahrîr ettirdiler. 
Sarayda bulunan ricâl ve a‘yân ise zâten Feyzullah Efendi’nin akvâl-i 
kevâlib-ikbâline muntazır ve nigerân olmalarıyla def-i fitne-i re’y etmek 
şöyle dursun erbâb-ı ihtilâlin takviye-i bâzû-yı iktidârları emeliyle cemiyet-
gâh-ı fesedeye âzim olduklarından kaymakam paşa ferîd ve vahîd saraydan 
çıkarak bir mahalde ihtifâ eylemekle ve cemiyet-i fitneyi med‘uvv olan 
müderrisîn ve meşâyih ve talebe-i medârisin kimi tav‘an ve kimi cebren 
tûfân-ı fitneye karışmakla heyet-i fesâdiye kesb-i cesâmet ve bostancı 
neferâtı dahi zâbitleriyle beraber zümre-i isyâna mütâbaat eyledi. Ve kassâb 
ve etmekci ve bakkal dükkanlarından mâadâ İstanbul’da ne kadar dükkân 
var ise kapattırılıp âmme-i ehl-i sûk bender-gâh-ı fesâda nakl-i hayme vü 
har-gâh ile zümre-i bâğıyeye iltihâk eylediklerinden mebnâ-yı cemiyet-i 
güzeşte ulûfe talebi iken: “Şeyhulislâm efendi devlete muzırdır. Kendisi ve 

16 Mâide Suresi/2
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evlâd ü etbâı âleme istîlâ ettiler onu istemeyiz ve padişâhın dahi adâlette 
kusûru vardır” sadâlarıyla âzân-ı avâma birtakım kelimât-ı dehşet-efzâ ilkâ 
olundu. İşte menşe’-i esbâb-ı vaka olan ahvâller bunlar olmakla teşekkül-i 
cemiyet-i fitneden sonra zuhûra gelen ef ‘âl-i fesâdiyenin zikr ü beyânına 
sevk-i semend-i merâm kılınır.

İşbu vaka-i şûriş-iştimâlin ser-nümâ-yı meydân-ı zuhûr olmasına 
sâlifü’l-esâmî erkân-ı fesâdın müteneffizân ve meşâyih ve mevâlî ile akd-i 
ittifâkât-ı hafiyye ve sebük-mağzân-ı nâsa tarîk-ı fitnede irâ’e-i tedâbîr-i 
teshiliyye etmeleri sebep olduğu rivâyât-ı adîdeden müstedeldir.

Vâkıa Devlet-i Aliyye’nin âftâb-ı miknet ve şevket-i nûr-efşân metâli‘-i 
ikbâl olduğu zamanlarda tedbîr ü tasarruf ve muazzamât-ı umûr-ı devlet 
müşgîn-nefesân-ı ukâz-ı fazl u kemâl olan ecille-i ulemânın eyâdî-i iktidâr ve 
nâdî-i salâbet-medârlarında mukarrer olup bu vesâit-i mufahhamanın şümûs-ı 
nüfûzları bürûc-ı müşeyyede-i âsmân-ı hakîkat olan eizze-i meşâyihin zaman 
zaman iştirâkleriyle karn-ı hâmise karîb vakte medâr-ı eşi‘a-i pâş-ı mülk ü 
millet olduğundan mükâlemât-ı düveliyye gibi umûr-ı gâmızanın temşiyeti 
bile mütehayyizân-ı ulemâ-yı kirâma tefvîz ve huzûr-ı hazerât-ı selâtîn-i izâm 
ve mehâfil-i meâbid-i islâmda îfâ-yı mevâ‘iz-i hizmet-i mukaddesesi ekseriya 
meşâyih-i turuk-ı aliyyeye tevcîh olunur. Ve padişâhân-ı şevket-unvanın biz-
zat gazâ vü cihâda azîmetlerinde fuhul-i ulemâ ve meşâhîr-i meşâyih-i turuk-ı 
ulyâdan intihâb olunan zevât guzât-ı müslimîni meşale-i nesâyih ve mevâ‘izle 
harb ü cihâda tahrîs ve teşvîk için mevkib-i hümâyûna memur kılınır idi. 
Binâenaleyh Devlet-i Aliyye’nin idâre-i umûr-ı dâhiliyyesine müteallik zuhûr 
eden esaslı mesâ’ilde ulemânın ve meşâyihin re’y ü tedbîrleri cârî ve bu kuvve-i 
mü’essire devr-i Sultân Mustafa Hân-ı Sânî’de dahi mevcut ve mer‘î olduğun-
dan illet-i asliyye-i fitne ki Feyzullah Efendi’nin mûcib-i ye’s ü fütûr-ı kibâr 
u sığâr olan etvâr-ı nâ-hencârıdır. Onun mütehayyizân-ı meşâyih ve mevâlîye 
dahi girân gelmesi tashih-i ahvâl-i enâma müntehî olacak turuk ve mesâlikin 
taharrîsine kendilerini mecbur ekmiş ve vâzı‘-ı deâyim-i fesâd olan erkân-ı 
sâlifü’l-beyânın mürâcaatları yalnız o mecburiyetin fiiliyâtını teshîl eylemiş-
tir. Çünkü ulemâ-yı cümle-i ulûm Feyzullah Efendi’ye bed-hâh olup nice za-
man hazîne-i kalb-i hazînlerinde müdahhar olan nükûd-ı kîneyi bu eyyâm-ı 
şûr u şikâkda sarf u îsâra müellifîn-i risâle-i fesâdın davetlerini vesîle ittihâz ve 
meşâyih ve vu‘âz dahi kendileriyle ittihâd ederek Orta Câmide bast-ı seccâde-i 
ârâm ve bazı îhâmât üzerine mübâhata kıyâm ile namâz-ı cumanın terkine ka-
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rar verdiklerinden başka a‘zam-ı şe‘âir-i Millet-i Muhammediyye olan ezân-ı 
şerîften dört hafta kadar eyyâm menâr-ı cevâmi mahrûm olmuş idi.

Tecemmu-ı ecnâs-ı nâs ile Atmeydanı cevelân-gâh-ı semend-i şûr u şerr 
ve nümûne-nümâ-yı rûz-ı mahşer oldukta ahâlî-i İstanbul hareket-i yağmâ-
gerî ve hûn-rîzî gibi bir belâ-yı nâgehânînin zuhûru ihtimâliyle öyle bir 
heyet-i muktelita-i mefsedenin taht-ı zılâl-i süyûfunda temekkün [s.303] 
ve ârâm etmekten be-gâyet mütevahhiş ve melûl olduklarından o makûle 
sû-i ef ‘âl ve muâmelâtın sebeben mine’l-esbab vukûu tecvîz olunmayacağı 
bahsinde ef ’ide-i âmmenin vücûb-ı temin ve tatmîni ve bu sırada silâh-
be-dest-i isyân olan cünûd-ı müctemianın râbıta-i ittihâd ve ittifâklarının 
tahkîmi pîşvâyân-ı erbâb-ı fitne beyninde karar-gîr olmakla beraber kavlen 
ve fiilen icrâ eyleyecekleri te’mînâtı cehele-i nâsa hârikulâde bir şekil ve 
sûrette göstermenin kendilerince fevâid ve muhassenâtını dahi itirâf ey-
lemeleriyle türlü tedâbîr-i hîle-kârâne ve ebleh-firîbâne icrâsına kıyâm ve 
sûret-i hakkâniyyet-perverîde arz-ı dîdâr-ı mekr ü füsûna ihtimâm ettiler.
Beyt Bâtıl hemîşe bâtıl u beyhûdedir velî

Müşkil odur ki sûret-i hakdan zuhûr ede
Nesr: İşte ol vechile nesc-i destgâh-ı tezvîr olan kirpâs-ı hud‘anın eşkâl 

ve elvânı hikâyât-ı mebsûtadan müstebân olmakla tekrara hâcet olmayıp 
bunlardan mermûz olanlarının tarif ve beyânına ibtidâr kılınır.

Birincisi tımarlı sipâhîlerinden Karahisâr-ı Şarkîli Karakaş Mustafa 
ki bâb-ı defterîde bakıkullarından iken Muhsinzâde Mehmed Paşa’nın 
defterdârlığı eyyâmında Feyzullah Efendi’nin telhîscisi Bilanlı Mehmed 
Ağa siâyetiyle medâr-ı taayyüşü olan timâr dest-i tasarrufundan nez‘ ve 
bakıkulluğundan def olunup badehü vukû bulan istişfâı eseri olmak üzre 
defterdâr ağaları zümresine iltihâk eylemiş ise de timarının ref ‘inden dolayı 
Feyzullah Efendi ve mensûbâtı haklarında izmâr-ı kîn etmekle bir hizmet-i 
mühimme ile Anadolu tarafına azîmet için Edirne’den İstanbul’a gelip 
Üsküdar’da tedârik-i esbâb-ı seferiyye ile meşgûl iken zuhûr-ı seylü’l-Arim 
fitneden haberdâr oldukda sevdâ-yı intikâm ile inân-ı azîmeti meydân-ı 
bağy ü adâvete döndürmüş ve erbâb-ı fesâd beyninde taayyün eylemiş idi.

İkincisi müteseyyid Mustafa’dır ki Uzunçarşı kurbunda kâin İbrâhim 
Paşâ-yı Atîk Câmii’nde kayyim iken Orta Câmide iş‘âl-i kanâdîl-i fesâdiyye 
için heyet-i müctemia-i sâdâta reis ve meydân-ı fitnede ser-bâzân-ı usâta 
enîs olup cülûs-ı Ahmed Hânî vukûunu müteâkib ber-muktezâ-yı hükm-i 
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nâ-hencâr-ı zaman Edirne’de ikâmet-i şehriyârî mertebesine dahi istîlâ ile 
şâdmân olmuştur.

Merkûm müteseyyid Mustafa serhayl-i sâdât ve müheyyic-i urûk-ı 
fesâdâttır. Atmeydanı’nda tecemmu ve taharrüb eden tavâif-i mütenevvia 
Bursa ve İzmid gibi civâr olan bilâd ve kasabâttan istim‘-ı sadâ-yı fitne vü 
âşûb ile fevc fevc İstanbul’a koşup gelmiş olan zorbaların iltihâkına mebnî 
tezâyüd ederek meydanda tahrîk-i akdâm-ı fesâd eyleyecek yer kalmadığın-
dan Yenibahçe Çayırı’nın madrib-i hıyâm-ı nühûset-ittisâm olmasına ârâ-
yı ümerâ-yı mefsedet-intimâ ile karar verilip ref ‘-i livâ-yı tuğyanın birinci 
ve şehr-i Rebîu’l-evvelin on ikinci günü Atmeydanı’nda sıklet-res-i ikâmet 
olan gürûh-ı usâtın ekseri emvâc-ı deryâ gibi Yenibahçe’ye akıp gittiler.

Cemiyyet-i fitnenin metâ‘-ı kâsid-i mefâsidi delâlet-i dellâlân-ı ağrâz 
ile rehîn-i bâzâr-ı iştihâr ve revâc oldukta mevâlî ve meşâyihin nüfûz 
ve re’yleri bi-hasebi’z-zâhir cumhûr-ı sûrun idâre-i licâm ve zimâmına 
masrûf ve onların nazar-ı inkıyâd ve mütâbaatları dahi ulemâ ve meşâyihe 
ma‘tûf gibi görünür ve Maan-zâde Sâlih’in sözleri dahi o hâl ü mişvârın 
muktezâsından add olunur iken işin bi’l-külliye renk ve şekli ve idâre-i 
kânûn-ı fitnenin kavâid ve usûlü tebeddül ederek rübâb-ı erbâb-ı fesâd 
17  makâm-ı hud‘a-kârîde bir beste-i nev-âheng 
daha îcâd ile kendilerine teslîm-i darb-ı sakîl-i kâr-zâr edecek üstâd-ı bî-
dâd aradıklarından Şefîk-nâme müellifi risâlesinin ikinci makâlesinde 
münâsib tabirât ve îhâmât ile teşebbüsât-ı vâkıa-i fâsideyi tastîr ve yeniçeri 
takımının sâir cemiyyet-i fitne erbabıyla beraber evvelen hamele-i ulûma 
mütâbaatlarını beyân ve takrîr eylemiştir. 

[s.304] Yeniçeri rüesâsı idâre-i umûr-ı fesâdiyenin ber-âverde-i kabza-i 
cumhûr olmasında mütâlaa ettikleri muhassenâtı efkâr-ı efrâd-ı ecnâda 
edille-i âmiyâne ile ilkâ sırasında teşebbüs ettiğimiz maslahat-ı fitne mesâî-i 
mahsûsamızla netîce-pezîr olacağından a‘vân ü ensârı hazele-i ehl-i sûkdan 
ibaret olan muallimîn-i fenn hurûca iktidâ eylediğimiz takdîrde onların 
evâmir ve nevâhîsine gerden-dâde-i inkıyâd olmak lazım gelip halbuki üze-
rimizden def ‘-i tegallüb ve muârızların izâle-i vücûdlarında tesallüb etme-
dikçe sît-i silâh-ı iktidârımız nâbûd olacağında şüphe yoktur. Binâenaleyh 
içimizden bir müdîr-i müdebbir intihâb ile Çalık Ahmed Ağa’yı meydân-ı 
fesada getirip ve müdâhenât-ı gûna-gûn ile temelluk edip Ahmed Paşa’yı 
sadâret-i uzmâ kaymakamlığına ve Çalık Ahmed Ağa’yı bâ-rütbe-i vezâret 

17 Tanburdan başka bir ses geldi.
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yeniçeri ağalığına ik‘ad ve imdâdiye nâmıyla kîse-i avâmdan topladıkla-
rı rüşvetleri arz ve takdîm ile temenni-i teşyîd-i bünyâd-ı fesâd eylediler. 
Onlar dahi işbu mütâbaat ve mürâcaattan istifâde ile Sultân Mustafa Hân 
hazretlerinin hal‘i hakkında cây-gîr-i zamîrleri olan hareket-i bâğıyâneyi 
vücûda getirmek için meseleye müdâhaleden müctenib uzemâ-yı ulemâyı 
tehdîd ü tahvîf ile hâh u nâ-hâh dâire-i ittihâdlarına celbe başladılar. Kûşe-i 
uzlette kalmaya zafer-yâb olanlar münbasıt ve müteşekkir ve pençe-i fesâd-ı 
pîş-gâna düşenler muzdarib ve mütehayyir oldu. (İntehâ)

Rivâyât-ı mevsûkadandır ki Çalık Ahmed Ağa kendisini ashâb-ı bağy 
ü şikâk ile müşâreketten berîü’z-zimme göstermek için ihtiyâr-ı ihtifâ-i sûrî 
eylemiş idi. Mukaddemâ kul kethüdâlığında bulunmuş ve ocakta teferrüd 
eylemiş olmasına mebnî dâhil-i hayta-i mefsedet olan yeniçeri gürûhu 
kendisine teklîf-i refâkat ettiklerinde “Sekbânbaşı Hâşimzâde’nin gâ’ile-i 
vücûdu bertaraf olmadıkça ocağa duhûl edemem” demekle gılzâ-yı cumhûr 
Hâşimzâde’nin kat‘-ı rişte-i hayatı için Ahmed Ağa nezdinde akd-i hibâle-i 
ittifâk edip Hâşimzâde’yi idam ile îfâ-i şerîta-i ahd ü mîsâk eyledikleri mi-
sillü Çalık Ahmed Ağa dahi ber-vech-i muharrer va‘dini incâz ile ağalık 
mansıbına istîlâ etti. Ve Nişancı Ahmed Paşa zâten tersîm-i heyûlâ-yı fitne 
vü ihtilâlde Çalık Ahmed Ağa’nın kafa-dârı bulunduğundan marifet-i usât 
ile makâm-ı sadâret-i muallâya kadem-nihâde-i nekbet oldukda tahkîm-i 
râbıta-i yek-rengî ile tevcîh-i menâsıb ve tertîb-i kitâbe-i şurû ederek teksîr-i 
sevâd-ı fesâd için kasabât-ı mütecâvireden istinfâr ve ağrab-mine’l-garâ’ib 
ol bâbda gönderdikleri fermanları adâlette azv-i kusûr ile üzerine hurûc 
eyledikleri padişâh-ı zî-şânın tuğrâsıyla tasdîre ictisâr ettiler. Ve yeniçeri 
ocağının eşedd-i eşirrâsı olan Dev Ali Ağa’yı kul kethüdâsı ve muhzır ağa 
kaymakamı Kara Mustafa’yı kethüdâ yeri nasb eylediler. Fakat sâlifü’z-zikr 
erkân-ı erbaadan Süleyman Ağa merâtib-i sâ’ireye takaddümü hilâf-ı kânûn 
olduğundan bahisle muhzırlığa kanâat eyledi. Ve menâsıb-ı dîvâniyyeden 
baş defterdârlık Darbhâne emini Muhsinzâde Abdullah Paşa’ya taklîd 
olunup kendisinden imdadiye nâmıyla küllî akçe alındı. Ve Hasan Ağa 
nâm şahıs silâhdârân ağalığına ve Belgradî Küçük Hüseyin nâmında bir 
müflis-i kâmrân-terkîb dahi başbakı kulluğuna ve subaşî-i sâbık Ali Ça-
vuş dahi çavuşbaşılığa tayin kılındı. Ve yeniçeri ocağının fedâyîlerinden 
Durajan Ahmed Küçükçekmece’de sâkin iken gelip dâhil-i dâire-i fesâd 
oldu. Yeniçerilerin nişâncı Ahmed Paşa ile Çalık Ahmed Ağa’yı intihâb 
etmeleri meydân-ı fesâdda murabba-nişîn-i makâm-ı ikrâm olan kirâm-ı 
ulemâ ve meşâyiha hadşe ve ızdırâb vererek “Min-ba‘d erbâb-ı ihtilâle 
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itimâd ve ale’l-husûs ocaklı takımına ziyâde mâil ve mümtâz-ı akrân u 
emâsil olan kibâr-ı müderrisînden Kevâkibî-zâde Veliyüddîn Efendi’nin 
re’yine inkıyâd etmek varta-i helâke düşmektir” diye Paşmakcı-zâde Sey-
yid Ali Efendi’yi câh-ı vâlâ-yı meşîhate ve Tevfîkî-zâde Mehmed Efendi’yi 
Rumeli ve Abdurrahîm-zâde Yahyâ Efendi’yi ki mutasallibân-ı tarîkden 
idi Anadolu [s.305] kazaskerliği makâmlarına ve sâbıkâ Mısır kadısı bey-
ler hocası Ahmed Efendi’yi İstanbul kadılığına ve mevâlîden Seyfi-zâde 
İbrâhim Efendi’yi nakîbü’l-eşrâflık mansıblarına ik‘âd ettiler. Lâkin Seyyid 
Ali Efendi âkıbet-endîş olmakla mazeret-i vücûdiye serdiyle kûşe-i inzivâyı 
mansıb-ı fetvâya tercîh eylediğinden cümle-i ulûmun bünyân-ı sebâtları 
mütezelzil olduğu sırada yeniçerilerin kendilerini ta‘zîbe kemer-beste-i 
ittifâk oldukları vâdîsinde bir sadâ-yı dehşet-fezâ resîde-i sâmi‘-i mevâli ve 
ulemâ olmakla Meydân-ı Lahm’da bir sürü esâfil-i şedîdü’ş-şekîme ile birlik-
te ârâm ve ikâmetten mütevahhiş oldular. Ve sadr-ı Rumeli pâyelilerinden 
Ârif Abdülbâki Efendi’den mâadâsı hânelerine çekilip gittiler. Ve erbâb-ı 
hirfetten dâhil-i meydân-ı şekâvet olan eşhâs-ı muhtelifenin gençleri ve 
arkalarından sûhte-gânın dinçleri fekk-i tınâb-ı ârâm ile emr-i hurûcda 
müttehemün-bih olan râbıta-i ittihâd ve ittifâka tefrika-bahş olmaya baş-
ladılar. Binâenaleyh sanâdîd-i kavm mülâhaza-i âkıbet-bînî ile teşkîl-i en-
cümen müşâvere edip (Bizimle müttehid olan dilîrânın ekseri müteşebbis 
olduğumuz emr-i azîmin zımnında melhûz ve maznûn olan muhâtarâtın 
ehaffını gördüklerinde ya tâkat getiremeyip semt-i selâmete girîzân ve-
yahut iğtinâm-ı emvâle inhimâk ile perâkende ve perîşân olacakları ve 
kûşe-i ihtifâya çekilip dağdağa-i muâhezeyi dûş-ı girân-bârımıza bıraka-
cakları ve nihâyetü’l-emr cümlemizi giriftâr-ı çengâl-i nigâl ettirecekleri 
bî-iştibâhtır) diyerek bu türlü vâkı‘ât melhûza-i vahîmeye kable’l-vukû ilaç 
olmak üzre Ahmed Paşa ile Çalık Ahmed Ağa ve yukarıda mezkûrü’l-esâmî 
sâ’ir memurîn ve ağalar hall ve akd-i umûr-ı cumhûrda ve esnâf-ı asâkir 
dahi maslahat-ı harb u seferde müstakillü’r-re’y olup âhâdın müfredât-ı 
mesâlih-i hurûca taarruzlarının men‘ine karar verildikten sonra Ahmed 
Paşa ile Ahmed Ağa mahzar-ı avâmda netîce-i meşrûha-i müzâkereyi ifâde 
ve herkesin sâk-ı şecere-i ittifâka istinâddan bir an ayrılmayıp padişâhın 
mâl ve ırz ve canına mütekeffil ve umûr-ı cumhûrda zuhûr edecek ukde-i 
müşkilenin inhilâline cümlenin re’yi şâmil olması lâzım geleceğini ilâve ve 
işâre etmeleriyle cehele-i cumhûr bir ağızdan bu tedbîr ve usûlü tasdîk ve 
mushaf ve tîğ ve nemek ihzâriyle emr-i mütâbaatta sebâtlarını te’yîd için 
yemin ettiler.
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Terâcim-i Ahvâl



 20. Yüzyıla Kadar Osmanlı Edi̇rne’si598



RİYÂZ-I BELDE-İ EDİRNE 599

Paşmakçı-zâde Seyyid Ali Efendi

Tercümesi Ravzatü’l-Kudât”ta (176) numarada mastûrdur.

Tevfîkî-zade Mehmed Efendi

 Ravzatü’l-Kudat’ta (115) numarada tercümesi mastûr Tevfîkî-Zâde 
Ahmed Efendi’nin mahdûmudur. 1093 tarihine değin tekmîl-i pâye-i 
medâris ederek silk-i mevâlîye dâhil ve 1102’de menfiyyen Kıbrıs’a vâsıl 
olarak bir sene sonra ma‘füvven avdetle İstanbul kadılığı ve 1112 tarihinde 
Anadolu pâyesi ile tebcîl ve esnâ-yı vakada Rumeli kazaskerliğine tavsîl 
olundu. Birkaç mâh sonra ma‘zûl olup 1120 tarihinde ravza-i rıdvâna 
irtihâl eyledi. Mevlânâ-yı müşârun-ileyh umde-i mehâdîm-i Rum ve dâire-
nişîn-i erbâb-ı rüsûm idi.

Abdurrahim-zâde Yahyâ Efendi 

Asr-ı saltanat-ı Mehmed Hân-ı Râbi‘de efâhim-i sudûrdan 
Abdurrahîm-zâde Mehmed Efendi’nin mahdûmu olup ikmâl-i merâtib-i 
medâristen sonra 1096 tarihinde silk-i mevâlîye dâhil ve 1108’de İstanbul 
kadılığına nâil olarak 1109 senesinde ma‘zûl ve bir müddet kûşe-nişin-i 
humûl olmuş idi. İntihâb-ı ulemâ ile esnâ-yı vakada Anadolu ve çend mâh 
sonra Rumeli sadâretlerine irtikâ ve 1116 tarihinde mütekâiden Ankara’ya 
nefy ü iclâ kılınıp on sene müddet orada ikâmet ve 1126 senesinde eşkıyâ 
hücûmuyla intikâl-i dâr-ı âhiret eyledi. Beyne’l-mevâlî servet ü sâmân ile 
meşhûr şedîd ve gayûr cerî ve cesûr bir zât idi. Garâ’ib-i ahvâldendir ki 
müşârun-ileyhin ceddi Abdurrahîm [s.306] Efendi makâm-ı meşîhatta 
iken Sultân İbrâhim Hân hazretlerinin hal‘inde ikdâm ve pederi müşârun-
ileyh Mehmed Efendi Sultân Mehmed Hân-ı Râbi‘ hazretlerinin hal‘leri 
için dâmen-i der-miyân-ı ihtimâm eylemiş olduğu misilli kendisi dahi Fey-
zullah Efendi Vakası sebebiyle hal‘-ı Sultân Mustafa Hân-ı Sânî’yi tervîc 
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ve tecvîz edenlerin cesûr ve celîdi olup Ankara’ya nefyi ondan neş’et etmiş 
ve âkıbet cezâ-yı mâ-yelîkını görerek göçüp gitmiştir. 18

Beyler Hocası Ahmed Efendi 

Şecere-i vücûdu Konya’da neşv ü nemâ bularak İstanbul’a gelip tarîk-ı 
ilme sâlik ve sadr-ı esbak Merzifonî Kara Mustafa Paşa dâiresine intisâb 
ile mehâdîminin muallimlikleri hizmetine mâlik olmakla Beyler Hoca-
sı unvanıyla iktisâb-ı haysiyyet ve şöhret ve 1104 tarihinde ihrâz-ı pâye-i 
mevleviyyet ederek Mısr u Kâhire mevleviyyetinden ma‘zûl iken esnâ-yı 
vakada İstanbul kadılığına memur olup birkaç mâh sonra Kıbrıs’a nefy ü 
iclâ kılındı ve 1118 tarihinde orada vefât eyledi. Ekser-i fünûndan hisse-
dâr üslûb-ı mahkemede kâr-güzâr vecîh vakûr şedîd ve gayûr idi.

Seyfî-zâde Seyyid İbrâhim Efendi 

Ulemâ-yı asr-ı saltanat-ı İbrâhim Hânî’den Seyfullâh Efendi’nin 
mahdûmudur. Şeyhulislâm Bahâî Efendi himmetiyle devr-i merâtib ede-
rek 1111 senesi hilâlinde silk-i mevâlîye mülhak ve zuhûr-ı vakada nâ’l-i 
makâm-ı nekâbet olup bir sene sonra azl ve emsâli sırasında Bursa’ya nefy 
olundu. 1122’de orada terk-i hayât-ı müsteâr eyledi. Saykal-keş-i silâh-ı 
salâh bir zât-ı maârif-simât idi.

Kevâkibî-zâde Veliyüddîn Efendi 

İstanbul kadılığından ma‘zûlen vefât etmiş olan Kevâkibî-zâde Şeyh 
Mehmed Efendi’nin büyük mahdûmu olup devr-i medâris-i aliyye ve 
akd-i mecâlis-i ilmiyye ederek esnâ-yı vakada kibâr-ı müderrisînden iken 
Haleb kadısı olmuş idi. Bade’l-azl Halep’te ikâmete memur ve 1119’da 
Dersaâdet’e gelmekliğe tahsîl-i ruhsatla mesrûr olup 1126’da İstanbul 
kadılığından ma‘zûlen yine Haleb’e nefy ü iclâl ve bade’l-ıtlâk 1130’da 
Anadolu sadâretiyle ihyâ kılınmış iken zümre-i kudâtın şikâyeti ile ma‘zûl 
ve menfiyyen Midilli’ye mevsûl olup biraz zaman sonra İstanbul’a davetle 
1134’de Rumeli sadâretiyle mazhar-ı kemâl-i inâyet olarak 1140 tarihinde 
kevkeb-i hayatı evc-i semâ-i vücûddan hazîz-ı hâk-i ademe sukût eyledi. 
Vecîh ve vakûr cerî ve cesûr bir zât olup fakat esnâ-yı vakada heyecân-ı 
gubâr-ı fitneye sâî olmasından nâşî câme-i itibârını leke-dâr ederek bir-
kaç defa nefy olunmuş iken yine tecessüs-i umûr-ı idâreye inhimâkten 
tahlîs-i girîbân edememiş olduğu Râşid Tarihi’nde mezkûrdur. Pâyitaht-ı 

18 Allah onun kusurlarını bağışlasın.
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saltanat-ı seniyyede hâsıl olan illet-i müzmine-i fitnenin indifâı için 
müteneffizân-ı erbâb-ı fesâd haklarında îcâb eden ukûbât ve tenkîhâtın 
icrâsında muktezıyât-ı zamâneden nâşi taraf-ı saltanattan tecvîz-i imhâl 
olunmuş şûriş ve ihtilâl tarafdârânının tekessür-i zuhûruna sebep olduğun-
dan yukarıda beyân olunduğu üzre beyne’l-cumhûr tahkîm-i esâs-ı ittifâk 
ve emr-i idârenin uzemâ-yı mefsedet-pîş-gâna tefvîzi bâbında tecdîd-i ahd 
ü mîsâk olunduktan sonra sâbıkâ Şehrizor vâlisi olup aşağıda terceme-i hâli 
tahrîr olunan Sarı Hasan Paşa ki fi‘l-i katle cüretinden dolayı İstanbul’da 
ihtifâ eylemiş idi. Nâr-ı vekûd-ı fitnenin kemâl-i işti‘âlini gördükte 
Mısra Merd isen sen de karış meydâna

Nesr: diyerek meydana çıkmakla ve esbâb-ı âtiyetü’z-zikre binâen 
heyet-i bâğiyenin aksâ-yı maksadları Edirne’ye azîmet ve silâh-ı şekâvete 
mürâcaat husûsu olup ol hâlde Ahmed Paşa’nın birlikte gitmesi ve 
İstanbul’da bir kaymakam bulundurulması iktizâ etmekle Ahmed Paşa’yı 
makâm-ı sadârete ve Hasan Paşa’yı hizmet-i kaymakamîye tayin ettiler. Ve 
Seyyid Ali Efendi’nin [s.307] temâruz ve tebâuduna mebnî makâm-ı 
meşîhat-ı ulyâya bir zâtın nasbıyla Feyzullah Efendi’nin hemân ilan-ı azli-
ni ehemm-i umûr add eylediklerinden mukaddemâ yetmiş gün kadar 
kâid-i mihrâb-ı fetvâ olan İmam Mehmed Efendi ki Kezûbî nâmıyla 
şöhret-şiâr ve bir müddetden beri isti‘mâl-i macûn-ı ye’s-i nevmidî ile 
muhtellü’l-efkâr olmuş ve erkân-ı fesâd ile nihânî akd-i ittifâk eylemiş idi. 
Cemiyyet-gâh-ı fitneye getirip câh-ı vâlâ-yı şeyhulislâmîye ik‘âd eylediler. 
Ve lâkin fesâd-ı ahlâk hadd-i mübâlağayı tecâvüz etmekle reh-neverd-i 
vâdî-i tuğyân olanlar âmâl-i makâsıd-ı lâ-yetenâhî ile yüzlerinden ref ‘-i 
kınâ‘-ı kanaat eylediklerinden herkes türlü hayâl-ı muhâle tâbi oldu. Ez-
cümle Ahmed Paşa ile Çalık Ahmed Ağa ve makâm-ı meşîhata kâim olan 
Mehmed Efendi evvelce Feyzullah Efendi’nin ve iki muhdûmunun nefy ü 
tağrîbine reh-yâb olmakla davaya faysal vermeye kâni olmuşlar eyâdî-i 
mefsedet-bâdîlerinde kuvvet ve ikdâm-ı mazarrat-akdâmlarında sebât ve 
miknet müşâhede edince müşârun-ileyhimin bi’l-külliye selb-i vücûdlarına 
tahvîl-i niyyetle akâyid-i cumhûru ez-ser-i nev ifsâda başladılar. Bunun 
üzerine dâhil-i dâire-i cemiyyet olan nüfûs-ı muhtelifenin her sınıftan bir-
kaç halî‘u’l-izâr ve ale’l-husûs yukarıda tarif olunan Müteseyyid Mustafa 
ve Maan-zâde Sâlih’i ve Karakaş Mustafa ve Durajan Ahmed ve Küçük Ali 
nâm eşhâs-ı bed-girdâr Ahmed Paşa ve Çalık Ahmed Ağa mahzarlarında 
feth-i mecmua-i kıyl ü kâl edip sûret-i müddeâ-yı cumhûru hâvî evvel-be-
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evvel bir mahzar tertip ve süferâ-yı talîku’l-lisân yediyle atebe-i aliyye-i 
padişâhîye tesrîb olunarak ol bâbda sudûr edecek cevaba göre hareket 
olunmasını îrâd ve teklîf ve sanâdîd-i cumhûr bu re’yi istihsân ve tasdîk 
ettiklerinden âmme-i halk cenâb-ı şevket-me’âbdan ve Râmi Paşa’dan hoş-
nut ve müteşekkir ve ancak Feyzullah Efendi’den ziyâdesiyle dil-gîr ve 
müteneffir olduklarından müşârun-ileyhin evlad ü ahfâd ve müntesibâtıyla 
der-i devlet-medârdan tard u ib‘âdı ve kendisi ile müdâfaayı muktezî olan 
davalarının rü’yeti ve fi-mâ-ba‘d menâsıb-ı âliye akdem ve a‘leme tevcîh ve 
ocaklar mevâcibinin vakt ü zamaniyle i‘tâ ve tevzii ve padişâh hazretlerinin 
bi-eyyi hâl İstanbul’a avdeti maddelerine dâir kaleme alınan mahzarı 
meşâyih-i mütecellide-i Halvetiye’den Taşcı-zâde Mustafa Efendi mecma-ı 
nâsda kıraat ve münderecâtı hakkında cehele-i cumhûrdan tahsîl-i 
muvâfakat eyledikten sonra bi’l-cümle ulemâ ve meşâyih ve ocak ağaları 
vesâir rüesâ hatm ü imzâ edip mevâlîden Kadıköylü Dâmad Hasan Efendi 
ve Şaban Efendi ve Sultân Selîm Câmii vâizi Şeyh İsâ Efendi ve şehzâde 
vâizi İsâ-zâde Şeyh Ömer Efendi ve sâlifü’z-zikr Taşcı-zâde Mustafa Efen-
di alâ-tarîkı’s-sefâre takdîm-i mahzar hizmetine intihâb ve tayin ve sunûf-ı 
muhtelife-i askeriyye ile ehl-i sûk taraflarından ikişer adam dahi terfîk olu-
narak Edirne’ye gönderildi. Çünkü kaymakam Köprülü-zâde Abdullah 
Paşa fitnenin sûret-i tahaddüsünü evvelce alâ-tarîkı’t-tafsîl Edirne’ye iş‘âr 
ve inhâ eylemiş ve kıbel-i cumhûrdan tertib ve tesrîb-i mahzara kıyâm 
olunduğu dahi velvele-endâz-ı mesâmi‘-i erkân-ı devlet olmuş idüğinden 
Feyzullah Efendi’nin başına zenbûr-ı telâş ve ızdırâb üşerek ve vükelâ ve 
ricâl başları kaydına düşerek dâhiye-i dih-pâ-yı ihtilâlin def u izâlesi hak-
kında efkâr-ı perîşânlarına vârid olan ârâ-yı zaîfe ve tedâbîr-i sahîfenin biri 
kul kethüdâsı Abdullah Ağa’nın mevâcib-i neferât için bir miktar akçe ile 
icâleten İstanbul’a i‘zâmı maddesidir ki asker ona dest-res olmak 
sevdâsından geçip âmme-i halk ile emr-i hurûcda ittihâd eylemiş oldukla-
rından akçe ile iskâtlarına sarf-ı nükûd-ı mechûd etmenin fâidesi meşhûd 
olamayacağı bedîhî idi. Diğeri Hâşim-zâdenin idamı sebebiyle umûm 
ahâlî-i İstanbul’un ibâha-i irâka-i demlerine fetvâ verilmesidir ki şakk-ı asâ-
yı cemâat-i islâmdan başka bir neticeyi [s.308] müfîd değil idi. Şöyle ki kul 
kethüdâsı Abdullah Ağa’nın İstanbul’a ecniha-güşâ-yı azîmet olduğunu 
müteâkib Sadrazam Râmi Paşa’nın sarayında akd-i meclis olunup Feyzul-
lah Efendi’nin tâlim ve ifâdesi vechile yeniçeri ağalığı tarafından bi’l-vekâle 
müdde‘î makâmında kıyâm eden Muhzır Ağa Cebeci Ocağı’nın kapı ça-
vuşu Sâlih Ağa aleyhinde davaya ibtidâr ile: “senin İstanbul’da teşkîl-i 
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cemiyyet-i fesâd eylemiş olan yoldaşların baş ağamız Hâşim-zâde Murtaza 
Ağa’yı katl etmişler. Ocağımız tarafından bi’l-vekâle kanını talep ederiz” 
dedi. Sâlih Çavuş dahi kezâlik tarif olunan vech üzre yoldaşlarının mûmâ-
ileyhi katl ettiklerini itirâf edip beyyineye hâcet kalmadığından Rumeli 
kazaskeri Dede Efendi Hâşim-zâde’nin demini Cebeci Ocağı’na hükm 
edip hitâm-ı mecliste savt-ı bülend ile: “Ahâlî-i İstanbul’da umûmen 
bâğîlerdir tavâ’if-i havârice mülhak olmuşlardır. Üzerlerine gazâ edilmek 
küffâr ile cihâddan efdaldir” vâdîsinde birtakım kelâm-ı melâl-encâm dahi 
îrâd eyledi. Feyzullah Efendi def ‘-i gâ’ile-i vahşete medâr add edip ve 
erbâb-ı cemiyyet Edirne’ye pâ-nihâde-i şekâvet olurlar ise ber-mûceb-i 
hükm taraf-ı saltanattan sevk-i ketîbe-i celâdetle istikbâl ve tenkîl olunmak 
için bazı tedâbîr-i ihtiyâtiyeye dahi şurû eyleyip ez-cümle Edirne’de mevcut 
olan yeniçeri ortalarına yağ ve bal ve pirinç ve akçe irsâliyle merâsim-i hâtır-
sâzîye teşebbüs etti. Bu esnâda taraf-ı cumhûrdan muhzırlarla gönderilen 
süferâ Edirne’ye karîb Hafsa Havsa menziline nüzûl edecekleri haberi vârid 
olmakla tekrar tertib olunan encümen-i meşverette Feyzullah Efendi 
“sefîrlerin Edirne’ye dühûl ve huzûr-ı hümâyûna muhâtarât-ı azîme vardır. 
Binâenaleyh kendilerine cevâb-ı redd verilerek def edilmeleri ensebdir” 
diye ukûd-ı rişte-i ısrârı tahkîm eyledi. Râmi Paşa bu tasavvur-ı nâ-becâdan 
muzdarip olup: “hâmil-i mahzar olanların kable’l-istintâk der-i devletten 
tard u teb‘îdleri muvâfık-ı madelet olamayacağından bir kerre ifâdeleri 
istimâ ve tedkîk olunarak müstevcib-i muâheze hareketleri tahakkuk eder 
ise tertîb-i cezâlarına ibtidâr kılınır” zemîninde bast-ı makâl ile ta‘dîl-i 
re’y-i sakîme sarf-ı mesâi etti. Ne fâide ki Feyzullah Efendi muhâfaza-i ikbâl 
garazıyla mütelâşî ve menşe’-i ihtilâlin Sultân Mustafa Hân hazretlerine 
arzından mütehâşî olmakla sadrazamın ifâdât-ı muhıkkânesine ihâle-i 
sem‘-i itibâr etmeyerek süferânın kılâ‘-ı mütecâvireden birinde habs ü 
tescînlerini ve getirdikleri mahzarın şakk ve harkını musırrâne teklîf eyle-
diğinden Râmi Paşa kemân-ı keşâkeşi ( ) mağzâsınca Fey-
zullah Efendi’nin kabz ve bastına teslim ve Edirne bostancıbaşısı Ali Ağa’ya 
sefîrleri Hafsa’da bastırıp ve yedlerinden mahzarı alıp Eğridere palankasın-
da kalebend eylemesini tenbih etti. Ve Ali Ağa dahi muktezâ-yı memuriy-
yeti îfâ eyledi. Fe-emmâ işbu muâmele-i gayr-i lâyıkayı Sultân Mustafa Hân 
hazretleri istimâ etmekle Râmi Paşa’yı muâheze ve tekdîr buyurduklarında 
müşârun-ileyh bî-muhâbâ cevaba tasaddî ile “teslîm-i mühr-i şerîfte 
şeyhulislâm Efendi’nin re’yinden hâriç hareket etmemekliğimi tenbîh bu-
yurmuş olduğunuzdan bu işte dahi onların re’y ve mütâlaalarına muvâfakat 
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eylemiş idim” diyerek sebeb-i fitneyi ale’t-tafsîl arz ve tefhîm ile Feyzullah 
Efendi’nin ve evlâdının maskat-ı re’sleri olan Erzurum’a nefy ü iclâları ve 
Eğridere’ye menfî sefîrlerin ıtlâk ve tatyîbleri hakkında hatt-ı hümâyûn 
istihsâl ile sarayına avdet etti. Ve yeniçeri ağası Trabluslu Osman Paşa’ya 
Feyzullah Efendi’nin hânesini müstevfî neferât ile hasr ve muhâfaza ve 
evlâd ü etbâının hânelerine dahi birer çorbacı tayin ve ikâme ettirmesini 
tenbihten sonra hükm-i irâdeyi hâvî Feyzullah Efendi ile büyük oğlu 
nakîbü’l-eşrâf Fethullâh Efendi’ye hitâben bir kıta buyruldu tastîr [s.309] 
ve Reîsü’l-küttâb Abdülkerîm Bey ile Çavuşbaşı Osman Ağa’ya tevdî‘an 
teslim eyledi. Bunlar vakt-i gurûbda Feyzullah Efendi’nin konağına vâsıl 
ve mahdûmuyla tenhâca sohbet eder iken istîzâna vakit bırakmayarak 
mütesâviyetü’l-akdâm halvet-hânesine dâhil olmalarıyla Feyzullah Efendi 
girdâb-ı istiğrâb ve ızdırâba düşüp sebeb-i vürûdlarını sual etmeğin Çavuş-
başı Osman Ağa buyrulduyu yedine i‘tâ ederek bi’l-mütâlaa vâkıf-ı hâl-i 
felâket-medâr olunca reîs efendiye hitâben: “Erzurum kasabası îvâ ve 
iskânımız tahsis olunmaktan ise matrah-ı âsâyişimizi tengnâ-yı mezar ey-
lemek enfa‘ ve evlâ idi. Sen bir doğru sözlü adamsın hakkımızda bundan 
başka bir şey var mı?” dedikte reis efendi: “memuriyet ve malumâtımız 
buna munhasırdır fakat sürat-i hareketiniz irâde buyurulmuştur” cevabıy-
la Feyzullah Efendi’yi ve mahdûmunu haremlerine vedâya bile vakit ver-
meyerek bir koçuya irkâb ve Edirne’de Tekke Kapısı kurbunda kâin 
Namazgâh’a çavuşlarla izhâb edip sâ’ir evlâd ve müteallikâtı dahi vakt-i 
ışâya kadar oraya îsâl kılındığından Varna iskelesinden sefîne ile Trabzon’a 
gönderilmek üzre cümlesi yola çıkarılmış iken Râmi Paşa şayet cumhûr-ı 
İstanbul bunları der-dest etmedikçe ârâm eylemezler mülâhazasıyla Fey-
zullah Efendi’yi ve evladını Şefîk-nâme’nin zabtına nazaran Pravadi kasa-
basından döndürüp Alacahisâr’da îvâ ve tevkîf ve Râşid Tarihi’nin 
rivâyetine göre Edirne’ye celb ve Ağakapısı’nda haps ü tescîn ettirdi. Ve 
Eğridere’ye nefy olunan sefîrler derhal getirtilip huzûr-ı hümâyûn’a takdîm 
ile içlerinden imâm dâmâdı Hasan Efendi’ye sadr-ı Anadolu pâyesi tevcîh 
ve diğerleri dahi sûret-i uhrâ ile taltîf kılındı. Feyzullah Efendi’nin bünyân-ı 
mersûs ikbali harap u vîrân ve menfâda olan süferâ mazhar-ı afv ü ihsan 
olduktan sonra mahzar-ı ma‘hûda cevap olmak üzre sanâdîd-i cumhûra 
hitâben bir kıta hatt-ı hümâyûn tastîr ve meâlinde mevâdd-ı müsted‘ânın 
cümlesi rehîn-i merkez-i is‘âf olduğu ve Paşmakçı-zâde Ali Efendi’nin 
makâm-ı meşîhata memuriyyeti tasdîk olunduğu beyân ve tezkîr buyuru-
larak işbu hatt-ı hümâyûn henüz süferâ Edirne’de iken Mîrahûr-ı Sânî Se-
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lim Ağa ve Ali Efendi için ber-mu‘tâd irsâli lâzım gelen hil‘at-i beyzâ-yı 
meşîhat dahi Tezkire-i Evvel Mustafa Efendi’ye tevdî‘an İstanbul’a irsâl 
kılındı. Lâkin Feyzullah Efendi’nin istısvâbıyla sefîrlere müterettib olan 
cezâ daha sâiyân-ı fitne-engîzden evvelce vâsıl-ı mesâmi‘-i cumhûr-ı 
mefsedet-peymâ olmakla cümlesi tarîk-ı şikâk ve inâdda kantara-i âsâb ve 
urûkları sökülmedikçe birbirlerine muhâlefet etmemek üzre te’kîd-i 
râbıta-i ittihâd eylemiş olduklarından Selîm Ağa’nın getirdiği hatt-ı 
hümâyûn’un hükmüne ve Feyzullah Efendi’nin nefyine bî-esâs nazarıyla 
bakarak ve Mustafa Efendi’yi Edirnekapısı’ndan İstanbul’a dâhil olur iken 
ahz u girift ile süferâ haklarında icrâ olunan cezaya bedel Ağakapısı’nda 
ahz ve tevkîf ederek Selîm Ağa’yı mukaddemâ sefîrlerle gönderdikleri mah-
zarı mü’eyyid ve fakat şeyhulislâmlığın İmam Mehmed Efendi’ye ve Ru-
meli ve Anadolu sadâretlerinin vesâ’ir menâsıb-ı ilmiyyenin intihâb ettik-
leri zâtlara tevcîhi istid‘âsını mübeyyin bir mahzarla Edirne’ye iâde ve ib‘âs 
ve Mustafa Efendi’nin Paşmakçı-zâde için getirdiği hil‘at-i beyzâyı İmam 
Mehmed Efendi’ye ilbâs ettiler. Selîm Ağa Edirne’ye vâsıl ve mahzar-ı 
cedîdin me’âline ve cumhûrun sû-i hâline erkân-ı devletin ıttılâ‘ları hâsıl 
olmakla ba‘de’l-istişâre bir taraftan Rumeli kıtasında bulunan vüzerâ ve 
ümerâya kapıları halkı ile Edirne’ye şitâb etmeleri hakkında evâmir-i aliy-
ye tesyirine ve Arnavudluk ve Edirne ve Selânik havâlîsinden asâkir-i kül-
liye tahrîrine mübâşeret ve bir taraftan da sefîrlerin tavassutları ve inzımâm-ı 
zımânları ile [s.310] metâlib-i ahîrenin dahi kabul ve is‘âfına müsâraat 
kılınarak ol bâbda sâdır olan ve sûreti (24) numara ile Ravzatü’l-Uhûd’da 
mastûr bulunan hatt-ı hümâyûnun tevdî‘iyle İstanbul’a avdetleri hakkında 
sefîrlere mezûniyet i‘tâ olundu. Vaktâ ki sefîrler Dersaâdet’e vâsıl oldular 
sanâdîd-i cumhûru Orta Câmide celb ve cem ile hatt-ı hümâyûnu kırâ’et 
ve hâmil oldukları haml-i vesâyayı tefhîm ve telkîne mübâderet eyledikle-
rinde erbâb-ı fitne müttenidü’l-lisân olarak: “sizler taraf-ı saltanattan maz-
har olduğunuz ikrâma firîfte olup teşkîl ettiğimiz halka-i ittihâda halel ve 
emr-i hurûcda hâsıl olan şevkimize kesel vermek istiyorsunuz. Min-ba‘d 
cemiyetimize iltihâkınıza irâ’e-i rû-yı cevâz edemeyiz” vâdîsinde kelimât-ı 
vahşiyâne ile sefîrleri meydân-ı fesâddan def u tard eylediler. Zîrâ Feyzullah 
Efendi’nin ve evlâdının bir tedbîr-i ihtiyât-kârî olmak üzre tarîk-ı menfâdan 
döndürülmesi ve asker celb ve cem‘ine teşebbüs olunması ve cumhurun 
irâka-i demlerine fetvâ verilmesi fevka’l-hadd galeyan-ı ezhân-ı mefsedet-
pîşgânı mûcib olup hattâ Feyzullah Efendi nefy edilmeyip Edirne 
Sarayı’nda ihtifâ olunmuş ve hâlen havâlî-i Edirne’den nefîr-i âmm ve Kı-
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rım ve Nogay taraflarından Tatar Han kumandasıyla asâkir-i bî-kerân celb 
edilerek cumhûr-ı İstanbul katl ve idam ettirilecek imiş diye bu mertebe 
sirâc-ı dürûğa fürûğ vermişler idi ki yalnız erbâb-ı fitne değil hânelerinde 
kalan ahâlînin bile kalp ve kalıpları seylâb-ı vahşet ve nefretle mâl-â-mâl 
olmuş idi. Lâkin hatt-ı hümâyûnda münderic te’mînât ve tebşîrât talebe ve 
dervîşândan dâhil-i dâire-i cumhûr olanların bazı mertebe maslahat-ı fit-
nede fütûrlarını dâî olmağın kendilerine zuhûru melhûz olan ihtilâfı def 
için meşâyih ve mevâlînin tensîb ve intihâbıyla meşayih-i Halvetiye’den 
Himmet-zâde Abdullah Efendi’nin miyâne-i cumhûrda îrâd eylediği 
mevâiz ve nesâyihin te’sîri ile meftûrîn-i cemiyete şevk-i tâze gelerek taraf-ı 
saltanattan cem‘-i leşkere teşebbüsün intâc eylediği erâcîf dahi kâr-zârı 
teşdîd ederek Edirne üzerine tahrîk-i kâdime-i şekâvet eden heyet-i cumhûr 
dâhil-i sûrdan hurûc ve harekete kemer-beste-i ihtimâm oldular.
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Terâcim-i Ahvâl
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İmâm dâmâdı Hasan Efendi 

Zağferânborlulu’dur. İstanbul’a gelerek sarây-ı hümâyûnda gılmânân-ı 
hâssa zümresine dâhil ve halîfelik rütbesine nâil olduktan sonra tarîk-ı ilme 
dühûl ile ber-murâd ve imâm-ı sultânî İbrâhim Efendi’ye dâmâd olup 
Sultân Selîm müderrisi iken kayınpederiyle ma‘an Cezîre-i Kıbrıs’a nefy 
ve rütbesi ref olunmuş idi. 1103 tarihinde ma‘füvven İstanbul’a avdetle 
mevleviyete mazhar ve mahallinde beyân kılındığı üzre taraf-ı cumhûrdan 
mahzarla Edirne’ye azîmetinde Mekke-i Mükerreme pâyesiyle mükerrem 
olarak 1116’da İstanbul kadılığını dahi ihrâz etmiş iken azl ve Bursa’ya nefy 
edilip 1123’de orada irtihâl eyledi.

Şaban Efendi 

Tosyalı’dır. Tercümesi Ravzatü’l-Kudât’ta (192) numarada mastûrdur.

Şeyh İsâ Efendi 

Kudâttan Geredeli Sukûkî Ali Efendi’nin sulbünden 1047 tarihinde 
kadem-nihâde-i âlem-i vücûd olup sinn-i rüşde bâliğ oldukta İstanbul’a 
gelerek meşâyih-i Halvetiye’den Yolbulucu-zâde Abdülkerim Efendi’den 
inâbet ve ihrâz-ı mertebe-i hilâfet eyledikten sonra evvelen Orta Câmi 
vâizi olup esnâ-yı vakada Sultân Selîm Câmii vâizliğinde bulunmuş idi. 
Muahharen Fâtih ve Bâyezîd ve Süleymaniye câmileri vâizliğinde dahi bu-
lunarak 1127 senesi hilâlinde bade edâi’l-hac Şam-ı şerîfte âlem-i bekâya 
zâmile-bend-i azîmet olmuştur.

İsâ-zâde Şeyh Ömer Efendi 

Konya’dan neş’et ve İstanbul’a hicretle 1077 tarihinde vefât eden 
meşâyih-i Halvetiye’den Şeyh İsâ Efendi’nin mahdûmudur. Atpazarî Şeyh 
Osman Efendi’den inâbet ve tekmîl-i âdâb-ı tarîkat edip 1114 tarihinde 
Şehzâde Câmii vâizliğine ve yirmi ikide Ebâ Eyyûb-i Ensârî ve muahha-
ren Sultân Selîm Câmii va‘ziyyesine memur olmuş iken [s.311] bin yüz 
yirmi beş tarihinde irtihâl eyledi.
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Taşcı-zâde Mustafa Efendi 

Bosnalı’dır. Vâsıl-ı sinn-i rüşd ü sedâd ve nâil-i sermâye-i isti‘dâd ol-
duktan sonra İstanbul’a hicretle kürsü-nişîn-i va‘z u tezkîr ve nâkil-i hadîs 
ü tefsîr olup Sultân Mustafa Hân-ı Sânî hazretlerinin Nemçe seferine 
azîmetlerinde Himmet-zâde Efendi ile beraber rikâb-ı hümâyûna memur 
olmuş idi. Zamân-ı saltanat-ı Ahmed Hânî’de dahi bazı cevâmi-i âliyede 
vâiz olup 1127’de dâru’n-naîm-i cinâna intikâl eyledi.

Himmet-zâde Şeyh Abdullah Efendi 

Asr-ı Sultân Mehmed Hân-ı Râbi’de kibâr-ı meşâyih-i Halveti-
ye ve Bayrâmiye’den olan Şeyh Himmet Efendi’nin mahdûmu olup 
tahsîl-i ulûm-ı zâhiriyye ve bâtıniyyeden sonra Yenibahçe kurbunda kâin 
zâviyesinde câ-nişîn-i peder ve beyne’n-nâs hüsn-i sîte mazhar olarak bazı 
cevâmi-i selâtîn vâizliklerinde bulunmuş ve Sultân Mustafa Hân-ı Sânî 
hazretlerinin Nemçe seferine azîmetlerinde Fâtih Câmii vâizi iken rikâb-ı 
hümâyûna memur olmuş idi. Bade’l-avde va‘z u zikir ile meşgûl olup 
1122’de vefât eyledi. 
Mısra Ede Himmet-zâde yâ Rab adn-i a‘lâyı makâm

Nesr: tarih-i rihletleridir. Azbü’l-beyân muntaliku’l-lisan her fende 
mâhir yegâne-i devrân idi. (Rahmetu’llâhi aleyhi rahmeten vâsiaten)

Yukarıda tafsîl ve îrâd olunan esbâb ve hâlâta mebnî cumhûr-ı İstan-
bul Edirne’ye azîmete karar verdiklerinden tertip ve tahrîr-i leşkere ibtidâr 
olunup cemiyyet-i fitnede on bin miktarı yeniçeri dört bin dört yüz nefer 
sipâh ve silâh-dâr ve bin yüz nefer aşağı bölük neferâtı ve dört binden 
mütecâviz cebeci ve bin ikiyüz nefer topçu ve arabacı ve bin nefer miktarı 
sâdât nâmına bazı eşhâs-ı mechûle bulunmuş ve talebe-i ulûm ve dervîşân 
ile ehl-i sûk dahi beş altı bin nefere bâliğ olmuştur ki mecmûu otuz bin 
nefere karîb idi. Bundan mâadâ İstanbul’a etraftan asker duhûlünün men‘i 
için taraf-ı saltanattan İzmid ve Mudanya iskelelerine gönderilmiş olan me-
murlar cumhûrdan serdengeçti ağaları irsâliyle istîsâl ve Bursa havâlîsinde 
iki bin neferi mütecâviz yeniçeri cem ile İstanbul’a idhâl kılındı. Ve Fey-
zullah Efendi’ye karâbet-i sıhriyyeleri olan Vânî-zâde Ahmed ve Süley-
man Efendiler Bursa civârında kâin çiftliklerinde mukîm iken serdengeçti 
takımı hücûm ve iktihâm ile mûmâ-ileyhimâyı esîr-i silsile-i belâ ve mal-
larını nehb ü yağmâ ettiler. Ve Feyzullah Efendi’nin ve evlâd ü etbâının 
İstanbul’da kâin hânelerinde ve bedestân ve cevâmi‘de mahfûz emvalini 
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dahi erbâb-ı fitne ahz u gasb ile masârifât-ı seferiyyeyi andan tertip edip 
ulemâ ve meşâyiha harc-ı râhlar i‘tâ eyledikleri misillü kaymakamlığa tayin 
kılınan Sarı Hasan Paşa Edirne’ye azîmet emrinde lâzım gelen mühimmâtın 
tedârikine sarf-ı mesâ‘î-i la-yuhsâ ve eser-i tereddüd ve tehâşîyi bi’l-külliye 
imhâ eyledi. Velhâsıl heyet-i fitnenin kuvvet ü mikneti netâyic-i niyyet-i 
fâsidelerini istihsâle kifâyet mertebesini bulduğundan ve rüesâ-yı cumhûr 
ise avâm-pesend olan nice âdât-ı bâtılayı kavâid ve kavânîn-i kadîmeden 
olmak üzre ittihâz ve icrâya münhemik olduklarından tertîb-i alay ile 
cemiyet-i fesâdiyye Dâvud Paşa sahrâsında kâin Çırpıcı Çayırı’na nakl 
olundu. Vaktâ ki cumhûr-ı fitnenin İstanbul’dan hurûcu haberi sâmia-i 
devleti tahdîş ve kulûb-ı vükelâ-yı saltanata ilkâ-yı telâş ve teşvîş eyledi. 
Evvelce Edirne sahrâsına gelmeye memur olan vülât ve ümerâya evâmir-i 
müekkide irsâl olunup cümleden evvel Evlâd-ı Fâtihân askeriyle Yörük 
vâlisi Hasan Paşa ve onu müteâkib asâkir-i mürettebeleriyle Mahmud Bey-
zâde Hüdâverdi Paşa ve Rumeli beylerbeyisi Hazînedâr İbrâhim Paşa ve 
Arnavudluk ümerâsından Süleyman Paşa Edirne’ye muvâsalat ve Karaba-
yırlar nâm mahalde rekz-i hıyâm-ı ikâmet eylediler.

[s.312] Yukarıda tarif olunduğu üzre cumhûr-ı fitne Çırpıcı Çayırı’na 
nakl-i hayme ve hargâh eylemiş olduklarından orada birkaç gün ârâm ve 
altmış pâre top ve iki havan ve külliyetli cebehâne ve mühimmât tedârik ve 
istihzârına ihtimâm ettiler. Lâkin heyet-i müctemialarının ol nüzhet-gâh-ı 
dil-nişînde gencâyişleri müte‘assir olduğundan mâadâ tûl müddet ihtiyâr-ı 
ikâmet ve yalnız Edirne’ye işa‘a-i teveccüh-i celâdet etmekle âmâl-i muzır-
ralarının netîce-bahş-ı husûl olamayacağını kaviyyen tefehhüm ve teyak-
kun eylediklerinden bünyân-ı dava-yı fâsidelerinin dervâze-i husûlüne yani 
mevkib-i hümâyûna kadem-nihâde-i vusûl olmadıkça bir yerde ârâm etme-
meye karar verdiler. Ve İstanbul’da kalacak ehl ü iyâl ve mâl ü menâllarını 
sıyânet ve vikâye için Tersâne-i Âmire’de vesâir mecâliste ne kadar ashâb-ı 
cerâyim ve me’âsim var ise çıkarıp şehrin emr-i muhâfazasına tayin ve baş-
bakı kulluğuna sûret-i istîlâsı yukarıda beyân kılınan Belgradî Küçük Hü-
seyin nâm şahs-i bed-likâyı nüzül emîni nasb ile menzil-be-menzil ihzâr-ı 
zehâyir ve levâzım etmek üzre bir gün evvel Edirne’ye doğru i‘zâm ve tesbîl 
ettiler. Onu müteâkib ordu-yı fitne Çırpıcı Çayırı’ndan fekk-i tınâb-ı karar 
ve Dâvud Paşa Sarayı ile civâr ve havâlîsinde tesâdüf eyledikleri besâtîn ve 
mezâri‘a cerâd-ı münteşir gibi itâle-i eyâdî-i hasâr u mazârr ederek Edir-
ne tarîkını sâhilden tefrîk eden Silivri menziline muvâsalat ettiklerinde 
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çünkü galeyân-ı kânûn-ı fesâddan oraya vusûlleri gününe kadar cumhûr-ı 
nâs Ahmed Hân-ı Sânî hazretlerinin şehzâdesi Sultân İbrâhim’i iclâs sa-
dedinde iken bi’l-cümle ulemâ ve mevâlî vesâir eşrâf-ı ahâlî Çalık Ahmed 
Ağa’nın çadırında bast-ı kelîm-i meşveret edip kendilerinin böyle cemiyet-i 
kesîre ile kıyâm ve hareketleri üzerine taraf-ı saltanattan Edirne’de tahşîd ve 
tertîb-i cünûda bezl-i mechûd olunmuş olduğundan Sultân Ahmed Hân-ı 
Sâlis bi’l-inhisâr taht-ı hilâfete vâris iken nevbet-i saltanatın henüz nisâb-ı 
şebâbına bâliğ olmayan şehzâde Sultân İbrâhim’e tahvîl ve takrîbi nizâm-ı 
intikâl-i saltanata halel vereceği ve böyle bir hareket-i gayr-i müstakîme ilâ-
kıyâmi’s-sâa haklarında mûcib-i ta‘n ve sebeb-i sebb ü la‘n olacağı vâdîsinde 
temhîd-i mukaddimâttan sonra Sultân İbrâhim’in iclâsı tasavvurundan 
bi’l-ittifâk sarf-ı nazarla beraber Sultân Mustafa Hân-ı Sânî hazretlerinin 
tesviye-i umûr-ı mülk ü millette acz ü kusûrlarına dâir evvel ve âhir der-
miyân ettikleri isnâdâtı mutazammın bir hüccet-i bâtıla tesvîd ve hatm 
ve imzâlarıyla tesnîd ederek Sultân Ahmed Hân-ı Sâlis hazretleri nâmına 
Silivri’de hutbe okuttular. Erbâb-ı ihtilâlin İstanbul’dan kıyâm ve hareketleri 
Edirne’ye mün‘akis oldukta Sadrazam Râmi Paşa bir dîvân-ı azîm teşkîl 
edip ittifâk-ı ârâ ile cumhûr-ı fitneyi semt-i rüşd ü sedâda davet etmek üzre 
Evlâd-ı Fâtihân zâbiti Hasan Paşa’nın irsâli tasvîb olunmağın müşârun-ileyh 
bu memuriyete tayin ve Edirne’de kâin Sultân Selîm Câmii dersiâmı Genc 
Ali Efendi ve meşâyihten Rıdvân Efendi ve Mehmed Efendi terfîk oluna-
rak vukû bulacak mükâlemenin tahrîrine dahi Dîvân-ı Âlî kâtiblerinden 
Vanlı Dürrî Ahmed Efendi memur kılınarak cumhûr-ı İstanbul’a ve diğeri 
müşârun-ileyh Hasan Paşa’ya hitâben sâdır olan iki kıta hatt-ı hümâyûnun 
sûretleri Ravzatü’l-Uhûd’da (25) ve (26) numaralardadır.

Hasan Paşa Evlâd-ı Fâtihân ve Arnavud askerini ve esâmisi bâlâda 
nigâşte-i sutûr olan zevâtı istıshâben Edirne’den hareket ve Çorlu civârında 
kâin Kınıklı menziline muvâsalat eyledikte cumhûr-ı İstanbul Silivri tara-
fından zuhûr etmekle Hasan Paşa erbâb-ı ihtilâl cânibinden mükâleme-i 
madde-i şikâka mebus olanlarla mülâkât edip daha esâs-ı memuriyetini 
teblîğ ve ifâdeye ibtidâr etmezden evvel mebusân-ı cumhûr Feyzullah 
Efendi’nin ve mahdûmlarının aleyhinde îrâd-ı kelâma başladılar ve Genc 
Ali Efendi’nin hurûc ale’s-sultân hükmüne tevfîkan der-miyân eylediği 
sözlere mukâbil maglata ve safsataya kıyâm edip Sıffîn [s.313] Vakası-
nı ve Sultân Selîm-i Sânî hazretlerinin Edirne’den İstanbul’a sûret-i av-
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detini makâm-ı delîl ve temsîlde beyâna âğâz ve hüccet-i sâlifü’z-zikr ile 
müddeâ-yı cumhûra dâir tanzîm ve istihzâr eylemiş oldukları yedi kıta 
fetvâyı ibrâz eylediler. Meb‘ûsânın istidlâl ve temsîl tarîkıyla Vaka-i Sıffîn’e 
nakl-i kelâmdan muradları müstelzim-i hurûc olan esbâb ve hâlâtın mül-
ken ve milleten mehâzîr ve mazarrâtı erbâb-ı şûrânın ittihâdı ve hamele-i 
ulûmun tasdîk ve ictihâdı ile müsbet olmakla kendilerinin ıslâh-ı ahvâl-i 
enâmda ittifâklarını mana-yı ısyân ile tefsîr etmek Sıffîn Vakası’nda 
cânib-i Cenâb-ı Murtazâ’ya muhâlif olan Ashâb-ı Kirâm’a isnâd-ı bağy 
eylemek kabîlindendir diyerek tenvîr-i müddeâ garazına mübtenî görü-
nür. Ve Sultân Selîm-i Sânî hazretlerinin Edirne’den İstanbul’a sûret-i 
muâvedetlerini îrâd eylemeleri dahi heyet-i müttehide-i müsellaha marifet-
leriyle tahsîl-i merâm-ı beyne’l-avâm mesbûk-bi’l-misl olduğunu telmîh ve 
ifhâm maksadından neş’et etmiş olmalıdır. Zîrâ merhûm ve mebrûr Sultân 
Süleyman Hân Sigetvar fethinde âzim-i serhadd-i cinân oldukta Sultân 
Selîm-i Sânî hazretleri hükûmet-gâhları olan Manisa’dan der-i devlete ve 
andan bilâ-tevakkuf Belgrad’a şedd-i rihâl-i azîmet ederek merâsim-i cülûs-ı 
meymenet-me’nûsları tamam oldukdan sonra yeniçeri tâ’ifesinin kânûn-ı 
kadîmleri üzre muntazır oldukları atâyaya hazîne-i Ordu-yı Hümâyûn’da 
mevcut nükûdun adem-i kifâyeti 19   kâidesine riâyeti îcâb 
ederek sefer in‘âmı nâmıyla mu‘tâd olan atiyyenin tesviyesi te’hîr ü imhâl 
olunmasından nâşî yeniçeriler miyânında âsâr-ı fesâd ü fitne nümâyân 
olmaya başlamış idi. Netîce-i hâl İstanbul hâricinde kâin Halkalı men-
zili madrib-i ârâm olduğu gün yeniçeriler istîfâ-yı bekâya-yı atâyâ için 
muâmele-i cebriyye icrâsına bi’l-ittihâd karar vererek ertesi gün mevkib-i 
hümâyûnun Edirnekapısı’ndan dühûlünde padişâhı ortalarına alıp birkaç 
mahalde tevakkuf ve tecemmu‘la dehân-ı hezeyânı bâz ve makâlât-ı bî-
edebâneye âğâz ederek vükelâ ve vüzerâdan rikâb-ı hümâyûnda gidenlerin 
kimini tahkîr ve darb ve kimini hedef-i tîr-i la‘n u sebb ettiler ve içlerin-
den bir gürûh evvelce sarây-ı âlîye dâhil olup bâb-ı hümâyûnu içeriden 
sedd ü takfîl ve Sultân Selîm’i ezân-ı asra değin Ayasofya Câmii’nde tevkîf 
ile lisân-ı padişâhîden tesviye-i atâyâ-yı bâkıyeye dâir va‘dler ve vüzerâ ve 
ulemâdan kefîller almadıkça Bâb-ı Hümâyûn’u açmadılar.

Râşid Târihi’nin hâvî olduğu rivâyete göre Hasan Paşa cumhûr-ı 
İstanbul’u müşâhede edince evvela refâkatinde bulunan Süleyman Paşa 
ile Genc Ali Efendi’yi ve diğer müderris efendileri Nişâncı Ahmed Paşa’nın 

19 Cömertlik elde bulunana göredir.
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çadırına getirip meb‘ûsân-ı cumhûr ise Sultân Ahmed Hân-ı Sâlis’i iclâsa 
karar vermiş oldukları cihetle Hân-ı Sânî hazretlerinin bekâ-yı saltanatı-
na müteallik îrâd olunan nesâyihi kat‘iyyen redd eylediklerinden mâadâ 
nezd-i cumhûrda şeyhulislâm olan İmam Mehmed Efendi fetâvâ-yı 
meb‘ûseyi ulemâdan intihâb eylediği dört kimseye tevdî‘an Hasan Paşa’ya 
gönderip muhâlefet-i vâkıayı te’kîd ettiğinden Hasan Paşa İstanbul ordu-
sunda kalmış olan rüfekâsını celb ile bade’l-istişâre hüccet ve fetvâların 
sûretlerini Edirne’ye göndermeyi ve cevap sudûruna kadar orada ârâm et-
meyi tensîb eyledi. Lâkin bu peyâm-ı bârid mesâmi‘-i erbâb-ı ihtilâle vârid 
oldukta Hasan Paşa’nın muradı sedd-i râh olmak imiş. Eğer mükâlemeye 
gelmiş ise cevap verilir. İşi kalmamış ise hemen kalkıp gitsin ve mukâteleye 
memur ise meydana çıksın diyerek Nişâncı Ahmed Paşa’ya irâ’e-i şiddet 
eylemeleriyle Hasan Paşa bi’z-zarûre askerini alıp Karışdıran’a doğru ric‘at 
eyledi. Amma Şefik Efendi’nin eser-i hâmesi olan tarihçe-i sâlifü’l-beyânda 
Hasan Paşa’nın çadırdan çıkmayarak Genc Ali Efendi’yi vesâirlerini İs-
tanbullu tarafına gönderdiğine ve fetvâ ve hüccetleri irsâl etmek istedi-
ğine dâir [s.314] sarâhat ve işâret olmayıp fakat meb‘ûsân-ı cumhûr “biz 
seninle mükâleme ve müşâvereye şer‘an ve örfen mesâğ bulamadık. Eğer 
sen pâdîşâh tarafından vekîl olaydın yedinde senet bulunur idi. Ol sûretle 
isbât-ı vekâlet edebilir isen seninle söyleşiriz ve illâ bizimle teâtî-i kâsât-ı 
kelâma liyâkatin yoktur” demeleriyle Hasan Paşa nesâyihin tesiri zama-
nı geçmiş olduğunu iz‘ân ile “El-avdü ahmedün”20 tarîkasıyla Edirne’ye 
imâle-i licâm eyledi diye mezkûr ve Şefîknâme’de dahi bu tafsîlin icmâli 
mastûrdur. Alâ-kile’t-takdîreyn Hasan Paşa’nın işbu memuriyeti şecer-i 
bî-semer gibi fâidesiz olduktan başka müşârun-ileyh Hasan Paşa’nın 
muvâcehesinde Dürrî Efendi tarafından iddiâlarına ta‘rîzi hâvî îrâd olu-
nan kelimâta meb‘ûsân-ı cumhûrun teşrîh ve îzâhı lisân-ı edebe münâfî 
sûretle cevâb-ı nâ-savâb vermelerini sutûr-ı sâlifede terkîm olunduğu vec-
hile madde-i hal‘ hakkında olan karâr-ı ârâyı bî-muhâbâ söylemelerini intâc 
etmiş ve Hasan Paşa’nın memuriyetini havî sâdır olan hatt-ı hümâyûnda 
cumhûr-ı İstanbul’un nesâyih-i hâlisa ve mevâ‘id-i lâzime ile iskât ve irzâları 
mümkün olamaz ise irâ’e-i muâmele-i şiddetle Edirne’ye istîlâlarına meydan 
verilmeyerek tafrîk-i cemiyetlerine teşmîr-i sâk-ı mesâî olunması te’kîd ve 
irâde kılındığı halde istishâb ve istinâd eylediği seriyyenin sermest-i sâgar-ı 
fesâd olarak mecnûn gibi zerâvî-i tuğyâna hurûc eden efrâd-ı cumhûr ile 

20  Dönüş daha iyidir.
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mübâreze ve muhârebeye adem-i kifâyeti müşârun-ileyhin hâh ü nâ-hâh 
mukâbele-i cemiyetgâh-ı ihtilâlden avd ü insırâfını ta‘cîl ve bu ise ordu-yı 
fitnenin Edirne’ye doğru gelmelerini teshîl eylemiştir. Hasan Paşa menzil-i 
mezkûrdan avdet ve alâ-mâ-hüve’l-vâki der-i devlet-medâra arz-ı keyfiy-
yet eyledikde cumhûr-ı İstanbulun mazmûn-ı hatt-ı hümâyûna adem-i 
imtisâllerine binâen 21  bürhânıyla esbâb-ı 
mukâbele ve müdâfa i‘dâdına şürû‘ olunup cumhûrun müntehablarından 
sarf-ı nazarla Edirne kadısı Yekçeşm Hüseyin Efendi makâm-ı meşîhate ve 
rikâb-ı hümâyûnda imâmet hizmetinde bulunan Mahmûd Efendi Rumeli 
ve Kavukçuzâde Abdullâh Efendi Anadolu kazaskerliklerine tayin ve Edirne 
Bostancıbaşısı Ali Ağa’ya rütbe-i vezâretle rikâb-ı hümâyûn kaymakamlığı 
tevcîh kılınarak Rumeli Beylerbeyisi İbrâhîm Paşa dahi rütbe-i vezâretle 
taltîf olunduktan sonra Edirne’de mevcut yeniçeri ortalarına yüz kese ve 
sipâh ve silahdâr ocaklarına dahi on beşer kese atiyye ve def ‘-i fesada teşviki 
hâvî isrâ olunan hatt-ı hümâyûnun sûreti Ravzatü’l-Uhûd’da (27) numara 
ile mastûrdur. Bu esnâda Sadrazam Râmî Paşa Şeyhülislâm Efendi ile vüzerâ 
ve ulemâ ve meşâyih ve eşrâf-ı ahâlîyi yeniçeri ve sipâh ve silahdâr ocakları 
ağalarını ve zâbitân ve neferâtını cem eyledikten sonra huzzâra hitâb edip 
“cumhûr-ı İstanbulun mugâyir-i şer‘-i şerîf hareketleri zâhir ve âşikâr oldu-
ğundan silâha mürâcaatla te’dîb ve tenkîlleri lâzım geldi gayret ve hamiy-
yetle ibrâz-ı me’âsir-i dilâverî edecek gündür. Onların cemiyetlerine vücûd 
verilmez. Sürt ü şiddetleri otluk ateşi gibi serî‘u’z-zevâldir. İtâat-i pâdîşâhîde 
sâbit-kadem olmak tezâyüd-i kuvvet ü kudrete sebep olur. Zıll-i ilâh olan 
mülûk-i izâmın aleyhine hurûc edenlerin avâkıbı hüsrândır. Ey gâzî ocak-
lılar siz öteden beri sadâkat ve istikâmetle Devlet-i Aliyye’ye hüsn-i hizmet 
ederek nice fütûhât-ı celîleye muvaffak olmuşsunuzdur. Bu defa dahi şu 
dâhiye-i dehyânın def ‘inde cânsipârâne çalışıp duâ-yı hayr-ihtivâ-yı pâdîşâhî 
ve in‘âmât-ı cezîle-i lâ-yetenâhîye mazhar olacağınızda iştibâh yoktur” 
meâlinde makâl-i nesâyih-meâl îrâd eyledi. Ve akîbinde dîvân-ı hümâyûn 
kudemâ-yı hulefâsından Sebzî Mehmed Efendi bir mushaf-ı şerîf ile halka-i 
huzzâra dâhil olup müttefikâne hareket emrinde herkesi tahlîf etti. İşbu 
ictimâ‘dan maksûd olan temînât ve tenbîhât [s.315] itmâm olunduğunun 
üzerine Edirne kenarında Buçuktepe denilen mahal inde’l-hâce müdâfaa ve 
mukâtele için madrab-ı hıyâm-ı cünûd-ı mücennede kılındığından livâ-yı 
hadrâ-yı sultân-ı melâ’ik-sipâh ile sadrazam ve bi’l-cümle vüzerâ-yı izâm mü-

21 Size saldırdıkları gibi siz de onlara saldırın.
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retteb ve muanven alay ile Edirne’den hurûc ve muasker-i hümâyûna vülûc 
ederek ertesi gün Sultân Mustafa Hân-ı Sânî hazretleri dahi rekz olunan 
otağ-ı âlîye geldi ve iki gün meks ü ârâmdan sonra asâkir-i mütehaşşide Haf-
sa (Havsa) merhalesine nakl olundu. 



RİYÂZ-I BELDE-İ EDİRNE 617

Terâcim-i Ahvâl 
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Şeyhülislâm Yekçeşm Hüseyin Efendi 

Ispartalıdır. Tercemesi Ravzatü’l-kudât’ta (191) numaradadır. 

Mehmed Efendi 

İstanbul’da kâin Tophâne kasabasında kadem-nihâde-i âlem-i şühûd 
olarak sinn-i rüşd ü sedâda bülûğunda Şeyhülislâm Ankaravî Mehmed 
Efendi’ye ve muahharan Merzifonî Kara Mustafa Paşa’ya imâm ve tarîk-ı 
tadrîse sülûk ile ba’de devri’l-medâris 1111 senesinde mevleviyetle nâil-i 
âmâl ü merâm oldu. Ve İstanbul pâyelilerinden iken ber-vech-i muharrer 
esnâ-yı vakada Rumeli kazaskeri olup bade’l-infisal 1118’de Anadolu ve 
bir sene sonra saniyen Rumeli sadâretine ve 1125’te makâm-ı meşîhate 
memûr olup 1126’da ma‘zûl ve 1130 senesinde dâr-ı ukbâya menkûl oldu. 
Keza fî-Ravzati’l-Kâmilîn. Devhatü’l-meşâyih beyânınca müşârun-ileyh 
Bursalıdır. Sultân Mehmed Hân-ı Râbi‘ Hazretlerine imam olmuştur. 
Devr-i medâristen sonra tarîk-ı kazâya sülûk ile bade-zamânin İstanbul’a 
kadı badehû 1090 tarihinde sadr-ı Rum ve 1106 Şabânında şeyhülislâm 
olup iki mâh sonra azlolundu. 1115 tarihinde yani vakada Kanlıca’da 
vâki sâhilhanelerinden kaldırılarak meydana getirilip şeyhülislâm nasb 
olunmakla altı ay kadar makâmında ibkâ olunmuş idi. Ancak evzâ‘-ı 
sâbıkasından başka vezîria‘zam olan Hasan Paşa’nın nasbında “Paşa oğ-
lum senin vezâretin icmâ‘-ı ümmetle olmuştur” demesiyle bu söz bilahare 
sem‘i hümâyûna vâsıl olmakla bir bahane ile maskat-ı re‘s olan Bursa’ya 
nefy ü iclâ ve yirmi altı sene kadar orada erbâb-ı ulûm u efhâma tedrîs ve 
ifâdeye müdâvemetle imrâr-ı subh u mesâ eylemekte olduğu halde 1141 
senesi Rebîulevvelinde orada vefât eyledi. Müddet-i meşîhatleri iki defada 
sekiz ay on beş gündür. 

Kavukçu-zâde Abdullâh Efendi ibni Nâci İbrâhîm Efendi 

Tercümesi Ravzatü’l-Ulemâ’da (118) numaradadır. 



 20. Yüzyıla Kadar Osmanlı Edi̇rne’si620

Genç Ali Efendi 

Kürdiyyü’l-asıldır. Tercümesi Ravzatü’l-ulemâ’da (115) numaradadır.

Şeyh Rıdvan Efendi 

Edirnelidir. Tercümesi Ravzatü’l-Meşâyih’te (52) numaradadır.

Şeyh Mehmed Efendi 

Bağdatlıdır. Maskat-ı re’sinde iktisâb-ı ulûm u maârif eyledikten sonra 
İstanbul’a hicret ve meşâyih-i Halvetiyyeden Nazmi Efendi’den inâbet ve 
tekmîl-i âdâb-ı tarîkat ederek şeyh-i mûmâ-ileyh tarafından Mihaliç kasa-
basına halîfe nasb ve tayin ve muahharan kendisine taraf-ı devletten orada 
bir zâviye dahi tahsis olunmuş idi. Evâhir-i ahd-i Sultân Mustafa Hân-ı 
Sânî’de Edirne’ye gelip ber-vech-i hasbî va‘z ü nasîhatle meşgul olduğun-
dan Sultân Mustafa Hân Hazretleri Edirne’de kâin Süleymaniye Câmiinde 
va‘zını istima‘ ederek hüsn-i takrîr ve ifâdesi sebebiyle sâhib-i tercümeyi 
vâiz-i sultânî tayin buyurdular. Ve esnâ-yı vakada Hasan Paşa ile cumhûr-ı 
İstanbul tarafına gönderdiler. Akîb-i cülûs-ı Ahmed Hânî’de zâviyesine 
iâde olunup bin yüz on dokuz tarihinde irtihal eyledi. 

Yukarıda bast ü îzâh olunduğu vechile tefrîk-ı cemiyet-i fitne için 
taraf-ı saltanatta memur olan Hasan Paşa’nın tedâbir ve teşebbüsâtı 
cumhûrun taslîh-i niyât ve harekâtına medâr olamadıktan başka azîmet 
ve teveccühlerini teşdîd ve ta‘cîl [s.316] eylediğinden müşârun-ileyhin 
muâvenetini müteâkib umûmen Çorlu merhalesinden tahrîk-i kâdime-i 
şekâvet ve Baba-yı Atîk kasabasına karîb Çeşme-sâra muvâsalat ettiler. 
Fe-emmâ Hasan Paşa’nın avdeti üzerine Edirne’den livâ-yı saâdet-ihtivâ-
yı Hazret-i Peygamberî ile ordû-yı hümâyûna Hafsa (Havsa) sahrâsına 
rekz-i hıyâm-ı satvet eylemiş olduğu haberinin dehşet-endâz-ı vürûd ol-
masından kıtâr-ı cemiyete târî olan ru‘b ü hirâsın def ‘i zımnında serkeşân-ı 
sanâdîd-i cumhûr sefk-i dimâ-i nâ-hak ile ızhâr-ı savlet ü salâbete karar 
verip mahbûsen istishab etmiş oldukları Vânî-zâde Seyyid Ahmed ve Sü-
leyman Efendileri ki Feyzullah Efendi’ye karâbet-i sıhriyyelerinden nâşi 
Bursa’da kâin çiftliklerinden mağlûlen ve mukayyeden İstanbul’a celb 
eylemişler idi. Çeşme-sâr-ı mârru’l-beyânda mecrâ-yı şimşîr-i bürrân ile 
deryâ-yı rahmet-i Rahmân’a ilkâ ettiler. Lakin efrâd-ı cumhûr derûnlarına 
müstevlî olan hevl-i adem-i mukâvemet sebebiyle yekdiğerini mahrem 
etmeksizin tarîk-ı mefsedetten ihtiyâr-ı firâra çare-cû olduklarından 
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serbazân-ı cemiyeti teşcî‘ât-ı mütevâliye ile izâle-i âsâr-ı telâş ve fütûra 
sa‘y-i mevfûr ederek Hafsa (Havsa)’ya karîb Kuleliköy menziline darb-ı 
tavîle-i nüzûl eylediler. Bu esnada sadrazam Râmî Paşa tekrar akd-i meclis-i 
meşveret edip cumhûr-ı İstanbul’un serdengeçti nâmıyla mukaddimetü’l-
ceyş ittihâz eyledikleri yeniçeriler nush u pend ile semt-i rüşd ü sedâda 
davet olunsalar dâire-i inkıyâda dâhil olurlar idi mülâhazasıyla ordû-
yı hümâyûnda mevcut yeniçeri ortalarına odabaşıları ve bayrakdâr ve 
ihtiyârları Kuleliköyü’ne gönderilmek tasvîb olunduğundan ittifâk-ı ârâ ile 
zikrolunan zâbitân nezd-i cumhûra i‘zâm kılındıkta zorbalar bîm-i cân ve 
endîşe-i hânümândan tahlîs-i girîbân ederek “hoş geldiniz safâ geldiniz sizi 
gökte ararken yerde bulduk zâbitlerimiz eskilerimiz ihtiyarlarımızsınız ba-
şımız üstünde yeriniz vardır sizi ordû-yı hümâyûna salıvermek ihtimâlimiz 
yoktur yarın tekâbul-i saffeynde bizimle beraber bulunarak arûs-ı tâbende-i 
izâr-ı galebenin ne sûretle ruhsâre-nümâ olacağını görürsünüz” diye 
merkûmları tevkîf ile ikmâl-i esbâb-ı kâr-zârda kemer-beste-i ihtimâm ol-
dular. Ordû-yı hümâyûnda olan yeniçeri neferâtı ise “odabaşılarımız ve 
ihtiyarlarımız gidip gelmediler biz anlardan müfârakat etmeyiz nerede bu-
lunurlar ise biz de andayız” diyerek âftâb-ı âlem-tâb sürâdık-ı gurûba şitâb 
eyledikten sonra taraf-ı saltanattan rûgerdân ve cumhûr-ı İstanbul nezdine 
girîzan olmağa karar vermişler idi. Beyne’l-ışâ’eyn Râmî Paşa’nın otağına 
bir yaylım tüfenk boşaltıp metrisi alacakları mahalde i‘dâd olunan topları 
ihtilas edip ketîbe-i cumhûra iltihak ettiler. Şefik Efendi’nin tarihçesinde 
muharrerdir ki ordû-yı hümâyûnda bulunan yeniçerilerin leyle-i zalmâda 
hareketlerini cumhûr-ı İstanbul müşâhede ettiklerinde şebhûna memur bir 
fırka-i askeriye kıyâs etmeleriyle evrâk-ı cemiyetlerinde alâyim-i perîşânî 
zâhir olmuş iken sebeb-i vürûdlarını anladıklarında kemâl-i ihtirâm ile 
istikbâl ve muaskerlerine îsal ile ızhâr-ı şehr-âyîn eylediklerinden ordû-yı 
hümâyûnda bulunan vüzerâ ve ulamâ ve ümerâ giriftâr-ı ukkâl-ı hayret ü 
dehşet olarak yek-diğerine müsâbakatla 22   
gûyan birer tarafa girîzân oldukları misillü Râmî Paşa dahi Edirne’ye firâr 
ile Sultân Bâyezîd Câmii kâtibi Çinici-zâde Ahmed Efendi’nin hânesine 
ilkâ-yı raht-ı nüzûl eyledi. Ve ordû-yı hümâyûnda kalan sâir asâkire dahi 
dağdağa-i tefrika târî olup bir takımı dil-sîr-i niam-ı hüdâvendigârî olan 
bazı menâfi‘-perestân delâletiyle muasker-i cumhûra dehâlet ve bir takı-
mı dahi vâdî-i girîze azîmet eylediklerinden Sultân Mustafa Hân Haz-

22 Güc yetirilemeyen şeylerden kaçınmak peygamberlerin sünnetlerindendir.
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retleri hizmet-i [s.317] muhâfazalarında havâss-ı mukarrebândan gayri 
kimse kalmadığını müşâhede ile Edirne’ye avdet ve saray-ı hümâyûnda 
ihtiyâr-ı kûşe-i vahdetle Sultân Ahmed Hân-ı Sâlis Hazretlerine 1115 se-
nesi Rebîulâhirinin dokuzuncu günü terk-i evreng-i saltanat buyurdular. 
Cülûs-ı Ahmed Hâniye Reşid Efendi bu tarihi demiştir. 
Tarih: Ahruf-i menkûtadan çıktı bu tarih-i Reşîd 

Oldu Ahmed Han-ı bâlâ-şân sultân-ı cihan
 

 23 

Ordû-yı hümâyûnun intizâm-ı ictimâı def ‘aten mütezelzil ve efrâd-ı 
ecnadın ekseri cemiyetgâhlarına dâhil olmasından nâşî erbâb-ı fitne râyet-i 
mefsedeti dûş-ı mefâharete nihâde ile meydân-ı hun-rîzîde şehname-hân 
olduklarından Sultân Mustafa Hân Hazretlerinin ve vüzerâ ve ulemânın 
ric‘atleri gecesi sanâdîd-i cumhûr Edirne’ye girilmesini tasvîb ve istihsan 
ve bu re’y-i sahîfi ordularında ilan ile ale’s-seher harekete müteheyyi’ ol-
dular. Bâm-dâd ki bin yüz on beş senesi şehr-i Rebiulâhirinin altısı olan 
yevm-i Çarşambadır ecnâd-ı cerâd-ihtişâd-ı fitne sahrâ-yı Hafsa (Havsa)
ya tahrîk-i kavâdim-i hasâr edip ve andan Edirne’nin mezâri‘ ve merâîsine 
münteşir olup Tunca Nehrinin sâhil-i kıbelîsini ârâmgâh ittihâz ve Edir-
ne ahâlîsine dest-i taaddîyi dıraz etmeğe karar vermeleriyle sükkân-ı bel-
de muhâfaza-i can ü mâl ve vikaye-i evlâd ü iyâl husûsunda fevkal-gâye 
telâş ve ıztırâba düştüler. Lâkin cumhûrun Edirne’ye dühûllerinden evvel 
Sultân Ahmed Hân-ı Sâlis Hazretleri revnak-bahş-ı erîke-i pâdişâhi ol-
muş ve vüzerâ ve ulemâ ve ümerâdan muhtefî olmayanlar farîza-i bey‘atı 
icrâ etmiş olduklarından 
Mısra Hükm onun hükmüdür fermân onun fermânıdır 
neşîdesince erbâb-ı fitne itâle-i eyâdî-i yağma-gerî ve şekâvete muktedir 
olamayarak kulûb-ı kâsıyeleri lerzân ve bâl ü perr-i savletleri rîzân olmuş 
idi. Amma cibillet-i habîseleri fesâda mecbûl olan şedîdü’ş-şekîmeleri 
hâric-i hıyta-i edep vaz‘ ü harekete cesâretten hâlî olmadıklarından müte-
neffizân-ı cumhûr o makûle eşrârın mümkün mertebe te’dîblerini iltizâm 
ettiler. Ezcümle sipâh ağası nasb ettikleri Karakaş Mustafa’yı sekene-i 
Edirne haklarında tecâvüzât-ı müfrıtasından dolayı muâhaze ve birkaç 
saat haps ile ıtlak eylediler. Fakat merkûm yeniçeri ocağına iltica ve birinci 
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ortanın baş serdengeçti ağalığını istihsal eylediğinden yeniçeriler rüesâ-yı 
ihtilâl ile bi’l-istişare Feyzullah Efendi’nin kal‘-ı şecere-i vücuduna teşeb-
büs ettiler. Şöyle ki Karakaş Mustafa ve Durajan Ahmed ve Küçük Ali 
Efendi müşârun-ileyhi ve evlâd ü etbâını bi’t-taharrî götürüp habs ü tevkîf 
eyledikten sonra meşîhata müstevlî olan Mehmed Efendi’nin fetvası ve 
sadreyn efendilerin ve mevcut ulemâ ve meşâyih ve müderrisîn ve talebe-i 
ulûmun ittifâk-ı ârâsı ile Feyzullah Efendi’nin katline karar verdiler. Ve 
müşârun-ileyhi sene-i mezkûre Rebî‘u’l-âhirinin yirminci Ahad günü 
mahbesten ihrâc ve bir hamal bâr-gîriyle Batpazarı nâm mahalle götür-
mekle iz‘ac edip ser-i felâket-perverini habâb-ı cûybâr-ı şehadet eylediler. 
Şu vaka-i fecîayı re’yü’l-ayn müşâhede eylemiş olan Ravzatü’ş-Şuarâ’da ter-
cümesi mesbuk İbrâhîm Nazîr Efendi’nin hatt-ı destiyle elde edilen Edirne 
Tarihçesi’nde der ki fakîr on yaşında idim vâlidim Elhac Mustafa Efendi 
Sûk-ı Alipaşa’da güllâbcı dükkânında idiler. Bir gün ben dahi dükkâna 
giderken Batpazarı’nda bir cemiyet-i müvahhişe görüp sebîl hizasında 
âşinadan bir bakırcı dükkânına çıkmış idim. Nâgâh onu gördüm ki Fey-
zullah Efendi’yi bir semerli dâbbeye bindirmişler ve mübârek başlarında 
bir yeşil gecelik kavuğunun tepesini şakk edip ihrâc eyledikleri penbeyi 
ihrâk etmişler [s.318] ve önlerince dört papas buhurdanlarına günlük yak-
mışlar. Sebîl önüne getirdiler. Bir habîs sell-i seyf edip dört beş defa unuk-ı 
mübârekelerine darp ile ancak bir miktar kan çıktı. Âhirü’l-emr eşhâs-ı 
melâin hançer ve bıçak üşürüp şehîd eylediklerinden sonra Sultân Mustafa 
hazretlerin hal‘ ve Sultân Ahmed Hân hazretlerini iclâs eylediler. Hâl-i 
sığarım olmakla bu kadarca gördüm. İstanbul’dan gelen eşhâs Kirişhâne 
cânibinde olmalarıyla badehü Sultân Ahmed Hân hazretleri dahi alay ile 
hânemiz önünden şevket ile mürûrlarında rü’yet dahi müyesser olup de-
vam ve bekâ-yı devletleri duâsına mübâderet olundu. 
Beyt Vakanın aslını bilmem aslâ

Ki sagîr idim o demde zîra
Nesr: İbrâhîm Nazîr Efendi’nin kelâmı burada tamam oldu. Ve bu 

hareket-i gaddârâneye dahi kanaat etmeyerek ayağına rabt eyledikleri 
kılâb-ı hızlân ile cesedini millet-i gayr-i müslimeden üç yüz kadar adama 
cebren çektirip yeniçeri ordusuna götürdükten sonra Mamak köprüsünden 
Tunca nehrine ilkâ ve emvâl ü eşyâsını ve abîd ü cevârîsini ihtilâs ve yağma 
ve mahdumu Fethullah Efendi’yi kezâlik fetvâ-yı idam ile mahkûmen ve 
muvakkaten mahbeste ibkâ ettiler. 
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Beyt Gösterir rif ‘at yüzün izzetle mânend-i şerâr
Bir vücudu zâil etmek istedikçe rûzigâr

Nesr: Ol rûz-ı dehşet-endûzda gılmân ü cevârî-i mağsûbe miyâne-i 
esâfil ü erâzilde bi’l-müzâyede satıldı. Ve erbâb-ı fitnenin cerîde-i cürm 
ü cinayetlerine hasbe’z-zarûre taraf-ı Ahmed Hânîden vaz‘-ı imzâ-yı afv 
ü emân ve ordû-yı hümâyûnun Hafsa’ya (Havsa’ya) teveccühü esnada 
şeyhülislâm olan Hüseyin Efendi ile kazaskerliğine tayin kılınan Kavukçu-
zâde Abdullâh Efendi’nin ısrar-ı eşrârıyla Kıbrıs’a nefy ü tağrîbleri fermân 
olundu. Ve ertesi günü Nişâncı Ahmed Paşa mütegalliben mühr-i sadâreti 
ihtilâs ve imâm Mehmed Efendi makâm-ı meşîhatta tecdîd-i libas edip 
Çalık Ahmed Ağa dahi bâ-rütbe-i vezâret yeniçeri ağalığında ibkâ olun-
duğu misillü Rumeli ve Anadolu sadâretleri ve nakîbü’l-eşrâflık ile çavuş 
başılık ve cebeci başılık ve sipâh ve silahdâr ağalıkları ile menâsıb-ı sâire 
müntehab-ı cumhûr olan zevat ve kesân uhdelerinde takrîr edildi. Bâlâda 
şerh ü beyân olunduğu vechile Sultân Mustafa Hân Hazretlerinin hal‘i ve 
Feyzullah Efendi’nin katli üzerine âteş-i fitne vü fesada sükûnet gelmiş 
olduğundan İstanbul’a azîmet-i hümâyûn tekarrur edip nehr-i Tunca sahili 
otak-ı gerdûn-nitâk-ı mülûkâne ile kevkebe-bahşâ-yı hıyâm-ı eflâk oldu. 
Ol gün dâhil-i dâire-i cumhûr olan sunûf-ı asâkir taleb-i atâyâ zımnında 
bazı harekât-ı fesadiyyeye ictirâ ve in‘âmât-ı muktazıyye-i lâzime bezl ü îfâ 
olunmadıkça Edirne’den hareket-i hümâyûna ızhar-ı rızâ etmeyeceklerini 
arz ü îma eylemişler iken Sultân Ahmed Hân Hazretleri ibraz-ı celâdet-i 
kahramânî ile bilâ-fütûr otağa azîmet ve orada birkaç gün ikâmetle asâkirin 
cülûs atıyyesini tevzi’den sonra bilcümle erkân-ı devletle Edirne’den hare-
ket ve şehr-i Cümadilûlâ evâilinde Derseâdet hâricinde kâin Davutpaşa 
sahrâsına muvâsalet buyurup ertesi günü Ebâ Eyyub-ı Ensârî radıye anhü’l-
bârî Hazretleri türbe-i şerîfelerinde taklîd-i seyf-i husrevânî resm-i bihînini 
bade’l-icrâ azîm alay ile Edirnekapısı’ndan sur-ı İstanbul’a dühûl ve saray-ı 
hümâyûnlarına nüzûl eylediler. Ve çend rûz ârâm-ı sûrîden ve Feyzullah 
Efendi-zâde Fethullah Efendi’yi ısrâr-ı eşrâra mebnî Yedikule’de idam ile 
diğer oğullarını nefy ü tağrib ettiler. 
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Pîşvâyân-ı Cumhûrun Avâkıb-ı Hâlleri 



 20. Yüzyıla Kadar Osmanlı Edi̇rne’si626



RİYÂZ-I BELDE-İ EDİRNE 627

Nişâncı Ahmed Paşa: Sadâretten azl, Tırhala ve İnebahtı sancakla-
rıyla İstanbul’dan çıkarılıp 1117 tarihinde İnebahtı’da vefat eyledi. 

Çalık Ahmed Paşa:Menfiyyen Rodos’ta idam olundu. 

[s.319] Müteseyyid Mustafa: Menfiyyen Rodos’ta idam olundu. 

Şeyhülislâm İmâm Mehmed Efendi: Menfiyyen Bursa’da vefat ey-
ledi.

Karakaş Mustafa: Memûriyetle Hicâz’a giderken Mısır’da Arakhane’de 
habs ü idam olundu.

Div Ali Ağa: Girit’te kale-bend olmak üzere İzmir’e gönderilirken firar 
etmekle bî-nâm ü nişân oldu. 

Durajan Ahmed Ağa: Evvelen Sivas badehû Van beylerbeyi olup 
1116’da idam olunarak eşyâsı taraf-ı mîriyyeye müsâdere olundu. 

Maan-zâde Salih Ağa: Pâye-i mîr-i mîrâni ile İnebahtı sancağına gön-
derilip bâ-fermân-ı âlî Limni’de katl ve idâm olundu. 

Küçük Ali ve Karabacak Mehmed: Bir düğün evinden kaldırılıp 
Ahırkapı mersâsından sefîneye bindirilmiş ve andan diyar-ı ademe gönde-
rilmiştir. 

Sarı Hasan Paşa: Esnâ-yı vakada kaymakâmlığa memuriyeti vâki olup 
müteehhiren Rumeli vâlîliğiyle der-i devletten tard olunmuş ve badehü 
İstanbul’a celb olunup teklîf olunan Mısır vâlîliğini kabulden istinkâf et-
mekle Balıkhane pişgâhından bostancı başı sandalıyla Fenerbahçesi’ne 
gönderilip idâm olunmuştur. 24  
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İşbu Edirne Vakasını İhdâs ve İhtirâ Eden Râmî Paşa’nın  
Terceme-i Hâli

Müşârun-ileyh Râmî Paşa Eyüplü Hasan Ağa’nın sulbünden 1065 tari-
hinde sâye-endaz-ı çemen-sofa-i şühûd olup sinn-i şebâba vasıl oldukta reîs 
kalemine memur ve bir müddet sonra şuaradan “Nâbî” Efendi takrîbiyle 
Musâhib Mustafa Paşa’nın ibtidâ masraf kitâbetine ve muahharan dîvân 
efendiliği hizmetine nâiliyetle mesrûr olmuş ve müşârun-ileyh Mustafa 
Paşa’nın vefâtından sonra Nabî Efendi ile beraber ziyâret-i beytullahi’l-
harâm’a azîmet eylemiş idi. Ba’de’l-hac İstanbul’a avdetinde reîs kalemi 
kesedarlığına ve 1102 tarihinde beylikçiliğe ve badehû mansıb-ı riyâsete 
memur olmuş iken Elmas Paşa sadâretten azl edilip bir müddet kûşe-nişîn 
hamûl ve Amcazâde Hüseyin Paşa murabba-nişîn-i sadâret-i uzmâ olduk-
ta Feyzullah Efendi şefâatiyle sâniyen mesned-i riyâsete mevsul oldu. Ve 
1110’da taraf-ı saltanat-ı seniyyeden Karloyça musâlahasına murahhas 
tayin olunup in‘ikâd-ı muâhedede ibrâz-ı hüsn-i hizmetle kesb-i iştihâr 
ve iktidâr eyledi. Lakin yukarıda mezkûr olduğu üzere Daltaban Mustafa 
Paşa makâm-ı sadârete geldikte bir taraftan Feyzullah Efendi’nin ve bir 
taraftan Râmî Paşa’nın taht-ı nüfûz ve ikbâllerinde zebûn olup tahsîl-i 
istiklâl sevdâsıyla Feyzullah Efendi’ye ve evlâd ü etbâına temelluk ve ta-
basbus ederek Râmî Paşa’yı sûret-i tekrîm ve i‘zâzda mansıb-ı riyâsetten 
ib‘âd etmeyi iltizâm ve nihayet bâ-rütbe-i vezâret kubbe-nişînlik silkine 
naklettirmekle istihsâl-i maksad ü merâm eyledi. Râmî Paşa ise nakkâd-ı 
hurde-bîn-i dâru’l-ayâr-ı desâis bir zat olup sâhib-i vesâvis olduğundan 
mûcib-i tahsîl-i memuriyeti olan mülâhazâttan âgâh ve sâlik-i mesâlik-i 
basîret ü intibah olarak Daltaban Mustafa Paşa’nın ve mensûbât ve 
taraftarânının lisânlarından Feyzullah Efendi aleyhinde şâyi‘ olan kelimâtı 
sermâye-i saâdet ittihâz etmekle beraber ol hengâmda Kırım tatarlarını 
akıncılık hevesiyle îka‘ eyledikleri fitnenin adem-i indifâını dahi sadraza-
mın müsâade-i mahsûsasına haml ile Feyzullah Efendi’yi Daltaban aley-
hine ayaklandırıp ve bu tarîk ile Sultân Mustafa Hân Hazretlerini iğdâb 
eyleyip bi-çâreyi azl u katl ettirmeye sebep oldu. Ve kemâl-i iştiyâk ile arzu 
eylediği câh-ı vâlâ-yı sadârete irtikâ eyledi. Râmî Paşa zaten kendisinin 
bir keşîdesi olduğundan sâirinden ziyâde hazm-ı nefs ile umûr-ı devlete 
müdâhalesine mâni olmayacağını Feyzullah Efendi kaviyyen me’mûl eyle-
miş ise de müşârun-ileyhin asıl maksadı Daltabanı bitirdiği gibi Feyzullah 
Efendi’yi dahi zirve-i ikbâlden düşürüp iktisâb-ı istiklâl-i [s.320] tâmm ve 
umûr u masâlihde dil-hâhî vechile idâre-i zimâm etmek kazıyyesi olmasıyla 
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beraber Feyzullah Efendi ile açıktan açığa uğraşmak nefsini varta-i belâya 
uğratmaktan başka bir neticeyi müfîd olmayacağını bi’t-tecrübe tefeh-
hüm eylediğinden zîr-i perde-i hafâdan miyâne-i asâkir ve ahâlîye îsâr-ı 
tohm-ı iğfâl ile bir fitne çıkarıp menvî-i zamîrini fiile getirmeyi iltizâm ve 
Feyzullah Efendi’yi usûl-i müdârât ile iskât ve ilzâm etti. Ve bu mesleğin 
müntehâsı olmak üzere Edirne Vakası’nı ihdâs ve ihtirâ‘ eyledi. Binâen-alâ-
zâlik ekser-i erbâb-ı dikkat Râmî Paşa nâil-i sadâret-i uzmâ olmamış olaydı 
ateş-i fitne zuhûra gelmez idi mütâlaasına zâhib olmuşlardır. Râmî Paşa 
Feyzullah Efendi’yi der-i devletten teb‘îd için iştiâlini arzu eylediği nâire-i 
fitneye en ziyâde cebeci ocağını müsta‘idd görmekle kendisine mensûb ve 
müteallik olan Boşnak İbrâhîm Ağa’yı cebecibaşı nasb ederek Edirne’den 
İstanbul’a göndermiş ve ulemâ ve mevâlîden Feyzullah Efendi’ye muhâlif 
olanları ve erkân-ı erba‘a-i cumhûr ıtlak olunan rüesâ-yı fitneyi onun va-
sıtasıyla tarîk-ı isyâna davet eylemiş olduğundan müşârun-ileyhin ihdâs-ı 
ihtilâl garazıyla vukû bulan harekât ve teşebbüsâtının birincisi cebecibaş-
lığa ağa-yı mûmâ-ileyhi tayin etmesi, ikincisi isyânın zuhûrunda Feyzullah 
Efendi’yi Erzurum’a nefy için hatt-ı hümâyûn tahsîline kanaat etmeyerek 
bilâhare hayyen eyâdî-i cumhûra teslim eylemek üzere Edirne’de tevkif 
ettirmesi. Üçüncüsü Paşmakçı-zâde Ali Efendi’nin meşîhata memuriyeti 
kabul olundukta etbâından Çevik Ağa’yı mahremâne mektup ile İstanbul’a 
gönderip hareket-i vâkı‘anın husûl-i netîcesini tebşîr ve halkı tebrîk eyle-
mesi. Dördüncüsü, cumhûrun Çorlu’ya vürudunda vakit geçirmek için 
Hasan Paşa’nın nesâyiha memuriyetini tervîc etmesi. Beşincisi usâtın 
Hafsa’ya (Havsa) vusûllerinde ordû-yı hümâyûn içinde bulunan yeniçeri 
zâbitlerini ve ihtiyarlarını taraf-ı muhâlifine gönderip askeri başsız bırak-
ması. Altıncısı muasker-i hümâyûna tefrika geldikte Sultân Mustafa Hân 
Hazretlerine saltanattan ferağlarını ihtâr eylemesi maddeleridir. Harekât-i 
meşrûha müşârun-ileyhin vakada medhal-i küllîsini müeyyid iken erbâb-ı 
fitne tarafından Nişâncı Ahmed Paşa’nın makâm-ı sadârete ik‘âdı hasbe’z-
zâhir hâlât-ı müstağribeden görünür lâkin cemiyet-i beşeriye içinde tertîb-i 
ma‘cûn-ı mefsedet edenler galebe-i hevâcîs-i nefsâniye ile mütegayyir olan 
tabîatlarına hareket-i ibtidâiyyelerini devâ-yı mahz addederlerdi. İllet-i 
gâiye münkeşif oldukta haklarında mûcib-i necât ve saâdet olacağını 
zu‘m ettikleri tedâbîrin kâide-i hikmete muğâyeretinden nâşî kendilerini 
def ‘aten varta-i helâke düşürecek bir takım mevâdd-ı semmiyyeden mürek-
keb olduğuna kesb-i ıttılâ‘ etmekle tahlîs-i nefse sâ‘î olurlar ise de i‘mâl ey-
ledikleri hubbü’l-fesâdın ibtilâıyla mecrûhu’l-mizâc olanların eyâdî-i cebr 
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ve ısrârlarından kurtulamayarak nûş-ı piyâle-i zehr-âlûd ile reh-neverd-i 
vâdî-i adem olurlar. Çünkü İstanbul’dan Edirne’ye ib‘âs olunan sefîrlerin 
hasbe’l-vakt ve’l-maslaha tatyîb ve taltîfleri iktizâ eyler iken Râmî Paşa Fey-
zullah Efendi’nin ibrâm ü ilhâhına dayanamayarak onları Eğridere’ye def 
ve tagrîb ettirmiş olduğundan rüesâ-yı erbâb-ı fitne Orta Câmi’de bast-ı 
kelâm-i istişâre ile “sadrazam bizim bildiğimiz gibi değilmiş. Sefîrlerimizi 
huzûr-ı pâdişâhîye takdîm etmeyerek nefy eylemiş” deyü külliyen selb-i 
emniyet eylemişler idi. Râmî Paşa ise bu halden haberdâr olmayıp Feyzul-
lah Efendi’nin ısrarı üzerine sefîrleri nefy etmekle beraber bazı rivâyete 
göre ellerindeki mahzarı sûret-i hafiyyede ahz ve hıfzederek birkaç gün 
mürûrunda Sultân Mustafa’ya [s.321] îsâl ve ber-vech-i meşruh Feyzullah 
Efendi’nin azl ve nefyine irâde-i kat‘iyye istihsâl ile cumhûra hizmet ettim 
zannında bulunmuş ve hatta bâlâda zikrolunduğu üzere Paşmakçı-zâde’ye 
hafiyyen mektup irsâliyle ızhar-ı minnet eylemiş idi. ve’lhasıl Râmî Paşa 
velînimeti olan Feyzullah Efendi aleyhinde ihdâs-ı fitne ile nail-i istiklâl 
olurum der iken nefsini tehlikeye ilkâ ve cumhûrun Edirne’ye hücumunda 
pâ-zede-i huyûl-i hasâret olacağını anlayıp ihtifâ eyledi. Ve libâs-ı iştihârını 
töhmet-i ikâz-ı fitne ile lekedâr etmekten başka bir şeye zafer-yâb olamadı. 
Ve silahdâr Hasan Paşa himmetiyle ahîren Kıbrıs eyâletine memur ve 1116 
tarihinde Mısır vilâyeti ile mesrûr olup fakat evzâ‘ ve muâmelât-ı muav-
vecesinin orada dahi sû-i netîcesi meydana gelerek 1118 senesi hilâlinde 
hücûm-ı ahâlî ile hükûmet-i Mısrıyyeden matrûd olduğundan emvâli 
müsâdere olunmak üzere Rodos cezîresinde mahbûs olduğu halde 1119 
senesi evâhirinde ve Esmârü’t-Tevârîh beyânınca 1120 tarihinde irtihâl-i 
dar-ı bekâ eyledi. Şiir ve inşâda itinâya sezâ âsârı ve müretteb dîvân ve 
eş‘ârı olup her fenden vâyesi ve her hünerden mâyesi olduğundan mâadâ 
ülfet ve sohbeti latif rind ve zarîf bir zat imiş. Bu gazel güftâr-ı belâğat-
nisârındandır. 
Gazel Hayâl-i la‘l-i nâbın câm-ı çeşm-i terde kalmıştır

Humâr-ı bezm-i nûşâ-nûş-ı vaslın serde kalmıştır 
Değildir bende-dil ser-germî-i fikr-i nigâhınla
O bir mest-i muhabbettir düşüp bir yerde kalmıştır
Mükedderdir serâser meşreb-i eczâ-yı âlem hep
Safâ-yı hâtır ancak bâdede sâgarda kalmıştır
Bu sırrı keşfe bir müşgil-güşâ-yı cûd gelmez mi
Kerem bir lafz-ı bî-mana gibi dillerde kalmıştır
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Mücevher tac-ı devlet kimseye sûr etmez ey Râmi
Nice şâh-ı cihânın çeşmi o efserde kalmıştır

İrtihal-i Şehzâde Sultân Ahmed Hân ibni Sultân Mustafa Hân-ı Sâni

Hüdâvendigar-ı sâbık Sultân Mustafa Hân Hazretlerinin evlâd-ı 
Osmânî-nijâdlarından Şehzâde Sultân Ahmed 1115 tarihinde âzim-i 
riyâz-ı cennet olup Enişte Hasan Paşa mübâşeretiyle alay köşkü dâhilinde 
cenâze namâzı edâ olunduktan sonra Dârülhadis Câmiinin mihrâbı 
önünde vâki Duvarlı türbeye medfûn ve nakş-ı seng-i mezârı bu tarih-i 
mevzûndur: 
Tarîh Emced-i evlâd-ı Sultân Mustafa kim mâderi

Hem Afîfe-nâmdır hem hayr-i nisvân-ı zamân
Nev-resîde tıfl iken dehrin fenâsın fehmedip
Eyledi azm-i bekâ oldu yeri dâr-i cinân
Yad edip ol mâder-i zî-şânı der tarih için
Eyledi şehzâdem Ahmed gülşen-i adni mekân

Teşrîf-i Hümâyûn Be-Salât-ı Cuma

Sultân Ahmed Hân-ı Sâlis Hazretleri ibtidâ Cuma namâzını 
Edirne’de Sultân Beyazıt Câmi-i Şerîfi nde edâ ve nâm-ı meymenet-
me’âsirlerini lisân-ı hatîbten ol Câmi-i Şerîfde istimâ buyurdular. 

Edirne’den Hareket-i Hümâyûn Vukûu

İstanbul’a hareket-i hümâyûn mukarrer olmağın mukaddemce Yeni-
çeri Ağası Tunca sâhilinden ref ‘-i hıyâm edip Havsa menziline atf-ı inân-ı 
teveccüh eyledikten sonra üçüncü günü Sultân Ahmed Hân Hazretleri 
dahi umûmen ordû-yı hümâyûnlarıyla Paşa Çayırı sâhasından hareket ve 
İstanbul’a tevcîh-i veche-i azîmet buyurdular. 

Edirne’ye Teşrîf-i Hümâyûn Vukûu

9 Zilkade 1124’te ale’s-seher pâdişâh-ı dârâ-sipâh Sultân Ahmed 
Hân-ı Sâlis hazretleri mu‘tâd-ı kadîm üzere âlây-ı azîm ile İstanbul’dan ha-
reketle o gece Davudpaşa sahrâsında ârâm ile ferdâsı gün [s.322] Edirne’ye 
müteveccihen nehzat ve tayy-i merâhil ederek Baba-yı Atîk merhalesine 
muvâsalatla çadırlara nüzûl müyesser oldukta vakt-i asırda hâric-i rütbe-i 
takrîr ve tavsîf olan bir rîh-ı âsıf zuhûr edip orduyu perîşân ve çadırların 
her birini bir semte perrân ettikten sonra öyle bir bârân-ı azîm nâzil oldu ki 
ordu mahallinde bir bahr-i bî-kerân hâsıl oldu. Ol gece her ne hal ise herkes 
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çadırlarında sabaha dek ayak üzere durup sabaha yakın dahi fevkalade so-
ğuk ve öyle de bir kar yağdı ki bir ferdin eli işe varmadığında nâşi menzil-i 
mezkûrdan nakl-i ahmâl ü eskâle bir vechile mecâl olmadığı gibi Havsa 
deresi dahi taşıp köprüyü harap ve râh-ı azîmeti mecrâ-yı seylâb etmekle 
zarûrî orada bir gün ikâmet ve köprünün tamir ve termîmine sarf-ı himmet 
olunduktan sonra ertesi gün hareket ve Havsa’da bir gece beytûtetle ferdâsı 
mu‘tâd üzere müretteb alay ile Edirne şehrine vusûl müyesser oldu. 

Azl-i Devletgiray Hân ve Nasb-ı Kaplangiray Hân 

İsveç kralının sûret-i kahr ile ahz olunmak nakîzası irtikâbına akvem-i 
esbâb olan Kırım Hanı Devletgiray Hân mîrahûr-ı sânî mübâşeretiyle 
Edirne’ye davet ve ihzâr olunup 2 Rebiulevvel 1125’te azl ile Rodos 
cezîresine nefy olunup taraf-ı saltanat-ı seniyyeden davet olunan Kaplan-
giray Hân mâh-ı mezkûrun on dokuzuncu günü Edirne’ye vâsıl ve Sadra-
zam delâletiyle huzûr-ı hümâyûna dâhil olup ber-mu‘tâd avâtıf-ı seniyyeye 
mazhar oldu.

Edirne’den İstanbul’a Hareket-i Hümâyûn 

22 Zilkade 1125’te mutad-ı kadîm üzere müretteb alay-ı azîm ile 
Edirne dârü’s-saltanasından hareket ve gurre-i Zilhicce’de Sultân Ahmed 
Hân-ı Sâlis Hazretleri İstanbul’a muvâsalet buyurdular. Badehû 26 Re-
biulevvel 1126 Davudpaşa’dan hareket ile Küçükçekmece’ye ve ferdâsı 
Büyükçekmece’ye, üçüncü günü Silivri, dördüncü gün Çorlu beşinci gün 
Lüleburgaz altıncı gün Baba-yı Atîk yedinci gün Havsa sekizinci günü 
Edirne’ye duhûl mukarrer olmakla Rebiulâhirin dördüncü günü mu‘tâd-ı 
kadîm üzere alay tertîbi babında gerek ordû-yı hümâyûna ve gerek Edirne 
tarafına fermân-ı âlî ısdâr ve tenbîh olunduktan sonra Havsa’dan hareket 
ve kıyâm ve yemeklik mahallinde bir miktar teneffüs ve ârâm olunup ba-
dehü kemâl-i debdebe ve tantana ile Solakçeşmesi’nin sağında vâki Bur-
nupamuklu nâm mahalle nasb-ı hıyâm olundu. Hazret-i pâdişâh serdâr-ı 
ekremin Edirne’ye vusûllerinin ferdâsı günü alay tertîb olunup kemâl-i 
şevket ü ikbâl ile Edirne’yi teşrîf buyurduktan sonra birkaç gün oturak olu-
nup badehü mürettep alay ile Timurtaş sahrâsına nakl-i hıyâm ve ikmâl-i 
levâzım-ı seferiye zımnında birkaç gün orada ârâm buyruldu.

Emirli Karyesi Câmi-i Şerîfinin Tamirine Fermân-ı Hümâyûn Sudûru

Vürûd eden hatt-ı hümâyûn mucibince Emirli karyesinde olan Câmi-i 
Şerîfin bilcümle îrâd ve masârifi yoklanıp vakfına gereği gibi nizâm veril-
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dikten sonra muhtaç olan mevâzi‘i termîm ve tamir olunmak üzere serdâr-ı 
ekrem tarafından rikâb-ı hümâyûn kaymakâmı tarafına tezkire tahrîr olun-
du. 

Ahvâl-i Mülâzemet Nizâmı İçin İrade-i Seniyye Zuhûru

Tarîk-ı ulemâda mülâzemetler husûsu bir müddetten beri nizâmsız ve 
ehil ve nâ-ehile bakılmayıp salâ-yı âm olmakla kudret-i mâliyesi olanlar bey-
ninde müzâyede ve her kim ziyâde akçe verirse onun maksadına müsâade 
olunup vilayet-i Anadolu’da olan haşerât kâfile bozarak birkaç akçe peyda 
ettiği anda bir mülâzemet iştirâ edip kat‘-ı tarîk etmeleriyle cehele makûlesi 
iş görüp mülâzemet arzusunda olan erbâb-ı istihkâka var mu‘îd ve muzâf 
ol sözüyle râh-ı ümîdlerine sedd-i sedîd çekilir idi. Binâenaleyh mahzâ 
tarîk-ı ilme tevkîr ve bâzâr-ı kabiliyeti tes‘îr için Edirne’de rikâb-ı hümâyûn 
kaymakâmına hitâben sâdır olan hatt-ı hümâyûnun sûret-i Ravzatü’l-
uhûd’da (28) numaradadır. 

[s.323] Miktâr-ı Mülâzemete Nizâm Tertîbi

Zikrolunan mülâzemetler husûsunun keyfiyetine verilen nizâm gibi 
kemiyetine dahi intizâm verilmek murâd-ı hümâyûn olup aded-i mu‘tâd 
suâlini mutazammın şeyhülislâm efendiye hitâben hatt-ı hümâyûn sâdır 
olmakla kadîmden beri teşrîf nâmına ibtidâ-yı nasblarında vilâdet-i 
hümâyûn vukûunda şeyhülislâm olanlara on altı ve sudûr-ı Rum’a sekiz 
ve sadr-ı Anadolu’ya ve nakîbü’l-eşrâfa altışar ve hekîmbaşı ile imâm-ı 
sultâniye dörder ve Mekke-i Mükerreme ve Kudüs-i Şerîf kadısı olanlara 
beşer ve şeyhülislâm hazretlerine Sultân Beyazıt medresesinden her altı 
ayda bir kere mu‘îd ve muzafına iki, mülâzemet ve sadreyn efendiler dahi 
her altı ayda bir kere tezkirecilik teşrîfi namı ile bir, mülâzemet ve müderris 
efendiler tekmîl-i devre-i mu‘tâde-i tedrîs edince mûsıla-i sahndan sahna 
ve andan altmışlıya ve mûsıla-i Süleymaniyeden Süleymaniyeye ve andan 
mansıb oldukta birer mülâzemetlerini iâde namıyla bir müderris molla 
olunca dörder mülâzim yazar deyu Şeyhülislâm Mirza Efendi Hazretleri 
cevap yazdıkta fîmâ ba‘d zikrolunan mülâzemetlerin bir hadd-i mu‘tedile 
tenzîl ve nâmûs-ı ilm-i şerîf tekmîl olunmak babında sâdır olan hatt-ı 
hümâyûnun sûreti Ravzatü’l-uhûd’da (29) numarada mezkûrdur. 

Ber-mûceb-i hatt-ı hümâyûn şeyhülislâm ve kudât-ı asâkir ve mevâlîye 
verile gelen mülâzemetler bir hadd-i malûma hatt ve tenzîl olunmuş iken 
müderrislerin vech-i mübeyyen üzere iâdeden tekmîl-i tarîk edince yazagel-
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dikleri dörder mülâzemetten nesne ref ‘ ve tenkîs olunmak lazım gelse el-
yevm dört yüzden mütecâviz müderrisînin zikrolunan iâdelerden mülâzim 
yazılmak üzere medreselerinde hizmet-i derslerine müdâvim olup medre-
selere dânişmend nâmıyla beşer onar sene hizmet eden binden mütecâviz 
derd-mendlerin sıfrü’l-yed kalmaları lazım geleceği malûm-ı hümâyûn ol-
dukta yine olageldiği üzere her müderris mansıb olunca dörder mülâzim 
yazmak husûsu ibkâ ve husûs-ı mezkûr hatt-ı hümâyûnda tahrîr ve ilan 
buyruldu. Ve şeyhülislâm efendi taraf-ı hümâyûnun mülâzemet taklîline 
rağbet ve himmetlerini görüp rıza-yı hümâyûn tahsîli sevdâsıyla Edirne ve 
Bursa müderrislerinden dahi ref ‘-i madde-i mülâzemet ettiklerini rikâb-ı 
kâm-yaba ifâde eyledi. 

Bir Manzûm Arzuhâl Sebebiyle Edirne’de Sadreyn Efendilerin Azli

Edirne’de şeref-yab-ı mülâzemet-i rikâb-ı müstetâb olan sadr-ı Rum 
Damâd-zâde Ahmed Efendi ve sadr-ı Anadolu Hamîd-zâde Abdullâh Efendi 
haklarında bazı erâcîfi mutazammın rikâb-ı hümâyûna bir arzuhâl-i manzûm-ı 
mezmûm verilip derûnunda tahrîr olunan mevâdd tab‘-ı gayret-medâr-ı 
pâdişâhîyi tekdîr etmeğin mûmâ-ileyhimâyı azl ve iki defa sadr-ı Rum’dan 
ma‘zûl Abdurrahîm Efendi’yi sadr-ı Ruma ve nakîbü’l-eşrâf olan İstanbul’dan 
ma‘zul Uşşâkî-zâde Esseyyid Abdullâh Efendi’yi sadr-ı Anadolu’ya telhîs et-
mek üzere şeyhülislâm Mirza Efendi’ye hatt-ı hümâyûn ile emir ü tenbîh ve 
mucibince 13 Cemâziyelâhir 1127 günü sadâret-i Rum ve Anadolu mûmâ-
ileyhimâya tevcîh olundu ve yevm-i azllerinin ertesi günü Edirne’den çıkıp 
İstanbul’a gitmeleri için şeyhülislâm efendi tarafından şedîden tenbîh ve 
tekîd olunmakla sadr-ı Rum Abdurrahîm Efendi İstanbul’dan gelince sadr-ı 
Anadolu nasbolunan nakîbü’l-eşrâf Abdullâh Efendi istimâ‘-ı dâvâ husûsuna 
memur eyledi. 

Şeyhülislâm Mirza Efendi’nin Azli ve Sadr-ı Rum’un Tebdili

Edirne’de ma‘zûl olan kazasker Damâd-zâde Ahmed Efendi ve 
Hamîd-zâde Abdullah Efendi haklarında bâlâda zikrolunduğu üzere 
rikâb-ı hümâyûna verilen manzûm arzuhâl eğer ki sadreyn-i müşârun-
ileyhimâya vesîle-i azl ü infisal oldu velâkin tâife-i ulemâ hakkında o 
makûle nâ-sezâ kîl-ü kâl [s.324] merfû‘-ı der-gâh-ı câh ü celâl olmak bir-
çok mefâsidi müştemil ahvâlden olup rikâb-ı hümâyûna bu misillü ruk‘a-i 
şenî‘a ref ‘ine cesaret edenler behemehâl ele getirilip te’dîbleri tasvîb olun-
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makla hafiyyen icrâ-yı emr-i teftîşe rikâb-ı hümâyûn kaymakâmı mirâhur 
Mehmed Paşa ba-hatt-ı hümâyûn memur olmakla def-i dağdağa-i rekâbet 
kasdıyla sadr-ı Rum Damâd-zâde Ahmed Efendi’yi azle medâr olmak için 
şeyhülislâm efendi etbâından bazılarının desîsesi olmak üzere ilam olun-
makla şeyhülislâm Mirza Efendi tarafına tab‘-ı hümâyûn muğber olup 
derûn-ı celâlet-meşhûn-ı mülûkânede azli tahkîk velâkin sadr-ı Rum ile 
davet olunan Abdurrahîm Efendi’nin muvâsalatına ta‘lîk olunmuş idi. 
Mevlânâ-yı müşârun-ileyh 23 Cemâziyelâhir 1127 günü Edirne şehrine 
vâsıl oldukta ibtidâ sadâret-i Rum için huzûr-ı kaymakâmîde kürk ilbâs 
olunup badehü ikinci gün mesned-i vâlâ-yı fetvâya iclâs ve Kaymakam Paşa 
ile beraber huzûr-ı hümâyûna varıp dûş-ı liyâkatine hil‘at-i beyzâ-yı fetvâ 
ilbâs olundu. Ve hâlî kalan sadâret-i Rumeli’ne sâbıkâ Rumeli Kazaskeri 
Kara İsmail Efendi tebcîl olundu. 

Arzuhâl-i Manzûm İçin Bazı Kimselerin Muâhazesi 

Mesbûku’z-zikr sadreyn-i ma‘zûleyn haklarında rikâb-ı hümâyûna 
Edirne’de iken verilen manzûm arzuhâl şeyhülislâm-ı sâbık Mirza Efen-
di tarafından tertîb olunmak üzere mevhûm olup husûs-ı mezbûra 
mübâderet emrinde yekdiğerine inzimâm ile ithâm olunan müfettiş-i Ha-
remeyn İsmâîl Efendi ve Rumeli kudatından Karaferyeli Lanbo-zâde ve 
Cezbî İbrâhîm Efendi nam kadıların bi-eyyi hâl rikâb-ı hümâyûna ihzâr 
olunmaları bâbında fermân-ı hümâyûn ısdâr olunmuş idi. Müfettiş İsmâîl 
Efendi İstanbul’dan ve Lanbo-zâde Efendi Karaferye civârında muhtefî 
olduğu mahalden ve Cezbî İbrâhîm Efendi Edirne’den hazret-i pâdişâhın 
( ) Despottan hareketlerini müteâkip Ilıca kazâsına muvâsalat buy-
rulduğu günde rikâb-ı hümâyûna ihzâr olundu. Merkûmlar habs ü zecr ile 
tahdîş ve husûs-ı mezkûrun hakîkati kendilerinden suâl ve teftîş olundukda 
Cezbî İbrâhîm Efendi bu kasîdeyi kendi nazmeylediğini ikrâr ve Müfettiş 
Efendi ile Lanbo-zâdenin emr ü ibrâmlarıyla yaptım diyerek bast-ı güftâr 
etmiş ise de diğerleri inkâr ve tebri’e-i zimmette sebât-kadem ızhâr ettiler. 
Ancak rikâb-ı hümâyûn kaymakâmı mirâhûr Mehmed Paşa şeyhülislâm 
Abdurrahîm Efendi’yi ve sadreyn efendileri otağa davet edip bu husûs ırz-ı 
ulemâyı hetki mûcib bir emr-i şenî‘ olup bunlardan sudûru mahfî ve mestûr 
ise dahi  25   medlûlünce kısas olunmaları lazım gelmez mi 
diye suâl ve istiftâ eyledikte ittifâk-ı ruvât üzere bazıları tasvîb-i idamlarına 
bast-ı kelâm üzere iken Sadr-ı Rum İsmâîl Efendi bî-muhâbâ cevâba âğâz 

25 Mü’minin ırzı kanı gibidir.
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edip Müfettiş ve Lambo-zâde inkârda ısrâr üzere iken Cezbî’nin ikrâr-ı 
ale’l-gayr etmesiyle bunlara şer‘an bir şey lâzım gelmediğinden mâadâ bu 
müddeâ sâbit olduğu sûrette dahi katle bir vechile mesâğ ve cevâz yoktur. 
Pâdişâhımız bunları siyâseten katletmek isteseler asla bize suâl buyurmaz-
lardı. Murâd-ı hümâyûnları cevâz-ı şer‘îyi suâl ve üzerlerinden def-i-bâr-ı 
vebâldir. Niçin hakkı ketmedelim hele benim bildiğim bu kadardır yine 
siz a‘lemsiniz diye şeyhülislâm efendiye hitab ve mümâşâtlarına nev-i itirâz 
işrâb ettikte nefy ü iclâları istisvâb olunduğunu müş‘ir rikâb-ı hümâyûna 
telhîs ve i‘lam ve sâdır olan hatt-ı hümâyûn mûcibince Müfettiş Efendi’nin 
mutasarrıf olduğu mûsıla medresesi hacz ve Azak Kalesi’ne bendlik ile 
zecr olunup rüfekâsına dahi cerîde-i kazâdan isimleri terkîn ve her biri bir 
cezîreye nefy için mübâşirler tayin olundu. 

Edirne’de Şehr-âyin İcrası ve Dersaâdet’e Mevkib-i Hümâyûn Vukûu

1127 sene-i mübârekesinde vukû bulan feth u nusret meserratın-
dan Edirne halkı dahi hissedar-ı şevk ü behcet olmak münâsip görülüp 
üç gün üç gece donanma olmak üzere sene-i merkûm Zilkadesinin yirmi 
dördüncü gecesi dellâllar nidâ ettirilmekle çarşı ve pazarda tertîb-i bisât-ı 
şehr-âyin [s.326] ve enva‘-ı zîb ü zînet ile esvâk ü dekâkîn tezyîn olundu. 
Mâh-ı mezkûrun yirmi altıncı günü ki donanmanın üçüncü günü idi bü-
tün Edirne şehri kemâl-i ârâyiş ü zînet üzere iken hareket-i hümâyûn dahi 
vâki olup ber mu‘tâd müretteb alay ile pâdişâh-ı enâm kemâl-i şevket ü iclâl 
ile Âsitâne-i Saâdet cânibine teveccüh buyurdular. 

Sultân Ahmed Hân-ı Sâlis Hazretlerinin Edirne’ye   
Avdet-i Hümâyûnları 

Nemçe Seferi zuhûrundan nâşi hazret-i pâdişâh 1128 tarihinde 
İstanbul’dan hareketlerinin yedinci günü Havâss-ı Mahmûdpaşa menzili-
ne ve ertesi günü şehre iki saat mesafede bulunan Karabayır’a muvâsalatla 
serdâr-ı ekrem ve sâir a‘yân-ı devlet ve vükelâ-yı saltanat mu‘tâd-ı kadîm 
üzere dîvân libâsıyla istikbâl ve Karabayır’dan önlerine düşerek bârgâh-ı câh 
ü celâllerine hazret-i Pâdişâhı îsâl eylediler. Sefere hareket vakitleri karîb ol-
makla vezîria‘zam ve serdâr-ı ekrem Halîl Paşa hareket ettikten sonra ordû-yı 
hümâyûnu takip etmek üzere hareket-i hümâyûn vukûu için Edirne’de Saray 
Meydanına nasb-ı otak olundu. Ve dârüssaâde Ağası harem-i hümâyûn ile 
Edirne’de kalacağından zehâir ve asâkir ve sâir umûr-ı mühimmeye temşiyet 
vermek için Moralı Ali Ağa’ya vezâret ihsânıyla Edirne’de kaymakâm nasp 
buyruldu. Gurre-i Şabân 1129 günü Hazret-i pâdişâh ordû-yı hümâyûnu 
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takip ederek Edirne’den hareket ve mâh-ı mezbûrun on yedinci günü Sofya 
sahrâsına muvâsalat ve badehü Tatarpazarı’na azîmetle o sene Zilkadesinin 
sekizinde dârü’ssaltana-i Edirne şehrine avdet buyurdular. 

Erdel kralı Rakofçioğlu Fransuva’nın Edirne’ye Vürûdu 

Dergâh-ı âlî kapıcıbaşılarından Küçük Bahri Ağa delâletiyle Erdel 
kralı Rakofcioğlu Fransa’dan bahren Gelibolu’ya ve oradan da berren 
Edirne şehrine 1129 senesi evâhirinde gelip Mihal Köprüsü başında ihzâr 
olunan hâneye nüzûl ettirildi. Ve kifâyet miktarı ulûfe ve tayinât tertip 
ve muktezâ-yı vakt ü hâl üzre muâmelât-ı lutf-âmîz ile tatyîb olundu. Bu 
vakanın mâ-ba‘dı Tekfurdağı’ndadır.

Livâ-yı Saâdet-ihtivâ-yı Hazret-i Nebevî ile Serdâr-ı Ekremin   
Vidin ve Niş Cihetlerinden Edirne’ye Avdet ve Muvâsalatı 

Serdâr-ı ekrem Mehmed Paşa Niş ve Vidin serhadlerinin mühimmât-ı 
lâzimelerini tertîb ve tekmîl ettikten sonra inân-ı azîmetlerini taraf-ı sal-
tanata tahvîl buyurup 14 Şevvâl 1130 günü umûm ordû-yı hümâyûn ile 
Sofya sahrâsından hareket ve Edirne tarafına imâle-i inân-ı avdet buyur-
malarıyla Pazarcık karşısında Meriç nehrinin sağ tarafında Batak nâm 
menzile gelindiği gün rikâb-ı hümâyûn kapıcılar kethüdası Sultân-zâde 
Mehmed Bey yediyle serdâr-ı ekreme hatt-ı hümâyûn ile bir murassa 
hançer ve semmûr kaplı hil‘at-i fâhire gelip kethüdâ-yı sadr-ı âlî ve sâir 
erkân-ı devletin sıgâr ü kibârı iki üç saat mahalde istikbâl edip doğru 
otak-ı sadr-ı âliye îsâl eylediler. Serdâr-ı ekrem dahi tekrîmen otak kapı-
sına değin istikbâl edip hançeri miyân-i hamiyyetlerine bend ve hil‘at-ı 
mülûkâneyi iktisâdan sonra hatt-ı hümâyûnu takbîl eylediler. Badehü 
menzil-i mezbûrdan dahi nehzatla mâh-ı mezkûrun selhinde ki yevm-i 
arefe idi. Cisr-i Mustafapaşa’ya vusûl ve ferdâsı Kemâlçayırı nam mahalle 
nüzûl ile Şeyhülislâm Abdullah Efendi ve Maktûl-zâde Vezîr Ali Paşa ve 
Nişâncı Mustafa Paşa yevm-i îd’de orada istikbâl eylediler. Ferdası yani îd-i 
şerîfin ikinci günü bizzat hazret-i pâdişâh yemeklik nâmına Kadınkaryesi 
zahrındaki sâyebânı teşrîf buyurup yevm-i mezkûrda serdâr-ı ekrem dahi 
ale’s-seher müretteb alay ile yemekliğe yaklaştıkta hazret-i pâdişâh dahi 
yemeklikten süvâr olarak bir çeyrek kadar ileriye vardılar. Serdâr-ı ekrem 
huzûr-ı pâdişâhîye takarrüb etmesiyle beraber atından inip beş on hatve 
yürüdükten sonra tekrar yer öptüler. Badehü yine birkaç hatve [s.326] 
yürüyüp üçüncü defa yer öptükten sonra zat-ı hazret-i pâdişâhî taraf-ı 
âsafânelerine müteveccihen tahrîk-i rikâb ve serdâr-ı ekrem dahi takbîl-i 
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rikâb-ı müstetâb eylediği sırada taraf-ı hümâyûndan dûş-ı istihkâklarına 
vaz‘-ı dest-i nevâziş ve iltifât buyrulmak devletiyle kâm-yâb oldular. Bu 
esnada lâ yenkatı‘ tabl u sûrnâ çalınıp ve serdâr-ı ekrem her yer öptükçe ça-
vuşlar alkışladığından temâşâ eden halka rikkat-ı kalp hasıl ve bir iki sene-
den beri seferden avdet eden vüzerâ hüzn-i inhizâm ile mülâkât ettiğinden 
bu defa inbisât-ı musâlaha ile mülâkât olunduğu hasebiyle kulûba behçet ü 
inşirâh vâsıl oldu. Serdâr-ı ekrem bir iki hatve rikâb-ı hümâyûnda yürüyüp 
işâret-i şehriyâri ile tekrar yer öpüp kendileri için tehyie edilen altın raht ile 
müzeyyen ata süvâr olup sancağ-ı şerîfin önüne geçtiler. Hazret-i pâdişâh 
dahi sancağ-ı şerîfin ardında alaya girip bu tertib üzere yemekliğe nüzûl 
buyurdular. Yemeklikte bir miktar ârâm ve serdâr-ı ekrem tekrar huzûr-ı 
pâdişâhîye müsûl şerefiyle ikrâm olunup ba’de’t-ta‘am huzûr-ı hümâyûnda 
tekrar hâssa kürklerinden çukaya kaplı bir semmûr kürk ilbas buyurduk-
tan sonra serdâr-ı ekrem şancağ-ı şerîfin zahrında ve şeyhulislam efendi ile 
kaymakam Ali Paşa dahi sancağ-ı şerîfin önünde ve yeniçeri ağası Abdullah 
Paşa ile Nişâncı Mustafa Paşa onların önünde hem-inân olarak bu tertîb 
üzere yemeklikten cânib-i şehre revân oldular. Hazret-i Pâdişâh kendileri 
mücerred huddâm-ı hâssı ile alaydan taşra çıkıp serdâr-ı ekrem peykler 
ve solaklarla tertîb-i mülûkâne üzere saray-ı hümâyûn pîşgâhına geldikle-
rinde tekrâr mu‘tâd-ı kadîm üzere at üzerinden yer öpüp badehü huzûr-ı 
mülûkâneye vaz‘-ı cebhe-i tekrîm ve livâ-yı nusret-nümâ-yı hazret-i Resûl-i 
Hudâ’yı dest-i âsafâneleriyle yed-i müeyyed-i cenâb-ı pâdişâhiye teslîm ey-
ledikten sonra arz odası nam mahalde serdâr-ı ekreme iltifâten elmaslı bir 
kılıç ve inciden bir tîrkeş ve dûşlarına sofa kaplı bir kıta ferâce semmûr ve 
üzerine tekrar kabanice tabir olunur serâsere kaplı bir semmûr kürk ve 
başlarına iki adet mücevher sorguç vaz olunup ve tekrar Saray kapusunda 
taraf-ı pâdişâhîden i‘dâd olunan müzeyyen ve murassa bisatla esb-i reh-vâra 
süvâr ve rikâb-ı hümâyûnda olan mîrâhûr ağalar ve kapucular kethudâsı ve 
peykler ve solaklar ile tertîb-i mülûkâne üzere yürümek şerefiyle mazhar-ı 
kemâl-i iltifât-ı şehriyârî olup sadrazamlara mahsus saraya nüzûl ve orada 
da cümle erkân-ı devlete bi-hasebi’l-merâtib kürkler ve kaftanlar ilbâs ve 
ızhar-ı mülâtafet ve istînâs buyurdular. Serdâr-ı ekremle Edirne’ye gelmiş 
olan Kırım hânı Saâdetgirây Hân sene-i merkûme Zilkadesinin altıncı 
günü Kırım’a ve zât-ı hazret-i pâdişâhî dahi mâh-ı mezkûrun sekizinci 
günü Edirne’den İstanbul’a avdet buyurdular. 
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Harîk 

1145 sene-i hicriyesinde Edirne’de mücellitler içinde harîk-ı kebîr 
vâki olduğu bazı evrâk miyânında görülmüştür. 

Ordû-yı Hümâyûn ile Livâ-yı Saâdet-ihtivâ-yı Hazret-i   
Risâlet-penâhînin Edirne’ye Vürudu

Gurre-i Muharrem 1152 Cuma günü kaymakam Hacı Ahmed Paşa 
ordû-yı hümâyûn ile Davudpaşa sahrâsından ref ‘-i tınâb-i nehzat eyle-
dikleri esnâda Sultân Mahmûd Hân-ı Evvel Hazretleri dahi ale’s-seher 
otağ-ı kaymakâmîyi teşrîf ve bizzat hazîne-dâr bahçesine değin sancağ-ı 
şerîfi teşyî‘ ve tevdî‘ buyurduktan sonra lü’lü’-nisâr-ı dümû‘-ı rikkat olarak 
makarr-ı saltanata avdet eylediler. Kaymakam Paşa dahi oradan ordû-yı 
hümâyûn ile kalkıp yevm-i hareketlerinin yedinci Perşembe günü Havsa’ya 
nüzûl ile mâh-ı mezkûrun sekizinci Cuma günü Edirne hâricinde vâki So-
lakçeşmesi kurbunda livâ-yı muhterem-i Resûl-i Ekrem (S.A.V.)’i istikbâl 
için hâzır bulunmalarını Serdâr-ı ekrem Hacı Mehmed Paşa’ya iş‘âr ve 
çukadâr ile irsâl buyurdu. Ferdâsı günü çeşme-i mezkûr muhâzîsinde vâki 
peşte üzerine mansûb sâyebâna Serdâr-ı ekrem teşrîf buyurdukları esnada 
ordû-yı [s.327] hümâyûndan evvelce Edirne’ye vürûd eden dergâh-ı âlî 
yeniçeri ağası ve sâir ocaklar ağaları ve ricâl-i Devlet-i Aliyye şeref-i dâmen-
bûslarıyla müstes‘ad olduktan sonra sağında ve solunda saf-beste-i kıyâm 
olup mukaddem livâ-yı muhterem-i hazret-i Resûl-i Ekrem’e muntazır ol-
dular. Yevm-i mezbûrun beşinci saatinde kaymakâm paşa dahi müretteb 
alay ile mahall-i mezkûra bi’l-vürûd zikrolunan sâyebâna elli atmış hatve 
kadar mesafe kaldıkta atlarından inip Anadolu askerliği pâyesiyle ordû-
yı hümâyûna kâdı olan Mevlânâ Esad Efendi ile maiyyeten livâ-i saâdet-
ihtiva dûş-ı ihtirâmlarında olduğu halde mâşiyen taraf-ı serdâra mütevec-
cih olduklarında müşârun-ileyh dahi kemâl-i i‘zâz ü ihtirâm ile istikbâl 
buyurup hasbe’l-memuriye Kaymakâm Paşa’dan yeden-bi-yedin teslîm 
aldıktan sonra sâyebân-ı mezkûra gelerek birkaç saat ârâm ü istirâhat ve 
badehû mürettep alay ile Mahmiyye-i Edirne derûnundan güzâr edip Saray 
Meydanı pîşgâhına mansûb otağa sâye-bahş-ı celâdet ve karar olduklarında 
ibtidâ dergâh-ı âlî yeniçeri Ağası Hasan Ağa ve sâir ocak ağaları ve badehü 
umûmen erkân ve a‘yân hila‘-ı fâhire ilbâsıyla iltifât ve ikram ve enva‘-ı 
nevâziş ü ihtirâm ile celb-i kulûb-ı havâss ü avâm eylediler. 

Zamân-ı saltanat-ı Mahmûd Hân-ı Evvel’de vezîria‘zam ve serdâr-ı 
ekrem İvaz Mehmed Paşa vesâtatıyla feth u teshîri müyesser olan Belgrat 
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Kalesinin keyfiyet-i intizâ‘ ve istihlasını evvelce Münîf merhûm kaleme al-
mış ise de mezâmîn ü ibârâtı ve mefâhîm ü istiârât ve tabirâtı muvâfık-ı 
tab‘-ı pâdişâhî olmadığından selâset-i tabir ve edâ-yı dil-pezîr ile imlâ ve 
inşâ olunması emr ü fermân buyurulmakla Ragıb Paşa merhûm tarafından 
tarz-ı diğerle kaleme alınarak mazhar-ı istihsân-ı cenâb-ı şehriyârî oldukları 
fethiye-i pesendîde âsârdır ki teberrüken ve teyemmünen bu mecelleye ay-
nen nakledilmiştir.

Bismillâhirrahmânirrahîm. 26   Çün müfettih-i 
ebvâb-ı fevz ü nusret ve mürettib-i esbâb-ı tevfîk-nisâb-ı gâlibiyet teâlâ 
şânühû ve tevâlâ birruhû ve ihsânühû mefâtîh-i çîre-destî-i hikmet-i 
bâhire ve mekâlîd-i i‘câz-kârî-i kuvvet-i kâhiresiyle reşk-i ehrâm-ı kûh-
bünyân olan bir tılsım-ı üstüvâr bend-i düşvâr-küşâdın feth u teshîrini 
murâd eyledikde ibtidâ ilel ü esbâbını îcâd ve mebâdî vü mukaddimâtın 
tehyie ve i‘dâd eylemek muktezâ-yı feyz-i âdî ve müfâd-ı imkân-ı 
isti‘dâdı olup ve bundan kat‘-ı nazar azâyim-i umûr ve azâyim-i erbâb-ı 
baht ü dühûrda ser-zede-i sâha-i zuhûr ve zebân-zed-i yerâ‘a-i nutk u 
şuûr olan bazı evzâ‘ u hâlât ve tabîrât u kelimâttan alâ-tarîkı’t-tefe’’ül 
keyfiyet mâl-i rûz-gâr ve çigûnegî-i encâm-ı hâl u kâra istidlâl olunagel-
diği sübût-yâfte-i cerîde-i iştihâr olmakla mukaddemâ 1130 tarihinde 
maslahat-ı vakt ü hâle nazaran Devlet-i Aliyye-i ebediyyü’l-istimrâr ile 
Nemçelü beyninde münâvele ve mu‘âtât olunan şerbet-i musâlaha-i nâ-
güvâr ve sülâf-ı nâ-sâf müsâleme-i zarûriyyü’l-ihtiyarın heyûlâ-yı akd ü 
temhîdine mest-i rahîk-ı irfân merhûm Vehbî-i mu‘ciz-beyân sûret-ârâ-i 
hüsn-i tabir olarak şîrâze-bend-i tahrîr olunduğu Risâle-i Sulhiyyesinde 
humâr-ı neşve-i kaderden ârız olan keder ve derd-i serin şimdilik idâre-i 
câm-ı musâlaha ile def ‘ine tedbîr ve neş’e-i serşâr-ı sahbâ-yı intisârı asr-ı 
âhare tehir eylemek evlâ-ter görüldü diye rîhte-i piyâle-i tasrîh ettiği 
edâ-yı dil-pezîri ber-vech-i âti hulasa-i vekâyii icmâl olunan fütûhât-ı 
celîle-i Hüdâ-dâd ve bi-tahsîs teshîr-i mahtûbe-i asîrü’l-misâl Belgrat’a 
yarâ‘a-i istîhâl ve hayru’l-fâl ittihaz olunmuş idi. Binâen alâ-mâ-sebak 
bundan akdem ve esbak saltanat-ı seniyye-i dâimü’l-karâr ile müşey-
yed ve üstüvâr olan bârû-yı musâlaha-i mü’eyyedede hacle-nişîn-i asayiş 
ve püster-ârâ-yı ârâmiş olan çariçe-i ahd-i küsil-i bedmeneş ve âvîhte-i 
küngüre-i aktâr ü âfâk olan sitâre-i mürz-güştâr-ı mîsâk u vifâkı perde-i 
mâ-verâ-nümâ-yı şerm ü hayâsı gibi çâk-hurde pençe-i gadr ü şikâk edip 
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vâdî-i ganc ü dellâl-i [s.328] gaddârâneden ızhâr-ı şîve-i ceng ü cidâle 
ibtidâr ve müttefik-i nîk-hâh ve muvafık-ı muhâlif iştibâhı olan Çasar-ı 
bed-tebârdan istimdâd ve istinsar ve ol dahi kâh tasfiye ve ıslah-ı mâ-beyn 
ve kâh tahrîk-i mevâd-ı şûr u şeyn ile zâhiren zu‘munca ızhâr-ı sûret-i 
merdî ve reculiyyete sarf-ı makderet ve fi’l-hakîka bu âvân-ı meymenet-
iktirânda cilve-i vukû‘ ve zuhûruna irâde-i ezeliye-i Rabb-i gayûr taalluk 
eden teshîr-i darü’l-cihâd Belgrad’a gûyâ i‘dâd-ı esbab-ı sühûlet zım-
nında  teşhîd-i husam-ı husûmet ve memâlik-i 
mahrûsetü’l-mesâlik-i İslâmiyyeye   itâle-i ikdâm-ı 
cesâret etmiş idi. Menkabet-i müstevcibü’l-fahr ve’l-i‘tiyâd yani kerîme-i 
27   ser-nâme-i menşûr-ı maâlî-nüşûr-ı 
hilâfet ve pîrâye-i nigîn-i şehâmet rehîn-i saltanatı olan melce-i efâhim-i 
ekâsire-i zamân melâz-ı e‘âzım-ı kayâsıra-i devran muattar-ı kavâim-i 
şer‘-i kavîm müşeyyed-i deâyim-i serîr-i din müstedîm-i gurre-i nâsıye-i 
millet-i beyzâ sabâhat-i cebhe-i şerâat-ı garrâ nûr-ı dîde-i bînâyî nîrû-
yı bâzû-yı tüvânâyî-i küberâî dest-i zafer u nusret-i rûşenâyî çeşm-i feth 
u fırsat ber-güzîde-i dâver-i âsuman ü zemîn hâkim-i mutlakü’l-ınân 
vüs‘at-âbâd-i ma’ u tîn sehâb-ı gevher-bâr-i himmet mevce-i kûh-endâm-ı 
zehhâr-ı hamiyyet şehîr-i şahîn-i evc-pervaz-ı hasm-endâzî sadâ-yı kûs-i 
bülend-âvâz-ı ser-efrâzî şa‘şa‘a-i hurşîd-i cihan-güşâyî pertev-i mahçe-i 
râyet-i mülk-ârâyî cevher-i şemşîr-i âlem-gîr-i şecâ‘at gevher-i iklîl-i 
mihr-tenvîr-i sarâmet-i hulâsa-i dûdman-ı saltanat-ı gîtî-sitânî nekâve-i 
hânedân-ı erkân-ı Osmânî 
Nazm Fahr-i şâhân-ı Cem-şükûh-ı zamân

Mültecâ-yı gürûh-ı Dârâ-rân
Hâmî-i havze-i müslümânî
Mâhî-i zulm ü nâ-be-fermânî
Hâdim-i hâk-i hıtta-i Haremeyn
Karn-ı gerdûn-ı tüvân-ı Zilkarneyn

Nesr: Ve hüve’s-Sultân ibnü’s-Sultân ve’l-hâkân ibnü’l-hâkân es-
Sultânü’l-gâzi Mahmûd Hân ibnü’s-Sultân Mustafa Hân edâmallahü 
devletehû memdûdü’z-zılâli ale’l-hâss ve’l-âmm mansûru’l-ketâyib 
muzafferu’l-a‘lâm ve ebbede saltanatehû medîhân lehü’l-fütûhu ve’l-beşâir 
ve müdebbiru alâ-a‘dâihî es’ü’d-devâir lâ-zâle ismühu’s-sâmî hilyetü’l-
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menâbir ve zînetü’l-menâşir ve gurretü nevâsî’d-derâhim ve’d-denânîr fî-
ehnâ îşin ve eymen kâle ve evfâ ceyşin ve ahsen-i hâl mâ-leme‘a hüsâmü’l-
burûk min-kurâbi’l-ğamâm vakterabe samsâmü’l-eşi‘ati fî rikâbi’z-zalâm 
hazretlerinin cüz’-i a‘zam terkîb-i tînet-i aliyye-i husrevâne ve hamîr-i 
mâye-i fıtrat-seniyye-i şâhâneleri olan şîme-i kerîme-i gayret ü hamiy-
yet ve şenşene-i kadîme-i satvet ve sarâmetleri muktezasınca Moskova 
hudûdlarında mevcut cünûd-ı nâ-ma‘duddan başka Nemçe serhadleri-
ne mutâhim ve musâkıb ve mülâsık ve mütekarib olan tuhûm ve sugûr 
ve hudûd ve sınırda dahi taraf taraf tertîb-i ketâyib ü asâkir ve sû-be-sû 
teşyîb-i mühimmat ve zehâir ile cell-i himem-i şâhâneleri ahz-i intikam-ı 
düşmen-i gaddâra masrûf yani inân-ı yekrân-ı salâbet-i gayûrâneleri def ‘-i 
mekîdet-i düşmen-i hâinden her ne cânibe tesyîr-i leşker ve hangi sem-
te techîz-i tabur-ı asker olundu ise hâmiyân-ı humâ-yı din olan nebred-
âyinin rânde-i dûrbâş-ı tîr ü şemşîr ve dermânde-i zahm-ı can-hıraş kahr ü 
tedmîrleri olmakla Casar-ı na-bekârın sû-i a‘mali pîçîde-i pây-i emeli ve ma 
sadak hâli  olmuş idi. “28  
Nazm

نكارندۀ اين همايون اثر 
بنقل حكايت چنين كردسر

Nesr: Gülçe-i nûr-bahte-i vekâyi-ı ahvâl bu vechile sebk-i kâlıb-ı  icmal 
kılınır ki hâlâ fass-ı nigin-i sadâret ve hâtem-i yemîn-i mülk ü devlet olup 
ol eyyâm-ı fîrûzi-encâmda rütbe-i vâlâ-yı seraskerî ile Vidin câniblerinde 
alem-efrâz-ı imtiyâz ve menkabe-i hoş-fersâ-yı şehâmet-küsterî ile aktâr-ı 
diyâr-ı küffâra velvele-endâz olan vezîr-i âsaf-nazîr müşîr-i müşterî-tedbîr 
hamîr-i [s.329] mâye-i rüşd ü kiyâset iksîr-i terkîb-i fehm ü firâset vâkıf-ı 
dekâyık-ı umûr ârif-i serâyir-i cumhûr-ı bârîk-bin dûr-endîş-i hamiyet-
âyîn ve gayret-kîş-i hâiz-i hasâil-i hamîde fâiz-i şemâil-i ber-güzîde şâhîn-i 
terâzi-yi adâlet kutb-ı dâire-i istikâmet ahter-i berdelî ve hamaset-i gevher-i 
dürc-i kâmilî ve semâhat-i muhît-i merkez-i câh ü celâl müceddid-i cihan-ı 
mecd ü ikbâl sefîne-i merâhim ü eşfâk defîne-i mahâsin-i ahlâk fâris-i 
hilye-i şecâat hâris-i hıtta-i şehâmet nûr-i hadeka-i sadâret-i uzmâ nevr-i 
hadîka-i vekâlet-i kübrâ mecma‘-ı nevâl-i kerem menba‘-ı eyâdî vü ni‘am 
hayır-hâh-ı veliyy-i nimet hamiyyet-keş-i dîn ü devlet hakk-gûy ve râst-
girdar hûb-rûy ve hoş-güftâr semiyy-i hayru’l-verâ a‘nî bihî sadru’s-sudûr 
el-Hac Mehmed Paşa etâlallâhü bekâhü fî-sadrihî ve sânehü ammâ şânühû 
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fî-şânihî ve kadrihî mâ-dâre’l-müşterî fî-medâri’t-tedvîr li’t-tedbîr ve mâ-
sâre’l-misl fî-mehâsini’l-emîr ve meâsirü’l-vezîr hazretlerinin düşman-ı 
peymân-şiken ile ibtidâ-yı vukû-ı ceng ü hısâmdan in‘ikâd-ı musâlaha-i 
müsâlemet-encâma dek alem-i meydân-ı zuhûr olan cünbüş-i dilîrâne 
ve dest-berd-i haydarâneleri sebt-i sahâif-i âsâr ve nakş-ı kitâbe-i iştihâr 
olmakla eğerçi vâreste-i kayd ü tariftir. Lâkin bu mücmele-i muhtasara-
nın hâvî olduğu fütûhât ve vesâil-i sulh u musâfât bazen bizzat ve bazen 
bi’l-vesâyit ve’l-hâsıl bilcümle müşârun-ileyhin semere-i hulûs-ı taviyyet 
ve netîce-i hüsn-i sa‘y ü himmetleri olmak hasebiyle vâsıtatü’l-akd itibâr 
olan meâsir-i celîlelerinden bir miktarı mukaddime-i sahîfe-i sutûr kılın-
mıştır. Ez-ân cümle bast-ı cenâh-ı harâset üzre oldukları Vidin kalesinin 
nez‘ u teshîri kasdıyla alem-efrâz-ı kîn olan mahâzîl-i müşrikînin mehce-i 
râyet-i nahvetlerin pençe-i âhen-tâb-ı himmetleriyle evvelâ müşârun-ileyh 
hazretleri nigûnsâr ve pest ve düşman-ı dînin vehle-i ûlâda tılsım-ı mekîdet 
ve mazarratların azîmet-i ehrimen-güdaz-ı celâdetleriyle âtıl ve şikest et-
meleriyle 29   mısdâkına mâ-sadak ve düşman-ı haybet-intimâ 
tarafından bade’l-istîlâ kale-i Niş’in dahi istirdâd ve istisfâsına bedreka-i 
himmet ü hamiyyetleri rehnümâ olmakla fâtih-i Niş ve Belgrat elkâbına 
ahrâ ve elyak olduklarından mâadâ kulle-i habâl feth u teshîrine resâyî-i 
kemend-i evhâm muhâl ve bârû-yı arzu-yı istihlasa itâre-i hamame-i ta-
savvur meslûbü’l-ihtimâl olup inâyet-i Cenab-ı müsehhilü’s-sı‘âb ile 1151 
senesinde keşîde-i âgûş-ı teshîr ve müstezâd-ı manzûme-i memâlik-i 
şehriyâr-ı kişver-gîr kılınan Ada-i kebîr kalesinin bilcümle etrâf ü enhâ 
ve isfa‘ ve ircâsını hâr-ı dâmengîr-i küffârdan re’s-i şemşîr-i şu‘le-tesîr gay-
retleriyle tasfiye ve tathîre bezl-i mâ-hasal-ı iktidâr ve sâl-i ferhunde-fâl 
fethinde ordû-yı hümâyûn havalî-i Fethu’l-islâm’a saye-endâz-ı iğtinâm ve 
intisâr olmazdan mukaddem be-unvân-ı seraskerî kale-i merkûmenin hasr 
ü tazyîkine ibtidâr buyurmalarıyla bu ukde-i düşvâru’l-hilâlin sühûlet ve 
küşâyişine bâdî ve hemen kale-i merkûmenin feth ü küşâdına dahi bunların 
idâre-i miftâh-ı sa‘y ü gûşişleri sebeb-i âdî olduğu ma‘lûm-ı dakîka-dânân-ı 
umûr ve belki müsellem-i kâffe-i cumhûrdur. Avn ü inayet-i fettâh-ı bî-çün 
ve kuvvet-i baht-ı hümâyûn-ı şehriyâr-ı rub‘-ı meskûn ile ol sene-i müte-
yemminede kesb ü ihraz olunan fevayid-i feth u nusret ve merâbih-i fevz ü 
gâlibiyet için masrûf-ı eyâdî-i vüs‘-i iktidâr olan nakdîne-i mesâî-i bî-hasr 
u şümâr hâcegiyân-ı Bender mesûbâtı sene-i merkûme zarfında dad ü sited 

29 Fazilet önce gelenindir.
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bâzâr-ı kâr ü zârdan tehî sâz-ı hemyân-ı cümbüş ü kudret etmekle bir müd-
det tahsîl-i re’sü’l-mâl-i istirâhat ve cem‘-i sermâye-i kuvvet ü miknet zım-
nında miyan-ı tâk-şüde-i tâkatlerinden hall-i nitâk-ı hareket ve ebdân-ı bî-
tâb u tüvânlarından selb-i cevşen-i mücâhedet ile tarz-ı me’lûf-ı eslaf üzere 
meştalarında pehlû-zede-i pister-i asayiş ve ser-nihâde-i bâliş-i ârâmiş ol-
mak lâzime-i metâ‘ib-i sâbıka ve mukaddime-i meârib-i lâhika iken serdâr-ı 
hamiyet-şiâr olan müşârun-ileyh hazretlerinin merkûz-ı tînet-i şecâat ve 
hamâsetleri olan seciyye-i merdî ve mürüvvetleri muktezâsınca çend rûz 
istirâhat için fevt-i azizü’l-menâl fırsata himmet-i meâlî-menkabetleri ruh-
sat ve tecviz buyurmayıp 
Beyt [s.330] 

كتب الحرب و القتال علينا
و على المحسنات خبر الذيول

Nesr: müeddası pîş-nihâd-ı azîmet ve mânend-i haşerât ve hevâm-ı 
harîde-i sûrâh-ı ihtivâ vü ârâm olan gürûh-ı mekîdet-pejûh-ı müşrikînin 
asayiş-gede-i hubset-âgînleri berhemzede-i kahr ü dimâr ve ferahnâ-yı ci-
hanı serv-i dîdelerine tek ü târ etmekle şedd-i ziber-teng-i himmet ve taraf 
taraf tesyîr-i ketayib ve serâyâya mübâderet buyurmalarıyla ol zemistân-ı 
fevr-iktirânda dahi Belgrad ve Tımaşvar havâlîlerine dek hass-tînetân-ı 
küffârın dûçâr oldukları tûde-i cemiyetlerini sûhte-i bârika-i şimşîr ve 
süpürde-i seylâb-ı tedmîr ederek şîrâze-i nizâm-ı sâmânları karînü’l-hilâl-i 
inhizâm ve bünyân-ı tâb ü tüvânları kemâ-yenbağî rehin-i rahne vü insilâm 
olmakla bu keyfiyet-i pür-dehşetin sene-i merkûme baharında müteheyyi 
oldukları cünbüş ü hareketleri dahi îras-ı vehn ü fütûr ettiği meşhûd u 
mâ-mestûr idi. Müşârun-ileyh hazretlerinin güzerân-ı serhadd-i takdîr ü 
bîrûn kalem-rev-i tahrîr ü tabir olan envâr-ı me’âsir-i müstevcibü’l-
mefâhirleri rûz-be-rûz cilve-ger-i pehnâ-yı iştihâr ve pertev-efken-i derîçe-i 
mesâmi‘-i sıgâr ü kibâr olarak mertebe-i istîhâl ve derece-i isti‘dâdları 
şehenşâh-ı dekâyık-şi‘âr hazretlerinin dahi bi’l-istimâ‘ sahîfe-i karîha-i tab‘-ı 
nakkâdlarında resîde-i gâyet-i irtifâ‘ olmakla mühr-i dırahşende-i burc-ı 
devlet ü saâdet olan mühr-i sadâret ve nigîn-i istiklâl-ı hâssıyet-i vekâletlerin 
cânib-i müşârun-ileyhe irsâl ve ihsân ile matla‘-i girîbân-ı istîhâllerin tâbân 
ve dırahşân buyurduktan sonra Âsitâne-i saâdet-âşiyâneden livâ-yı hazret-i 
fahrü’l-verâ aleyhi esne’t-tehâyâ sâyesinde müsta‘idd-i hurûc ve hareket ve 
müteheyyi’-i teveccüh ü azîmet olan ordû-yı hümâyûn-ı nusret-makrûn ve 
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sadrazam-ı müşârun-ileyh hazretlerine Edirne sahrâsında îsâl ve teslîm 
olunmak bâbında şeref-bahş-ı sudûr olan fermân-ı serî‘u’l-cereyân-ı 
hüsrevânîleri ile bu hidmet-i bâhirü’l-menkabete rikâb-ı hümâyûn kayma-
kamı vezîr-i mükerrem saâdetlü Ahmed Paşa hazretleri memur ve tayin ve 
çend rûz rü’yet-i umur-ı kaymakamî için kaptân-ı derya izzetlü Süleymân 
Paşa hazretleri müşârun-ileyhe câ-nişîn buyrulmakla ordû-yı hümâyûn 
taraf-ı Âsitâne’den ve sadrazam hazretleri dahi cânib-i Vidin’den hırâm ü 
ihtizâz ile ser-levha-i tekâvîm-i a‘vâm olan 1152 senesi Muharremü’l-
harâmının sekizinci günü kazâ-yı nüzhet-efzâ-yı Edirne’ye sâye-endâz-ı 
iclâl ve bârgâh-ı efrâz-ı mecd ü ikbâl olup rû-mâl-i alem-i fahr-ı âlem 
salla’llâhü aleyhi ve sellem ile ihrâz-ı dest-mâye-i müfâharet ve mübâhât ve 
bi’l-cümle erbâb-ı dîvân ve ricâl ü zâbitân ile icrâ-yı merâsim-i mülâkât 
buyurup badehü birkaç eyyâm dahi muasker-i kadîm-i nusret-irtisâm olan 
pîşgâh-ı sarây-ı hümâyûnda darb-ı hıyâm-ı ârâm ve ondan dahi Sofya 
sahrâsına rekz-i a‘lâm olunup kırk gün meks ü karar ile eyyâm-ı çayır anda 
imrâr ve badehü sahrâ-yı Niş muhayyem-i ordû-yı zafer-kîş olmuş idi. 
Çend rûz tekmîl-i idde vü itâd ve tehyie-i zâd ü zevâd-ı ecnâd olunduktan 
sonra kasd-ı cânib-i Belgrad olunup delâlet-i inâyet-i Rabb-i mecd ve 
rehnümûnî-i ikbâl-i şehriyâr-ı bâhirü’t-te’yîd ile şehr-i merkûmun on üçün-
cü günü sahrâ-yı Semendire muhayyem-i ordû-yı islâm ve girân-reftâr ve 
sebük-girdâr olan kebîr topların ve bazı edevât-ı batî’ü’l-harekâtın 
vusûllerine intizâren birgün mahall-i merkûmda meks ü ârâm esnâsında 
küffâr-ı hizlân-şi‘âr arz-ı kâlâ-yı kuvvet ü iktidâr ve neşr-i sevâd-ı nahvet ü 
iğtirâr ile 30  işâresini alâ-zu‘mihim bedreka-i azîmet-i 
münticü’l-hezîmet etmek zımnında gürûh-ı küffâra nazaran tengnâ-yı 
dûzahdan nümûdâr ve cânib-i islâma nisbeten pehnâ-yı ferah-sarây-ı bi-
hiştten safâ-zâr olan Hisârcık sahrâsına iki buçuk saat karîb bir mahalde 
tertîb-i tabur ve cem‘ ü telfîk-i şerr ü şûr ettikleri mukaddime-i leşker-un-
vanı ve cünûd-ı müslimînin nuhbe ve şece‘ânı ile çend rûz mukaddem cisr-i 
Moravya’dan ileri tesyîr olunan vezîr-i celâdet-semîr Rumeli vâlîsi izzetlü 
Ali Paşa hazretleri tarafından i‘lâm ve ihbâr olunup çünkü tabur-ı 
makhûrun bu gûne cünbüş-i fuzûlâne ve nümâyiş-i mağrûrânesinden gûyâ 
asâkir-i [s.331] nusret-meâsiri istikbâl dâ‘iye-i fâsidesinde oldukları müte-
beyyin ve zâhir olmaktan nâşî Semendire sahrâsında vâki yevm-i ârâmın 
akşamı ki leyle-i celâ-yı fevz ü iğtinâmdır li-ecli’l-ihtiyât dergâh-ı muallâ 

30 Kim bir işe girişirse iş ona kolaylaşır.
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yeniçerileri ocağa kable’l-ışâ’ sahrâ-yı merkûma tahrîk ve isrâ olunmakla 
serdâr-ı zafer-kâr hazretlerinin sahrâ-yı merkûmeden nehzat ve hareketle-
ri vakt-i mu‘tâd olan hengâm-ı bâmdâda tevakkuf olunmak lâzım iken 
mücellâ-yı envâr-ı füyûzât olan zihn-i melekût-âşinâlarına sünûh eden 
ilhâm-ı rabbânî ve tenbîh-i âsumânî iktizâsınca mânend-i mihr eşi‘a-i 
sipâh-ilmâ‘ hareketlerin zuhûr-ı tebâşîr-i subha te’hîr etmeksizin mâh-ı 
şebgîr ve zalâm-sûz gibi nısfü’l-leylde tahrîk-i a‘lâm-ı gîtî-fîrûz buyurup 
tahmînen muntasıf-ı tarîkı güzerân olduklarında gürûh-ı hizlân-pejûh-ı 
küffâr dahi yevm-i merkûmdan bir gün evvel makarr-ı taburları olan ma-
halden hareket ve Hisârcık cânibine tevcîh-i veche-i haybet idüp na‘l-i 
vârûn mekr ü hadî‘at ile Rumeli vâlîsi müşârun-ileyhin maiyyetinde mev-
cut cünûd-ı hamiyyet-nümûdun ordularına isâre-i gubâr-ı şebihûn içün 
piyâde ve süvârî intihâb ettikleri otuz bin miktarı eşrâr ile gurre-i nâsıye-i 
fevz ü nusret olan ibtidâ-yı fecrde ale’l-gafle üzerlerine hücûm ve iktihâm 
ve nâire-i zûd-sûz-ı ceng ü peygârı zâtü’d-dırâm etmeleriyle nehengân-ı 
hûn-âşâm-ı islâm dahi isâle-i zehrâbe-i şemşîr ve emtâr-ı katarât-ı hadeng 
ü tîrle meydân-ı vegâyı bahr-ı teyyâr ve ser-i bî-sâmân-ı küffârı habâb-ı 
zehhâr-ı kahr ü dimâr etmekle derkâr oldukları bâkûre-i hadâyık-ı fevz ü 
nusret olan kelle-i nev-bürîde-i eşrâr ile inhâ ve ihbâr olundukta tefsîde-
lebân-ı tâb-ı vegâya ifâza-i zülâl-i iânet ve izâka-i şarâb-ı hoşgüvâr-ı tâb ü 
tâkat kasdıyla tahrîk-i mehmîz-i tîz-ender-tîz müsâraat ve bilâ-tereddüd ü 
tevakkuf hemen neberdgâha neşr-i şukka-i celâdet olunup ber-minvâl-i 
muharrer kenâr-ı muhayyem-i İslâmdan tard ü teb‘îd olunan düşmen-i anîd 
kasaba-i Hisârcık’a çeyrek saat ba‘îd mahalde müttecir ve mütemekkin olan 
asıl tabur ve metrislerine tahassun ve iltihâk ve mütecellidâne reftâr ile 
iş‘âl-i nâire-i harb ü kıtâle teşmîr-i sâk ü fâk ettiklerinden mâadâ cüyûş-ı 
deryâ-hurûş olup mânend-i rûdce-i teng-mecrâ olan cedvel-i tarîkın bahr-ı 
tavîl Tuna sâlihine peyveste olduğu mahalde nümûne-i neheng-i merd-hâr 
ve ejder-i jülide-peyker-i âteş-bâr altmış pâre top çeker beş kıta kalyon-ı 
kûh-endâmları lenger-endâz-ı ârâm olup peyderpey ilkâ-yı top ve icrâ-yı 
levâzım-ı sitîz ve âşûb ile mürûr-ı leşker-i mansûr seng-i râh olmak 
dâiyesinde eğerçi kusûr etmemişler idi. Lâkin bu tertîbleri seylâb-ı tünd-
hîz-i takdîre hâr u hass ve tedbîrden ittihâz ve sedd ü siper misillü bî-fâide 
vü te’sîr olmakla pür-dilân-ı İslâma rehzen-i mürûr u ubûr olmak değil 
vakfe-i nîm-lahza-i tereddüd ve te’emmüle dahi imâle-i çeşm-i iltifât ettir-
meyip hırâm-ı lâübâliyâne reftâr-ı bî-bâkâne ile mesâfeyi peymûde-i 
hatavât-ı celâdet edip mahall-i marekeye takarrüb olundukta ber-vech-i 
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sâbık kable’l-aşâ Semendire’den takdîm ve isrâ olunup ilerde bulunan 
zümre-i Bektâşiyân dilâverleri taraf taraf ve sû-be-sû ve saf-be-saf ve gû-be-
gû metrislere ta‘biye ve temkîn ve kafaları fersânü’l-hayl hilye-i hîcâ ile 
tesdîd ü tahsîn ve cümleye kuvvetü’z-zahr-ı celâdet ve müstevcib-i dest-
mâye-i fevz ü nusret olan livâ-yı mehâbet-iltivâ-yı hazret-i sultân-ı risâlet 
aleyhi ekmelü’t-tahiyyete dahi verâ-yı cünûd-ı muvahhidînden mânend-i 
ankâ-yı hümâyûn-bâl-i saâdet medd-i sâye-i şehîr-i şehâmet etmek üzre 
meydân-ı ma‘rekeye top menzili miktarı bir mahall-i mütekârib ve müşer-
refe takrîb ve zor-âzmâyân-ı pehnâ-yı neberd ü âhen-hâyân-ı arsa-i nâverd 
olan cünûd-ı hamiyyet-i hod-İslâm envâ‘-ı nevâziş ü in‘âm ile tahrîs ü tergîb 
olunup bu resm-i tertîb ve bu üslûb-ı dil-firîb üzre bahr-ı tûfân-hurûş ü 
vegâ şûr-âmîz ve heyecân-âşûb ceng ü sitîz-reşk-i hengâme-i rüstâhîz olup 
berîk ü leme‘ân nîze vü şemşîr-i külâl-âver dîde-i hurşîd ve sadâ-yı âvâ-yı 
kûs-ı nakîr evtâr-ı küsil-i ceng ve nâhîde-kâlâ-yı girânbahâ-yı hayâta ecel-i 
çâlâk dev-i kazâ-simsâr [s.332] ve miyân-ı cân ü ten ve tîr ü cevşende resm-i 
firâk ü visâl derkâr gird-i bâlâ-hîz-i ma‘reke sürme-i dîde-i keyvân ve âb-ı 
ser-çeşme-i hayât berbâd-dâde-i tîğ ü sinân küştegân-ı merdân-ı meydâna 
çeşm-i halkâ-yı zırh-ı hûn-feşân ve nây-ı zerrîn ve rûyîne hum-ı sîne-kûb u 
nâlân olduğu hâlde on yedi saat nücûmu tarafeynden isâre-i kısâm-ı harb 
ü ceng ve inâre-i şerâre-i top u tüfeng ile mânend-i kûh-sütûh-ı pâ-bercâ-yı 
tecellüd ve ıztıbâr olan gürûh-ı haybet-püjûh-ı küffârı serhadd-i hayât ve 
zindegânîden dûr u mehcûr ve kuvvetü’z-zahr-ı emânîleri şîşe-i âr u 
nâmûsları gibi şikest ü meksûr etmekte bir gûne sarf-ı makdûr ve bir vec-
hile ızhâr-ı tüvânâyî ve zor etmişlerdir ki zâl-i sipihr-i bî-karâr ba’d-ezîn 
zikr-i Rüstem ü İsfendiyâr’dan hacl ü şermsâr ve mirrîh-i hûn-âşâm firâz-ı 
hisâr-ı fîrûze-bâmdan engüşt-hâ-yı tahsîn ü zinhâr olmuştur. 
Beyt  

beyt-i meşhûrunun mazmûnu ol rûz-ı müşrik-sûzda hüveydâ yani terâküm-i 
gerd-i hîcâdan cevv-i havâda bir semâ-i gaymâ dahi peydâ olup geşt-zâr-ı 
zindegânî-i küffâr ne rütbede âfet-zede-i tegreg-i kahr ü bevâr ve sûhte-i 
şemşîr-i sâ‘ika-girdâr olduğuna tayin ve cidd ü miktarda 
Beyt  

31

31 Vadilerde, kuru kafalardan tepeler ve kandan seller oluştu
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mazmûnu ile iktifâya karar verilmiştir. El-kıssa bi-tûlihâ terkîb ve tertîbi alt-
mış binden ibâret olan tabur-ı makhûrlarının sülüsü miktarı kahren ve isren 
resîde-i kahr ü dimâr ve bakiyyetü’s-süyûfları dahi mânend-i nebâtü’n-na‘ş 
perâkende ve târumâr olmakta bî-ihtiyar olup şeb-i işret ve fevz ü nusret olan 
Çarşamba gecesinin yedinci saatinde on yedi saat-i nücûmu vürûduna dek 
zebûn-ı keşmekeş-i kahr ü hizlân ve cân-ber-dehân ve kârd-ber-üstuhvân 
hareket-i mezbûhiyeye sarf-ı tâb ü tüvân edip sipihr-i nîlî-fâm bâm-ı fushat-
sarây-ı gabrâya perde-i siyeh-târ-ı şâmî âvîhte eyledikte üftân ü hîzân ve 
münkesir ü perîşân Belgrad pîşgâhına zu‘mlarınca melce’ ve mütehassan 
ittihâz ettikleri hendeklerine cân atmak dâiyesiyle pey-i siper-i vâdi-i hizy 
ü hizlân olmuşlardır. 32   

Saf-ârâ-yı fezâ-yı takrîr olunduğu üzre nesîm-i dilkeş-hübûb-ı fevz ü 
zafer sahrâ-yı merkûmu hâşâk-i cevr-i işrâkden musaffâ ve mutahhar ey-
ledikten sonra kasaba-i merkûme civârında darb-ı hıyâm olunan mahalle 
sahrâ-yı imâle-i licâm ve def-i a‘yâ ve tedbîr-i tedâvî cerhi için iki gün ferş-i 
kaliçe-i ârâm ve gürûh-ı dilâverân ve zahmdârân ve rü’esâ ve zâbitâna îfâ-yı 
levâzım-ı in‘âm ü ikrâmdan sonra mâh-ı merkûmun on sekizinci gün sahrâ-
yı merkûmdan fekk-i tınâb-ı ikâmet ve teshîr-i mahtûbe-i Belgrad’a teşhîz-i 
mahâlib-i sahtgîr-i himmet olunup deryâ-yı kûh-fersâ-yı cünûd-ı mehâbet-
nümûdun emvâc-ı pîş-resi sâlifü’z-zikr hendekler kenarına müte‘âkibü’l-
vürûd oldukça leşker-i küffârın bünyân-ı sebât ü karârları mânend-i habâb 
ve nakş-ı serâb sûret-i fenâ ve keyfiyyet-i havaya inkılâb göstermekle 
Beyt  

müfâdını pîş-nihâd ederek dâhil-i me’men-i sur-ı Belgrad olmuşlar iken 
hey’ât-ı hezîmet-zedelerine anda dahi tesebbüt ve istikrârda karar vere-
meyip muhâfaza-i kale için kadr-i kifâye piyâde ve süvarî ifrâz ü ibkâ ve 
bakiyye-i gürûh-ı a‘dâ sergerde-i gurûr u iştihârları olan Vals nâm ceneral-i 
bed-kirdâr ile nehr-i Tuna üzerine memdûd iki kıta cisr-i mecerre-
nümûdlarından karşı Pançova yakasına mürûra ibtidâr etmişler idi. Ez-în 
cânib-i serdâr-ı zafer-şiâr hazretleri kemâl-i übbehet ve şükûh ve asâkir-i 
fevc-â-fevc gürûh-â-gürûh ile havâlî-i hanâdiki pâ-mâl-i emvâc-ı sufûf ve 
mücellâ-yı eşia-i esinne vü süyûf buyurduklarında fezâ-yı sahrâ hâr ü hass-ı 
vücûd-ı a‘dâdan rüfte vü musaffâ ve levâzım-ı ü esbâb-ı muhâsara mevcut 
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ve müheyyâ bulunmakla ol şeb-i pür-tarab [s.333] ve Şeniçe sahrâsında 
beytûtet ve tertîb-i edevât-ı hasr ü tazyîka mübâderet olunmakla taraf ta-
raf sudan suya yani nehr-i Tuna’dan Sava’ya varınca metrisler hafr ü i‘dâd 
ve mahal-be-mahal müteaddid tabyalar ile kale-kûb ve ra‘d-âşûb toplar ve 
sâika-nümûd ve fezâ-şü’ûn humbara ve havanları vaz‘ ü îcâd olunduktan 
sonra reşk-i rûyun diz-ber-zemîn olan ol hısn-ı metîn-i hirmân-esâs ve ol 
kale-i rasîni âsumân memâs ki irtifâ‘-ı burûc-ı mümteni‘u’l-urûcu hîre-sâz-ı 
dîde-i nuzzâra kiyân ü inhifâz hanâdik-ı amîku’l-fevri muhayyir-i ukûl-i 
dûrbînândır. Ser-i ber-efrâhte-i evc-i münâat ve pâ-füsürde-i merkez-i 
hasânet olup eşkâl-i müsellese üzre mebnî ve envâ‘-ı dekâyık-ı harbiye-
yi muhtevî her kule-i kâf-nümâ ve her tabya-i kûh-sîması eğerçi hey’et-i 
türâbiyede müterâ’î lâkin aksâm-ı bedî‘-i âteşbâzî ve esnâf-ı sanâyi‘-i ra‘‘âde-
endâzî ile müsellese-i nâriye-i sipihr-i devvâra dâğ-zen-i sîne-i iştihâr idüği 
fenn-i âşinâyân-ı sturlab-ı kâr-zâra zâhir ü âşikârdır. Mankal-ı pür-âteşvâr 
muhâsarasına ibtidâr ve şeb ü rûz a‘mâl-i edevât-ı mukâraa vü müşâcereye 
teşmîr-i bazû-yı iktidâr olunup bu taraftan gâh gülle-i top-ı ra‘d-âvâz ve gâh 
dâne-i humbara-i sâika-endâz der ü dîvâr-ı hisâr ve kulel ve burûc-ı menâat-
medârı sûrâh-ber-sûrâh etmekle hem-nefes-i gırbâl-ı hâk ve mânend-i 
girîbân-ı sabr-ı uşşâk çâk çâk ve’l-hâsıl darb-ı bî-usûl-i peyderpeyden gird-i 
hafîz-bünyân peyveste-i evc-i keyvân ve rîze-seng-i perrân-ı tanîn-endâz-ı 
tâs-ı âsumân olup ve bir cânibden dahi 33  nazm-ı 
i‘câz-terkîbi lâmia-senc-i tahliye ve teslîm-i kalede mürâât-ı merâsim-endâz 
ve terhîb ve îfâ-yı levâzım-ı istimâlet ve tergîb ile ol kör-dilân tarîk-ı hidâye 
semt-i necât ü selâmet delâlet ve irâet olunmakta idi. Ber-vech-i sâbık karşı 
Pançova cânibine geçen bakiyye-i tabur-ı meksûr dahi cânib-i mezbûr se-
raskeri maiyyetinde olan hizebrân-ı hîcânın ser-tîzî-i hücûm u iktihâmların 
âzmûn ve imtihândan sonra Varadin taraflarına doğru pey-i siper-i vâdî-i 
gürîz ve bu hilâlde Bosna cânibi seraskeri vezîr-i dilîr sadr-ı esbak Ali 
Paşa hazretlerinin yirmi bin miktarı Bosna dilâverleri ve neyistân-ı vegâ 
şîr-i nerleri ile bed’-i zuhûrları kulûb-ı hâfika-i a‘dâya ru‘b-engîz olmakla 
fîmâ-ba‘d düşmen-i dînin ne taburlarında imdâd-ı kaleye yârâ vü miknet 
ve ne mahsûrlarında tahammül ü ıstıbâra tâb ü tâkat olmakla bir müddet 
dahi verâ-yı dîvâr-ı inâd ü ısrâra tevârî ettikleri sûrette fîma-ba‘d nişânda 
dest-i nedâmetleri olacak i‘lâm ü istîmanları pîrâye-i bârû-yı kabul olmayıp 
mengûş-ı sarsar-ı redd ü nâ-revâyî ve nigûnsâr-ı sadme-i hizlân ü rüsvâyî 
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olacağını levâyih-ı hâllerinden bi’l-istidlâl bâzû-yı saht-ı nîrûy-ı peşîmânî 
ve nedâmet ile dâmen-i afv ü istîmâna âvîzân ve sedd-i derîçe-i ceng ü 
perhâşa dîde-i cân ile nigerân oldukların siper-gerde-i bî-şerm ve perdele-
ri olan sâlifü’z-zikr Vals ceneral bir kıta mektûb-ı âştî-iştimâl ile ızhâr ve 
ilan ve müzâkere-i mevâdd içün bir muteber kimesneyi irsâl eylemek üzre 
istirhâs ve istîzân etmekle 34  fehvâ-yı hikmet-
ihtivâsı müsâade-i istid‘âlarına teşyîd-i müdde‘â ettiğinden başka 
Beyt   

Çünkü inâyet-i müntakim-i Kahhâr ve muvâfakat-i baht-ı şehriyâr-ı 
zafer-girdâr ile düşmen-i tebeh-kâr gereği gibi hadd ü miktarını bilip ve 
mürtekib oldukları nakz-ı ahd ü mîsâkın vehâmet-i âkibetini anlayıp vaz‘-ı 
küstâhâne ve hareket-i kem-fursatânesine itirâf eyledi. Ba’d-ezîn niyaz ve 
mes’ûllerin karîn-i hüsn-i is‘âf eylemek Devlet-i Aliyye’nin dahi lâzime-i 
şîme-i mürüvvet ve muktezâ-yı şükrâne-i gâlibiyeti olduğundan nâşî şer‘an 
ve örfen ve aklen ve naklen rûy-ı ümmîd ve recâların bâb-ı müsâade sed ve 
çehre-i hâhiş ü istid‘âlarına havâle-i tabanca-i redd olunmayıp serdâr-ı 
mekremet-şiâr hazretleri tarafından mektûb-ı merkûma cevab olmak üzere 
semm ü tiryâktan mürekkep ve eczâ-yı tevbîh u tesliyetten müretteb 
hakîmâne vü büzürgâne ve gâlibâne ve mütevâzıâne kelimât-ı hikmet-âmîzi 
havî ve tabirât-ı maslahat-engîzi [s.334] muhtevî bir nemîka-i mü’essirü’l-
edâ tahrîr ü imlâ ve nâkıl-ı varaka-i mezbûre ile tesyîr ü isrâ olundukta 
mâh-ı Cümâdi’lûlânın on ikinci günü ricâl-i devlet-i Çasariye’den müte-
yakkız ve kâr-âgâh ve umûr-âzmûde ve sâhib-i intibâh ittihâz olunan Nay-
berk nâm cenerali ordû-yı nusret-cûya irsâl ve takdîm ve mezbûr Vals’in 
sergerdeliği hasebiyle taraf-ı Çasardan ceng ü sulha dâir unvân-ı menşûr-ı 
ihtiyârı olan ruhsat-ı kâmilesini ceneral-i merkûm tefvîz ü teslim etmiş idi. 
Zebân-zed-i yerâa-i icmâl olduğu üzre Nemçe tâifesiyle ibtidâ-yı vukû‘-ı 
ceng ü cidâlden beri tertîb-dâde-i şahne-i özr nifâkları olan bâzâr-ı kâsid-i 
metâ‘-ı kâr u zârlarında tervîc-i kâlâ-yı hısâm u lizâda çendân imtidâd ve-
rilmeyip tîz elden bir küleh-rubâlık ile berçîde-bisât-ı ferâgat olmak 
merkûz-i zamîr-i habâset-tahmîrleri olduğuna binâen ıslâh-ı zâti’l-beyne 
haşmetlü Françe pâdişâhının dermiyân olan tavassutunu karîn-i kabûl ü 
ibtihâc ve müşârun-ileyhin âsitâne-i saâdette mukîm elçisi taraflarından 
bidâ‘a-i ruhsat dahi verilmeyi sermâye-i vakt-i ihtiyaç ettiklerinden nâşî ser-
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rişte-i selâmet-nümâ-yı müsâlemeyi dahi kat‘â elden bırakmayıp elçi-i 
mûmâ-ileyh tarafına iltimâs gûne tahrîrât ile peyderpey ulakları mütevârid 
ve bu bâbda zîver-i şâdırvan-ı iddiâları olan fevvâre-i hâhişleri revâk-ı kâh-ı 
iştihâra mütesâid olmakla Devlet-i Aliyye-i nusret-âyât dahi hasbe’l-ihtiyât 
tâife-i mesfûrenin bu vâdîlerinde mücâzât ve ilzâmen li’l-huccet kendülere 
mümâşât zımnında elçi-i merkûm âsitâne-i saâdetten ordu-yı hümâyûna 
ihzâr ve encâm-ı kâra intizâren bir müddet Niş Kalesi’nde meks ü karâr 
ettirilmiş idi. Ber-vech-i muharrer düşmen-i li’âmdan kemâ-yenbağî ahz ü 
sâr-ı intikâm ve maksad ü murâd olan teshîr-i Belgrad’a teşmîr-i sâ‘id-i 
tevfîk-i müsâid-i ihtimâm olunup ve fîmâ-ba‘d cânib-i a‘dâdan müdâfaaya 
adem-i kudret ile emârât-ı ye’s ü hirmân ve câ-be-câ alâyim-i teslîm ü istîmân 
hüveydâ vü nümâyân oldukda elçi-i merkûm dahi Niş’den ordu-yı hümâyûna 
davet olunduğuna binâ’en bu hilâlde vâsıl-ı ordû-yı bâhirü’l-iclâl olmakla 
sâbıku’z-zikr murahhası olan Nayberk ceneral ile müzâkere-i mevâdd-ı 
musâlaha ve mukâvele-i şurût-ı müsâleme için taraf-ı Devlet-i Aliyye’den 
ordu-yı hümâyûn kadısı fazîletlü Es‘ad Efendi ve reîsü’l-küttâb Mustafa 
Efendi ve bu abd-i fakîr Râgıb Paşa tayin ü tansîs ve ber-üslûb-ı mu‘tâd akd-i 
encümen-i mükâlemeye bir hayme tahsîs buyrulup Devlet-i Aliyye murah-
hasları ve ceneral-i mezbûr ve mutavassıt olan elçi-i merkûm bi’d-defaât 
ictimâ ve mülâkât ile nüsha-i gâmızü’t-terkîb müşkilât-ı muvâlâttan 
istinbât-ı mesele-i avîza-i musâfât için enâmil-i em‘ân ve tedkîk ile taklîb-i 
evrâk-ı mübâhase vü cidâl ve kasr ve tatvîl-i rişte-i pîç-der-pîç-i makâl olu-
narak ba’de küll-i kîl ü kâl taraf-ı Çasariyeden ictisâr olunan herakât-ı nâ-
hemvârın iğtifâr ve i‘tizârı zımnında ber-resm-i hediye Belgrad Kalesini ve 
eyâlât ve muzâfâtından Böğürdelen kalesini ve Bosna hudûdu nihâyetine 
müntehî olunca nehr-i Sava sâhilinde vâki‘ niçe bikâ‘ u asfâ‘ ve ribâ‘ u kılâ‘ı 
Devlet-i Aliyye’ye teslîm şartıyla bazı kuyûd ve uhûd-ı akd-i pervîn-
intizâm-ı musâlahaya keşîde ve tanzîm ve tarafeynden mevâdd-ı ma‘kûdeyi 
mutazammın esâs-ı temessükleri tahrîr ü terkîm ve mâh-ı mübârek-i 
Cumâdi’lûlânın yirmi yedinci günü ber-kâide-i mu‘tâd huzûr-ı sadrazamîde 
ve Bosna ve Rumeli vâlîleri vezîreyn-i mükerremeyen ve müşîreyn-i muh-
teremeyn Ali Paşalar hazretleri ve tarafeynin murahhasları ve mutavassıt 
olan elçi-i merkûm vesâir vücûh-ı a‘yân ordû-yı zafer-nişân hâzırûn olduk-
ları halde sâlifü’l-beyân mevâdd temessüklerinin mübâdelelerine ibtidâr ve 
cânibeynden alâyim-i âştî ve musâfât işâat ve ızhâr olunduktan sonra çend 
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rûz dahi kale-i merkûmeye tertîb-i hıfz u harrâs ve Rumeli vâlîsi vezîr-i 
mükerrem Ali Paşa hazretleri Belgrad muhâfızlığı ve seraskerliği ile varoş-ı 
kalede bir sarây-ı şöhret-ârâya temkîn ü iclâs buyruluncaya dek ordu-yı 
hümâyûn-pûy-ı İslâm sahrâ-yı merkûmda tınâb-ı ârâm ve şehr-i 
Cümâdi’lâhirenin on dördüncü Cuma günü rehber-i tevfîk ü nusret ve 
peyrevî-i hubûr-ı meserret ile fezâ-yı mezbûrdan ref ‘-i hıyâm-ı teyemmün 
[s.335] kıyâm ve cânib-i âsitâne-i devlet-âşiyâneye tevcîh-i râyet-i zafer-
ittisâm olundu 35 . 

 
  bâlâda 

zebân-zed-i yerâ‘a-i işâret olunduğu üzre çünkü Çasar ile Çariçe beyninde 
nirû-madde nitâk-ı iştibâk alâka-i ittifâk ve irtibat-ı silsile-vifâk meşdûd ü 
müstahkem ceng ü sulhda birbirlerinden adem-i müfârakat ve mübâyenet 
keyfiyetleri ma‘hûd ve mültezem idi. Eğerçi tîğ-ı behrâm-intikâm-ı devlet-i 
ebed-kıyâm ile habl-i iltiyâm-ı kaviyyü’l-ibrâmları pezîrâ-yı naks-ı infisâm 
olmaka nüsha-i âb-zede-i ittifâkları takvîm-i pârîne-sâl gibi mensûhü’l-
itibâr olmuşidi. Lâkin tâife-i Moskov dahi ibtidâ-yı özr ü mîsâkdan beri 
rişte-i nâ-tâbende-i müsâlemeyi pîçîde-i engüşt-i rağbet eylemekten ferâgat 
etmeyip bir taraftan iş‘âl-i fürûzîne-i edevât i‘dâd ve bir cânibten isâle-i 
cûybâr-ı ihtiyât ile tedârik-i levâzım-ı itfâ ve ihmâd ederler idi. Ve bi-avnihî 
sübhânehü Nemçe tâifesine tecrî‘ ve izâka olunan telh-âb-ı nâgüvâr-ı kahr 
ü dimâr fîmâ-ba‘d kendülere dahi siyâh-mestî-i sahbâ-yı iğtirârdan mûris-i 
sahv ü intibâh olmakla Devlet-i Aliyye-i ebediyyü’l-istimrâr ile Nemçe Ça-
sarı beyninde levâyih-i hâlden temhîd ü in‘ikâdına istidlâl olunan 
müsâleme-i ârâm-iştimâl hilâlinde bizim dahi bu emr-i hayr-encâma iddiâ-
yı meyl ü hâhişimiz ve hemen zebîre-i musâlahamız münâsip görüldüğü 
vech ile tasdîk ü tenmîk olunsun diye Françe elçisi mûmâ-ileyhe tavsiye ve 
tahrîr ve taraflarından dahi murahhas şeklinde bir muteber beyzâdelerini 
irsâl ve tesyîr etmişler idi. Vâkıâ tâife-i merkûmenin Devlet-i Aliyye ile 
Nemçeli beyninde melhûz olan tasavvurları resîde-i tahkîk olmakla der-
akab kendi emirlerinin dahi bilâ-te’hîr ü fâsıla derece-i temşiyete iblâğı 
husûsunu beyzâde-i merkûm merreten ba’de-uhrâ ilhâh ve istid‘â ettiğini 
elçi-i mûmâ-ileyhe ilam ve inhâ ve esnâ-yı hatt u tirhâlde bu keyfiyetin dahi 
hüsn-i sûrete sebk ü ifrâğını niyâz ve ricâ etmekle sahrâ-yı Belgrad’dan Niş’e 
vusûle dek müzâkere ve mükâlemesi muktazî olan mevâdd Devlet-i Aliyye 
murahhasları ve mutavassıt ve murahhası ve mûmâ-ileyhimâ vesâtatlarıyla 
bi’l-müzâkere tarafeynden rîhte-i kâlıb-ı takrîr ü tabir olan sebâbük-i kîl ü 
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kâl niçe defa hadde-i em‘ân ü ihtiyâttan imrâr ve muhıkk-i teemmül ve 
mülâhazada imtihân ü ihtiyâr olunduktan sonra miyânede menşe’-i buğazâ 
ve mebde’-i kavga olan Azak kalesinin bi’l-külliye hedmi ve bazı 
gümâştegân-ı serhaddin kusûr ve fütûrlarına binâen itâle-i akdâm-ı tecâvüz 
ettikleri mahallerin kemâ-kân redd ü terki maddeleri vâsıtatü’l-akd-i şurût 
olmak üzere nesîc-i zertâr-ı musâlaha pîçîde-i minvâl-i itmâm ve sahrâ-yı 
Niş’de dahi tarafeynden mevâdd temessüklerinin resm üzre mübâdeleleriyle 
resîde-i serhadd-i ihtitâm oldu. 36  zamâ’ir-i 
erbâb-ı nühâya setîr-i perde-i hafâ değildir ki Çasar-ı tebehkâr zâhiren 
Çariçe ile dermiyân olan râbıta-i ittifâkın mürâât ve muhâfazası ve 
hakîkaten gaddârâne kesb-i menfaat ve tevsî‘-i memleket mülâhazası zım-
nında Devlet-i Aliyye-i ebediyyü’l-istimrâr ile muhkem ve üstüvâr olan 
merâ’ir-i ahd ü mîsâka havâle-i mikrâz-ı nakz ve ihfâr-ı sugûr-ı 
İslâmiyyeden Niş ve Vidin kalelerinin muhâfaza ve ihtilâsına sarf-ı nîrû-
yı iktidâr etmiş iken nasârâ miyânında envâ‘-ı metânet ve esnâf-ı suûbet 
ve hasânet ile medâr-ı itinâ ve iğtirârı olan Ada-i kebîr ve Belgrad gibi iki 
kale-i hirmân-bünyâddan kat‘-ı eyâdî-i tasarruf ve tahliye-i levâzım-ı te-
kellüf edip 37  sûreti cilve-ger-i 
mir’ât-ı evhâm-nümâ-yı hulyâ ve dâğ-ı iftizâh ve rüsvâyî-i cebhe-i iddiâsı 
olmakla  terânesini dem-sâz-ı sûz u güdâz ederek 
engüşt-nümâ-yı teessüf ve dest-güzâ-yı telehhüf olması cây-ı itibâr-ı üli’l-
ebsâr ve mahall-i intibâh ve itti‘âz-ı ashâb-ı ticâret ve ihtiyârdır. Mihr-i 
cihân-efrûz-ı saltanat-ı Osmâniyenin ibtidâ-yı tulû ve zuhûrundan beri 
kevkebe-i devlet-i İslâm âfâk-gîr ve debdebe-i satvet-i dîn-i ebed-kıyâm 
resîde-i kürre-i esîr olup sadâ-yı nâkûs-ı küffâr pest-ender-pest ve livâ-yı 
menkûs-ı esrâr şikest-ender-şikest olduğu [s.336] bir devlet-i ebed-müdde-
tin kitâbe-i tâk-ı iştihâr olan fütûhât-ı celîletü’l-evtârlarından zâhir ü bedîdâr 
olup lâkin âftâb-ı âlem-tâb-ı fevz ü zafer her bâr derîçe-i âmâl-i İslâmiyâna 
pertev-rîz olsa dîde-i revâk-nişînân-ı eymânda fi’l-cümle hîregî-i gaflet 
husûlüyle reviyyet-i esbâb-ı suveriye ve muhâfaza-i levâzım-ı zarûriyeden 
tekâsül olunmak hâletinden tenbîh ü îkâz-ı Rabbânî zımnında li-hikmetin 
Bec Vakasında zuhûr eden hezîmet ve perîşânî nice müddet zâhir-bînân-ı 
avâmmın a‘sâb-ı hamiyyetlerine îrâs-ı fütûr ve nîrû-yı bâzû-yı himmetlerine 
îcâb-ı kusûr etmekle ol vakitten beri Nemçe tâifesiyle dermiyân olan satranc-ı 

36  Kendisini gereği gibi anlatabilme konusunda bizi aciz bırakan Allah Teala’yı her türlü noksanlıktan 
tenzih ederiz.

37 Eşek boynuz umarken kulaklarından da oldu.
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harb ü kifâh ve çanak-ı sulh u salâhda ekseriya galebe ve dest-berd-i cânib-i 
küffârda hüveydâ ve gâh u bî-gâh ber-mansûbe-i 38  hâletleri 
dahi eğerçi rû-nümâ olmakta idi. Fe-emmâ tarih-i mezbûrdan hâlen hâmî-i 
beyza-i İslâm ve mâhî-i revnak-ı kefere-i liâm olan şehinşâh-ı Dârâ-unvân 
ve şehriyâr-ı gîtî-sitân şevketlü kerâmetlü kudretlü mehâbetlü Sultân 
Mahmûd Hân dâme mahfûfen bi-inâyeti’llâhi’l-meliki’l-mennân efendi-
miz hazretlerinin eyyâm-ı fîrûzî-encâmlarına gelinceye dek tâife-i 
mesfûreden ber-vefk-ı merâm ahz-ı sâr ü intikâm ile ne muhârebâtta kemâ-
yenbağî ilkâ-yı huccet olarak Aya Nemçe keferesinin dahi şikest-i tılısm-ı 
istidrâcı ile ne vakitte tebrîd-i harâret-i mizâc ve ne eyyâmda tahsîl-i 
kuvvet-i meserret ve intihâc ederiz diye dâr ü hâne-i inâyet-i ilâhiyyeden 
bu dâ’ü’l-adâlin devâsına dest-güşâ-yı mes’elet ve eşk-rîz-i ibtihâl ü darâat 
edenler ve vakit vakit tâife-i merkûme ile te’sîs ü temhîdine zarûret ilcâ 
eden mebânî-i şikest-bünyâd-ı mühâdeneye meyl ü rağbette gâh sû-i 
tedbîr-i asker ve gâh tüvânî ve taksîr-i leşker bast-ı mukaddimât-ı itizâr 
olunmak mültezem ve derkâr idi. Hattâ Vehbî merhûmun çekîde-i hâme-i 
nezâket-eseri olan makâle-i sulhiyyesinin mevzû‘-ı bahs ve rü’ûs-ı mesâ’ili 
itizâr-ı zarîfâne ve hüsn-i ta‘lîlden ibâret iken lillâhi’l-hamd ve’l-mennihî 
avn ü inâyet-i cenâb-ı Perverdigâr ve kuvvet-i baht-ı şehriyâr-ı kaviyyü’l-
iktidâr ile âmme-i İslâmiyânın dîde-i dûz-ı tarassud u intizâr olduğu 
kevkeb-i dünbâle dâr-ı fevz ü nusret zamân-ı sa‘d-iktirân-ı saltanatlarında 
tâli‘ ve dırahşân ve dil ü dîde-i cihâniyân nûr-ı sürûr ile leb-rîz ve müllân 
olup cilve-ger-i mir’ât-ı zuhûr ve vâsıtatü’l-akd-i sinîn ü şühûr olan gerek 
muhârebe-i Behrâm-pesend ve gerek müsâleme-i ârâm-peyvend ahd-i 
karîbde mislini nâ-mesbûk-ı meâsir-i celîletü’l-itibâr ve âsâr-ı 
müstevcibetü’l-iftihârdan idüği müsellem-i tevârîh-bînân-ı rûzgârdır. 
Cenâb-ı berârende-i serîr-i dâverî ve tâc-bahşende-i hüsrev ü hâverî celle 
şânühû ve beher bürhâna hidîv-i kişver-i celâil-hısâl-i şehriyâr-ı ma’delet-
güster-i mahmûdü’l-fa‘âl efendimiz pâdişâh-ı İslâm-penâh ve zıllullâh-i 
zafer-destgâh hazretlerinin gevher-i âlem-bahâ-yı kân-ı imkân ve şa‘şa‘a-
pâş-ı zemîn ü zamân olan zât-ı mecdûd ve vücûd-ı hayr-mes‘ûdlarını 
hemvâre revnak-nigîn-i saltanat ve pîrâye-i dîhîm ü devlet edip raggâde-i 
ejder-peyker-i satvetlerini mehâbet-endâz-ı kulûb-i müşrikîn ve berîk-ı 
samsâm-ı zümürrüd-fâm-ı şehâmetlerini kör-sâz-ı dîde-i a‘dâ-yı dîn eyle-
mekten hâlî olmayıp bundan böyle dahi nice kılâ‘-ı hasânet-medâr-ı 
benâmı âverde-i kemend-i hâkân bend ü teshîr ve nice düşmen-i kaviyyü’l-

38 Savaş bir kovadır.
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iktidâr-ı hodkâmî zebûn-ı serpençe-i kahr ü tedmîr etmekle zahme-i kûs-ı 
râfi‘u’l-bu’ûs-i celâdetleri zelzele-efgen-i aktâr ve sadme-i debûs-ı kâsirü’r-
rü’ûs-ı hamâsetleri nahvet-şiken-i düşmen-i mekkâr ola. Âmîn.
Nazm Hazret-i pâdişâh-ı heft-iklîm 

Zînet-i tâc ü revnak-ı dîhîm 
Âb-rûy-ı şehân-ı rûy-ı zemîn 
Yani Mahmûd Hân-ı adl-âyîn 
Eylemiş zât-ı pâkin mevlâ 
Bâis-i emn ü râhat-ı dünyâ 
Oldu ahdinde âlem âsûde 
Hükm-i adli revân her sûde 

[s.337]   Bârekallâh kemâl-i himmetten 
Havme-i mülk-i dîn ü devletten 
Etti tathîr levs-i fitne vü şûr 
Âb-ı şemşîr ile o şâh-ı gayûr 
Bâ-husûs ol adû-yı bed-girdâr 
Yani Nemçe dedikleri gaddâr 
Pür-dilân cümle dâğ-ber-dil idi
Ahz-ı sârında pây-der-gil idi
Âlemi eylemiş idi dîde bir âh 
Hasret-i intizâm bir dil-hâh 
Himmetiyle hıdîv-i kişver-gîr 
Anı da şöyle etti kim tedmîr 
Kaleler aldı intikâm aldı 
Ehl-i islâm cümle kâm aldı 
Çünkü sulh oldu seyyidü’l-ahkâm 
Verdiler sulh ile bu emre hitâm 
Sulh ammâ ki gâlibiyyet ile 
Hakk-ı insâf ile mürüvvet ile 
Hâsılı ceng ü sulh-ı merdâne 
Cümlesi gâlibâne şâhâne 
Devletin dâim eylesin Bârî 
Âleme feyzin eylesin sârî 
Ola ikbâl ü devleti müzdâd 
Gün be-gün sad sürûr ile dilşâd 
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Ede tâ kim şıkak ile gerdûn 
Tîğ-ı Behrâmı tâbdâde-i hûn 
Ola kat‘ı misâl-i tîğ-ı kazâ 
Hükm-i tîğı cihânda ser-tâ-pâ 
Hüsrev-i hâver eşi‘‘a serîr 
Kale-i Şâmı tâ ede teshîr 
Niçe feth-i cedîde mazhar ola 
Şark ü tâ garb ona musahhar ola 
Tâ ola sulh ü ceng nûr u zalâm 
Ola hurşîd gibi gâlib-i tâmm

Nesr: Bu gazâ-yı mübâreke şuarâ-yı asriyyeden biri bu tarihi demiştir. 
Tarih  Çıkarıp leşker-i küffârı denildi tarih 

Belgrad kalesini aldı Mehmed Paşa 
Nesr: Mısra-ı sânî bi-hesâb-ı ebced iki bin üç adedini şâmildir. Se-

kiz yüz elli bir adetten ibâret olan leşker-i küffâr çıkarılınca yani mısrâ 
yekûnundan tenzîl olununca tarih-i feth olan 1250 adedi kalır. Serdâr-ı 
ekrem hazretleri bilcümle ordû-yı hümâyûn ile 16 Receb 1152 Salı günü 
mansûren ve muzafferen Edirne Sahrâsına avdet ve muvâsalat etmiş ve 
birkaç gün ikâmetle dergâh-ı âlî yeniçerileri ile sâir askerî tâifesinin iktizâ 
eden bir kıst mevâciblerinin tevzî‘ ve taksîmini bi’l-icrâ Dersaâdet’e 
azîmet eylemiştir. 

Çiçek Aşısı Yani telkîh-ı Cederînin Edirne’de İhdâs ve İ‘mâli 

Çiçek aşısının Avrupa’dan memâlik-i Devlet-i Aliyyeye gelmezden 
mukaddem Edirne’de mevcut olduğuna dâir Cevdet Tarihi’nde münde-
ric makâle aynen nakledildi. Şöyle ki çiçek aşısı hakkında bize senet ola-
cak şey nezd-i Devlet-i Aliyye’de mukîm İngiltere elçisinin zevcesi olan 
Madam Montekü bunun muhassenâtını müşâhede edip hatta kendi ço-
cuğunda dahi tecrübe ve buna dâir 1130 sene-i hicriyesinde İngiltere’ye 
yazmış olduğu mektubudur. Madam Montekü ise mektûb-ı mezkûru 1717 
sene-i mîlâdiyesi Nisan-ı frengîsinin biri tarihiyle Edirne’den yazmış olup 
muktezâ-yı meâline göre ol vakit aşı keyfiyeti Edirne’de usûl ve âdet ve 
belki bir nevi sanat hükmüne girmiş olmasına nazaran ondan hayli seneler 
mukaddem bu madde Edirne’de cârî idüğüne hükm olunur. Ve aşı mad-
desi tabâbet tahtına dâhil olup da [s.328] Avrupa’dan memâlik-i Devlet-i 
Aliyyeye gelmezden mukaddem Edirne’de bu husûsun mevcut olduğu bazı 
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ihtiyarlardan mesmûumuz olmuştur. Fakat mûcidi ve vakit ve keyfiyet-i 
icatı meçhulumuzdur. İspat ve îzâh-ı müddeâ zımnında merkûm Madam 
Montekü’nün zikr olunan mektubunun tercümesi dahi aynen derc edil-
miştir. 

Tercüme-i Mektûb-ı Mezkûr

İlel ü emrâz bahsinde size bir şey söyleyeyim ki bizzat burada bulun-
maklığınızı arzu ve temennî ettirir. Bizim beynimizde gayet vahîmü’l-
âkibet ve umûmî olan çiçek illeti burada aşı tabir olunur bir iş ihtirâıyla 
bütün bütün zararsız bir şey olmuştur. Burada bir takım kadınlar var ki 
bunu sanat ittihâz edip yazın şiddetli sıcakları geçtikten sonra güz faslında 
Eylül ayında icrâ ederler. Şöyle ki nice adamlar ahbâbına haber gönderip 
aşılanmak istermisin diye istifsâr ederler. Ve cemiyyet edip teferrüce gi-
derler. Tamam on beş on altı kişi bir yere ictimâ ettiklerinde bir ihtiyar 
karı bir ceviz kabuğu içinde en iyi çiçek çıkarmış olanlardan birinin çiçeği 
cerahatini getirip hangi damarından aşılanmak istersin diye herkesten suâl 
eder. Ve ona göre ol damarı deler ki acısı ancak bir tırmık acısı kadar ola-
bilir. Oraya iğnenin alabildiği kadar cerahat ilka eder ve üzerine bir yarım 
ceviz kabuğu kapatır. Ve bu sûretle dört beş damar açar. Rumlar ekseriya 
mutaassıb olduklarından bir alınlarının ortasından ve birer kollarından ve 
birer göğüslerinden açtırıp haç-vârî aşılanmayı itiyâd etmişlerdir. Amma 
bu aşıların birer parça eseri kaldığından sonu pek fena oluyor. Bu cihetle 
mutaassıb olmayanlar dizlerinden veyahut kollarının görünmez yerlerin-
den aşılatırlar. Gerek çocuklar ve gerek sâirleri aşılandıktan sonra akşama 
kadar oynayıp eğlenirler. Ve akşamdan sonra kendilerini humma alıp iki 
gün ve nadir üç gün kadar yatakta durmaya mecbur olurlar. Yüzerinde 
yirmi otuz kadar çiçek çıktığı nadir olup onların dahi asla lekesi kalmaz. 
Ve sekiz gün zarfında bür’-i tâmm gelir. Çiçekler tamam oldukları vakit aşı 
vurulan yerlerden bir sulu madde akar hiç şüphe etmem ki tahfîf-i maraza 
bunun çok medhali vardır. Nice bin kişiler her sene bu ameliyatı icrâ etti-
riyorlar. Fransa elçisi diyor ki bizler de eğlence için ılıcalara gidildiği gibi 
burada dahi herkes çiçek çıkarmayı bir teferrüc ittihâz ediyor. Aşılanıp da 
telef olan hiç yoktur. Bu tecrübelerin neticesinden bana ne derecelerde 
emniyet gelmiş olduğu kendi sevgili çocucağıma yaptıracağım dediğimle 
sizin dahi malum ve meczumunuz olur. (intehâ)
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Edirne’de Esbak Rum Patriği ile Bazı Söz Sahibi Rumların Salbi 

Edirne’de sakin sâbık Rum patriği Krilos ve Rum fesadında medhali 
olduğu tahakkuk eden sâir bazı eşhasın icrâ-yı cezâları için Edirne kadısı 
Hoca-zâde Mehmed Arif Efendi’ye ve Edirne’de mukîm Çirmen mütesel-
limine hitâben fermân-ı âlî sâdır olmakla mütesellim-i mûma-ileyh birkaç 
gün mukaddem mersûm Krilos’u salb ve vüs‘at-i emre binâen ondan başka 
maldâr kocabaşı ve maldâr makûlesinden hapsetmiş olduğu yirmi üç nefer 
söz sahibi Rum’u dahi Edirne’nin müteaddid mahallelerinde katl ve salbile 
icrâ-yı ahkâm-ı emr-i âlîye imtisâl eyledi. Bu vaka 1237 senesinde vukû 
bulmuştur. 

Edirne Şehrinde Harîk-ı Kebîr Vukûu

1159 senesi Receb-i Şerîfin on dördüncü Cuma gecesi Üç Şerefeli 
Câmi-i Şerîfin kurbunda bir dükkândan bi-kazâillahi teâlâ zuhûr eden 
ateş iki kola inkısam ile bir koldan sepetçileri ve Ağaçpazarını ve cebe-
hanenin [sonraları mekteb-i idâdî-i askerî el-yevm fevâid bahçesi denilen 
mahallin] kale cidârı hâricinden dükkanları yakarak [s.339] Ketenciler 
ve Çarıkçılardan (abacılar başından) ve Saraçhâne ve Sipâhîpazarından 
(Batpazarından) Zindan altına ondan Kovacıları yakarak Abdullâh Hama-
mından Kanlıpınar’da müntehâ. Ve diğer kolu da Üç şerefeliden Yazıcıları 
Mücellitleri ve Unkapanını ve Bezistân etrafını yakarak Yemişçiler sevkiyle 
Yediyol ağzından Kâdirîhane’ye andan Sultân Câmii yanında Kara Musta-
fa Paşa sarayını ki [mekteb-i idâdî-i mülkî ile Reji idaresi olan mahaldir] ya-
karak Kanlıpınar’daki kola iltihak eylediği ve zikrolunan hudûd dâhilinde 
kâin cevâmi-i şerîfe ve tekâyâ ve zevâyâ ve kârbân-saray ve büyût ve dekâkîn 
külliyen muhterik olup bu âteş-i gazab-ı pür-lehebin kârgîr binâlara dahi 
şerâresi tesîriyle onların dahi harap olduğu ve hatta Câmi-i Atîk ki sengîn 
ü metîn ve rasîn bir bina olduğu derkâr olmasına mebnî derûnuna ahâlî-i 
esvâk bir miktar eşyâ vaz etmişler iken ol eşyâ yandığından mâadâ Câmi-i 
Şerîfin mahfilleri ve minberi yanıp kubbeleri pâyelerine tesîr ile pâre pâre 
olmakla badehü tamir edildiği ve ateşin şiddetinden musallâ cânibinde 
olan pencerenin taşra uğradığı ve İkikapılı Hân ile Kapanhanı ki [Yemiş 
Kapanı] kârgîrler iken harap olup badehü tamir olunduğu ve ahâlîden 
bazıları eşyâsını Zindan kurbunda kâin mekâbir-i müslimîne nakletmiş-
ler ise de onlara dahi şerâresi isâbetle külliyen hâkister olduğu Örfî Ağa 
Tarihçesi’nde mezkûrdur. 
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Edirne Şehrinde Zelzele-i Azîme Vukûu 

1165 senesi Ramazan-ı Şerîfenin on dokuzuncu Pazar gecesi ba’de’l-
iftâr bi emrillahi’l-meliki’l-cebbâr şehrin cânib-i garbîsinden gubâr-gûne 
bir duman zuhûruyla dolu hâleti gibi bir çatırtı kopup nagehan kürre-i 
arzda vukû bulan hareket ile telâtum-ı deryâ gibi arzın neşîb ü firâzı 
bedîdar olduğu gibi kâffe-i ebniye lerze-nâk ve o sırada ekserîsi üftâde-i 
hâk olduğu ve sademât-ı zelzeleden herkes engüşt-ber-dehân-ı hayret iken 
yekdiğerini taâkub eden zelzele mülâbesesiyle arzın süratle hareketinden 
bilcümle menârât-ı cevâmi-i şerîfe ser-be-hâk-i secde olup yalnız Sultân 
Selîm Câmi-i Şerîfi nin dört minaresiyle İbrâhîm Paşa ve Defterdar Câmi-i 
şerîfleri minareleri münhedim olmamış ise de her birinin serviler gibi etrafa 
temâyülünü kurb ve civârında olanların müşâhede ettiklerini ve cevâmi‘-i 
şerîfenin ekserîsinin kubbeleri manend-i habâb harap ü yebâb ve nice dâr 
u cidâr ve dekâkîn ve kârgir binalar tarfetü’l-aynda inhidâma meyl ile 
âşiyâne-i bûm u gurâb olduğu ve hatta Ayşe Kadın hanının Kasımpaşa 
hamâmına nâzır olan metîn ve rasîn kârgîr duvarı ol leyle-i hevl-nâkde bi’l-
inhidâm berâber-i hâk olmuş ise de zelzele kesb-i sükûnet etmedikçe ru‘b ü 
hirâs mülâbesesiyle hedmi idrâk edilememiş ve sebebi de leyle-i mezkûrede 
tâ be-sabâh hezâr-bâr hareket-i arz ve zîr ü zemînden top sadâsı gibi mühîb 
sadâlar hüveydâ ve zemîn çâk çâk olup eyyâm-ı sayf olduğundan herkesin 
haneleri bahçelerinde ve sahrâlarda ve su kenarlarında iftâr safâsına gitmiş 
ve namâz vakti olmamakla câmiler derûnunda adam bulunmamış olduğu 
halde îkâd-ı kanâdîl için minarelerde bulunan müezzinlerle bazen duvarlar 
yanında bulunmuş olanlardan yüzden ziyâde adam binalar altında kalarak 
âğişte-i hâk-i helâk olduğu ve ol demde her harâbe lisân-ı hal ile 
Mısra Ey meded mimâr-ı âlem kıl nazar vîrâneyim 

Nesr: mısrâı ile tazarruya âgâz ettiği ve ol leyl-i pür-hevlde herkes 
kendi nefsinin selâmeti çâresine düşmekle ma-sadak-ı arsa-i mahşer olup 
herkes nefsî nefsî diyerek gûya babası oğlunu ve anası kızını ferâmûş ey-
lediği ve bazı mahallelerde zemîn çâklerinden sular zâhir olup ve bahçe-
lerin dolap kuyuları dolup tekrar hafra muhtaç olduğu velhasıl vukû‘-ı 
kesret-i zelâzilden kimse ebniye altında ikâmete cesaret edemeyip bahçeler 
derûnunda ve havlular vasatında ve mukaddemâ 1159 tarihinde [s.340] 
muhterik olan mahallelerde hayme ve çerge ile göçerler gibi karâr-dâde 
olup bu hâlât eyyâm-ı sıyâma müsâdif olmakla sıcaktan büyük zahmet-
ler çekilmiş ve alelhusûs hânelerin duvarları münhedim olmaktan nâşî 
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sârıklar zuhûru dahi ziyâde elem vermekle herkes ücretle bekçiler tutarak 
on dört ay miktarı rûz u şebde otuzdan ziyâde zelzele ve zîr-i zemînde 
mühîb sadâlar eksik olmamış ve inayet-i Bârî ile tedrîcen kesb-i sükûnet 
ederek hâlet-i vâkıa mündefi olmuş idüği ve cevami-i şerîfenin ekserîsi va-
kıflarından ve bazısı kurşunu kiremide tebdîl ile ve bazıları da ashâb-ı hayr 
yediyle binâ olunup Ebü’l-hayrât Sultân Murâd Hân-ı Sânî Hazretlerinin 
binâ ve ihyâ eylemiş olduğu Üçşerefeli Câmi-i Şerîfi minareleri ve hâric-i 
hareminde olan kubbeleri ve Ayşe Hatun Câmi-i Şerîfi kesîrü’l-cemâa olup 
ber-mu‘tâd Murâdiye Câmi-i Şerîfi vakfından tamir olunmakta iken mina-
resiyle hareminin orta kubbesi münhedim ve Taşlık Câmii müşrif-i harap 
iken 1171 senesine değin tamir edilemedikleri ve ibâdet-gâh-ı kadîmeden 
olan kilise ve Halebiye câmileri bu zelzeleden harap olup vakıfları olma-
dığı için tamir edilemedikleri ve 1172 tarihinde Sultân Mustafa Hân-ı 
Sâlis Hazretleri’nin Edirne’yi teşrîflerinde harabelerin kâmilen tamir ve 
tecdîdine irâde-i isâbet-âde-i mülûkâneleri müteallik buyurulup îcâbı icrâ 
kılındığı Örfî Ağa Tarihçesi’nde masturdur. Harabelerin tamirine mûmâ-
ileyh Örfî Ağa bu tarihi demiştir. 
Tarih Biri lafzan biri manen iki tarihdir Örfî

Edirne şehri ma‘mûr oldu bin yüz yetmiş ikide
Nesr: Bu ebyât dahi mûmâ-ileyh Örfî Ağa tarafından ol vakit söylen-

miş olduğundan buraya tenmîk edildi. 
Nazım Hazret-i şahenşeh-i devrân Sultân Mustafa

Pâdişâh-ı heft-kişver el-muzaffer dâimâ
İbni Sultân yani Ahmed Hân-ı cennet-âşiyân
Şehriyar-i dîn-perver Husrev-i zıll-i Hüdâ
Mülkünü ma‘mûr edip Mimâr Hasan himmeti 
İtibârı kıldı dâru’n-nasr ile gülşen-serâ
Hâtır-ı erbâb-ı isti‘dâda dönmüşken hemân
Şefkat-i şâhâneden tamiri etti iktizâ
Besdir ey binâ-yı hâme nazmına yoktur kusûr
Örfiyâ yaptın esâs-ı medhine nâzik binâ
Ol şeh-i İslâm’ı Yâ Rab dâimâ mansûr edip 
Şarktan ta garba dek sala onun tîğı ziyâ
Şevket-i ikbâl u ömr ü devleti ola mezîd
Sâye-i adlinde râhat oldular bây ü gedâ 
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Zelzele-i Mebhûse İzzî Tarihi’nde Dahi Ber-vech-i Âtî Muharrerdir 
Şöyle ki: 

İşbu 1165 senesi şühûr-ı Rûmiyeden mâh-ı Temmuzun on dokuzuncu 
ve şehr-i Ramazân-ı şerîfin on sekizinci leyle-i Ahadde bâ-emri Hüdâ-yı bî-
çûn beyne’l-ışâ’eyn havâlî-i arâzî-i İstanbul’da zuhûr eden zelzele-i azîmeden 
ibâdullâh leked-hurde-i havf ü hirâs ve bazı mahallelerde ebniye-i kühen-
sâlin esâsına eğerçi indirâs vâki‘ oldu. Lakin Edirne şehrinde ve kasaba-i 
Havsa’da ve ol nevâhîde ziyâdesiyle şiddet ve telâtum-ı kulzüm-sıfat kemâl-i 
hiddet üzere zuhûr ve bir saat miktarı gehvâre-i zemîn hareket-i kasrî ve 
ızdırâbda mecbûr olmakla Sultân Selîm Câmii ve ona muhâzî dört adet 
cevâmi-i şerîfe ve minarelerinden gayri Eski Câmi ve Üçşerefeli ve sâir 
cevâmi ve mesâcidin ekseri menârât ve kubbe ve şerefâtı zemîne sâkıt ve 
nice kârgîr binâların tâk ve kemer ve cidâr-ı metânet-eserleri sâha-i arza 
hâbit olup nice büyût ve dekâkîn ve hanlar ve Havsa kasabasında vâki 
Hân-ı Kebîr ve sâir mahalleler ve Edirne kurbunda Hasköy tabir olunan 
kasaba külliyen münderis ve harab ve nice nüfûsun telef ve mecrûh olma-
sıyla ibâdullaha pîc ü tâb-ı ızdırâb ârız olduğundan gayri bi-emrillâhi teâlâ 
ibtidâ-yı zuhûrundan birkaç ay mürûruna değin Edirne ve ol havâlîden 
subh u mesâ tezelzül ve [s.341] hareket munkatı‘ olmadığı ihbâr olunmuş-
tur. Hak sübhânehû ve teâlâ hazretleri bu ümmet-i merhûmeyi bu makûle 
belâyâ ve kazâyâsından hıfz ü sıyânet ve seyyiâtını afv ü mağfiret ile her 
halde mazhar-ı lutf u inayet eyleye âmîn. 

1216 Senesinde Edirne İhtilâli Unvanıyla Cevdet Tarihi’nde Mastur 
Makâle Aynen Tenmîk Edildi

Rumeli’nin ıslâh-ı ahvâline yine Rumeli vâlîsi Hakkı Paşa memur edi-
lerek beş sene Rumeli’nden azl olunmaması için sâdır olan hatt-ı hümâyûn 
ile müveşşah emr-i âlî kethüdâ-yı ser-bevvâbîn-i hazret-i şehriyâri İzzet 
Paşa-zâde Mehmed Saîd Bey ile kendisine irsâl olundu. Ve Rumeli’nin 
bilcümle efrâd-ı askeriyesi maiyyetine memur edildikten başka tavâif-i as-
keriyye hakkında şükr ü şikâyeti müsmir ve müessir ve belki lede’l-iktizâ 
bilâ-istîzân te’dîb ve taltîfleri re’yine müfevvaz ve münhasır olduğu her 
tarafa ilan kılındı. Ve kadr ü şânını terfî‘ için seraskerlik unvanı verilerek 
seraskerliğini hâvî başkaca emr-i âlî gönderildi. Ve bu esnâda Serbest-zâde 
Mehmed Ağa Edirne Bostancıbaşısı nasb olunmuşken Hakkı Paşa Tek-
furdağlı Osman Ağa’yı bostancıbaşı nasb ederek Mehmed Ağa’yı Aynaroz 
tarafına nefy ü tağrîb eyledi. Hakkı Paşa seraskerlik unvanıyla ve istiklâl-i 
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tâmm ile Rumeli’nin ıslâh-ı ahvâline memur olarak Edirne’de ikâmet ile 
îfâ-yı vazîfe-i memuriyete mübâderet edip halbuki fi’l-asıl kendisinin kibr 
ü taazzumundan ekser erkân-ı devlet dil-gîr olduğu halde bu defa rû-nümâ 
olan etvâr ve evzâı cümlesine girân geldi ve bâlâda beyân olunduğu üzere 
bir vakitten beri haşerelerin küçük ve büyük işlerine İstanbul’dan müdâhale 
olunmağa alışılmış olduğu halde birden bire bu revâbıtı kırıp da doğrudan 
doğruya her işi kendi görmeye ve tevcîhâtı istediği vechile icrâ ettirmeye 
kıyâm eylemesi dâhil ve hariçte pek çok kimselerin menâfiine dokundu. 
Kaldı ki Rumeli’nin ıslâh-ı ahvâli dağlı eşkıyâsının izâle ve istîsâli demek 
ise de bunda mütegallibenin kesr-i nüfûz ve tahakkümü manası dahi müs-
tetir olup bu ise Rumeli a‘yân ve derebeylerinin muâmelâtına ve onların 
Dersaâdet’te müntesib oldukları yerlerin temettüâtına dokunur bir key-
fiyet olduğundan dâhil ve hâriçte bu ıslâhâtı istemeyenler çok idi. Hakkı 
Paşa ise işe ol kadar şiddet-i hod-serâne ile başladı ki ona hâl ü zamânın 
tahammül ve müsâadesi yok idi. Maahâzâ gerçi Osman Paşa uhdesine Di-
yarbakır eyâleti tevcîh olunmuş ise de Osman Paşa devletten emin olama-
dığı cihetle Anadolu cânibine geçmek istemeyip başına bir çok kapısız 
erâzili cem ile Tuna yalısında o dahi bayağı bir bâğî sûretinde görünmekle 
şâyet Edirne cânibine gelir endişesiyle Hakkı Paşa telaş ederek kendisi 
Edirne’de muhâfaza için bir takım sekbân cem‘ine kıyâm edip bu vechile 
telaşa düşmesi dahi hâmil olduğu mansıb-ı sâmî-i seraskerînin şânına ha-
lel getirmiş idi. Binâenaleyh beş sene azl olunmamak üzere nasb olunmuş 
iken beş altı ay zarfında azline lüzûm görülerek mukaddemâ kendisinin 
kethüdâsı olan Filibe a‘yânı Ömer Ağa uhdesine Şevvâlin yirmi dördün-
de rütbe-i vezâretle Rumeli vâlîliği bi’t-tevcîh zâhirde Belgrat Muhâfızı 
unvanıyla Rumeli’ye gönderilip Hakkı Paşa ise fi’l-asıl müsteş‘ar olduğu 
halde bu kaziyyeden dahi şübheye zâhib olarak Ömer Paşa’yı Edirne’ye 
uğratmamak tavrında göründüğünden Ömer Paşa Tekfurdağı’na gidip 
Hakkı Paşa’nın ref ‘-i vezâretiyle malının müsâderesi ve kendisinin Sakız 
cezîresine nefy ü ilcâsı hakkında ısdâr buyrulmuş olan emr-i âlîyi Tepede-
lenli Ali Paşa’nın mahdûmu olup Edirne’de Hakkı Paşa maiyyetinde bulu-
nan mîrimîran Muhtar Paşa’ya hafiyyeten irsâl etmesi üzerine Muhtar Paşa 
emr-i âlîyi Hakkı Paşa’ya irâe ve derhal kendisini Sakız cezîresine irsâl ile 
îfâ-yı memuriyete müsâraat eylemiş ise de Edirne’de bulunan [s.342] Ar-
navut askeri güzeşte ulûfelerini mutâlebe ile Hakkı Paşa’nın ekser emvâlini 
yağma ettiklerinden Muhtar Paşa bir miktarını istirdâd ile meşgul olduğu 
esnâda Ömer Paşa Edirne’ye gelerek def-i gâileye ihtimâm eylemiş ise de 
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Arnavutlar ulûfe talebiyle gulüvv edip sühûletle iskâtları kâbil olamadığı 
cihetle üzerlerine Edirne ahâlîsi taslît olunmakla onlar dahi birkaç mahal-
de tahassun ederek şehre ateş ilkâ ile cenge kıyâm ettiklerinden nâçâr Ömer 
Paşa ulûfelerine mahsûben bir miktar akçe ve eşyâ vermekle Arnavutlar 
bunları kabzedip Ömer Paşa’nın oğlunu da rehin alarak hâric-i şehre çık-
mış oldukları haber-i dehşet-eseri mâh-ı Zilkadede Dersaâdet’e gönderildi. 

1221 Senesinde [Edirne Vakası] Unvânıyla Cevdet Tarihi’nde   
Münderic Makâledir ki Aynen Derc ü Tenmîk Edildi

Kadı Paşa’nın ve Cebbar-zâdenin gayretleriyle nizâm-ı cedîd usûlü 
Anadolu’da epeyce yerleşerek bunun Rumeli cihetine dahi ta‘mîmi 
saltanat-ı seniyyenin emel-i mahsûsu idi. Hâlbuki nizâm-ı cedîd askerinin 
günden güne tezâyüdü gürûh-ı muhâlifînin gözlerini doldurmuş ve yeni-
çerilerin rekâbet ve adâvetini bir mertebe daha artırmış ve Rumeli 
cânibinde dahi icrâ olunduğu takdirde artık her taraf nizâm-ı cedîd aske-
rinin kabza-i zabt u rabtına geçerek eski ocakların bittabi itibârdan sâkıt 
olacağı mütâlaası yeniçeri takımını telâşa düşürmüş idi. Çünkü ocakların 
kavânîn ü nizâmâtı kâmilen bozulmuş olduğundan yeniçeri ortaları lede’l-
îcâb nefîr-i âm sûretinde tecemmu ederek muhârebelerde bir işe yaramaz 
oldukları halde hazîne-i beytü’lmâlden mevâcib nâmıyla şu kadar bin ke-
seler sarf olunmakta idi. Nizâm-ı cedîdin ta‘mîmi takdîrinde bu makûle 
sû-i isti‘mâlâtın bittabi bertaraf edileceği der-kâr olmasıyla nizâm-ı cedîd 
neferatının tekessüründen yeniçeri gürûhu dûçar-ı fikr ü endîşe idiler. Bu-
nunla beraber nizâm-ı cedîdin ta‘mîmi Vidin’de Pasbanoğlu ve Rusçuk’ta 
Trisniklioğlu ve Edirne’de Dağdevirenoğlu gibi birer tarafta tegallüb ve 
tahakküm eden derebeylerinin işlerine elvermeyeceği cihetle bunun 
Rumeli’ye sirâyetinden mütevahhiş idiler. Rumeli vâlîsi Sırbistan üzerine 
i‘zâm olunduğu gibi Bosna askeri dahi Sırp üzerine memur olduğu halde 
Rusyalılar Karadağlıları tahrîk ve iğvâ ve Fransızlar dahi Bosna arâzîsinden 
mürûr ile Dubrovenediği istîlâ etmeleri üzerine ihtiyâten Bosna askerinin 
çoğu ol tarafa gönderilmek lazım geldi. Şu halde Devlet-i Aliyye ne yolda 
hareket etmek lazım geleceğine dâir atebekân-ı Devlet-i Aliyye’nin 
levâyih-i hâtırlarını tahrîren beyan etmeleri için irâde-i seniyye sâdır ol-
makla her biri birer lâyiha kaleme alıp cümlesi birden huzûr-ı hümâyûna 
lede’l-arz kethudâ-yı sadr-ı âlî İbrâhîm Nesîm Efendi’nin lâyihası istihsân 
buyrulmuştu. Hulâsa-i mazmûnu [asâkir-i şâhâne başbuğu olan Karaman 
vâlîsi Vezîr Kadı Abdurrahman Paşa asâkir-i vâfire ile Rumeli’ye imrâr ve 
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zâhiren Sırplar aleyhine olarak kırk elli bin askerden ibâret bir orducuk 
tertip ile Sofya yahut Edirne’de ikâme olunup eğer Moskovlu nakz-ı ahd 
ile kılâ‘-ı hâkâniyeye taarruz ederse Devlet-i Aliyye ordusu hâzır bulun-
makla müdâfaaya ibtidâr edilmek ve eğer Fransalı hayırhâhlık yolunda 
Devlet-i Aliyye’nin teseyyübünden bahsederse saltanat-ı seniyyenin kuv-
veti kemâldedir. Yalnız kendi reâyâsından olan Sırplar üzerine ednâ him-
metle bu kadar muallem asâkir bir ordu tertip eyledi. İktizâ ederse Rusya-
lının müdâfaası dahi kâbildir cevabı verilmek ve bu iki sûrette dahi hâcet 
mess etmez ise bu ordu Sırbistan üzerine sevk ile âsîler te’dîb olunarak yar 
ü ağyara karşı kuvvet u satvet gösterilmek husûsatından ibarettir. Bunun 
üzerine Kadı Paşa’nın asâkir-i vâfiye ile Dersaâdet’e gelmesi için kendisine 
emr-i âlî gönderildi. Maamâfîh bu vesîle ile nizâm-ı cedîdin Rumeli’ye 
ta‘mîmi dahi musammem idi. [s.343] Binâenaleyh Bostancıbaşı 
ma‘zûllerinden Gümüşhâne Emini Ahmed Ağa Dersaâdet’e celb ve Edirne 
Bostancıbaşısı nasb olunarak Edirne’ye gönderilmiş ve çünkü fi’l-asıl Edir-
ne saray-ı hümâyûnu bostancı ocağının neferâtı hadd-i kifâyede olarak 
etrâf ü enhâyı muhâfaza ede gelmişler iken refte refte nizâm ve râbıtaları 
halel-pezîr olmakla işe yaramaz olup İstanbul ile Edirne arasında bir takım 
haşerât ve kuttâ‘-ı tarîk peydâ olarak ahâlî ve ebnâ-i sebîle itâle-i dest-i 
mazarrat eder olduklarından bunların neferâtı bine iblâğ ve nizâmları işe 
yarayacak bir kâlıb-ı müstahsene ifrâğ olunmak üzere Ahmed Ağa’ya 
talimât verilmişti ki maksad-ı hafî Edirne’de dahi bostânî namıyla bir orta 
asâkir-i mualleme tertîbi idi. Ve nizâm-ı cedîdin Rumelice ibtidâ 
Tekfurdağı’nda icrâsı için bir kıta fermân-ı âlî gönderilip Hâkim Efendi 
fermânı kırâet ile mazmûn-ı münîfine itâat farîza-i zimmet olduğunu ifâde 
edicek yeniçeriler hücûm ile Hâkim Efendi’yi idâm eylediklerinden birkaç 
kalyon irsâl ile bahren Tekfurdağı kasabasının tazyîkine ibtidâr olundu. 
Abdurrahman Paşa evâsıt-ı Rebîulevvelde asâkir-i külliye ile Üsküdar’a 
gelip bir müddet ikmâl-i levâzımât ile meşgul olduktan sonra süvârî ve 
piyâde yirmi dört bin asâkir-i mualleme ile Edirne tarafına hareket etmez-
den mukaddem çend defa huzûr-ı hümâyûna çıkıp her ne kadar Sadrazam 
İsmâîl Paşa dahi bu babda muhâlif re’yde ise de Sultân Selîm Hân Hazret-
leri bu husûsta sebât edeceği beyânı ile Abdurrahman Paşa’ya cesâret ver-
miş idi. Hatta bir defa Abdurrahman Paşa’ya hitâben [Bu nizâm-ı cedîd 
maddesi müstelezzât-ı nefsâniyyeden değil ki anınla zevk-yâb olayım bun-
dan merâm mücerred a‘dâya mukâbele-i bi’l-misl ile ahz-i intikâm ve 
memâlik-i mağsûbeyi istirdâd ile yine dâr-ı İslam eylemekdir. Avâm-ı nâsın 



RİYÂZ-I BELDE-İ EDİRNE 665

bu dakîkadan gâfil olması hele pek garîb bir manadır] diye buyurmuş ol-
duğu mervîdir. Ancak İbrâhîm Nesîm Efendi dokuz seneden beri sadâret-i 
uzmâ kethüdâlığında bulunup fart-ı ikbâl ve istiklâl üzere fetk ü retk-i 
umur ve hall ü akd-i masalih-i cumhûr ederek sadrazamlar bir âlet-i 
mülâhaza kabîlinden bulunduğuna mebnî rukabâ ve husamâsı çoğalıp ber-
vech-i meşrûh bu kere dahi onun lâyihası tahsîn buyrulmakla husamâsının 
hased ü adâveti bir kat daha terakkî bulmuş idi. Sadrazam İsmâîl Paşa ise 
istiklâl dâiyesinde bulunarak müteneffizân-ı ricâl-i saltanatın ikbâl ve 
itibârını ve alelhusûs İbrâhîm kethüdanın etvârını çekemeyip deflerine sa‘y 
etmekte olduğu halde taraf-ı şâhâneden sûret-i muvâfakat görmediği ci-
hetle muğberu’l-hâtır ve bu kere Kadı Paşa kirâren huzûr-ı hümâyûna 
dühûl ile mazhar-ı hüsn-i kabul oldukta onu dahi istirkâb ile münfail ve 
müteessir olmuş idi. Sultân Selîm Hân Hazretleri sadrazam ile İbrâhîm 
kethüdânın miyânelerindeki mübâyenete muttali oldukta bir gün sadra-
zama (bizim İbrâhîm kethüdâ gayet sâdık ve rüşd ü reviyyette ve işgüzârlıkta 
akrânına fâiktir) diyerek hüsn-i îtilâf ve imtizâclarını tavsiye eylemiş ise de 
merkez-i masâlih-i devlet olan Bâbıâlî’nin nüfûzunu paylaşmak müşkil 
olduğundan gittikçe araları açılmış ve İsmail Paşa sebük-mağz ve harîs-i 
câh u ikbâl bir adam olduğundan İbrâhîm kethüdâyı düşürmek için her 
türlü fenâlıkları gözüne almış idi. Binâenaleyh ol vakit Rumeli a‘yânlarının 
ser-firâzı olan Rusçuk a‘yânı Trisniklioğlu İsmâîl Ağa’ya mahsûsen adam 
gönderip dâire-i saltanat-ı seniyyede teneffüz eden ricâli ifnâ ettikten son-
ra birlikte devlete nizâm vermek üzere hayırhâhlık yolunda onu ittifâka 
davet ve o dahi icâbet ile Rumeli a‘yânlarını idlâl ve ifsâda mübâderet et-
tikte çünkü Kadı Paşa’nın öyle bir mükemmel ordu ile Edirne cânibine 
hareketine Rumeli a‘yânları [s.344] zâten mütevahhiş olduklarından Tris-
niklioğlunun ilkâ’âtını derhal kabul ile müstaidd-i fesâd ü ihtilâl oldular. 
Ve Kadı Paşa’ya mümânaat olmak üzere her taraftan hareketle Edirne 
havâlîsinde tahaşşüd ve tecemmua başladılar. Ve mukaddemâ Tayyar 
Paşa’yı isyâna tahrîk eden Şehzâde Sultân Mustafa taraftarânı ol vakit cezâ-
yı sezâlarını görmemiş olduklarından bu kere dahi fesâda ictisâr ederek 
müşârun-ileyh ile sadrazam miyânelerinde bir ittifâk ve yek-cihetî hâsıl ve 
hilâf-gîrândan olan mevâlî ve ricâl ile hafîfü’z-zihn olan yeniçerileri dahi 
bu dâire-i ittifâka dâhil edip şehzâde-i müşârun-ileyh lisânından olarak 
yeniçeri ocağına ve Rumeli a‘yânlarına envâ‘-ı mevâ‘îdi muhtır ve nizâm-ı 
cedîdin ref ‘ini müş‘ir kâğıtlar irsâl ile dakk-ı bab-ı fitne vü ihtilâl etmekte 
idiler. Ve ol esnâda sadrazam tarafından diğer memuriyetle Rumeli’ye gi-
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den hasekiler dahi sadrazam lisânından ve alâ-rivâyetin onun talîmi ile 
cümlenizi kılıçtan geçirecekler yollu sözler ile Rumeli halkına dağdağa 
verdiklerinden kasabât ve kurâ ahâlîsi dahi ürküp isyâna karar vermişler 
idi. Binâenaleyh az vakit zarfında külliyetli haşerât tecemmu ederek der-
ceng-i evvel Edirne bostancıbaşısı olan Ahmed Ağa’yı Babaeskisi nâm ka-
sabada bulunan mübâyaacıyı ve Abdurrahman Paşa’nın Belgrat cânibine 
âzim olduğu beyânıyla Rumeli a‘yânlarına itmi’nân vermek için bâ-tahrîrat 
Bâbıâlî’den gönderilen Tatar Ağasını idâm eylediler. Ve Abdurrahman Paşa 
Silivri’ye vardıkta ahâlîsi isyân ile mukâvemete kıyâm ettiklerinden kuvve-i 
cebriye imaliyle terbiye edilmişler iken ileriye hareket olundukta Çorlu 
ahalîsi dahi isyân etti. Ve eğerçi böyle mükemmel bir orduya değil bu 
kazâlar ahâlîsinin belki Edirne’de müctemi olan heyet-i eşkıyânın dahi 
mukâvemet edemiyeceği derkâr idi. Ve Abdurrahman Paşa ordusu zahîrece 
müzâyakaya dûçâr olup bahren nakl-i zehâir için şâh-râh olan 
Tekfurdağı’nda dahi ihtilâl zuhûr eylemiş ise de ordû-yı hümâyûn 
İstanbul’un kurb u civârında bulunmak hasebiyle her taraftan zahîre celbi 
kâbil olur ve Tekfurdağı kasabası bir tabur nizâm-ı cedîd askeriyle ele alı-
nabilir idi. Fakat İstanbul’da dahi yeniçeri gürûhu fitne vü fesâd emarele-
rini göstermekte olduğundan ve hem telâşa düşülerek bu babda kuvve-i 
cebriye imâline ibtidâr olunduğu takdirce bir takım etfâl ve aceze-i nisvân 
pây-mâl olur buna dahi rahm ü şefkat-i pâdişâhi kâil olmaz diye ordunun 
Silivri’ye iâdesi emr olundu. Bu ise gürûh-ı eşkıyânın şımarmasına sebep 
olup hatta ABdurrahmân Paşa Silivri’ye avdetinde meclisine dâhil olan 
Silivri a‘yânı esnâ-yı musâhabette Paşa’yı gâfil avlayıp da idam edivermek 
garazıyla yanındaki çifte kurşun ile memlû tabancasını Paşa’nın üzerine 
sıkmış iken bi-hıfzihî teâlâ kurşun isâbet etmeyerek paşa kurtulup şakî-i 
merkûm derhal idam olunmuştur. İşte bu esnâda Trisniklioğlu İsmâîl Ağa 
çiftliği bahçesinde çengî oynatır iken katl ü idam olunmuştur. Yerine ken-
di perverdelerinden Alemdar Mustafa Ağa Rusçuk a‘yânı olup ancak zor 
bazû-yı kuvvetine istinâd ile tebertum etmeyerek arz-ı mahzar takdimiyle 
bir tavr-ı mülâyimâne üzere tahsîl-i rızâ-yı devlete müsâraat ile de’b-i ede-
be riâyet eylediğinden bu vechile rızâ-cûyâne hareketine mükâfâten uhde-
sine mîrahûr-ı evvel pâyesi ihsân olunmuştur. Trisniklioğlunun kâtili ele 
geçmeyip fakat mukaddemâ kendi hizmetinde iken zahm-hurde-i renc ü 
âzârı olan bir fedâyî olduğu tahkîk olunmuş ve Bayrakdar Mustafa Ağa 
muahharan makâm-ı sadârete geldiğinde bu kâtilin Manisa’da olduğunu 
haber alarak Kara Osmanoğlu vâsıtasıyla getirtip Rusçuk’a irsâl ile mahall-i 
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katlde idâm ettirerek efendisinin intikâmını almıştır. [s.345] Trisniklioğ-
lu ser-çeşme-i fesâd olmakla onun bu vechile vukû‘-ı katl ü idâmı gürûh-ı 
usâta bâdî-i haşyet olarak Edirne cemiyetine haylice tezelzül getirmiş ve 
Sirozî İsmâîl Bey dahi Edirne’ye gelerek gâh lutf ve gâh unf ile bunları 
yerli yerine iâde için hayli gayret göstermiş ise de İstanbul’daki hilâf-
gîrâneyi peyderpey kendilerine hafiyyen tahrîrât irsâliyle tahrîkten hâlî 
olmadıklarına mebnî gittikçe âteş-i fitne vü fesâd alev-gîr-i iştidâd olarak 
hava değişip kurenâ-yı saltanat ve vükelâ-yı devletten on kişinin isimlerini 
yâd ile bunlar idam olunmadıkça dağılmayacaklarını îrâd eder oldukları ve 
bir iki hafta hutbeyi ihtisâr ile nâm-ı vâcibü’l-ihtirâm-ı hazret-i hilâfet-
penâhîyi ıskâta ictisâr ettikleri ahbâr-ı muvahhişesi hayır-hâhân-ı saltanat-ı 
seniyyeye bâdî-i telaş ve endişe olduğu esnâda gerek derûn-ı İstanbul’da ve 
gerek civârında bulunan bunca evbâş ve tarrâr u kallâş ve fitne-kâr 
makûleleri Edirne cumhûrunu istikbâle hâzır ve çarşı ve pazaristân yağma-
sına elverecek vakt-i fırsata muntazır oldukları cihetle bütün sekene-i 
Dârussaltana mükedder ve mütehayyir idi. İşte ol esnâda Silistre eyâletinden 
infisâl ile Anadolu mansıbına âzim olan Eğribozlu İbrâhîm Paşa-zâde Be-
kir Paşa Edirne’den geçerken bu hâl-i ihtilâli lede’l-müşâhede Sirozî İsmâîl 
Bey ve diğer bazı hayır-hâhan-ı ser-gerdegân ile dûr u dırâz muhâvere ve 
müzâkere ederek fie-i bâğıye bir takım metâlib-i şenîalarından vaz geçmek 
üzere makul ve müvecceh sûrette olan istid‘âlarına müsâade buyrulacağı 
va‘d ve taahhüdüyle kendilerini irzâ ve iskât ve sebükbârca ılgar ederek 
Dersaâdet’e vusûl ve huzûr-ı hümâyûna dühûl ile mebâdî ve makâsıd-ı ce-
miyyeti güzelce arz ve ifâde ve bazı ecvibe ile dönüp Edirne’ye gelerek 
cumhûru iknâ ile mahallerine iâde ettikten sonra İstanbul’a gidip 
Mısrâ 39

Nesr: zemzemesiyle fitnenin basılmış olduğunu tebşîr etmeğin gerek 
kendisi ve gerek İsmâîl Bey mazhar-ı iltifât ve teşrîfât-ı pâdişâhî oldu. Ve 
badehü Bekir Paşa ile Abdurrahman Paşa dahi mansıbları cânibine revân 
oldular. Âsım Efendi Tarihi’nde bu vakanın muhâkemesine dâir itirâz ve 
cevab yollu bir bahis yazmış olduğundan bu mahalle derc olunur.

[İtiraz] 

Edirne maddesi zâhiren bu derece i‘zâm olunacak madde değil iken 
Devlet-i Aliyye bundan keştî-i tûfân-zede gibi muzdarip ve bây ü gedâdan 

39 Bir bela ulaşmış idi fakat geçti gitti.
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emn ü âsâyiş münselib olmak böyle bir kûh-ı temkîn-i zemîn-i vakâr olan 
devlet-i âlî-mikdâra leke-i şeyn ve nakîsa olduğu bedîdârdır. Zîrâ Devlet-i 
Aliyye fakat Rumeli’ye münhasır olmayıp bu cemiyette ise Rumeli’nin 
yalınız sağ kolu ahâlîsi hazır ve aktâr-ı sâire ahâlîsinin medhalleri olma-
dığı zâhir olup husûsan İstanbul ve Anadolu halkı anlardan kenâre-gir ve 
Abdurrahman Paşa ise yirmi binden mütecâviz muallem asker ile şâhîn 
gibi havâlelerinde kelle-kûb-ı kahr u tedmîr iken ol makûle cemiyetten 
bu kadar bâk ü pervâ bîhûde bir manadır. Cevâb: Vâkıa vaka-i mezkûre 
zımnında dâire-bend-i cemiyet olanlar sûret-i zâhirede hemen kutr-ı 
mezkûr sükkânından ibâret olup lâkin fi’lhakîka Rumeli’nin aktâr-ı sâiresi 
ve Bosna ve Arnavutluk ve İstanbul’da derûn ve bîrun halkının ekserîsi 
ve tamâmî-i Anadolu müstevliyân-ı Devlet-i Aliyye mezâliminden bîzâr 
olmalarıyla ve bu bâbda ehl-i cemiyet ile manevî müttefik ve bunların mâ-
fi’z-zamîrleri fırak-ı cemiyet indlerinde mütehakkık olmakla kalpleri yek-
diğere muvâfık olduğundan gûya ki bütün Rumeli ve Anadolu ve İstanbul 
halkı bu hengâmede mevcut olup bu davada yek-dil ve yek-cihet olarak 
muâşeretleri rû-nümûd olmuştur. Kaldı ki Abdurrahman Paşa maiyyetin-
de olan asker-i cedîd dahi ekseri gönülsüz zoraki muharrer olmakla bu 
husûsta dil-hâh üzere yârlık ve yararlık etmeyecekleri emr-i mukarrerdir. 
Zîrâ Anadolu’da Cebbar-zâde ve sâir tahrîr-i asker-i cedîd memurları ki-
minden bedel alarak [s.346] ve kiminin esliha ve mühimmâtını peder ve 
mâderlerine çektirerek cerîme ve müsâdere-gûne tahrîr ve cebr ü ikrâh ile 
tertîb ve tesyîr edip masârif-i askeriye nâmıyla muayyen olan mâl-i mîriyi 
ve masârif-i âlât ü edevât diyerek nefer-i muharrerin sâhiplerinden ahzet-
tiklerini kendileri ekl ü bel‘ eyledikten sonra müceddeden masârıf-ı asâkir-i 
mürettebe nâmıyla kazâlarına sâlyâne edip bu vechile ibâdullâhı ızrâr ve 
ta‘zîb ve memâlik-i mahrûseyi tahrip eylemeleriyle asâkir-i merkûme bel-
deleri a‘yânlarına sebeb ve bâdî diyerek Devlet-i Aliyye’nin ricâl ve ser-
kârlarına kîne-i derûnları derkâr ve ocaklıdan buğz u adâvetle zevâllerini 
hâst-kâr olduklarından başka ocaklı habîsleri dâima ol sâde-dil takımını 
Frenk heyetine duhûl ve tranpete makûlesi hasâ’is-i kâfiriyyeyi kabul ey-
lediniz ve nâle vü feryâdları tanîn-endâz-ı seb‘-i şidâd olan mezâlim-dîde 
ve mezâhim-keşîde bir alay zuafâ-yı ibâdın giriftâr-ı dûşâha-i cevr ü bîdâr 
olmalarına vesîle ve medâr oldunuz zemînlerinde her-bar tazlîl ü ikfâr ey-
lemeleriyle bulundukları kıyâfet ve şuûnu an-samîmi’l-bâl istiskâl ederler 
idi. Ve niceleri İstanbul’da ve vilayetlerinde sâkin zümre-i Bektaşiyye ile 
hemşehrî ve âşinâ ve akrabâ olmalarıyla ocaklı tarafına kat‘â sû’-i kasd et-
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meyecekleri karâ’in-i hâliye ve makâliyelerinden münfehim ve hüveydâ 
idi. Hatta nicelerinin birâder ve birâder-zâde ve ammi-zâde ve halazâdesi 
gibi nezdîk ve hîşâvendi yeniçeri olmakla ol Bektâşiye kışlasında ve kendisi 
beri kışlada olup yek-diğere hemîşe tereddüd birle riâyet-i hakk-ı rahm 
ederlerdi. Husûsan biz gazâ vü cihâd askeriyiz ehl-i İslâm ile munâsaba 
ve muhârebe eylemek dinimize elvermez diyerek onlar ile nizâ‘ ve kâr u 
zârı re’sen istinkâr eylemeleriyle lede’l-iktizâ musâf eylemelerinden istinkâf 
edecekleri âşikârdır. Ve hemîşe endişeleri dâr u diyârlarında ve neş’et eyle-
diği çift ve çubuk misilli kâr ve girdârlarında olmakla İstanbul’da kışlalar 
kendilere girdâb gelip bir takrîb ile rehâyâb olmayı temennî ederlerdi. Felâ-
cerem cemiyet-i mezkûre beri cânibe hatve-rîz-i teveccüh-i vürûd oldukta 
elbette İstanbul’dan ve Anadolu kenarlarından ibtidâ-yı vehlede ol fırka-
yı istikbâl ederek iltihâk ettiklerinde bunlar dahi heyet-i mecmûalarıyla 
kâdime-engîz-i iltisâk olacakları emr-i müsellemdir. Nitekim zikr-i âtî 
hal‘ meselesinde işe yaramayacakları meşhûd oldu. Bes bu dakîka-i enîka 
pâdişâh-ı dil-âgâh hazretlerinin ve ekser-i ukalâ-yı vükelânın malumları 
olmakla ol derecede telâş ihdâs ve tezelzül-i bünyân-ı devleti îrâs eyledi. 
(intehâ kelâm-ı Âsım) 

Âsım Efendi’nin bu cevabından dahi anlaşıldığına göre bu vaka mücer-
red İstanbul’daki hilaf-gîrânın tahrîkât ve ilkâ’âtı ile tahaddüs etmiş demek 
oluyor. Ve fi’l-vâki pâyitahtta bir takım kahvehâne yaratığı olan yeniçeri 
erâzilinden ta asrın sadrazamına kadar küçük büyük bir çok halk böyle 
taraf-ı hilâfta olduğu halde iş bu pereseye geldikten sonra daha ilerisine git-
mek muhâtaradan hâlî değil idi. Lâkin hükûmetin böyle bir emr-i hatîrde 
televvün ve rehâvet göstermesi daha büyük fenâlıkları davet eylemiştir. Zîrâ 
bir takım erâzilin ettikleri edepsizlik üzerine hükûmet ürküp de yirmi dört 
bin asâkir-i mu‘allemeyi iâde edivermesi kendisinin yâr ü ağyar nazarında 
şân ve vakârını pest ve bu asker-i cedîdin nâmûsunu şikest eyledi. Bundan 
sonra bu askerle devlet ne iş görebilir ve yeniçeri erâzilinin önü nasıl alınır. 
İşte badehü zuhûra gelen hal‘-i sultânî ve vaka-i fecîası hükûmetin bu misilli 
televvün ve rehâvetiyle hâdis olan mukaddimâtın netîce-i tabîiyyesidir. Ve 
belki Sultân Selîm bu ordunun avdeti günü manen tahtından düştü denile-
bilir. Devlet yapacağı işi evvelce arîz ve amîk düşünmelidir. Amma icrâsına 
teşebbüs ettikten sonra gerilemesi nakîza-i şân ve nüfûzu mûcib ve envâ‘-ı 
mahâtarâtı câlib olur. Mebâdî-i ahvâlde yeniçerilerin fesâdından havf olunsa 
yeri var idi amma nizâm-ı cedîd askeri bu mertebe teksîr olunduktan son-
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ra artık niçin korkmalı. Kadı Paşa’nın [s.347] Üsküdar’a vürûdunda gerek 
Üsküdar yakasında ve gerek Levent çiftliğinde mevcut olan süvârî ve piyâde 
asâkir-i mu‘allemenin miktarı otuz bine bâliğ olmuş idi. Nizâm-ı cedîd askeri 
henüz bu mertebelere bâliğ olmamış iken Akka ve Mısır seferlerinde isbât-ı 
liyâkat ettikten başka bunların bir küçük fırkası külliyetli dağlı eşkıyâsına 
galebe ile hadlerini bildirmiş olduklarından bunların işe yarayacaklarına baş-
ka delîl istemezdi. Abdurrahman Paşa ordusunun Edirne’deki Kargaderne-
ğine müşâbih olan cemiyet-i haşerâtı bir hamlede berbat ve perişan edeceği 
bî-iştibâh idi. Fakat evvel be-evvel İstanbul’daki devlet hâinlerinin tertîb-i 
cezaları elzem idi. Ve belki daha evvel sokaklarda nizâm-ı cedîd neferâtını 
tahkîr ve tekfîr eden erâzili te’dîb edip de işin bu pereseye gelmesine meydan 
vermemeli idi. Ve içlerinden biraz te’dîb ile sâire ibret gösterilmiş ve öyle 
devlet hâini olan ekâbirden bazıları dahi te’dîb edilmiş olsaydı herkes daha 
ol vakit edebini takınır idi. Ve ihtimâl ki bu misilli icrâ’ât-ı şedîde üzerine 
yeniçeriler bir fitne ihdâs ederler idi. Lâkin ne olacak ise olur biter ve nizâm-ı 
cedîd usûlu dahi yerleşir gider idi. (intehâ Makâle-i Cevdet) 

Fezleke-i Tarih-i Osmânî’de bu babda [saltanat-ı seniyye bî-tarafâne 
durup muhâfâza-i hukûk-ı mahsûsasına bakmak zımnında Edirne’de bir 
ordu teşkîline karar vermeğin Karaman vâlîsi Kadı Paşa on altı binden 
ziyâde nizâm-ı cedîdle Rumeli’ye geçtikte Edirne yeniçerileri ve halkı bu 
askeri çekememelerine mebni derhal silahlanıp Babaeskisi kasabasında 
hayli kavgaya tutuştular. Bunlar üzerine İstanbul yeniçerisi edepsizliği 
taşırmakla dâhilen fesâddan ihtirâzen paşa-yı mûmâ-ileyh evâmir-i âliye 
muktezasınca Anadolu’ya çekildi] diyerek vakayı Edirne yeniçerileriyle 
halkına azv isnâd etmek istemiş ise de Cevdet Tarihi’nin bâlâda muhar-
rer ifâdâtıyla Hadîkatü’l-Vüzerâ zeylinde sadrazam Hâfız İsmâîl Paşa’nın 
tercümesi zikrinde beyân olunduğuna göre vakanın hudûsuna sebep olan 
sadr-ı müşârun-ileyh idüği tahakkuk etmiştir. 

Livâ-yı Saâdet-ihtivâ-yı Hazret-i Risâlet-penâhînin Edirne’yi Teşrîfleri

1202 senesi Cumâdilâhiresinin dokuzuncu günü serv-i tûbâ-hırâm-ı 
ravza-i irem alem-i zermancûk-ı seyyid-i âlem sallallâhü aleyhi vesellem 
zîver-i dûş-ı sadrazam olup alay-ı azîmle Âsitâne’den hareket ve birkaç 
gün Davudpaşa’da temhîd-i mehâr-ı ikâmetten sonra mahall-i mezkûrdan 
fekk-i râbıta-i ârâm ve Edirne sahrâsına rabt-ı tınâb-ı kıyâm olunup otağ-ı 
sipehsâlârîde akd-i encümen-i şûrâ ve Nemçe ile Moskovdan hangi tara-
fa gidilmek münâsibtir diye istikdâh-ı zind-ârâ olundukta Rusya tarafına 
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serasker tayiniyle iktifa ve Nemçe üzerine ordu-yı hümâyûn sevk ve isrâ 
olunmak husûsu istisvâb ve Sofya tarafına şefe-guşâ-yı azm u zihab olundu. 

Livâ-yı Saâdetin Edirne Şehrini Defa Teşrîfleri

1223 senesi Cemâdilâhiresinin onuncu Pazar günü ki şemsin burc-ı 
esede tahvîl ettiği gündür. Sultân Mahmûd Hân-ı Sâni Hazretleri otağ-ı 
asafîyi teşrîf ile serdâr-ı ekremi taltîf ve bir miktar mesâfeye kadar Livâ-i 
Şerîfi teşyî‘ ettikten sonra saray-ı hümâyûnlarına avdet edip serdâr-ı ekrem 
dahî Edirne’ye müteveccihen hareket ve Cumâdilâhirenin yirmi altıncı Salı 
günü Edirne sahrâsına muvâsalet eylemiştir. 

1223 Senesinde Ordû-yı Hümâyûn Edirne’de İken Vukûa Gelmiş 
Bir Hikâye. Süleyman Fâik Efendi Mecmûasından Naklen Cevdet 
Tarihi’nden Me’hûzdur 

Bizim âsitâne halkı sûrete gâyetle kapılır. Meselâ bir mecûsî Hind 
çingenesi yahut Acem kalleşlerinden [s.348] biri u‘cûbe-i heyet yapıp sö-
zünü ve tavrını uydurduktan sonra bayağı a‘kal-ı ukalâdan kimseleri firîfte 
eder. Pederim merhûmun etbâından Bindallı Mustafa derler süfehâdan ve 
hîlekâr bir habîs var idi. Pederin vefatından sonra hizmetkârlığı terk ile 
başına bir Özbek tacı giymiş idi. Bir iki sene böyle Asitâne’de gezip sonra 
Asitâne’den kayboldu. On seneye karîb zaman mürûrundan sonra kendiye 
Salahaddin diye nâm verip ordû-yı hümâyûn Edirne sahrâsında hayme-
nişîn olduğu esnâ ki iki yüz yirmi üç senesidir sahrâ-yı mezkûra on kadar 
dervîş nâmına derbeder ile gelip sadrazam ve ricâl-i devlete çatıp kendine 
ordu hazînesinden şehriye ve nüzül emîninden ve matbah-ı sadr-ı âlîden 
tayinât yaptırıp altı mâh kadar oturup bunlardan katı külliyetli mal alıp son-
ra ordu Asitâne’ye gidecek oldukta Feyzi Beyzâde Mehmed Bey Efendi’yi 
levâzımât-ı ordû-yı hümâyûnun iktizâsına göre Edirne’de yerleştirmek ve 
Asitâne’ye verâdan göndermek memuriyetiyle onda tevkîf eylediklerinde 
dervîş-i mezkûr Mehmed Bey ile Âsitâne’ye gelirim diyerek anda kalmış 
o esnâda bu fakîr Selanik’te idim. Avdetimde ordûyu Edirne’de bulama-
yıp Saray sahrâsında Mehmed Bey Efendi’nin haymesine ziyârete vardım. 
Mîr-i mûmâ-ileyh fakîre Süleyman Efendi Âsitâne’ye gitmeye acele etme 
beraber gidelim demekle ben de muvâfakat eyledim. Bizler bu sohbette 
iken ma‘hûd Salahaddin meclise geldi gördüm ki Bindallı Mustafa Ağadır; 
yüzü buruşmuş sakalı ağarmış lisânını Acem gibi uydurmuş merkûm da 
bana bakıp bildi. Aman ser-rişte verme makâmında elini hulkûmuna vaz 
eyledi. Ve Mehmed Bey Efendi o kadar azamet ve vakâr ile yerinden kalkıp 
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Mustafa’nın elini öptü. O dahi kuruldu. Biraz sohbetten sonra dedi ki 
biz Âsitâne’ye gideriz demiştik lâkin bize Şam tarafına seyâhat göründü. 
Âsitâne’ye gittiğinizde ricâlden falan falan falana aşk-ı niyâz edin bilmem 
ne yapın falan şöyle olur falan böyle gider diye biraz kerâmet sattı kalktı 
gitti. Ben dahi varayım şu herifi güzelce göreyim diye merkûmun mahall-i 
karîbde olan haymesine vardım. Meğer Mehmed Bey Efendi herifin fakîre 
olan işârâtından ve fakîrin durumundan şüpheye varıp hafîce arkamdan 
adam tayin etmiş. Fakîr herifin haymesine vardığımda kalkıp o benim elimi 
öptü. Oturduk, bu ne haldir dedim. Dünya tuzağı dedi ve kibâr-ı asrı ne 
gûnâ aldatıp ne miktar mallarını aldığını söyledi. Hayran oldum. Bu akşam 
firâr edeceğim dedi. Zîra Âsitâne’ye gidersem o mahalde beni bilir çoktur 
ser-rişte verecek olursam hâl müşkil olur dedikten sonra kalkıp haymeme 
giderken Mehmed Bey’in adamı beni alıp cebren mûmâ-ileyhe götürdü. Ve 
kazıyyeyi çadır perdesinden seyrile nasıl olduğunu nakletti. Ben de tasdîk 
eyledim. Herifi sordu söyledim. Tez adam tayiniyle herifi çağırttı. Herif 
itizâr ile gelmeyip o gece firâr etmekle Mehmed Bey verdiği akçelere acıyıp 
varıp İstanbul’da o asrın ordu ricâline nakleyledikte cümlesi teessüf ile ni-
çin herifi kayd ü bend ile getirmedin diye tevbîh eylediler. Ne fayda herif 
işini uydurup küllî kaparoz ile bir tarafa dahî gitti. Hâlâ nice oldu malûm 
değildir. (intehâ) 

1223 Senesinde Tunca Nehri’nin Şiddetle Tuğyânı 

Sultân Selîm-i Sâlis asrı vekâyiine dâir yazmış olduğu tarihçede Mus-
tafa Necîb Efendi diyor ki Ordû-yı hümâyûnun sahrâya hurûcu mevsimi 
hulûl eylediğine binâen 1223 senesi Rebiulevvelinin üçüncü Cuma günü 
sadrazam dâiresi derûn-ı saray-ı hümâyûndan cereyân eden Tunca Nehri 
kenarına ve topçu ve arabacı ve sâir ocaklar Sırık Meydanına ve yeniçeri 
ordusu Mamak Köprüsünün karşı tarafına tertip ve tasmîm olunarak altı 
yedi gün [s.349] mürûruyla hurûc olunmak üzere nasb-ı hıyâm ve herkes 
malzemesine hareket ve kıyâm eylemiş ise dahi Edirne’de olan enhârın ara-
lık aralık tuğyân ile bazı mahallâtı ve alelhusûs saray-ı hümâyûnu su basıp 
kayıklar ile geşt ü güzâr olunduğu mesbûk ve meşhûr iken bu dakîka ve 
mahzûr hiçbir hâtıra tebâdür ve hutûr etmeyip bâlâda zikrolunduğu üzere 
otağ-ı âlî ve dâire-i âsafî iftâriyye kasrına [İftâriye kasrı saray-ı hümâyûn 
kurbundaki taş köprüden hadîka-i sultânîye duhûl edildikte cânib-i 
yesârda köprüye takrîben elli zirâ‘ mesâfede vâki üzeri kurşun pûşîdeli bir 
kasr-ı ferah-fezâ idi 1294 istîlâsında mahvoldu] boydan boya ve kethüdâ 
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bey ve reîs efendi dahi hademe-i Bâbıâlî ve sâir ricâl ve ehl-i dîvân ve 
küttâb ile bi-esrihim kasr-ı mezkûr ittisâlinde olan Taşköprü hizâsından 
mârru’l-beyân Mamak Köprüsüne kadar çadırlarını kurmuşlar idi. O sene-i 
mübârekede bi-hikmetillahi teâlâ şiddet-i şitâ takarrubuyla Balkanlarda 
ziyâde kar olduğundan mülâyemet-i hava cihetiyle çözülüp nehr-i mezkûra 
cârî ve munzamm olarak nasb-ı hıyâm olunduğunun üçüncü günü nehr-i 
mezkûr bir sûretle tuğyân etmiştir ki hayme-gâha gidilmek şöyle dursun 
asıl Tunca üstünde olan cisr-i kebîr gözlerden nihân ve numûne-nümâ-yı 
zamân-ı tûfân oldu. Yani mecmû‘-ı sarayı su basıp [burada saraydan mak-
sat hadîka-i hâssa-i sultânî olup ebniyesi değildir] ordû-yı hümâyûn yeri 
bir azîm deryâ ve çadırlarda bulunan bazı akkâm ve bekçiler gark u hebâ 
olduğundan mâadâ iki yüzden mütecâviz çadır ve çerge Meriç yoluyla İnöz 
tarafına doğru cereyân ettiği mürtefi‘ mahallelerden seyr ü temâşâ olun-
muş ve bu keyfiyet cümleyi engüşt-ber-dehân-ı hayret etmiştir. Bu vaka-i 
a‘cûbe-nümâ tertîb-i esbâb-ı harekete bâis-i sekte ve mümânaat ve sebeb-i 
te’hîr-i nakl ü azîmet oldu. Mâh-ı mezbûrun onuncu Cuma günü livâ-
yı saâdet-i seyyidü’l-ebrâr meştâdan ihrâc ile ordu meclisi ittihaz olunan 
mahall-i mezkûra azîmet olundu. Fe-lillâhil hamdü ve’l-minneh seylü’l-
arim zuhûr eden hâlât-ı müdhişe munkatı‘ ve mündefi‘ olarak enhârda 
itidâl ve sükûnet ve havâlarda inkişâf ve letâfet hasıl oldu. [intehâ Makâle-i 
Mustafa Necîb Efendi] 

Bu vaka Âsım Tarihi’nde ber-vech-i âtî muharrerdir. 1223 senesi safe-
rinin yirmi altıncı Cuma günü Edirne saray-ı hümâyûnu derûnunda olan 
kazâ-yı ferah-fezâya otak-ı sipehsâlârî nasb olunup ordû-yı hümâyûn maiy-
yetinde olan çarhacı Ali Paşa ve bilcümle ricâl ve ağa-yı yeniçeriyân ve sâir 
ocak ağa ve ihtiyarları kezâlik orta yerli ocak ihtiyarlarından kâr-âzmâ bazı 
umûr-didegân ve hademe-i Devlet-i Aliyye’den bölükât-ı erbaa kâtiblerine 
kadar ve sâir a‘yân ve müteşahhısân cümlesi celb ü davet ve huzûr-ı serdâr-ı 
ekremîde akd-i encümen-i meşveret olunup müddet-i mütâreke inkızâ-
pezîr olup ve henüz Fransalı bu tarafından musâlaha karâr-gîr olmadı-
ğından başka Rusyalı Boğdan’a peyderpey asker-i cedîd sevk ve idhâli 
mukaddime-i istînâf-ı harb ü kıtâl olmakla lâ-cerem bir an akdem düş-
man karşısında bulunmak elzem ve bir taraftan Sırplı gâilesine ihtimâm 
olunmak ehemm olmağın livâ-i şerîf Edirne’de kalıp Tuna sevâhilini 
muhâfaza ve lede’l-iktizâ a‘dâ ile mukâbele için serasker paşa maiyyetinde 
miktar-ı vâfî asker irsâliyle hîn-i iktizâda serdâr-ı ekrem dahî kapıları halkı 
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ve lüzûmu miktar leşker ile sebük-bârâne Serasker Paşa tarafından isti‘lâmı 
zımnında mukaddemce Rusçuk’a irsâl olunup bu esnâlarda avdet eden 
muhâsebe-i evvel Behiç Efendi’nin ifâdesi üzere müşârun-ileyh dahi bu 
re’yi istihsân eylemiş olduğu âverde-i zebân oldukta bilcümle huzzâr dahî 
re’y-i mezkûru istihsân eylemeleriyle husûs-ı mezkûr taraf-ı sipehsâlârîden 
rikâb-ı şehriyârîye ve kaymakâm paşa tarafına tahrîr ve Behiç Efendi ile 
Âsitâne-i saâdete tesyîr kılınmakla çend-rûz mürûrunda re’y-i mezkûr 
pesen-dîde-i evliyâ-yı umûr [s.350] olduğunu mutazammın cevâbnâme 
vürûd eylemekle vetîre-i zebîre üzere tertib ve tedârike ibtidâr olundu. 
Bes Rebiulevvelin üçüncü Cuma günü kethüdâ bey marifetiyle madrıb-ı 
hıyâm olacak mahaller rü’yet ve karâr-dâde olup livâ-i şerîf otağıyla saray-ı 
hümâyûnun Tunca kenarında vâki kapısı derûnunda olan meydana ve 
dâireleri kapı mukâbilinde vâki Taşköprü ve cenbinde kâin iftâriye kasrı 
etrâfıyla nehr-i mezkûrun iki cânibine vesâir erkân ve hademe-i Bâbıâlî ve 
sipâh ve silahdâr ocakları haymeleri dâire-i serdârî ittisâlinde nehr-i mezkûr 
cânibi ile verâda vâki Mamak Köprüsü tabir olunan ağaç köprüye varınca 
ve Deftardar Efendi dâiresi Bayırbahçe nâm mahalle nasb olunmak tahmîn 
ve yeniçeri ordusu Mamak Köprüsünün karşı tarafında vâki sahrâya ve ce-
beci ve topçu vesâir ocaklar Sırık Meydanına tayin kılınıp çend-rûz zarfın-
da hareket olunacağı beyânıyla herkes haymesini mahalline nasb eylemesi 
tenbîh ü telkîn olunup birkaç gün içinde nehr-i mezbûr çadır çiçekleriyle 
tezyîn ve ol sahrâ-yı dilârâ envâ‘-ı ezhar-ı re’fet-bahşâ ile rengîn olmuş idi. 
Ancak bi-hikmetillâhi teâlâ bu sene-i mübârekede her aktâr ve aktânda 
berfin kesreti ber-kemâl olduğundan bilcümle bevâdî vü cibâl ü tilâl berf 
ile mâl-â-mâl olup hava germ-nâk oldukça zevebânla her dere bir nehr-i 
azîm ve her nehir bir bahr-ı cesîmden nişân olduğuna mebnî nehr-i Tun-
ca dahi nâgehân tuğyân ve mânend-i tennûr tûfân-ı heyecân edip ester-i 
sermest-misâl her tarafa kef-endâz ve çep ü râsta hücûm ve satvete âgâz 
eylemekle derhal ol sahrâ-yı pehnâyı gark-âb ve seyr ü sülûk ve ikâmet 
hâtırası nâ-yâb ve semt-i kenârda olan nice hıyâmı bürde-i seylâb eyledi. 
Binâenaleyh ordû-yı hümâyûnun sahrâya hurûcu kesb-i suûbet eylemiş 
iken yeniçeri muhayyem-gâhı olan mahal ile Sırık Meydanının bir mik-
tar irtifâ‘ları [ ] ilticâsıyla mâh-ı mezbûrun 
onuncu günü yeniçeri ocağı ve ferdâsı sâir ocakların ağavâtı ve zâbitânı ve 
neferâtı meştâlarından hurûc ve hıyâm-ı mansûbelerine vülûc eylediler. 
Ordû-yı hümâyûn dahi çend-rûz ârâm edip badehü mâh-ı mezbûrun on 
beşinci günü livâ-yı saâdet-iltivâ ile serdâr-ı ekrem ve bilcümle ricâl-i devlet 
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ve hademe-i saltanat ikâmet-gâhlarından leff-i bisât-ı ârâm ve hazariyyeti 
seferiyyete tahvîl ile zîr-i musakkafâttan nakl-i sâyebân-ı hıyâm eylediler. 
[intehâ makâle-i Asım]

Tedbîr-i Tehyi’e-i Asker-i Müstakil Der-Edirne 

Rusyalının vukû bulan muhâcemâtına ve mine’l-kadîm mücerrebat-
tan olan keyd ü hasârâtına nazaran Devlet-i Aliyye asâkir-i külliye cemiyle 
takviye-i bilâd ve tevakkî-i şerr ü fesâd eylemek vâcibeden olup mahrûse-i 
Edirne dahi memâlik-i Rumeli’nin memerri ve her cânibe cesbân mecma‘-ı 
azam ve eşheri olmakla mahrûse-i mezbûreye bir takım asker cem oluna-
rak bir o[r]du şekline idhâl ve bi-hasebi’l-ahvâl iktizâ eden mahalle derhal 
isbâl ve irsâl olunmakta sühûlet ve menfaat olacağı bî-kîl ü kâl olduğuna 
mebnî bu defa mahrûse-i mezbûrede tahaşşüd etmek üzere bir takım as-
ker tertib kılınmış ve başbuğluk unvanıyla asâkir-i mezkûrenin imal ve 
semt-i muktezâya irsâli Edirne bostancıbaşısı Dağdeviren-zâde Mehmed 
Ağa’ya ihâle olunmuş olduğu beyânıyla Rumeli hânedânının eşrefi olan 
Sirozî İsmâîl Bey uhdesindeki kazâlardan iki yüz elli nefer süvârî ve ol 
miktar piyâde ve zîr-i idâresinde olan kaza a‘yânları bedenlerinden yedi 
yüz elli nefer süvârî ve ol miktar piyâde ve Gümülcine a‘yânı ve Filibe 
nâzırı ve Hasköy a‘yânı yüzer nefer süvârî ve ol miktarlarda piyâde ve 
İskeçe ve Zağra-i Atîk a‘yânları yüz ellişer nefer süvârî ve ol miktarlarda 
piyâde ve Dimetoka ve Ahî Çelebi a‘yânları yetmiş beşer nefer piyâde ve 
ol miktarlarda süvârî ve Kızanlık a‘yânı yüz yirmi beş nefer süvârî ve ol 
miktar piyâde tüfenk-endâz asâkir tertip ve der-akab Edirne’ye sevk ve 
tesrîb eylemeleri için başka başka ve bostancıbaşı mûmâ-ileyhin bu ana 
kadar zuhûr eden hidemât-ı pesendîdesinden bahisle bundan böyle dahi 
kendisinden her umûrda ve vakt-i iktizâda levâzım-ı hayırhâhî ve gayret-
kârî mûcibince hizmet-i bürûzu me’mûl idüği beyânıyla kendisi kemâ-
kân Edirne’de ikâmet ve müretteb maiyyeti olan sunûf-ı askeriyeyi i‘mâl 
ve idâreye lede’l-hâce semt-i [s.351] muktazîye sevk ü itâreye ve icrâ-yı 
merâsim-i başbuğdârı ve dirâyete riâyet eylemesi için Zilhicce 1227’de 
evâmir-i müsta‘cele irsâl olundu.

Ravza-i Serbostâniyân-ı Hâssa’da Tercemesi Mezkûr   
Dağdeviren-zâde Mehmed Ağa Hakkında Şânîzâde Tarihi’nde   
Münderic Makâledir

Sâbık Edirne a‘yânı Dağdeviren oğlu Kapıcıbaşı Mehmed Ağa ki bi’t-
tekrâr iş‘âr olunduğu üzere mukaddem Kadı Abdurrahman Paşa vakasın-
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da Edirne’de zümre-i muhâlifîne ser-gerde ve sâir Rumeli mütegallibîni 
vekâletiyle âmâde-i idâre-i madde-i ma‘hûde olduğuna mebnî ba’de-ez-
în Edirne ve havâlîsini bayağıca zabt ü istîlâ ve belki tarafına celb ettiği 
bazı akvâ-yı eşkıyâ ile bilcümle Rumeli aktârında keyfe-mâ-yeşâ ahkâm-ı 
câbirânesini icrâya ictirâ ve tecrîm-i zu‘afâ ve gasb-ı emvâl-i reâyâ ve zabt-ı 
mahsûl-i berâyâ gibi habâset-i tîneti tamamca îfâ ederek mâlik-i mâl-i Kârûn 
ve vüzerâ-yı izâm katında müntahâ-yı makâma kadar bî-muhâbâ irâ’e-i tavr-ı 
tavâif eder idi. Bâ-husûs devr-i sâbıkda devr-i esbak aleyhinde bulunmuşlar. 
Beyt: 

 40  
Nesr: mazmûnunca mezîd-i iltifât-ı mültezem ve kurenâ-yı vakt-i 

mezbûr indinde o makûle bed-sîretler [ ]41 
mefhûmunca cehl ile muteber ve mükerrem olmalarıyla merkûm dahi 
gâyet-i mertebe i‘tilâ ve kendisi muîn-i devlet ve zahîr-i saltanat tasavvur-ı 
bâtılıyla 42  olmuş idi. Âhir-i kâr 
Beyt 

43 
Nesr: Bu gûne etvâr-ı nâ-hemvâr yani eşrâr-perverî-i rûzgâr-ı muhâlif-

mizâc hevâ-yı adl-iktizâ-yı memâlik-i devlet-i ebediyyü’l-karâr olduğundan 
âsâr-ı seyyiesi çok geçmeyip zuhûr ve mir’ât-ı kâinâtta sûret-i ma‘kûsesi 
manzûr olup zikrolunan kurenâ bilcümle pezîrâ-yı fenâ ve redâ’et-i tabîat-i 
dehr tamâm-ı melhûz-ı ukalâ üzre re’s-i devlete kadar suûd ve itilâ eylemiş 
idi. Hâsıl-ı kelam 44  mefhûm-ı müsellemi üzere mebde-i fesad-ı 
âmm min-ciheti’l-amel bu nâdân-ı bed-nâm olup 45  
hadîs-i şerîfi mısdâkınca ehl-i insâf indinde ol zamandan beri siper-i ta‘n ü 
düş-nâm ve ilâ-hâze’z-zamân taraf-ı cihan-bânîye kemâ-kân muâmele-i dûn-ı 
iddiâ-gûnu malûm-ı havâss u avâm olduğundan başka nakîr ü kıtmîr mazbût-ı 
şahnâme-i zamir-i münîr-i Hazret-i pâdişâh-ı felâtûn-tedbîr ise de 
Beyt Ko ta‘cîli ki ol şeytan işidir

Teennî sabr ile Rahmân işidir

40 Her kim ki sultan ona  mürid olsa, kötü fiili bile kendisine iyi görünür.
41  Devletlerin zevali alçakların başa geçmesiyle olur.
42  Burnu havada arkası suda.
43 Kötü akrabadan sakın. Rabbimiz, bizi cehennem azabından koru.
44  Çöl en zâlimdir.
45  Sultana ihanet eden Allah’a ihanet etmiş olur. 
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Nesr: müeddâsınca vakt-ı merhûnunda katl ü idâm ile mazhar-ı 
intikâm olması merâm idüği meczûm iken yine mağrûrâne ve cesûrâne 
etvâr-ı fenâ-kârında ısrâr ile 46  
ifâdesince şehriyâr-ı ferîdun-mişvâr hazretlerinin zamân-ı yegân-unvan-ı 
mülûkânelerini evkât-ı sâire-i teferruk-ı bâhire gibi zannederek bi’l-iğtirâr 
gerek kendisi ve gerek bazı tebe‘ası bazı tefevvühât-ı nâ-sezâya ictisârda 
oldukları mesmû-ı âlî olmakla fîmâ-ba‘d icrâ-yı cezâ-yı sezâsının ta‘vîk ve 
imhâliyle enva-ı fiten ü mefâsidin mümtedd ve mütevâlî olacağından başka 
Kıta  

 
 

Nesr: Mazmûnuyla böyle bir belde o makûle fürû-mâye-i niam-
nâ-şinâsa ihâle kılınmak çendân revâ olmadığına binâen bundan akdem 
mukayyed ve mektub olduğu üzere Edirne bostancıbaşılığından azl ile 
İstanbul’a meclûb olup badehû surre emâneti tevcîhiyle tarîk-ı hacca mesrûb 
olmuş idi. Huccâc ile avdetinde gâlibâ Müzeyrib’de Emîr-i Hâc Paşa mari-
fetiyle bâ-hatt-ı hümâyûn katl olunmuş olmakla ser-i maktûu [s.352] 1233 
senesi saferinin yirmi birinci günü ve birâderi olup Yergöğü Kalesi binâ 
emânetinde olan sâbıkâ Edirne a‘yânı kapıcıbaşı Ahmed Ağa’nın a‘yânlığı 
evânda fukarâ-yı raiyyete karındaşı gibi etmediği zulüm u teaddî kalma-
mış idüğine binâen sâdır olan hatt-ı hümâyûn-ı celâdet-nümûn-ı Pâdişâhî 
mûcibince katl ü idâmı için mîrimîrân-ı kirâmdan Yergöğü Muhâfızı Hâfız 
Ali Paşa’ya ve tayin olunan mübâşiri hasekiye hitâben 1233 saferi evâsıtı 
tarihiyle emr-i şerîf sudûr etmekle onun dahi ser-i maktûu Dersaâdet’e mu-
vasalatla nihâde-i cây-ı ibret kılındı. 47

Beyt Sanma kim gaddâr ber-hurdâr olur
Ya kesilir başı ya ber-dâr olur

Nesr: Merkûmlara Dağdeviren oğlu dediklerine sebep babası Süley-
man esâfilden olup bir gün mezbele hafr ederken dağ kadar süprüntü te-
pesini nehrin içine devirip yıkmış olduğudur ki nâs merkûma hezl-gûne 
Dağdeviren Süleyman diyerek bu künye ol kûh-endâz-ı kem-ayâra bir 

46 Kendi kıymetini bilmeyen başkasının kıymetini hiç bilemez.
47 Büyüklerin himmeti dağları yerinden söker.
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nâm-ı menkûb olup giderek evlad-ı ziyâfına dahi bir sikke-i maklûb-ı hûb 
oldu. 
Şiir  

 
 
  

Nesr: 48  Şânî-zâde Tarihi’nden menkûldür. 

Edirne’ye Filler Geldiği

Mısır Vâlîsi Mehmed Ali Paşa tarafından bir re’s fil-i kebîr-i Sûdânî 
ve iki re’s fil-i sağir-i Bengâlî ve Acem Şâhı tarafından da azîmü’l-cüsse ve 
mühîbü’l-hey’e Mahmûdî tabir eyledikleri sarımtırak tüylü bir fil zuhûr 
etmekle bunlar İstanbul’da bir müddet durduktan sonra 1233 tarihinde 
Edirne’ye gönderilmekle Fil Yokuşu nam mahalde bir müddet ikâmet et-
tirilmiştir. 

Paşakapısı

Bu mahal saltanat-ı seniyye Edirne’de bulunduğu müddetçe Bâbıâlî olup 
tarihlerde sadrazamlara mahsus saray demekle yâd olunmaktadır. Bu sara-
yın tarih-i te’sîsine ve sevâbık-ı ahvâline me’hazlarımızda îzâhât ve malumâta 
tesâdüf edilemeyip şu kadar ki Cevdet Tarihi’nde 1232 senesi vukûâtı sırasın-
da Edirne vücûhu müteneffiz ve mütehakkim olup bu cihetle valiler Çirmen 
kasabasında ikâmet etmekte idi. Bu esnada a‘yân ve vücûhun kesr-i nüfûzları 
usûl-i müttahize îcâbından olmakla Çirmen Mutasarrıfı Karslı Ali Paşa’nın 
hânesinde ikâmet etmek üzere vezâreti ref olunup Çirmen sancağı Edirne 
şehrinde ikâmet etmek üzere Vidin ve Niğbolu sancakları mutasarrıfı Ali 
Celal Paşa’ya tevcîh kılındı diye muharrer olduğuna nazaran Ali Celal Paşa 
bâ-irâde-i seniyye doğruca Edirne’ye gelerek [1]233 tarihinde Paşa Kapısı 
binâsını tecdîd ettirmiş olduğu anlaşılmış ve ol bâbda tarafından bi’t-tanzîm 
dışkapı bâlâsındaki mermer levhaya hâkk ettirmiş olduğu tarih buraya aynen 
derc edilmiştir. 
Tarih Şâh-ı Mahmûd-şiyem nuhbe-i Âl-i Osmân

Der-i adlinde onun Husrev ü Dârâ derbân
Cem ü Cemşîd ü Ferîdun u Sikender bu şehin
Arsa-i câh-ı şükûhunda kalırlar bî-şân

48 Allah onları ve onlar gibileri yok etsin.
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Ebr-i ikbâli edip hâk-i muğaylân-zârı
Cây-ı nesrîn ü gül ü sümbül ü serv ü reyhan
Tab‘-ı mimarına mikyâs olamaz Öklidis
Tarh-ı efkâr-ı dakîkînde Felâtun hayran 
Etmede kâime-i şer‘i kavîmi ahkâm 
Kılmada küngüre-i adl ü emânı bünyân
Etti te’sîs binâ-yı kerem ü cûd ü sehâ 
Açtı âfâka der-i lütfu atâ vü ihsan
Dil-i âşık gibi bu bab-ı vezîr olmuş idi
Cevr-i eyyâm-ı kühen-sâl-i felekten virân
Çâkeri a‘nî vezîri Ali Paşa-yı Celâl 
Zamm-ı re’yiyle yapılmasına oldu fermân
Yapılıp tâmm olıcak düştü bir a‘lâ tarih
Şer‘ ü kânûnla bunda görüle hep dîvân

Nesr: Bu Paşakapısı 1245 tarihinde Rusyalının Edirne’yi istilası 
hengâmında muhterik olmakla 1247 tarihinde vali bulunan [s.353] Ağa 
Hüseyin Paşa tekrar bina ettirmiş ise de âtîde mahallinde sebt-i sahîfe-i 
beyân olunduğu üzere 1274 senesi Receb-i şerîfine müsâdif [1]273 senesi 
Şubatında bir gece o binâ-yı cesîm dahi muhterik olduğundan sadr-ı esbak 
Kıbrıslı Mehmed Paşa’nın defa-i sâniye valiliğinde 1279 senesinde şeref 
sâdır olan irâde-i seniyye-i Abdülâziz Hânî ile elyevm mevcut olan nîm 
kârgîr ebniye inşâ olunmuş ve hitâmına Dersaâdet’te Hayri Efendi’nin söy-
lediği tarih bir mermer levhaya hâkk ile cümle kapısı bâlâsına vaz edilmekle 
oradan bi’l-istinsâh bu mahalle terkîm edilmiştir. 
Tarih Âlemin tamir ü tecdîdin edip Mevlâ murâd

Kıldı Hân Abdülazîz’i pâdişâh ikbâl ile
Mülkünün imârına rûz-ı cülûsundan beri
Sarf-ı efkâr etmede tedbîr-i âlü’l-âl ile
Geldi revnak işte ez-cümle Edirne şehrine
Kıldı sadr-ı esbakı vâlî zihî ibcâl ile
Yani Kıbrıslı Mehmed nâm Paşa-yı kerîm
Nakd-i vaktın sarf eder i‘mâra isti‘câl ile
Şer‘ ü kânûna edip tatbîk-i re’y ü hikmeti 
Kimseyi mahrûm etmez hakkını ibtâl ile
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Beldeyi etmektedir ma‘mûr o Âsâf sû-be-sû
Sâye-i şâhânede noksânını ikmâl ile
İnhidâma meyledip yanmıştı sonra bu saray 
Eyledi inşâya himmet ruhsat-ı istihsâl ile 
Pâyitaht ettiği için evvel selâtîn-i ızâm
Etmedi tecvîz kalsın öyle hâli hâl ile
Resmi ra‘nâ tarhı bâlâ tarzı müstesnâ binâ
Dil-nişîn oldu zemîni pek metîn i‘mâl ile
Âsitânı ehl-i tezvîr ü nifâka gam verir 
Kâm alır erbâb-ı hâcet pâyine rûmâl ile
Pâyidâr oldukça bünyân-ı refî‘-i kâinât
Şâh-ı devrân müstedâm olsun safâ-yı bâl ile 
Hayrî inşâ eyledim itmâmına tarih-i tâmm
Bu sarayı yaptı Hân Abdülazîz iclâl ile

Nesr: Bu binanın temel çukurları su çıkıncaya değin hafr olunup 
badehû başları çenberli uçları demrenli ateşte ütülenmiş meşe kazıklarıyla 
ızgara yapılarak esâsı onun üzerine vaz edilmiş ve duvarlarının kesme taş-
ları Edirne kalesinin germe kapısının hedm olunan kuleleri enkazından 
nakledilip her seng-pâre demir ve kurşun ile kened edilerek dört duvarı 
ol sûretle imal edilmiştir. Ve bu saray havlusunda el-yevm adliye dâiresi 
olan mahal 1285 senesinde livâ dâiresi olmak üzere Hurşit Paşa’nın birin-
ci vâliliğinde bâ-irâde-i seniyye binâ edilmiş ve ol vakit defterdâr bulunan 
Sadullah Bey’in söylemiş olduğu tarih kapısı bâlâsındaki mermer levha-
dan istinsâh ile buraya tenmîk edilmiştir. 
Tarih Zihî hurşîd-i eltâf-ı şehinşâh karîn oldu

Vilâyet pertev aldı her nizâmı pek metîn oldu
Gelip bir mısra-ı berceste Sâdî nazm-ı tarihe
Livâ-i merkeze bâb-ı hükûmet dil-nişîn oldu

Nesr: [1]284 tarihinde telgrafhâne ile matbaa dâiresi ve [1]286’da jan-
darma koğuşu 1304’de mahkeme-i şeriyye 1309’da emlâk-i seniyye dâiresi 
ilâveten inşâ edildi. Tevkîfhane dâiresi esâsen defterhâne olmak üzere binâ 
edilmiş olduğu halde 1263 tarihinde Rüstem Paşa’nın vâlîliğinde mahbes 
ittihâz edildiği Şuarâ Ravzasında tercemesi mesbûk Râzî Mustafa Efen-
di tarafından bi’l-inşâ kapısı bâlâsındaki mermer levhaya mahkûk tarih 
müfâdından müstebân olmuş ve mezkûr tarihin sûreti mûmâ-ileyhin ter-
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cemesinde mastûr bulunmuştur. Sarayın havlusunda matbaa dâiresinin 
pîş-gâhındaki kabirde hangi zâtın medfûn bulunduğu pek çok kimseler 
tarafından sorulmaktadır. Halbuki bunun evvela kabir olduğu meşkûktür. 
[s.354] Çünkü sarayın el-yevm mevcut olan harem dâiresine su isâle 
olunmak üzere hafriyât icrâ olunduğu sırada orada yekpâre mermerden 
bir kabir taşı kapağı zuhûr etmiş ve o kapağın üstünde kabre baş ve ayak 
taşları rekz olunacak sukbeler olup ancak merkûz taşları olmadığı cihetle 
hakîkat-i hâle vukûf hâsıl olmamıştır. Şu kadar ki islama mahsûs kabir 
taşı kapağı olduğu tahakkuk etmesiyle keyfiyet Kıbrıslı Mehmed Paşa’ya 
lede’l-ihbâr bizzat gelerek bi’l-müşâhede kapağın kaldırılarak muâyenesine 
müsâade etmeyip mâdem ki bu taşın üzerinden su yolu geçirilecektir bu-
nun kabir olmakta ihtimâli olduğundan üzerine alâmet-i mahsûsa vaz‘ını 
tensîb buyurmakla o alamet vaz olundu. Hakîkat-i hâl bundan ibârettir ki 
o sırada fakîr-i câmiü’l-hurûf dahi orada hâzır idim. 

Edirne’de Yeniçeriliğin Keyfiyet-i İlgâsı

Edirne’de dahi yeniçeri nişaânlarının ref ve imhâsı için Çirmen muta-
sarrıfı ve Edirne muhâfızı Vezîr Esad Paşa’ya ve Edirne mollası Yazıcızâde 
İbrâhîm Efendi ile sâir ulemâ ve vücûha hitâben fermân-ı âlî vürûd etmiş 
idi ki sûreti Ravzatü’l-uhûd’da (30) numara ile mastûrdur. Esat Paşa evvel 
emirde Mollâ Efendi ile kâffe-i ahâlînin merci‘i ve beldenin a‘lem-i ulemâsı 
olan Eskici-zâde Mevlânâ Hacı Hâfız Ali Efendi’yi ve bostancıbaşı Abbas 
ile a‘yân ve vücûh-ı beldeyi cemle mahremâne bir meclis akdiyle keyfiyyeti 
dermeyân ettikte Eskicizâde Efendi sem‘an ve tâaten hemen dîvân akdiyle 
ilân-ı keyfiyet olunsun deyip sâirleri dahi onu tasdîk eylediklerinden Molla 
Efendi samt ü sükûtu ihtiyâr eylemiş. Vâkıâ esnâ-yı muhaverede sükûtu 
mûsikî yerine geçenlerden ise de bu makâmda kadı-i beldenin sükûtu el-
vermez olduğundan Esat Paşa ocaklının ve sâir huzûru lâzım gelenlerin 
ihzârını ve dâiresi halkının ihtiyâten basîret üzere bulunmalarını tenbîh ile 
beraber Molla Efendi’yi dahi hafîce celb ile sizin sadâkatiniz cây-ı iştibâh 
değildir lâkin Edirne esnâfının ekseri ocağa müntemîdir Kadı Paşa vaka-
sında inâd ve ısrârları malûmdur. Bu mahalde şakk-ı şefe etmemek uymaz 
mesned-i hükûmet-i şeriyyede bulunduğunuz cihetle şimdi akdolunacak 
dîvânda dahi sükût edecek olursanız sebük-mağzân onu başka manaya 
haml ile bir fitne ihdâsına bâis olmak melhûzdur dedikte Molla Efendi 
işbu ilgâ haberi akşamdan istişmâm olunmuş idi. Mahkeme kâtiblerinden 
Kabûlî Efendi bu ilgâ maddesi acaba kârgîr olur mu diyerek zihnimi teşvîş 
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etti diye itizâr ettikten sonra akd-i dîvan ile fermân-ı âlî kıraat olundukta 
Molla Efendi yine şakk-ı şefe etmeyip bî-rûhu’s-sanem gibi durmuş. Fakat 
Eskici-zâde Efendi onun sözüne hâcet bırakmayıp ülü’l-emre itâatin vücûb 
ve fezâilini beyân ederek ocağa mensûb olanları dahi iknâ etmekle cüm-
lesi sem‘an ve tâaten demişler. Ve Edirne’de Yeniçeriağası vekîli bulunan 
Turnacı Mehmed Sâdık Ağa’ya kapıcıbaşılık hil‘ati ve ocaklıdan üç beş 
kadar söz sâhiblerine silahşörlük hil‘atleri iksâ olunduktan sonra derûn-ı 
şehirde olan bilcümle yeniçeri nişanları ref ve derûn-ı kalede kâin ağakapısı 
dâire-i vesîa olmakla dâr-ı şerîat ittihaz kılınmış ve mazanne-i itiraz olan 
beş on nefer sâbıkalıdan başka kimsenin burnu kanamaksızın bu madde-i 
mühimme Edirne’ce dahi tesviye olunmuştur. Kezâ fî Tarih-i Cevdet. Lütfi 
Tarihi’nde beyân olunduğuna göre bu sırada işbu sâbıkalı denilen Edir-
nelilerden Ağalarağası Halîl Ağa Bursa’ya ve Boyacı Damadı Mehmed ile 
Debbağ ustası Deli Memiş Niğbolu’ya ve Kara Mehmed Manastır’a nefy 
olunup menfâlarında katl ü idâm ile başları İstanbul’a gönderildiği ve bu 
makûlelerden Kırkbörk Mehmed Ağa ile Onbörk Ahmed Ağa İstanbul’dan 
Edirne’ye nefy olunup idâm olunmuşlardır. Cevdet Tarihi’nde mazanna-i 
i‘tirâz olan beş on nefer sâbıkalıdan başka kimsenin burnu kanamaksızın 
bu madde-i mühime Edirne’ce dahi tesviye [s.355] olunduğu mezkûr ise 
de Lütfi Tarihi’nin zaptına göre o esnâda ekseri vüzerâ ve memûrînin başlı 
işleri yeniçerilerin mahv ü idâmı idi. Bazı memûrin beyhude sefk-i dimâdan 
ictinâb üzere bulunmuş ise de her ne sebebe mebnî ise Edirne’de ziyâdece 
kan dökülmüştür. Hatta 1242 senesi Şabân 5 tarihiyle Çirmen Mutasar-
rıfı Esat Paşa tarafından mevrûd evrâk-ı atîka içinde görülen bir hülâsa 
kâğıdında Edirne’nin ahâlî-i müslimesinden bir günde yirmi altı nefer nü-
fusun katl ü idâm olunduğu muharrerdir denilmiştir. İntehâ kelâm-ı Lütfi.

Esat Paşa’nın Edirne mollasının vukû-ı hâline dâir olan tahrîrâtı 
Şeyhülislâm Efendi’ye lede’l-havâle bâ-işaret-i aliyye İbrâhîm Edhem 
Efendi Karahisar’a nefy ve yerine ehl ü erbâbı lede’t-taharrî mahrec 
pâyelilerinden Kütahyalı Halîl Rüştü Efendi yirmiden ziyâde eskilerine 
takdîm ile Edirne Mollası nasbolundu. Eskici-zâde Efendi’ye dahi tam 
bir sehim ihsan kılındı. Esat Paşa ber-vech-i bâlâ vukû‘-ı hâli bâb-ı devle-
te arz ile beraber bu vak‘a-i hayriyyeye tarih olmak üzere (gazâ-yı ekber) 
terkîbini bularak 
Târih Tîğ-ı ser-tîz-i şerîatla şehinşâh-ı cihân 

Başların kesti hep ehl-i fitenin ser-tâ-ser
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Şüphe hiç kalmadı şimdengerû ol dâver-i dîn 
Oldu her-kârda te’yîd-i Hüdâya mazhar
Pâdişâhım dedi Muhlis kuluna hâtif-i gayb 
Tâm tarihi onun oldu gazâ-yı ekber

Nesr: manzûmesini tebrîk-i muzafferiyet makâmında takdîm eyle-
miştir. 

Yeniçerilerin Kavânîn-i Esâsiyelerinden Başlıcaları   
Lügat-ı Tarihiye ve Coğrafiyye’den Ber-vech-i Âtî Aynen Menkûldür

1-Kumandan ve zâbitleri üserâdan bile olsa yine inkıyâd yani ülü’l-
emre itâat etmeleri. 2-Cümlesinin bir vücûd gibi müttefik ve müttehid olup 
karârgâhlarının bir yerde olması. 3-Debdebe ve tantana gibi hakîkaten as-
kerlik ve mertliğe yakışmayan şeylerin adem-i istimâli yani sâdeliğin ihtiyarı. 
4-Tâat ve ibâdât-ı ilâhiyyeden Hacı Bektaş-ı Velî’nin kendilerine tenbîh ey-
lediği vechile inhirâf etmemeleri yani ferâiz-i İslâmiyyeyi îfa itmeleri. 5-Yeni-
çeriliğe devşirme usulüyle harac-güzâr olan tâifelerden alınanlar ve üserâdan 
toplananlardan başkasının kabul olunmaması. 6-Bu sûrette dahi bunların 
acemi oğlanlığından müddet-i kâfiye istihdâm edilmiş olması [Acemiyânın 
aslı reâyâ çocuklarından devşirme tabir olunur askerdir. Sultân Murâd-ı Ev-
vel hazretlerinin Gelibolu’dan Rumeli’ye mürûrları esnada Gelibolu’da îcâd 
olunmuştur. Türkçe öğrenmezden evvel yevmiye birer akçe ile istihdâm 
olundukları için acemiyân denilmiştir. Başlarında sarı abadan külahları 
olup beş on sene hizmetle terbiye olunduktan sonra emr-i mahsûs-ı pâdişâhî 
ile ikişer akçe ile yeniçeri silkine dâhil olmaları kanun iktizâsından idüğü 
Lütfi Tarihi’nde ve Acemi oğlanları asrımız ıstılahına göre mekteb-i i‘dâdî 
neferâtı demek olduğu Netâyicü’l-vukûât’ta mezkûrdur.] 7-Katl ve idâm 
cezâlarının âtîde beyân olunacak esbâba inhisârı. 8-Ocakta terfî‘-i rütbenin 
kıdem sırasıyla icrâsı. 9-Yeniçerilerin kendi ve zâbitânından başkasıyla te’dîb 
ve tekdîr olunmaması. 10-Alîl olanlarının icrâ-yı takâüdü. 11-Sakal salıver-
memeleri. 12-Teehhül etmemeleri. 13-Kışlalarından ayrılmamaları. 14-Baş-
ka sanatla meşgûl olmamaları. 15-Talim ve taallüm ile vakit geçirmeleri. 
(intehâ) Bu yeniçerilerin şekilleri ve elbiseleri Edirne valilerinden Arif Paşa 
merhûmun te’lîf-gerdesi olan “Mecmûa-i Tesâvîr-i Osmâniye” nâm eserde 
ve usûl-i teşrîfatları da Vakanüvîs Esad Efendi merhûmun Teşrîfât-ı Kadîme 
nâm eserinde ber-tafsîl muharrer olduğundan oralara mürâcaat buyurula. 
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[s.356] Edirne Civârında Vaki Olup Vaka-i Hayriye’de    
Bâ-fermân-ı Âlî Hedmi İrâde Buyurulan Bektaşi Tekkeleri 

1- Edirne kazâsı dâhilinde Çöke Nahiyesinde Hacı Baba ma‘a Muh-
yiddin Baba zâviyeleri.

2- Dimetoka kasabası derûnunda Mürsel Baba zâviyesi. 
3- Dimetoka kazâsında Kızıldeli Sultân tekkesi.
4- Havsa kazâsı dâhilinde Âriz Baba zâviyesi.
5- Havsa kazâsı dâhilinde Tekkeşeyhleri karyesinde Kamber Baba 

zâviyesi.
6- Babaeski kasabası derûnunda Sarı Saltuk zâviyesi.
7- Fere kazâsında Ilıca karyesinde Nefes Baba zâviyesi.
8- Keşan kazâsında Rüstem Baba zâviyesi.
9- Hayrabolu kazâsında Öri karyesinde Kara Ali Baba zâviyesi.

10- Sultânyeri kazâsında Yağmur Baba zâviyesi.
11- Sultânyeri kazâsında Elmalı Baba zâviyesi.
12- Edirne kazâsında Çöke nahiyesinde Gaybular karyesinde Gâipler 

zâviyesi. Şarkta kalmıştır. 
13- Uzuncaâbâd-ı Hasköy kazâsında Osman Baba zâviyesi. Şarkta 

kalmıştır.
14- Uzuncaâbad-ı Hasköy kazâsında Ali Baba zâviyesi. Şarkta kal-

mıştır.
15- Kızılağaç kazâsında İsabeyli karyesinde Kargılı Baba zâviyesi. 

Şarkta kalmıştır.
16- Yeni Zağra kazâsında Kademli Baba zâviyesi. Şarkta kalmıştır.
Bâlâda murakkam tekkelerin hedmine dâir şeref-sâdır olan fermân-ı 

âlînin sûreti Ravzatü’l-uhûd’da (31) numaradadır. 

Harîk

1243 senesinde Eski Câmi-i Şerîf pîşgâhında müceddeden inşâ edil-
miş olan muvakkithane civârında bir dükkândan zuhûr eden ateş iki kola 
inkısâm ile bir koldan bezistân civârında kuyumcuları ve çilingirleri ve Lârî 
Câmii civârıyla Batpazarını yakarak Zindanaltına müntehî olmuş ve diğer 
koldan dahi Eski Câmi-i Şerîf caddesiyle Abacılarbaşını ve ketencileri ve 
Unkapanı’ndan sırasıyla Saraçlar Çarşısını yakarak Batpazarındaki kola 
iltihak eylemiş ve hikmet-i Hüdâ muvakkithane-i mezkûr ateşin Sultân 
Selîm cihetine sirâyetine sedd-i sedîd olmuştur. 
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Edirne Piyâde Kışla-i Hümâyûnu

Asr-ı Mahmûd Hân-ı Sânîde Ayaş Müftüsü-zâde Çirmen Valisi Esad 
Muhlis Paşa’nın taht-ı nezâretlerinde Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye 
Kışlası nâmıyla ve bir fırkanın istîabına beleğan-mâ-belağ kâfî olmak üzere 
bin iki yüz kırk üç tarihinde inşâ olunup hitâmına vâlî-i müşârun-ileyh bu 
tarihi demiştir. 
Tarih Şâh-ı âlem Hân Mahmud ü gazâ-endîşe kim

Mazhar-ı te’yîd-i Bârîdir o bî-şekk ü gümân
Yaverî-i lutf-ı Hakk ile âleme verdi nizâm
Koymadı mülkünde ehl-i fitneden nâm ü nişân
Nâm-ı nâmî-i nebiyyü’s-seyfe nisbetle o şah 
Asker-i mansûre teşkîl etti mülkünde hemân
Niyet-i i‘lâ-yı dîn ile o cünd-i nusreti
Dâimâ teksîre hasr-ı himmet edip ân-be-ân
Hıttasından yazdı emriyle nice taburlar
Yaptı fermânıyla bu kışla gibi nice mekân

[s.357]  Asker amma her biri bir Rüstem-i devrândır
Kışla amma her biri kasr-ı Havernâkdan nişân
Devlet ü dîne müceddid oldu ol zıll-i İlâh
Sâye-i adlinde kesbetti cihân emn ü emân 
Eylesin zâtıyla ecdâd-ı ızâmı iftihâr
Haşre dek fahr eylesin dehre sezâdır bu zamân
Sâye-i ihsânını Allah kılsın ber-karâr
Ber-karâr oldukça çetr-i nüh kıbâb-ı âsumân 
Hayr ile bu kışlanın emr-i hümâyûnu ile
Hizmet-i inşâdı oldukda çün itmâma resân
Vâlî-i Çirmen kulu Muhlis dedi tarihini
Kışla inşâd eyledi cündüne dârâ-yı cihân

[Tarih-i diğeri]
Şeh-i sâhib-kırân Sultân Mahmûd Hân-ı gâzinin
Ola zat-ı hümâyûnu emanet dâim Allah’a 
Edip nâm-ı Nebiyyü’s-seyfe nisbet yazdı bir asker
Gazâda her biri ateş saçar a‘dâ-yı bed-hâha 
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Bu vâlâ kışlayı ol asker-i mansûr için yaptı 
Hüdâyâ cümlesin eyle mübârek ol şehin-şâhâ 
Acep resm-i bedî‘ üzre muallâ bir ribât oldu
Yeri var ta‘ne kılsa nakş-ı sakf-ı mihr ile mâha
Karâr ettikçe bu nüh kubbe-i fîrûze-i gerdûn
İlâhî sâyebân et sâye-i tevfîkın ol şâha
Dedi tarihini Muhlis çerâğı vâlî-i Çirmen
Zihî nev-kışladır bu cünd-i Mahmûd şâh-ı Cem-câha

Nesr: Ebniyesinin cesâmeti el-yevm harabesinden dahi rû-nümâ ol-
makta ise de dört köşesinde Üç şerefeli Câmii pîş-gâhındaki saat kulesi 
tarzında birer adet gayet mürtefi kule olup eyyâm-ı resmiyyede bayraklar 
keşîdesiyle tezyîn olunur idi. Binâsı dahi dâiren-mâ-dâr fevkânî ve tahtânî 
iki tabaka olup dört tarafta vâki dört kapısından içeriye girildikte her ka-
pının yemîn ü yesârında birer adet havz-ı kebîr var idi. Havlusunun kırk 
bin nefer istîâb eylediği mervîdir. Ve bir minareli cesîmce sakfı ahşap bir 
de câmi‘-i şerîfi vardır. Velhâsıl bu kışla-i hümâyûn nezâket ve cesâmet ve 
metânet ve zînette şöhret-gîr-i âfâk olmakla beraber tezyînât-ı beldenin 
birincilerinden ma‘duddur. 

Hâdise-i Edirne Unvanıyla Lütfi Tarihi’nden Me’hûz Makâledir

1245 senesinde Rusya askeri Tuna’yı tecâvüzünde her türlü harekât-ı 
adâvet-kârâneye ibtidâr ettiği sırada neşreylediği evrâk-ı fesâdiyeden 
Edirne beldesiyle sâir belde ve kasabaların hukkâm ve kudât ve zâbitân 
ve a‘yânları ve ihtiyarlarına hitâben Rusya askerinin ser-gerdesi tarafından 
neşrolunan beyânnâmenin sûreti Ravzatü’l-uhûd’da (32) numara ile mu-
rakkamdır. İslimye vakasından sonra Rusya askerinin önünde hâil kalma-
dığından bî-pervâ Edirne’ye takarrüb ettiği istihbâr olundu. Edirne’de bu-
lunan Tercümân-ı Dîvân-ı Hümâyûn İshak Efendi marifetiyle Edirne’nin 
etrafına mehmâ-emken istihkâmât inşâsına şürû‘ olunmuş ise de cesâmet-i 
memlekete göre ikmâli mümkün olsa bile kullanılacak asker olmadığından 
Edirne’ye geldiğinde muhârebeye memuriyetimiz yoktur musâlaha için 
mütârekeye memuruz diyeceğiz ruhsatnâme talep olunur ise irâ’e olunmak 
üzere acele gönderilmesini Halîl Paşa ile İbrâhîm Paşa ve Vecîhî Paşa bi’l-
iştirâk Bâbıâlî’ye inhâ eylediler. O aralık taraf-ı şâhâneden li-ecli’t-tahkîk 
Edirne’ye i‘zâm olunan süvârî yüzbaşısı vekîli Rüstem Ağa avdetinde Rus-
yalının kırk bin asker ve seksen top ile Edirne’ye altı saat mahalle geldiğini 
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ve Edirne’ye gelir ise mukâvemet müşkil olacağını Halîl Paşa’nın ifâde eyle-
diğini [s.358] haber vermiştir. Bunun üzerine edilen meşverette mîrâhûr-ı 
evvel ile çavuşbaşı Atâ Efendi’nin külliyetli akçe ile Edirne’ye çıkarılması 
ve esbâb-ı tahkîmiyyeye bakılması ve mevcut olduğu rivâyet kılınan on bin 
askere hâssa muhâfızı Osman Paşa’nın iltihâkıyla mukâvemete tehyi’e edil-
mesi gibi sözlerin cereyânıyla beraber İngiltere ve Fransa sefîrleriyle beraber 
Prusya cenerali taraflarından Rusya mareşaline yazılan mektub başka tatar 
ile ve Prusya ofciyaliyle gönderilip musâlahaya karar verilmesi tezekkür 
olundu ve ol vechile gönderildi. Süferânın bir takım evrâkı Petersburg’a 
irsâl ile Vecîhî Paşa’ya keyfiyet bildirildi. Bu haller üzerine mütârekeye Rus-
yalı razı olmayıp da ısrar eder ise mütevekkilen alallah mukâbele edilmesi 
emrolundu. Buna dâir hatt-ı hümâyûnun sûretidir. 

Artık bu tekellüfâtın icrâsı abes olacağından külliyetli akçe gönde-
rilsin yok falan memur kılınsın demek gibi saçma karar lakırdıları dinle-
mem çünkü böyledir niçin evvel mülâhaza edip de vaktiyle ihtâr ve ifâde 
etmediniz. Bir de maslahat sıkıştığı gibi vüzerânın sîti başkadır falan vezir 
şuraya memur kılınsın külliyetli akçe verilsin demeyi iyi belleyip hemen 
bu iki maddenin üzerine gidersiz Çavuşbaşı Ata Efendi’nin gidip gitme-
mesi müsâvîdir.

Vukûât-ı Edirne 

Ber-vech-i muharrer Rusyalının Balkanı geçip İslimye ve Yanbolu ta-
raflarına gelmesi Edirne’yi muhâtaraya düşürmekle Balkanın beri yüzünde 
bulunan rüesâ Edirne’ye tecemmu etmişler idi. Vürûdlarında İstanbul’a 
gönderdikleri şukka arz olundukta sâdır olan hatt-ı hümâyûnun bir fıkra-
sında bu sûretin kâtibâne elfâz ile şöyle tedbîr olundu böyle olunacak deni-
lip de vakit geçecek olur ise maâzallâhü teâlâ pek çirkin sûretlere varacağı 
âşikârdır. Şimdiden bunun çâresi ne ise hemen bir yere gelip müzâkeresini 
edesiz buyrulmuştur. 

Bu irâde mucibince akd olunan mecliste deverân eden efkârdan olmak 
üzere Hüsrev Paşa’nın muvakkaten Edirne’ye gitmesi veyahut müekkidü’l-
mazmûn fermânlar itâresiyle oradaki istihkâmın tehyi’esi şıklarından 
ikincisinin tercîhine dâir takrîrin arzı süvârî binbaşısı Ahmed Bey’in 
Edirne’den avdetine tesâdüfle Rusyalının kuvve-i külliye ile Edirne’ye ta-
karrüb ettiklerinin taraf-ı şâhâneye ifâde eylediğini ve harb üzerinde bu-
lunan memurlar kat‘-ı ümmîd ile işi meydana koyduktan sonra bu taraftan 
fermân göndermek ve irâ’e-i tarîk etmek abestir. O sırada geçti beyhûde 
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sözlerden vaz geçilip hemen sefâretlerle bi’l-muhâbere musâlahaya karar 
için meclis akd olunmasını zât-ı Pâdişâhî bâ-hatt-ı hümâyûn Kaymakâm 
Paşa’ya emreylemiştir. Bu haberler arasında yani [1]245 senesi Saferinin 
yirmi birinci günü bilâ muhârebe Rusya askeri Edirne’ye girmiş ve Kırk-
kilise tarafı istîlâ olunmuş olduğu haberi Dersaâdet’e münakis oldukta 
Vidin’de bulunan İşkodralı Mustafa Paşa’nın Edirne kolu seraskerliği un-
vanı ve Rumeli ahâlîsini kâffeten ayaklandırmak üzere etrafa buyruldular 
itâr’esi ile hemen yetişmiş gibi bazı tedâbire ibtidâr ve sadr-ı esbak Selîm 
Paşa’nın dahi müşârun-ileyhin iş‘ârâtına muâveneti izbâr olundu. 

(Hatıra) İşkodralının sonradan zuhûr eden hareketine işbu tedbirler 
mukaddime-i tesîr olmuştur ki aşağıda tafsili gelecektir. (İntehâ)

Kırkkilise’nin istilâsında muhâfızı vezir Abdurrahim Paşa’dan gelen 
şukkada ber-takrîb Bergos’a çıkılmış ve toplarla topçular beri taraflara gön-
derilmiş olduğu muharrer imiş yazılan cevâb-nâme-i kaymakâmî ibâresiyle 
bu mahalle derc olundu. “Bir acâyip şey her ne tarafta bulunmuş iseniz 
gâlibâ müslümanca sebat ve gayret etmediğinizden maiyyetinizde bulu-
nan askere sizin [s.359] hâliniz sirâyetle kaçmaklığı itiyâd eylediklerinden 
gâliba orasını gavur istilâ ederek el-hâsıl şimdiye kadar sizin pek çok fenalık 
ve uygunsuzluğa alet gibi olmuş olduğunuz zâhir olup ancak her ne ise 
şimdiki halde Çorlu’da bulunan hâssa muhâfızı Osman Paşa ile birleşmeniz 
münâsib görülmüş olmakla vusûl-i nemîkada ilâ-âhirihî.

Abdurrahîm Paşa merkez-i devletten bu mektubu aldıkta ne hâle 
girmiştir tahayyülü arasında bir varaka daha gördüm ki meâli budur. Ber-
mûceb-i irâde Çorlu tarafına gelip orada dahi ahâlîye taaddîsi mesmû‘ ol-
duğundan Tekfurdağı’na gelmesi için evvelki mektuptan daha ağır bir va-
raka gönderilmiştir. Rusyalı Balkanı tecâvüz ile İslimye Yanbolu taraflarına 
müstevlî olduğu vakit Şumnu ordusu hâl-i muhâsarada kalmış idi. Edirne 
tarafına müteveccihen Şumnu’dan evvelce hareket etmiş olan serasker 
kaymakamı Halîl Rifat Paşa ile vüzerâ ve memûrîn-i sâirenin müştereken 
gönderdikleri şukka-i mufassala ve muhtasaraların fezleke-i meâlleri piyâde 
asâkir-i nizâmiyeye güveniliyor ise de bunların Rumelili olanları birer birer 
firâr edip nefîr-i âmm ile süvârî askerleri külliyen müteferrik ve perişan 
oldular. Zehâir ve mühimmat kalmadı. Rusyalının kuvve-i mevcûdesine 
mukâbele müteassir olduğundan sevâhil ile Edirne tarafına tecâvüzü müm-
kün olduğunu hezâr esef ü hayret ile inhâ ve beyândan ibârettir. Bunun 
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cevâb-nâmesi gidinceye kadar ağız otu kaldırmaksızın Edirne’nin istîlâsı 
haber-i bâridi vârid olmuştur. 

Avdet-i Halim Efendi

Misivri ve Ahyolu havâlîsi istihkâmâtının keşfi için gönderilen 
Mimar Halim Efendi tersîm ettiği haritayı bâ-takrîr orduda sadrazama 
takdîm ile İstanbul’a avdet eyledi. Yapılacak tabyalara vaz‘ı muktazî olan 
topların irsâli topçubaşı ağaya bildirildikte kırk kadar top bulunabilmiş 
ise de kundakları olmadığından iki aya kadar yetiştirilebileceğini haber 
vermişler.

Beyân-ı İstîlâ-yı Edirne

Lütfi Tarihi beyânınca Çirmen kaymakâmı Vecîhî Paşa’nın bade’l-
istîlâ Bâbıâlî’ye gönderdiği mufassal arîzası mütâlaasından keyfiyet-i hâl 
bilinmesiyle bi’t-telhîs tenmîk ve tansîs kılındı. 

Rusyalı Aydos ile Karînâbâd taraflarına geldikte Edirne’nin ahâlî-i 
müslimesi hicrete hazırlanmakta oldukları anlaşıldıkta erkân-ı beldeyi 
cem ile böyle sevâd-ı azamın tahliyesi câiz olmayıp husûsuyla vüzerâdan 
bazı zevâtın kuvve-i külliye-i askeriye ile gelmek üzere bulundukları 
beyânıyla her kim yerinden hareket eder ise erkeği kapısının önüne salb 
ve karısı nehre ilkâ olunacağı tehdîdiyle beraber ahâlînin silahlanması 
ve etrâf-ı şehrin istihkâmına bakılması karâr-gîr oldu. Evvelce Varna ile 
Şumnu arasında vâki Kelefçe bozgunluğu Balkanlar askerinin firârı Rusya 
askerinin beri tarafa tecâvüzüne medâr-ı cüret olup Edirne’nin vaktiyle 
istihkâmını inhâ ve ihtâr etmiş ise de iş işten geçtikten sonra İzmir mu-
hassılı Hasan Paşa’nın Edirne muhâfazasına memuriyeti cevabını almış ve 
Hasan Paşa’nın İzmir’den vürûduna değin diğer bir vezîr-i dilîrin sürat-i 
i‘zâmı defeâtla inhâ olunarak mehmâ-emken esbâb-ı müdâfaaya teşeb-
büs sırasında Edirne eyâleti Aliş Paşa’ya verilmiştir. O aralık İslimye’nin 
istîlâsı havâdisi ile ol havâlîden firâr ve Edirne’de karar eden beş bin kadar 
sunûf-ı askeriyeden başka Halîl Paşa maiyyetiyle gelen iki bin askerin te-
cemmuunda Rusya askerinin Edirne’ye altı saat mesâfeye geldiği istihbâr 
olundu. Ahâlîden başka o vakit Edirne’de on bin asker var idi. Bu kadar 
askerle muhâfaza-i memleket mümkün olamayacağından ve musâlaha 
sözleri tekevvün eylediğinden muhârebe edilmeyeceği Rusya kumanda-
nına bildirileceğini Halîl Paşa Deraliyye’ye inhâ eyledi. Rusyanın topu 
on iki bin askeri olup buna mukâvemete iktidâr derkâr iken Halîl Paşa 



 20. Yüzyıla Kadar Osmanlı Edi̇rne’si690

ile İbrâhîm Paşa musâlaha sözüyle muhârebe edilmemesini re’y eylediler. 
Ertesi gün Rusyalı Edirne’ye yarım saat mesafeye [s.360] takarrüb ettikte 
Halîl Paşa maiyyetinde olan Kapıcıbaşı Hasan Ağa ile silahşör Yahya Bey 
ve vücûhdan Müfettiş Efendi hâcegândan Arif Efendi’yi kumandana irsâl 
ile sûret-i mezkûreyi ifâdelerinde ona dâir malumatı olmayıp dermiyan 
ettiği şurût ile Edirne’nin teslîmini talep ve ertesi günü tulû‘-ı şemse kadar 
cevabını göndermelerini teklîf eylediği haberiyle avdet ettiler. Edirne’de 
mukîm Karslı Ali Paşa ile Molla Efendi mîrimîrân sâir hademe-i devlet 
ulemâ meşâyih eşrâf-ı memleket Halîl Paşa nezdine tecemmula Rusyalı-
ya mukâvemet ahalîce müteazzir olduğunu söylediklerine mukâbil Halîl 
Paşa ile İbrâhîm Paşa Yanbolu ve İslimye’de askerin sebâtsızlıkları cihetiyle 
bunlara itimâd olunamayacağından başka Edirne’yi yağma edeceklerinde 
şüphe olmadığından muhârebenin imtinâı kaziyyesinin ahâlîye bildirilme-
sini Vecîhî Paşa’ya emreylediler. Vecîhî Paşa üslûb-ı hakîmâne ile ahâlîyi 
bi’t-te’mîn o gece kışlada kalınmış iken bir de görüldü ki süvârî ile topçu 
arabacı ve sâir askerin topu firâr etmişlerdir. Halîl Paşa ile İbrâhîm Paşa’nın 
hazîneleri ve dâireleri halkı savuşarak yanlarında ikişer adamları kaldı. 
Mîrimîran Behram Paşa üç yüz adamıyla haremini alıp kaçtı. Asâkir-i 
mansûre neferâtı firâr için kapılara uğramış iseler de muhârebe edilmeyece-
ği sözleriyle tevkîf ettirildi. Sabah oldukta İstanbul’dan İngiltere ve Fransa 
sefîrlerinden kumandana verilmek üzere zuhûr eden mektup gönderilerek 
musâlaha sözü tekrar dermiyân olunmuş ise de dinlemeyip bilâ-muhârebe 
Rusya askeri Edirne’ye girdiler. Halîl Paşa nizâmiye askerinin silahlarını 
teslîm ile oradan çıkıp gitti. Vecîhî Paşa’nın hulâsa-i iş‘ârâtı burada bitti. 
Şu iş‘ârâttan Edirne’nin teslîmi Halîl Paşa’nın re’yi eseri olduğu anlaşılmış 
ise de askerin adem-i sebâtı ve vaktiyle istihkâmâta takayyüd olunmaması 
işi bu hâle getirmiştir. Halîl Paşa bu haber-i küdûret-eser ile İstanbul’a av-
det eyledi. Vukû-ı hâl malûm-ı sığâr ü kibâr oldukda derhal erkân-ı devlet 
bab-ı fetvâda bi’l-ictimâ‘ musâlahaya karâr verilmek ve taarruz olunma-
mak için meclis-i umûmî akdiyle cümlenin muvâfakati istihsâl olunmasına 
dâir gösterilen tedbîre cevâben sâdır olan hatt-ı hümâyûnun bir fıkrasında 
(Ahvâle vukûfu olmayan bir takım ebleh ve câhillerin cemiyle işi keşâkeşte 
bırakmak lâzım değil umûmun lüzumu yok, işe aklı erenlerle müzâkere 
olunsun) buyurulmuştur. Mûcibince akdolunan encümen-i hâssda ne söz-
ler geçtiğine dâir evrâk-ı resmiyyeye zafer-yâb olamadım ise de eserden 
müessire istidlâl tarîkasınca o meclisin kararı cümlesinden olmak gerek 
ki Balkan’ın beri cânibinde bulunan ümerânın cümlesine Tekfurdağı’na 
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gelmeleri iş‘âr olunduğundan orada birçok paşalar ağalar ve asker tecem-
mu‘ etmiş ve istîlâ-dîde olan mahaller ahâlîsinin münâsib mahallere yer-
leştirilmesi tedbîrine ve İstanbul civârının istihkâmına teşebbüs olunarak 
Küçükçekmece’de yapılacak tabyalara Kapıcıbaşı Acem-zâde marifetiyle 
milel-i selâseden bin beş yüz adam tertip olunmuştur. Bu tedbîrlerle be-
raber musâlahaya karar verilmesi besbelli dermiyân olunmuş ki kırk beş 
Saferinin yirmi dördüncü günü intihâb olunan murahhaslar Edirne’ye 
müteveccihen vapur ile Tekfurdağı’na i‘zâm ve Cumâdi’l-ûlânın dördün-
de bi’l-avde Bâbıâlî’de ilbâs-ı hil‘at olundukları dîvân-ı hümâyûn kalemi 
kuyûdunda görülmüştür. Ber-vech-i muharrer Rusyalının tahattîsî İne 
Ada, Bergos, Çorlu, Silivri tarafları ahâlîsini bî-huzûr ederek takım takım 
arabaları ve ( ) önüçleri ile çekmecelerden bi’l-mürûr İstanbul’da 
Yenibahçe’ye ve havâlisine gelerek envâ-ı sefâlete dûçâr oldular. Bunların 
sokaklar arasında sürünmeleri lâyık görülmediğinden münâsib mahallâtâ 
yerleştirilmesi ol taraf mahallâtı imamlarıyla ihtisâb ağasına bi’t-tenbîh 
geriden geleceklerin yollardan çevrilip barut-hâne köylerinde [s.361] ve 
çiftliklerde ikâmeleri için Kapıcıbaşı Melleş-zâde Mehmed Bey memur 
tayin edilmiştir. Silivri’ye doğru Rusya askeri karakollarının göründüğü 
haberi İstanbul’a mün‘akis oldukta İstanbul ahâlîsinin müheyyâ bulunma-
ları geceleri mahallâtı beklemeleri herkesin ale’l-umûm silah takınmaları 
tenbîh olunmuştur. Dimetoka’da ikâmete memur Palaslı İsmâîl Paşa ile 
Köstendil mutasarrıfı sâbık Ahmed Paşa Rusyalının ol havâlîye gelmesi 
cihetle Silivri’ye gelip zuhûr-ı irâdeye muntazır olduklarına dâir yazdıkları 
arîzanın cevâb-nâmesinde şimdilik Silivri’de tevakkufları iş‘ar ve İşkodralı 
Mustafa Paşa’nın iltimâsıyla Ahmed Paşa ıtlâk olunmuştur. 

Teşebbüs-i Be-esbâb-ı Musâlaha

Müsâlaha maslahatına en evvel Prusya devleti tavassut etmiş olduğu 
karîn-i nazar-ı mütâlaa olan evrâktan fehm olunmuştur. Şöyle ki Mora mas-
lahatı için Devlet-i Aliyye’den istişmâm ettikleri mülâyemetten nâşî elçiler 
musâlaha için mükâlemeye ve tavassut ızhârına giriştiler. Bunun için Prus-
ya tarafından geleceği evvelce istihbâr olunan Ceneral ( ) Mavklin 
nâm sefîr-i muvakkate ve sâire dâir hatt-ı hümâyûn sûreti budur. (Ahval-i 
hâzıraya dâir reîs elçilere yoluyla cevap vermiş ancak mersûmlar şimdiye 
kadar ne sûretle ağız kullanmakta oldukları malum oldu geçenlerde dahi 
Rusya tercümanı kontunun Devlet-i Aliyye ile Rusyalının bu derece şiddet 
üzere muhârib olmaklığına Mihaki ile Robiyer sebep oldu diyerek lisân 
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kullanması ve bidâyet-i muhârebede Rusyalı, ben âhar devleti karıştırmaya-
rak başlı başına hem muhârebe ederim hem söyleşirim diyerek mağrûrâne 
cevap vermesi ve şimdiye kadar Prusyalıyı tavsît edecek sûrette görünerek 
müstakil bu husûs için Prusyalının bir cenerali memur kılınması ve ağızdan 
ağza dolaşarak henüz kararlaştıramadığı derkârdır. Bizim memurların ve 
askerin hâli böyle ve Frenklerin dahi muâmeleleri meydandadır. Artık bu 
sûretlere göre Prusya memûru geldiği gibi reisle bi’l-mülâkât onun dahi di-
yeceği bilindikten sonra hemen ne sûretle kararlaştırılmak îcab ederse ona 
göre bi’l-istîzân icrâlarına ibtidâr olunsun) Birkaç günden sonra mârru’l-
ism ceneral bi’l-vürûd zât-ı şâhâneye teblîğât-ı mahsûsası olduğunu Reîs 
Efendi’ye ifâde ile kralı muhârebeyi takbîh eylediğini anlattı. Beri taraftan 
Prusya kralı dâmâdı olan Rusya imparatoruna söylese olmaz mıydı denil-
di. Cevabında geçenlerde mülâkatlarında mahsûsan bu husûsu dermiyân 
ile niyyât-ı muslihânesini beyân eylemiştir. İmparator bazı bed-hâhânın 
zu‘mları gibi tevsî‘-i mülk ve ehl-i İslam’a sûikast dâiyelerinde değildir. İki 
tarafın sû-i zanları abestir sözüne Devlet-i Aliyye’nin hakkâniyetten ay-
rıldığı yoktur. Âsâyiş matlûb ise geçmiş şeylerden bahis caiz değildir. Bu 
işlere sebep Neslrod’un beyânnâmesi imparatorun bizzat ma‘rekeye gelme-
sidir kılıklı tarafeynden birçok sözlerden sonra Prusya Kralı’nın murâdı 
nasîhat-i hayriye ile beyne’d-devleteyn iâde-i emniyet için kendisinin me-
mur edildiğini bi’l-beyân Devlet-i Aliyye ile bi’l-mukabele niyyât-ı musliha 
ızhârıyla esbâbına teşebbüs eder ise bi’s-sühûle musâlaha mümkündür dedi. 
Beri taraftan bizim de istediğimiz budur fakat ne yolda musâlaha edilecek 
burasının bilinmesi lâzımdır. Musâlahanın hüsniyâtını tefevvühden ne 
hâsıl karşımızda Rusya memuru bulunup da onunla söyleşilmek gerektir. 
Sizin memuriyetiniz yalnız tergîb-i sulh demek bununla iş biter mi sözü-
ne Rusya’nın murahhasları hazırdır siz de tayin etseniz derhal mahall-i 
müzâkereye gelirler. Prusya devleti şimdiye kadar Devlet-i Aliyye’yi hiçbir 
zaman iğfâl etmedi. Muvâfakat olunursa yanımdaki ofciyali derhal Rusya 
ordusuna gönderir cevabını getirtirim, memûriyetim mücerred safvet üze-
rine olduğuna yemîn ederim diyerek meclise hitâm verildikten sonra Rusya 
ordusuna haber göndermek üzere bulunduğunu Ceneral be-tekrar ihbâr 
eyledi. Diğer elçiler ile der-dest-i müzâkere olan Mora maddesi karîn-i 
hitâm oldukta [s.362] bu husûsun o sırada cevabı verilir ve tanzîmi icrâ 
olunur denildi. Rusya’da Danimarka elçisi tarafından Dersaâdet sefîrine 
gelen mektupta Rusya’nın musâlaha niyetinde olduğu beyân olduğundan 
bu sefîr ile dahi uzun uzun olunan mükâlemenin fezlekesi musâlahanın 
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esâsından bahs olunmadığından hükmü olamayacağı ve taleb olunan 
tebdîl-i üserâ maddesine muvâfakat olunacağı kaziyyesinden ibârettir. 
İşin külliyetine göre Prusya memurunun ihtârına muvâfakat muvâfık-ı 
maslahat olmakla harekât-ı hasmânenin terki ve musâlahanın tezekkürü 
için Dersaâdet Prusya sefîri bahren Tekfurdağı’na bi’l-azîme oradan ileri 
gönderdiği haber üzerine general Dipiç harekât-ı hasmânenin terkini ilan 
eylemiş ve badehü Edirne’ye varılıp tarafeynden musâlaha temessükle-
ri mübâdelesine karar verilerek Edirne’den beride olan Rusya askerinin 
çekilmeye başlamış olduklarını gönderdiği ser-kâtibiyle sefîr Bâbıâlî’ye 
malumât vermiştir. Kable’l-musâlaha İngiltere ile Fransalı siz Rusyalının 
bir kere tekliflerini kabul edin Rusyalıya silahı bıraktıralım da sora ta‘dîline 
çalışırız demişler imiş. “Heyhât” bunun üzerine süferânın inzımâm-ı re’yi 
ve marifetleriyle 245 senesi Saferinin on beşi tarihiyle tanzîm olunan 
ruhsat-nâme [sûreti Ravzatü’l-uhûd’da (33) numaradadır] mûcibince 
ecille-i ricâl-i Devlet-i Aliyye’den Sâdık Efendi murahhas-ı evvel kibâr-ı 
mevâlîden Emin Bey-zâde Abdülkadir Bey murahhas-ı sânî nasb olunarak 
memurîn-i sâire ve mârru’z-zikr generalin maiyyet memurlarından bir bey-
zâde Edirne’ye müteveccihen vapur ile Tekfurdağı’na hareket etmişlerdir. 
Birkaç gün sonra bey-zâde münferiden avdet eyledi ifâdesi budur. Murah-
haslarla Tekfurdağı’na çıkılıp oradan Edirne’ye bir merhale kaldıkta kendi-
si ilerleyip Rusya generali Dipiç’e Edirne’de Devlet-i Aliyye’nin musâlahaya 
meyli olduğunu ifâde ile Prusya generalinin mektubunu i‘tâsını müteâkib 
general derhal murahhası efendinin muazzezen gelmeleri için istikbâle 
memûrlar göndermiştir. Rusya murahhaslarının dahi gelmek üzere bulun-
duğunu ve gûya Rusya’nın murâdı tevsî‘-i memâlik olmayıp mücerred bir 
iki kalenin ahzı ve câriye bey‘inin meni ve tazmîn talebi olduğu ve tazmîn 
ise nakde mevkûf olmayıp memâlik-i mahrûse mahsûlâtıyla îfâsı mümkün 
olacağını anlamış gibi sözlerdir. (intehâ)

Devletler tarafından musâlahanın teshîline teşebbüs olunduğu sırada 
tazmînât bedeli olarak yalnız Anapa Kalesinin terkiyle iş biteceğini Fransa 
sefîri evvelce Bâbıâlî’ye bildirerek buna cevaben Anapa tarafıyla Devlet-i 
Aliyye’nin münâsebet-i mahsûsa-i umûmiyyesi olduğundan Anapa’nın ter-
ki nâ-kabil olduğu teblîğ olunmuş iken beyzâdenin bu sözleri ezhânı tahdîş 
ettiği haberi üzerine Anapa’nın bedel-i tazmîn olacağına aklı kesmeyip 
lâkin Anapa’yı Rusya’nın talebine sebeb-i istirkâk-ı nüfûs gibi ol havâlîdeki 
fenâlıkların ref ‘idir denilmesine mukâbil beri taraftan sizinle peşin cereyân 
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eden sözlere bu cevaplar uymuyor bu ne şekil iştir Prusya generali ibtidâki 
sözlerinde sebât ve keyfiyetin Rusya imparatoruna iş‘âr edeceğine itimâden 
meydân-ı sulha çıkılmıştı denildikte Rusya murahhasları pişkin adamlardır 
imparatorun musâlahaya hâhiş ve hüsn-i niyeti derkârdır güzel müzel olur 
gibi hoş-âyende sözler ve Prusya generalinin avdeti vukûuyla sefîrine bu 
bâbda kendisi gibi itimat olunması ve o dahi Devlet-i Aliyye’nin hayır-
hâhı idüğin beyân ile hatm-i kelâm olunduğu taraf-ı şâhâneye arz olun-
dukta sâdır olan hatt-ı hümâyûn sûretidir. (Kaymakâm Paşa Edirne’den 
avdet etmiş olan Prusya bey-zâdesiyle Fransa ve İngiltere elçileri tarafından 
vâki‘ olan takrîr ve ifâdeleri ve bunlara verilen cevapları mutazammın iki 
bend mufassal takrîrini harf be-harf mütâlaa eyledim. Çünkü mukaddemâ 
bu şimdi kabulüne bi’z-zarûr söz verilen mevâdd-ı malûme için dînen ve 
mülken ile’l-ebed bir vechile kabul olunmayacağına bi’l-ittifâk cevablar 
verilmiş ve Rusyalının dahi henüz bu kadar fürcesi hasıl olmamış iken 
Fransa İngiltere elçileriyle [s.363] vâki olan mükâlemâtta her ne kadar 
mukaddemâ verilmiş olan sözlerden birkaç kerte aşağı tenezzül olunmuş 
ise de fi’l-cümle ehven-i şer addolunarak iltiyâm kabul etmek peresesine 
varmış iken kaza ve kader Kelefçe maddesi ve onun üzerine Rusyalının Bal-
kanları tecâvüzü ve önüne durur olmadığından nihayet Edirne’yi bî-pervâ 
zapt u istîlâsı ve bundan dahi berilere gelse bizim memurların ve tavâif-i 
askeriyenin cidden ve hakîkaten çalışmayacakları ve sedd-i mümânaat ol-
mayacakları zâhire çıkmış olduğundan mücerred nâmûs-ı din ü devletimi-
zin muhâfazası için ma‘a’l-kerâhe muztarr olunmaklığı tercîh ve ol vechile 
bu taraftan murahhasların tayin olunmasını emr ü irâde etmiş idim. İmdi 
bu tarafta olan elçiler ve Rusyalı bizim bu hallerimizi bilip anladıkları gibi 
artık bundan a‘lâ fırsat ele girmez diyerek türlü türlü şeyler karıştırarak 
merâmlarını icrâya çalışmakta ve gûna-gûn ihâfe sûretleri göstererek bi-
temâmihâ dediklerini ettirmeye savaşmaktadırlar. Ancak bunların efhaşı 
şu Anapa ile kabâil maddesidir. Bir de derece-i sâniyesi tevsî‘ husûsudur. 
Doğrusu şu iki madde beni pek ızdırâba düşürmektedir. Bu husûslarda 
Frenklerin cümlesi müttefik olduklarına şüphe yok ise de Fransalı cümle-
den ziyâde Rusyalıya hulûs göstermek için sa‘y etmekte olduğu zâhirdir. 
Kaldı ki iş bu iki maddenin külliyen kabul olunmaması yahut ehven-i şer 
olarak tadil ve tesviyesi mümkün olabilir ise öylece yürütülmek velhâsıl 
bir iyice zîr u bâlâsını bi’t-tefekkür murahhaslara iktizâsına göre tahrîr 
ve iş‘âr kılınsın ne diyeyim rabbim teâlâ hazretleri ism-i a‘zamı ve resûl-i 
muhteremi hürmetine Devlet-i Aliyyemiz hakkında hayırlı netice ihsân 
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eylesin. âmîn) Bey-zâdenin mârru’z-zikr ifâdesine taaccüb olunur iken mu-
rahhaslar tarafından ibtidâ-yı emirde gelen evrâkta Rusyalının teklîfleri 
ber-vech-i âtî gösterilmiştir. Mora maddesi tazmînât-ı seferiye eski ticâret 
tazmîni. Silistre ile memleketeynin rehin sûretiyle Rusya yedinde kalma-
sı. Anadolu’dan dört kalenin külliyen terki. İbrail ile Yergöğü kalelerinin 
hedmiyle Eflak arâzîsine ilhâk ve idhâli. Sırplıya beş nâhiye ilhâkı mad-
deleridir. Bunların kabulü dâire-i imkândan hâriç olduğundan ne vechile 
hareket olunacağını murahhaslar istîzân ettiler. Bu tasrîhattan vükelâ-yı 
devlet dûçâr-ı hayret olarak tercümanları celb ile süferânın sözleri yalana 
çıktı. Rusya imparatoru için beyan ettikleri niyyât-ı hâlisâne aksine zuhûr 
etti. Bu sözleri meydana koyarak istihsâl-i esbâb-ı teshîliyye için Fransa, 
İngiltere, Prusya elçileri Reîs Efendi’nin yalısına davetle Hüsrev Paşa dahi 
hazır bulunduğu halde olunan mükâlemenin hulâsasıdır. Rusya memur-
larına söz geçirmeleri rüesâya ifâde olundu dört beş saat bunun üzerine 
tarafeynden söyleşildikten sonra nihayet Yunan meselesinin Londra’ya 
havâlesine Devlet-i Aliyye’nin muvâfakatini istihsâl şartıyla mevâdd-ı 
sâirenin tahfîf ve teshîline gayret edeceklerini bi’l-beyân taraflarından 
Prusya sefîrinin Edirne’ye gidip müzâkere-i sulhiyyede bulunmasına dâir 
sûreti Ravzatü’l-uhûd’da (34) numara ile murakkam bulunan takrîr ve ka-
rar mûcibince ber-vech-i âtî sefîr Bâbıâlî’den ve rüfekâsı taraflarından aldı-
ğı evrâk ile Edirne’ye azîmet eylemiştir. Şöyle ki Prusya sefîri hemen hare-
ketle Tophâne önüne getirilen vapura irkâben Tekfurdağı’na tahrîk-i çarh-ı 
azîmet ve ertesi günü menzil-süvâr Edirne’ye nehzat etmiştir. Edirne’ye bi’l-
vüsûl iki cânib memurlarıyla mülâkâttan sonra akdeyledikleri mükâleme 
meclisinde tarafeynden pek çok mesâil-i ilzâmiyye ve kelimât-ı iknâ‘iyye 
cereyan eylemiş ve Devlet-i Aliyye murahhasları mevâdd-ı mükellefeden 
bazılarının tadil ve tahfîfi emrinde her ne ki söylemişler ise [s.364] Rusya 
memurları tarafından emâre-i kabul görememiş ve nihayet bir haftaya ka-
dar cevab verilmediği halde harekât-ı harbiyyeye devam olunacağı haberi 
Bâbıâlî’ye geldikte teklîf olunan mevâddın ağırlığına tahammül müşkül 
olmakla bunun için ârâ-yı umûmiyyeye mürâcaat zımnında bâb-ı fetvâ-
penâhîde tekrar akd olunan meclis-i şûrâda Halîl Paşa ve Aliş Paşalarla Bal-
kanlar defterdarı sâbık Necîb Efendi hazır oldukları halde lede’l-müzâkere 
murahhasların yazışlarına nazaran müddet-i mehil takarrüb etmiş oldu-
ğundan bu husûsta ne vechile hareket olunmak lazım geleceği huzzârdan 
suâl olunup muhârebenin büyük sermayesi olan askerin hâli malûm, ye-
niden tedâriki ise vakte merhûndur. Bununla beraber teklîfât-ı anîfenin 
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kabulü ve husûsiyle bedel-i tazmînât olan yedi yüz bin kesenin hasbe’l-hâl 
tedâriki müşkil olduğu misilli bunun tamamıyla kabuûlüne kanaat etme-
yip de bade-bu‘din yine sızıltı çıkarması emsâli delâletiyle meczûm oldu-
ğundan ileride nedâmet olunmamak üzere esbâb-ı seferiyyenin yeniden 
tedârikine sarf-ı mesâi kılınması gibi sözlerden sonra bu işin iki tarafı da 
ağır ise de düşmanımız bu tedbîrlere meydan vermeyip nihayet şer‘-i şerîfe 
mürâcaat olundukta 49  medlûlünce şerlerin ehve-
ni ihtiyâriyle musâlaha-i muharrereyi kabul ve tasdîk hakkında ekseriyet-i 
ârâ hâsıl olmuş ve doksan altı bin kese ticaret tazmîni ile yedi yüz bin 
kese tazmînât-ı seferiyyeden nihâyet derece tenzîline fevkalâde sa‘y edil-
mek ve bunca mebâliğin te’diyesi yalınız hazâin-i mîriye ile kâbil olmayıp 
musâlahadan hissedâr-ı huzûr olmalarına mukâbil mecmû‘-ı bendegân ve 
dâ‘iyân ve İstanbul ve Rumeli Anadolu taraflarından herkesin hâline göre 
isti‘âne talep olunmak üzere musâlahaya verilen karar mektûmen murah-
haslara iş‘ardan sonra alınan cevâb-nâmede yalnız tazminat maddesinde 
Rusya imparatorunun fütüvvetine mürâcaat sözleri ilâvesinden başka 
bunca mübâhasât ve mükâlemâttan bir semere görülememiş ve Rusya mu-
rahhaslarının meclis-i evvelde irâe ve iddiâ ettikleri sûretlere en sonraki 
mecliste maatteessüf muvâfakat olunmuş olduğu muharrerdir. Murahhas-ı 
evvel Sâdık Efendi yazar ki Edirne’de mükâleme odasının yanında Rusya 
murahhaslarının teneffüs odalarında her nevi müskirât meydanda durup 
hitam-ı meclise değin mersûmlar defâatle çıkıp çakıp çakıp ağızlarına gelen 
sözleri söyler beri taraftan ne ki söylenmiş ise enva‘-ı muâmelât-ı tahkîriyye 
ve şamâtât-ı galîza ile cevâb-ı redd i‘tâsıyla talimatlarının kat‘î olduğunu 
tekrar ederler idi.

Avdet-i Sefîr-i Prusya ez-Edirne

Prusya sefîri ber-vech-i muharrer Edirne’ye gelip tarafeyn murah-
haslarına bi’t-tavassut mevâdd-ı sulhiyeye karar verilmiş olduğu haberiyle 
Dersaâdet’e avdetini ve tasdîknâme ile Petersburg’a gönderilecek sefîrin 
tedâriki Bahr-i Sefîd ablukasına ve şark tarafı harekât-ı hasmânesinin ter-
kine dâir Rusya amiral ve kumandanına hâmil oldukları mektupları îsâle 
memur beraber götürdüğü Rusya oficiyallerinin Devlet-i Aliyye tarafından 
mahallerine sür‘at-i i‘zâmını resmen ifâdeyi müteâkib İngiltere tercümanı 
Şabir Reîs Efendi’ye gelip murahhaslardan gelen kağıtların frengiyyü’l-
ibâre olanlarını elçisi görmek istediğini ve şu musâlaha-i kerîhenin tez 

49 Zaruretler yasak ve haram sayılan şeyleri mübah eder.
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elden böyle bitirilmesinde hayır olduğunu ve ticâret tazmîninin taksît-i 
evveli olan yüz bin altının sürat-i itâsını ve tazmînât-ı seferiyye için gönde-
rilecek sefîrin hemen icrâsını beyan ile bundan böyle Londra’dan gelecek 
cevaba intizâr olunmasını bi’l-ifâde mezkûr kağıtları alıp götürdüğünün 
ertesi günü hîn-i iâdede kâğıtların meâllerinden elçi bey mükedder olmuş 
şimdiye kadar hiçbir devlette böyle mağrûrâne ve cebbârâne musâlaha akdi 
görülmemiş olduğunu husûsîyle Karadeniz ticaret maddesinde ol dere-
ce serbestlik icrâ olunur şey olmadığını beyân [s.356] ve ta‘dâd ile buna 
behemehâl Avrupa devletleri ve husûsîyle İngiltere devleti davacı olsalar 
gerektir dediğini ve Elçi beyin ifâdesine göre İngiltere bu musâlahayı kabul 
edemeyerek  eğer Rusya ta‘dîl tarafına gitmez ise nihayeti harbe dayana-
cağını anlıyorum demiş sonra Fransa memûru Jober ile Nemçe tercümanı 
birer birer gelip bu yolda bir takım sözler söylemişlerdir. Reîs Efendi ta-
rafından bu musâlahaya muvafâkat mücerred devletlerden mev‘ûd olan 
teshîlâttan neşet etmiştir. Teklîflerin ağırlığına nazaran eser-i mevâ‘îd görü-
lemedi denilmiştir. Buna dâir gayet mufassal takrîr-i ma‘rûza yazılan hatt-ı 
hümâyûndan bir fıkradır. (Her ne ise Londra muâhedesinde cümlesinin 
ittifâkı olduğundan ol vechile icrâsına çalışıp çabalamışlar ise de bu defa-
ki Rusyalının teklîfâtı bir vechile kabul olunur mevâddan olmayacağını 
bunlar dahi bilip anlamış olduklarından ve ileride kendilerine dahi mu-
zır şeyler olacağını bit-tefekkür ta‘dîl ve tesviyesine sa‘yedecekleri me’mûl 
gibi görünür ise de ancak biz bundan böyle dahi kendimizi toplamayıp 
da eski halimizle kalır isek işte ol vakit ne bu sözün semeresi müşâhede 
olunur ve ne düvel-i sâirenin kullandıkları ağız bu sûrette kalır) sefâretlerin 
tavassutu ve Devlet-i Aliyye’nin muvâfakati üzerine murahhaslar gönde-
rilmiş ise de şayet Rusyalı galebesine mağrûren sulha meyl eylemeyip de 
berilere tecâvüz halinde bulunur ise ne sûretle davranılmak lazım gele-
ceği müzâkeresi için Bâbıâlî’de akdolunan meclis-i umûmîde İstanbul 
etrâfının istihkâmı ve on beş bin askerden mürekkep bir ordunun Râmî 
sahrâsına çıkarılması ve mahallâtın geceleri bekletilmesi gibi tedbirler ta-
savvur olunmuş ise de ihtiyâten yalnız mahallât ahâlîsi hânelerini bekleyip 
musâlahada takarrur etmekle sâir tedbîrlere hâcet kalmamıştır. İngiltere ile 
Fransa devletleri Rusya musâlahasına tavassutlarını Yunanistan için taleb 
ettikleri muvâfakate meşrût ettikleri ânifen zikrolunmuş idi. Bunu temin 
için Devlet-i Aliyye tarafından esnâ-yı musâlahada Mora maddesinin 
Londra’ya havâlesine dâir Fransa ve İngiltere elçiliklerine verilen müzek-
kire sûretidir. Mora nizâmı hakkında Londra muâhedesinin usûl ve esâsı 
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taraf-ı Devlet-i Aliyye’den kabul olunarak şimdiye kadar Dersaâdet’te bazı 
mevâddın müzâkeresi cereyân etmiş ve hitâm-pezîr olmamış olduğundan 
iş bu madde Londra müzâkerâtında her ne vechile münâsib görülüyor ise 
öylece tanzîm olunmasını Devlet-i Aliyye kabul ve tasvîb eyleye. 

Diğer Müzekkere

Devlet-i Aliyye Londra muâhedesini kabul eylediğinden mâadâ bu 
defa dahi icrâsı için Londra meclisinde her ne fasıl ve kat olunur ise tama-
men kabul eyleyeceğini muâhede-i mezkûreyi imzâ ve hatm eden düvel 
memurlarının tarafına vad ve taahhüdü beyân eder. Erzurum ciheti için 
Lütfi Tarihi’ne mürâcaat buyurula.

Muzaffariyet-i Cüz’iyye Der-civâr-ı Şumnu

Murahhaslar Edirne’ye gelip mevâdd-ı sulhiyye der-dest-i tezekkür 
olduğu hengâmda Şumnu’da Fedâyî tabyası civârında i‘mâline çalışılan tab-
ya mevkiine düşman tarafından lâ-yenkatı‘ atılan toplar tabyanın inşâsına 
meydan vermemek lâzım gelir iken asâkir-i Osmâniyyenin gayretleri se-
meresiyle terk-i işgâl olunmadığı halde Osmanlı tarafından atılan hum-
baraların bir tanesi Rusya tabyası cephanesine isâbetle derhal zîr u zeber 
ve içindeki asker-i eyne’l-mefer-gûyân hava-yı adem-i makarr eyledikleri 
Rusyalının şiddet-i nâire-i hücûmuna bâis olarak beher neferin omuzunda 
torba dolusu toprak ile hendekleri imlâya çalıştıkları hînde Rusya askeri 
tarafından Osmanlı tabyasına girenleri dahi olmuş ise de asâkir-i Osmaniy-
yenin mukâvemet-i şedîdelerine tâkat-yâb olamadıklarından ric‘ate mec-
bur olmuşlardır. Bu kavgada düşman mecrûhlarından başka tahmînen iki 
bin kadar telefât vermiş ve hilâf-ı me’mûl beri taraftan telefât az vukû bul-
muştur. [s.366] Bu muzafferiyetin murahhaslara tebşîr olunduğunu Reşîd 
Mehmed Paşa Bâbıâlî’ye bildirmiştir. Rusyalının Anadolu ve Rumeli taraf-
larında harekât-ı tecâvüz-kârânesi umûm-ı ahâlî-i İslâmiyyeyi dilhûn eyle-
miş ve devletçe edilen teşebbüsâtın çoğu faydasız kalmıştır. Murahhaslar 
Edirne’ye varıp müzâkerâta bed’leri esnada Rusyalıya karaltı gösterilmek 
üzere memurîn-i Devlet-i Aliyye’ye asâkir-i külliye ile Edirne civârında ve 
İstanbul arasında bulunmaları emr olunmasının lüzumunu murahhaslar 
inhâ etmişlerdir. Bu sırada bâlâda beyân olunduğu vechile Vidin tarafında 
bulunan İşkodralı Mustafa Paşa’nın seyr-i serî ile Edirne tarafına gelmesi 
tedbîrine teşebbüs olunmuştur. Şöyle ki müşârun-ileyh Rumeli’nin ortakol 
askeri nasbıyla yemîn ü yesârda kâin kazâlar askerini bi’l-istishâb İstanbul 
tarafına doğru gelmesi emrolunup bu haberin Vidin’e vürûdunu müteâkib 
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Edirne’nin istîlâsı münakis oldukta Karaman vâlîsi Emin Paşa ve Üsküp 
nazırı Hıfzı Paşa ile Vidin defterdarı Ahmed Efendi’yi bi’l-istishâb kırk bin 
askerle hareket etmiş olduğunu bâb-ı devlete bildirmiştir. Bunun üzerine 
Bâbıâlî’ce edilen tezekkürâttan olmak üzere Mustafa Paşa’nın bu hareketi 
me’mûlün hilâfı olarak her ne ise derdest olan musâlahaya medâr-ı sühûlet 
olacağı mütâlaasıyla keyfiyetin murahhaslara bildirilmesi ve esnâ-yı râhda 
musâlahaya teşebbüs olunduğu mesmû‘ olup da mütereddidâne hareket et-
memesi zımnında ta‘lîmât-ı muktaziye verilmesine dâir arz olunan takrîre 
sâdır olan hatt-ı hümâyûn sûretidir. (Vâkıâ müşârun-ileyhin bu miktar 
askerle bu taraflara geldikte şu aralık bir görünüş olacağından derdest olan 
maslahata filcümle faydası olmaz değildir. Ancak Arnavut ve Boşnakların 
halleri şimdiye dek bi’d-defaât açığa çıkmış olduğundan esnâ-yı râhda uğ-
rayacakları kazâlarda kim bilir ne yapacaklardır. Ve hîn-i iktizâda bunların 
mücerreb olan hâllerine göre samîmî gayret edip çalışıp çabalayacakları 
me’mûl müdür. El-hâsıl bu husûsu meclise ta‘mîm etmeyerek harb içinde 
bulunup gelenlerden Halîl Paşa ve Aliş Paşa’yı ve bir de Süleyman Necîb 
Efendi’yi celb eylesin ve Serasker Paşa ve memûrîn hazır oldukları halde 
bi’l-müzâkere karârını arz edesin) İşbu hatt-ı hümâyûndan istifâde olunan 
îcâbât-ı hâliyye İşkodralı’ya emr ü iş‘ar olunmuştur. Muahharan musâlaha 
işi meydana çıkıp murahhaslar Edirne’de iken Mustafa Paşa’nın otuz bin 
askerle Filibe’de müheyyâ bulunması harekât-ı ihtiyâtiyyeden olmak üzere 
tensîb olunmuştur. Mustafa Paşa ber-vech-i muharrer Filibe sahrâsında 
rekz-i hıyâm-ı askerle muntazır-ı emr ü haber olduğu esnâda murahhas-
lar tarafından müşârun-ileyhin kuvve-i mevcûde-i askeriyesiyle Edirne 
civârındaki Hasköy’e gelmesi mahremâne yazılmış ise de kendisinin Filibe 
sahrâsında tevakkufuyla tarafından Vezîr Mehmed Paşa’yı göndereceğini 
ihbâr eylemiştir. Mustafa Paşa’nın bu gelişine i‘tirâzen general Dipiç Rusya 
askeri terk-i mütârekeye kalkışmaları me’mûl olduğu beyânıyla Mustafa 
Paşa’nın geri çekilmesini murahhaslara ifâde eylemiştir. 

Mükâleme Bâ-sefîr-i Rusya

Musâlahanın takarruru zımnında Rusya’ya Devlet-i Aliyye tarafından 
sefîr-i mahsûs gönderilmesi ve Yergöğü Kalesinin tahliyesi maddelerine 
dâir Bâbıâlî’de Beylikçi efendi Prusya elçisiyle uzun bir mükâleme eyle-
miştir. Fezlekesi Mustafa Paşa’ya adem-i tecâvüzü emr olunmasın Yergöğü 
Kalesinin tahliyesi acele edilmesin Rusya’ya gönderilmesin imparatordan 
istîzâna ta‘lîk kılınsın sözlerine cevaben Mustafa Paşa’nın olduğu mahalde 
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tevakkufu mukaddemâ yazılmış olmasıyla andan şüphe olunmayıp tahliye 
maddesi her ne kadar meşrût ise de fütüvvet-i imparatoriyyeye ta‘lîkı îcâb-ı 
hâlden görünmüş olup mamafih yine meşrût-ı lehlerinin icrâsına bakıla-
cağı. İstanbul’a her devletin memur ve sefîrleri geliyor istîzan ediyorlar mı 
Devlet-i Aliyye elçi irsâlinde istîzâna [s.367] niçin mecbur olsun ızhâr-ı 
safvet için göndereceği sefîri istîzana mecbur olur mu sözlerine Prusya 
sefîri tarafından “kâide-i düveliyyedendir ki bir devlete müceddeden sefîr 
gönderileceği zaman riâyette kusur olunmamak için evvelce ihtar olunur 
haber verilmeksizin gidilmek bi-aynihî davetsiz sofraya oturmak gibidir” 
denilmiştir. Sûret-i mükâleme murahhaslara bi’l-hikâye keyfiyet Mustafa 
Paşa’ya celiyyen ve mütebassırâne hareketi hafiyyen beyân olunmuştur. 

Buna Dâir Beyâz üzerine Sâdır Olan Hatt-ı Hümâyûn Sûretidir

Kaymakam Paşa Devlet-i Aliyye’mize Rusyalının bu vâki olan teklîfâtı 
şimdiki hâlimize göre yani asâkir-i mansûrenin kadr-i kifâyeden dûn ol-
duğuna ve donanmamızın azlığından ve bi-hikmetihî teâlâ Balkanları geç-
tikten sonra Rusyalının önüne durur olmadığından Edirne hâdisesinden 
sonra ol taraftaki askerimize perişanlık ârız olmuş olduğundan zarûri 
bunca mehâzîr-i müteaddideyi müştemil bâr-ı girânı kabulümüz lâzım 
gelmiş ise de cümleden eşna‘ı Rusyanın müddet göstererek terk edeceğim 
dediği mahallelerden tûl müddette askerini çekeceği ve bir de mukaddemâ 
temamiyet-i mülk denip de muaharen bu kadar arâzînin terki ba-husûs 
şu istîlâ görmemiş olan Yergöğü Kalesinin bade’t-tahliye teslimi madde-
leri doğrusu pek ağır şeylerdir. Kaldı ki murahhasların hurûfla yazdıkları 
tahrîratlarında Rusyalının Edirne ve civârında olan askerinin eğerçi mik-
tarını tasrîh etmiyorlar ise de külliyetli olmadığını iş‘âr ediyorlar. Şimdilik 
söylemedik söz bırakmadık amma artık söylemenin faydası olmayacağını 
Devlet-i Aliyyemizin memurları yerlerinden kımıldamayıp oldukları ma-
hallelerde durmalarını ve tez elden on bin miktarı askerin şuralarda cem ve 
tedâriki hasıl olur ise hayli işe yarayacağını dahi yazıyorlar. Mademki Rus-
yalı terk edeceği mahallelerden askerini çekmez ve böylece durur ise buna 
maslahat bitti denmez işte buna göre her tarafını düşünüp ve birbirinizden 
çekinmeyip mütâlaanızı meydana koyarak sûret-i kararınızı arz edesiz. Bir 
de şu İskenderiye mutasarrıfına eğerçi birkaç defa tahrîrat yazılmış ise de 
lisânen ifâdede hal başka olmakla müşârun-ileyhe hâcegândan ahvâle vâkıf 
münasib bir memur gönderilse yarın Kasım takarrub ettiği gibi musâlaha 
bitti diyerek kalkıp gideyim demeye başlar ise hiç faydası olmamış olur. 
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ilâ-âhirihî. İşbu hatt-ı hümâyûn mûcibince bazı ifâdâtı hâvî yazılan irâde-
nâmeyi tefhîme mektûbî-i sadâret hulefâsından Fâik Efendi ile hâssa süvârî 
binbaşısı Ahmed Ağa ba-hatt-ı hümâyûn gönderilmiştir. 

Fâik Efendi’nin Filibe’ye Vusûlüne Dâir     
Gönderdiği Mektûbun Fezleke-i Meâli 

Mustafa Paşa ez-cân ü dil Devlet-i Aliyye’nin emr ü fermânına mun-
tazırdır. Rusyalı mevâdd-ı selâsenin icrâsından sonra Edirne’den hurûc 
etmez ise savlet ü hücuma müheyyâdır gibi sözlerden ve hîn-i muhare-
bede Rusyalının kuvve-i mevcûdesine göre Mustafa Paşa’nın galebeliği 
galebeyi icap eder ise de emr bi’l-aks olur ise fenâyî netîce vereceğini îmâ 
eylemiştir. Murahhaslardan Mustafa Paşa’ya yazılan mektuplarda mevâdd-ı 
selâse sarâhaten derc olunmamasından dolayı muğber olmuştur. Şöyle ki 
ben Devlet-i Aliyye’nin sâdık vezîri değil miyim şurût-ı sulhiyye benden 
niçin ketm olunsun hatta Sırplıya dâir şurûtu knezlerden işittim utandım 
şurût-ı musâlahaya vukûf kurenâ-yı şâhâneye mahsûs denilir ise febihâ. 
Lâkin Frenklerin gazetelerinde görülüyor, avama varınca neşr ve ilan olu-
nuyor bir sûreti gönderilse ne zarar olur. (İntehâ)

Fâik Efendi’nin Mustafa Paşa’ya gönderilmesinin esbâb-ı mûcibesinden 
olmak üzere bazı muharrerâtta görülmüştür ki Rusya murahhası [s.368] 
tarafından İstanbul’da İngiltere sefîrine vârid olan mektubta Mustafa Paşa 
Devlet-i Aliyye’ye isyân etmek üzeredir. Etrafa neşrettiği evrâkta Devlet-i 
Aliyye’nin Rusya ile akdeylediği musâlahasını kabul etmeyiz. Millet-i 
İslâmiyyeye bundan çok mazarratlar görünecek gibi (yalan mı ya!) sözlerle 
ezhân-ı umûmiyyeyi tahrîke cüret olunduğunu bi’l-ihtâr lüzûm-ı men‘ini 
İngiltere sefîri Bâbıâlî’ye ihbâr etmiştir. Bu sebeple Faik Efendi gönderile-
rek Mustafa Paşa’nın tavr u hareketi istirkâk olunmuş demektir. Fâik Efen-
di muharrerât-ı vâridesinden birinde yazar ki Mustafa Paşa Ömer Efen-
di nâmında bir adamını İstanbul’a göndererek merâmını mûmâ-ileyhin 
ifâde-i şifâhiyyesine havâlesini göstermiştir. Ömer Efendi Bâbıâlî’ye celb 
ile lede’l-istıntâk kış takarrub etti bunca askerin kışlaması çok masrafa 
muhtaçtır hatab yem bahâsından başka yevmiye elli bin kuruş tayinât-
bahâ sarf olunuyor. Masraf ve zahmetten fazla ileride hasbe’l-lüzûm bu 
asker işe yaramaz. Mustafa Paşa memleketi tarafına gitse de orada kış içinde 
asker tehyi’esine baksa münâsib olur gibi sözleri söylemiştir. Bu söze ne 
cevap verilmiştir tahkîk olunamadı. O aralık Dersaadet’te bulunan Fransa 
ve İngiltere sefîrleri musâlahanın lüzûmunu Devlet-i Aliyye’ye ifâdeden 
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hâlî olmadıkları sırada İngiltere tercümanının Reis Efendi’ye sefîri tarafın-
dan ifâdesi fezlekesidir. “Rusyalının teklîfâtı cümlesinden olan Mora’nın 
tevsî‘-i hudûd maddesini Fransa elçisi iltizâm ediyor ise de İngiltere sefîri 
muvâfakat etmiyor. Fakat devletleri tarafından gelecek cevab üzerine bu 
maddenin hüsn-i tesviyesi me’mûl ve tazmîn maddesi imparatorun fütüv-
vetine havâle ile bunun bir sened-i münferid ile bitirilmesine murahhasların 
dayanmasını ihtar ediyor lakin “Anapa” “Faş”  Kalelerinin adem-i 
terki mümkün olamayacaktır. Çaresi yok bunları vermeli. Ücra yerlerdir. 
Devlet-i Aliyye’ye lüzumu yoktur. İş bunlara kalıp da muvâfakatle maslahat 
bitirilse güzel olur. İngiltere devleti Devlet-i Aliyye’nin hayırhâhıdır. Çi 
fâide ki Londra İstanbul’a yakın olsa idi Devlet-i Aliyye’nin şu vaktinde 
ne şekil muâvenet edeceği muhakkaktır” cevâb-ı Reîs Efendi: “tevsî‘ ve 
tazmîn maddeleri kesb-i sühûlet eylesin lakin Anapa maddesini Elçi Bey 
niçin küçük görüyor Devlet-i Aliyye halkının Çerâkise ile münâsebet-i 
külliyesi olduğundan terkini aklım kesmiyor. Rusyalı şu iddiadan vaz ge-
çirilse her tarafa dostluk olur.” “İntehâ”  Bunun üzerine ve sâlifü’z-zikr 
hatt-ı hümâyûn mûcibince akd-i meşveret ve murahhaslardan gelen evrâk 
kırâ’et olundukta Rusya’nın teklîfleri tahammülden hariç olup husûsîyle 
tazmînât akçesi yedi yüz bin kese oluyor ticâret tazmîni olan doksan altı 
bin kese kâmilen tediye olunmadıkça Edirne ve sevâhilin tahliye edileme-
yeceği ve tazmînât-ı seferiyyenin yirmi seneye kadar tekmîl-i müddetine 
değin Silistre ile memleketeynin rehin olarak Rusya yedinde kalacağı ve 
Anadolu tarafından Anapa ve Faş Ahısha Ahılkelek Kalelerinin külliyen 
terki ve Sırplıya beş nâhiyenin ilhâkı ve Mora nizâmı maddesinin bi-
temâmihâ kabulu gibi ağır ağır teklifler olduğu ve bir hafta kadar cevâb-ı 
kat‘î için mühlet verildiği ve Silivri’ye doğru askerinin sevkiyle hitam-ı 
mehilde daha ileri tehattî edeceği anlaşıldı. Mustafa Paşa eğerçi gelmiş ise 
murahhaslar dayansalar müşârun-ileyh bir işe yarar mı ve yetişebilir mi 
denildikte müddet-i muayyeneye kadar gelmesi mümkün olamayacağı ve 
mehlin inkızâsında düşman berilere tecâvüz ederler ise Edirne ile İstan-
bul arasında ordumuz olmadığından iş nasıl olur Rusyalının [Rusyalının 
Edirne üzerine sevk ettiği askerin miktarı bilinememiş gitmiştir. Rüstem 
Ağa ki sonraları ordu müşiri ve memleket vâlîliğiyle [s.369] pek çok vakit 
istihdâm edilmiş olan müteveffâ Rüstem Paşadır, kırk elli bin ve Vecîhî 
Paşa’nın yazdığına göre on iki bin imiş burada yirmi bin yukarıda kırk bin 
denilmesi göz büyüklüğü eseridir] Edirne’de yirmi bin askeri olup Mustafa 
Paşa’nın kuvve-i külliye ile gelmesi şâyiası üzerine tecâvüze cüret edememe-
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si melhûz ise de tez elden buradan asker tedâriki düşvâr ve topu on binden 
ibâret olan kuvve-i mevcûde ile bir iş görülemeyeceği ve İstanbul ahâlîsine 
güvenilmediğinden ma‘adâ türlü hezeyanlara başlayacaklarından düşmana 
bu kadar tazmînât vermekten ise Hasköy, Gümülcine, Dimetoka gibi asker 
yatağı ve yakın olan yerler ahâlîsi üç beş sene tekliften muâf tutulmak ve ba-
zılarına külliyetli akçe vaad olunmak üzere asker celbi tasavvur kılınmış ve 
Aliş Paşa mahall-i mezkûrdan hemen on bin askerin âmâde ve muntazır-ı 
irâde bulunmuş olduğunu ifâde ile beraber işe yarayacaklarını meşkûk gös-
termiş ve levâzım-ı askeriye tedârikinde olan suûbetler dermiyân olunmuş 
ve düşmanın teklifleri ise hayret vermiş olduğundan erbâb-ı meclis cüm-
le mütehayyir ve mahzûn oldukları halde kaza ve kaderin hükmü böyle 
imiş diyerek uyuşulmaktan başka çare kalmadığını müttehidâne itiraf 
ile maamâfîh son dereceye kadar tedbîri elden bırakmamak için Musta-
fa Paşa’nın bir an evvel yetişmesine emirnâme gönderilmesi ve mahall-i 
mezkûreden mehmâ-emken asker tedârik ve tazmînât ile mevâdd-ı sâire-i 
mükellefenin tahfîflerine murahhaslar tarafından bezl-i cüll-i tâkat ile 
nihâyet işin geldiği yere kadar bitirilmesi veyahut cesâmet-i maslahata 
nazaran cümlenin malûmu olup da umûmen kabul olunmak üzere ertesi 
günü kâffe-i ulemâ ve erkân ve a‘yân-ı devletin içtimâıyla tekrar dermiyân 
olunması tezekkür olunduğu huzûr-ı pâdişâhîye bâ-takrîr arz olunmuştur. 
Sâdır olan hatt-ı hümâyûn sûretidir. (Kaymakam Paşa) [bi’l-müzâkere arz 
olunan iş bu takrîrin ve sadrazam cânibinden ve murahhaslar tarafından 
vürûd eden tahrîrât manzûr ve meâlleri malûmum olmuştur. İşte masla-
hatın âkıbet nereye vardığı malûmunuz oldu. Bu musâlahanın bu vechile 
kabulü geriye hiçbir şey bırakmamak demek olduğundan mehâzîr-i adîdesi 
gün gibi zâhirdir. Böylece kabul olunmadığı halde mukaddemce takar-
rürün bâlâsına yazdığım üzere Rusyalı Edirne’yi istîlâ etmiş olduğundan 
gereği gibi fürce bulmuş ve bi-hikmet-i Hüdâ asâkir-i İslâmiyyeye havf ve 
dehşet ârız olmuş ve şu civârlarda lâzımü’l-muhâfaza olan mahallerde asker 
ik‘âdı müyesser olamamış ve ahalî-i Âsitânenin işe yaramayacakları evvel-
den beri malûm ise de bu defa bir kat dahi meydana çıkmış ve maslahat 
gelecek Pazar gününe kadar bitmez ise bir kat dahi ilerleyeceği Rusya me-
murlarının ifâdelerine göre murahhasların tahrîr ve iş‘ârlarından bilinmiş 
olmakla takrîrinde beyân olunduğu üzere şu emr-i cesîmin ikisi dahi mey-
dana konularak meclis akdiyle etrafiyle bi’l-müzâkere taraf-ı hümâyûna arz 
olunsun rabbim teâlâ kudret ve azametiyle teshîlât-ı ilâhiyyesine mukârin 
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eyleye. âmîn.] İşbu hatt-ı hümâyûn mucibince akdolunmuş olacağı derkâr 
olan meclisce esbâb-ı malûmâta muzaffer olunamadı. 

Havâdis-i Tekfurdağı

Rusyalının Tekfurdağı’na takarrübünde Halep vâlîsi İbrâhîm Paşa 
Tekfurdağî Ali Şefîk Paşa Silivri muhâfazalarına memur olmuşlar imiş. 
Tekfurdağı’nda mukîm sadr-ı esbak İzzet Mehmed Paşa muktezâ-yı 
hamiyyet-i fıtriyesi üzere müslim ve gayri müslim kâffe-i ahâlîyi celb ile 
“işte düşman Edirne’yi almış ne dersiniz” dedikte senin emrine mutî‘iz de-
meleriyle nisvan ve sübyân ve meşâyihi Bandırma yakasına geçirip kusûr-i 
ahâlî ile metris ve hendek hafrına mübâderet etmiştir. 

[s.370] Murahhaslar Nezdinde Bazı Mevâdd-ı Acîbe

Muâhede tezekkürü esnada murahhaslar beyninde cereyân eden bazı 
mevâdd-ı acîbedir. Rusya murahhasları tarafından irâe olunan harîtada 
Devlet-i Aliyye’ye reddolunacak mahallelerle kendilerinde kalacak yerleri 
ayrıca göstermiş olduklarından bizim murahhaslar tarafından “şu göste-
rilen mahaller bizim mechulümüzdür harîtada gerçi elvân ile gösterilmiş 
ise de içimizde buraları bilir adam olmadığından aklımızın ereceği sûrette 
beyânı îcâb eder” denildiğine mukâbeleten “Anapa ve Faş kaleleri ve Ahıs-
ha eyaletinin bir kıt‘a-i cüz’iyyesi Rusya tarafında kalacak olmasıyla “Ko-
ban” nehrinden “Sen Nikola” (Şikotil boğazı demektir) limanına kadar 
liman-ı mezkûr dâhil olarak cemî‘ Karadeniz sâhili Rusya’da kalacak” de-
diler. Beri taraftan istîzâh ve istikşâfı talep olundukta “bu hudûd maddesi 
bade’l-musâlaha ahidnâme müsveddesinde gösterildiği vechile karar bu-
lacak şey olduğundan badehü tarafeyn memurları beyninde bilinip îzâh 
olunur sözü ile lakırdıyı kapatmış olduklarına dâir murahhaslardan gelen 
mektup üzerine olunan müzâkerede “Sen Nikola” limanı “Koban” nehri-
nin bir tarafında ve Trabzon’un öte cânibinde olduğu malum olmuş. Ve 
mühendishane hocası Ali Bey celb ile lede’l-isticvâb mevcûd olan atîk ve 
cedîd harîtalarda Sen Nikola tabîriyle liman muharrer olmadığını haber 
vermiş ise de maamâfih bunun Türkçesi bilinmek için Rusya murahhasla-
rından tekrar tekrar suâl eylemesi husûsunun Sâdık Efendi’ye iş‘arına karar 
verildiği ve buna dâir hatt-ı hümâyûnun bir fıkrasında (Reis İngiltere ve 
Nemçe elçilerine sual etsin) buyrulduğu evrâkta görülmüştür. Tazmînât 
için miktar tasrîh olunmayıp Rusya imparatorunun fütüvvetine atıfla 
işin bitirilmesi Devlet-i Aliyye murahhaslarının ta‘lîmâtı îcâbından idi 
ise de Rusya murahhası general “Dipiç” buna kat‘â muvâfakat gösterme-
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diği sebebiyle pek çok güft ü şinîd ve kat‘-ı rişte-i ümîdden sonra zarûrî 
miktarın tasrîhine ve fütüvvet sözünün ilâvesine karar verilmiştir. Tasrîh 
olunan miktar on milyon Macar altını imiş. Murahhasların bunu kabul 
ve tasdîkleri gûyâ milyonun bir yük ki yüz bin demek olduğuna zehâbdan 
neş’et etmiş ve iş olup bittikten sonra milyonun manası anlaşılmış ise de 
tasdîk altına girdiğinden Devlet-i Aliyye çaresiz bunca zarara uğramış 
olduğu elsine-i nâsda meşhûrdur. Kaziyyenin sıdkına haml ile beraber 
murahhas-ı evvel Sâdık Efendi’nin bu rütbe cehâlet ve gafleti ve husûsîyle 
murahhas-ı sânî ve ilm ü hünerde sânî-i Sa‘d-i Taftazâni olan mevâlîden 
Abdülkadir Bey’in o hale iştirâkini akıl tecvîz etmediğinden gaflet-i 
teğâfüle haml ile güya Devlet-i Aliyye musâlaha mevâdd-ı kerîhesini hâh 
u nâ-hâh tasdîke mecbûr bulunmakla milyon değil trilyon denilse idi kabul 
ve tasdîke makrûn tutulacağı vâreste-i kayd-ı zunûn ise de beyne’n-nâs mu-
rahhasların cehâlet ve gafleti sebebiyle bu kadar ziyâna girildi yoksa devlet 
bu dereceye kadar mecbur değildi kılıklı te’vîller dahi tahattur olunur idi. 
Mevâdd-i sulhiyyeye müteallik taharrî olunan evrâk arasında görülmüş 
olan Sâdık Efendi’nin Bâbıâlî’ye gönderdiği bir şukkada “mesela senede 
nısf milyon yani beş yüz bin Macar altını verilerek ilâ-âhirihî.” ibaresi-
ni görünce şâyi‘a-i sâbıkanın esâsı olmadığı anlaşılmış ve bu bâbda hatâ 
vukû bulmamış olduğunu beyân ile tashîh-i maddeye mübâderet kılın-
mıştır. Tazmînât-ı seferiye akçesinin külliyetine nazaran hazîne-i devletten 
def ‘aten tediyesi nâ-kâbil olup Avrupa sarraflarından istikrâz ise gümrük 
ve meâdin misilli vâridâtın irâesi lazım gelerek halbuki bunların müretteb 
karşılıkları olduğundan başka vâridât-ı Devlet-i Aliyye’ye eyâdî-i ecnebiy-
yenin müdâhalesi tecvîz olunamayacağına mebnî keyfiyet beyne’l-havâss 
mahremâne mütâlaa olundukta memleketeyn ile Silistre’nin tahliyesine 
meşrût kılınan beş yüz bin keseden yüz bin kese miktarının zî-kudret İslam 
ve Hıristiyan memurîn ve teba‘adan usûl-i hoşnûdî ile istîfâsı mümkün ola-
bilip kusurunun tenzîline çalışılan râddeye kadar gidilip [s.371] bâkîsinin 
Bağdat menâfi‘-i me’mûlesiyle Mısır’ın mutasavver olan hüsn-i hâlinden 
istifâde olunabileceği gibi nakdîne-i havâtır-ı müddehar gencîne-i istitâr 
kılınmış olduğu evrâkta görülmüştür. 

Rusya Tarafına Sefîr İrsâli 

Murahhaslar Edirne’de iken musâlahanın kararı tahakkuk ettikte 
çâresiz muvâfakat sûreti irâe olunmuş ise de tazmînât-ı nakdiyyenin kül-
liyeti ve sâir teklîfât-ı anîfenin kabûlü müşkil olduğundan bâlâda beyân 
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olunduğu vechile bazı süferâ tarafından ihtâr olunan sefîrin irsâline lüzûm 
görünmüş ve bunun için Bâbıâlî’de akd olunan meclis-i mahsûsda tekâlîf-i 
vâkıanın tahfîfiyle yeniden sulh-nâme [Ravzatü’l-uhûd’da (35) numara 
ile murakkamdır] tanzîmi memuriyetiyle erbâb-ı rütbe ve haysiyetten bir 
sefîr ile bir müsteşâr ve sır-kâtibi ve zâbitan-ı askeriye müsta‘iddânından 
çend nefer kesânın terfîkı ve Rusya imparatoruna ve familyasına gâyet ağır 
mücevherât ve vükelâsına hedâyâ tertîbi ile o husûsa dâir nâme-i hümâyûn 
tasdîr ve makâm-ı vekâletten Rusya Başvekili Kont Neslrod’a tahrîrât-ı 
mahsûsa tesyîri sûretleri bi’t-tensîb sefîrin vüzerâdan evsâf-ı matlûbe ile 
ittisâfı cihetiyle Halîl Paşa’nın murahhası büyükelçi Süleyman Necîb 
Efendi’nin müsteşâr âmedî hulefâsından Sârim Efendi’nin sefâret ser-
kâtibi tayinine verilen karar mucibince [1]245 Rebîu’l-âhirinde Halîl Ri-
fat Paşa ile maiyyet memurlarının ve İstefanaki Bey’in memuriyetleri icrâ 
kılınmıştır. Bunlar li-ecli’t-teşekkür Râmî çiftliğine gidip huzûr-ı şâhânede 
harcırâhları verilmiştir. Murahhaslar Edirne’den avdetle Rusyalı tarafın-
dan bi’l-mübâdele verilmiş olan tasdiknâmeyi [Ravzatü’l-uhûd’da (36) 
numara ile sûreti murakkamdır] Bâbıâlî’ye teslîm eylediler. Murahhas-ı 
evvel Sâdık Efendi Edirne’den gönderdiği bir mektubta yazmış ki Rus-
yalının kurâ ve kasabâta beyânnameler neşri [Ravzatü’l-uhûd’da (37) nu-
mara ile sûreti murakkamdır] ve sâir vesâit ile ahâlîyi tahrîkten ve tebea-i 
müslimeye türlü türlü hakâretlerden başka hem-mezheblik bahanesiyle 
reâyâya verdiği fesâdât bî-hadd ü pâyândır. Bu mektub taraf-ı şâhâneye arz 
olundukta sudûr eden hatt-ı hümâyûn sûretidir. (Rusyalı beyânnamesinde 
tazmînât-ı seferiye ve tazmînât-ı ticâret akçelerini ve tevsi‘-i hudûd mad-
deleriyle İbrail ve Yergöğü kalelerini tasrîh etmiyor da Anapa, Faş, Ahıs-
ha, Ahılkelek kalelerini derc ü tesrîh ediyor. Bunların cümlesi birbirinden 
eşna‘ ve ekreh şeyler ise de ne çâre bizim halkımızda min-tarafillâh dîn ü 
îman gayreti yok ki ittifâk ile toplanıp da dîn ü devletleri uğrunda can ve 
baş fedâ etsinler. Moskovlı Dersaâdet’imize takarrüb ettiği gibi cümleni-
zin ne hale girip şaşırdığınızı gördüm. İstanbul halkı denilen heriflerin ne 
sûrette fesâdâta mütecâsir olacaklarını bildim ve anladım. Bu fenalıklar 
meydanda dururken kiminle sebât etmeli ve redd ile cevap verildiği sûrette 
ne vechile muhârebeye duruşmalı diye muztarr kalarak ileride bu zuhûra 
gelecek fenalıkları ilme’l-yakîn bilerek musâlahayı kabul etmekliğimiz la-
zım geldi. Bu sûrette biz bunda mütehayyir kaldık onlar ötede mütehayyir 
kalmışlar demekle iş bitmez) ilâ-ahirihî… Edirne’nin tahliyesine meşrut 
olan mevâdd-ı selâseden biri tazmîn-i ticâret akçesinin tediyesi idi, altı 
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bin kese akçenin altın olarak hemen gönderilmesinin ve Sırplıya verilecek 
imtiyâz fermânının Rusya murahhaslarına gösterilmek üzere Edirne’de 
murahhaslara irsâlinin lüzûmuna ve husûsat-ı sâireye dâir takrîr-i mufas-
sala sâdır olan hatt-ı hümâyûn sûretidir. Kaymakam Paşa işbu mufassal 
takrîrinle mukaddem ve muahhar gelen evrâk ve tahrîrat-ı sâire malûmum 
olmuştur. Şu Edirne ve civârında olan kazâlardan Rusyalının bir gün ev-
vel çıkarılıp tahliye kılınması münâsib olacağından şu mevâdd-ı selâseden 
olan tazmîn-i ticâret akçesinin irsâli ve Sırplıya dâir fermânın bir an evvel 
yetiştirilip diğer Yergöğü maddesinin [s.372] şimdilik sözle savuşturulup 
ileride icab ve iktizâsına bakılması eslem göründüğünden Sırplıya dâir 
fermânın bâlâsı hatt-ı hümâyûnumla tezyîn ve tarafına irsâl edilmişti. 
Ancak bu taksît-i evvel akçesinin topu altı bin kese akçeden ibaret ise de 
umûmî olarak hiç olmaz ise nısf-ı nısfına karîb olarak sizler bir yere gelip 
de vüs‘unuz mertebeye kadar iblâğ edip de badehü tarafımdan istîzân lâzım 
iken oralardan hiç bahse girmeyerek düzgünce cevab ile tarafımızdan ak-
çeyi istemeniz doğrusu pek garip şeydir. Bu seferin açılmasına ben sebep 
olmadım, cümleniz bi’l-ittifâk bunun üzerine karar vermiş olduğunuzdan 
muktezâ-yı vakt ü hâle göre akçe ve cihet-i sâire ile ne vechile muâvenet ey-
lediğimi hiç biriniz inkâr edemezsiniz. Rusyalı Edirne’yi istîlâ etmeksizin 
şu Edirne’ye bir hal olursa artık olmadık fenâlıklar zuhûr edeceğini hatta 
ol vakit yazmıştım maslahat gereği gibi ağırlaştığı gibi cümleniz şaşırıp saç-
malamaya başladınız. Sizin bu hâlinize bakıp benimle beraber çalışıp çaba-
layacak meydanda kimseyi göremediğimden bi’z-zarûr bu misilli dînen ve 
mülken kabul olunamayacak teklîfleri kabul etmekliğe muztarr ve mecbur 
oldum. Artık şu bu lâzım değil şu altı bin keselik altını ben veriyorum lâkin 
geriki taksîtlerin siz çare ve tedbîrini düşünüp ona göre davranasınız. Her 
bârgirânı tarafımıza tahmîl edip de kendi usûlünüze halel verecek şeyler-
den geri dururcasına muâmeleniz artık pek ağır gelmeye başladı. Besbelli 
bu tevbîhât tesiriyle olmalı ki tazmîn-i ticâret için iâne defteri açılmıştır. 
Şöyle ki vüzerâ, ulemâ, bendegân taraflarından on bin altı yüz kese cem 
olunmuştur. Taşra vüzerâsının hisseleri İstanbul’da sarraflarına havâle 
olunmayıp mahallelerinden nakden gönderilmiştir. Ol vakit Edirne vâlîsi 
Ağa Hüseyin Paşa cümleden evvel yedi yüz elli kese takdîm ile meydan-ı 
müsâbakatı kazanmıştır. Tarîk-i ilmî ashâbından bin beş yüz kese akçe ve 
sadrazam Reşîd Mehmed Paşa ile mahdûmu Emin Paşa ve Mahmûd Hamdi 
Paşa taraflarından bin kese tertîb olunmuştur. Sadâret mukannenâtından 
bakâyâda bulunan dört yüz on dört bin bu kadar kuruşun istifasıyla sarra-
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fına verilmesini Reşîd Mehmed Paşa Bâbıâlî’ye inhâ eylemiştir. Vüzerâdan 
üç yük ibkâ-i vezâretten bir yük elli bin mîrimîrânlıktan yüz bin eyâlât 
tevcîhâtından mütefâvittir ki tebeddülât çok oldukça avâid dahi tezâyüd 
eder demektir.

İlân-ı Musâlaha 

Ber-vech-i muharrer Edirne’de tarafeyn murahhasları bi’l-ictimâ‘ 
tanzîm olunan mevadd-ı sulhiyyenin tasdîk-ı resmîsi icrâ olunmakla 
harekât-ı hasmâne terk olundu musâlaha vukû buldu. Rusya askeri çeki-
linceye değin hudûdlardan asâkir-i Osmâniyyenin dağıtılmaması iki yüz 
kırk beş Rebiulâhirinde bâ-evâmir-i mahsûsa ilân olundu. Sulhnâme sûreti 
Ravzatü’l-uhûd’da (38) numara ile murakkamdır. Halîl Paşa’nın Rusya’ya 
gönderilmesinden ve bu kadar tekellüfat ihtiyâr olunmasından garaz Edirne 
murahhaslarının tasdîke mecbur olup sûret-i istîfâsını Rusya imparatoru-
nun fütüvvetine havâle eyledikleri tazmînât-ı seferiye için tenkîha çalışılmak 
kaziyyesi idi. Halîl Paşa’nın Petersburg’dan gönderdiği şifreli mektuplardan 
biri imparator on milyon Macar altını tazmînâttan üç milyonunu tenzîl 
ile mâ‘adâsının edâsını söyleşip karar verilmesini ısrâr eyledi. Mevâdd-ı 
sâirenin tefevvühüne yanaşmıyor meâlindedir. Edirne ahidnâmesinde mu-
sarrah Sırplıya terki Rusyalı tarafından bi’l-isrâr dâhil-i ahd ü şart kılınan 
nevâhînin terkine dâir olunan müzâkere meclisinde nevâhî-i mezkûrenin 
terki fütüvvet-i şâhâneye havâlesine karar verilmiş ve taraf-ı şâhâneden 
Rusya imparatoruna riâyet-i mahsûsa olmak üzere bâ-hatt-ı hümâyûn terk 
olunmuş olduğunu mübeyyin [s.373] Petersburg’da Halîl Paşa’ya malûmât 
i‘tâsıyla ibrâz-ı cemîle edilmiştir. Ber-mûceb-i muâhede icrâât-ı ahdiyye-
ye teşebbüs olunduğu sırada nevâhî ilhâkıyla Sırplıya verilen imtiyâzât ve 
müsâadât için tasdîr olunan ma‘hûd fermân ki sûreti Ravzatü’l-uhûd’da 
(39) numara ile muharrerdir. Bunun İstanbul’da bulunan knezlere teslîmen 
gönderilmesi ile Belgrat muhâfızı vâsıtasıyla mahallinde Miloş’a verilmesi 
beyninde fark olmadığından ferman İstanbul’da knezlere verilerek Miloş’a 
gönderilmiştir. Ve Edirne’de memleketeyne dâir verilen sened-i münferid 
sûreti dahi Ravzatü’l-uhûd’da (40) numaradır. 

Hitâm-ı Memuriyet-i Halîl Paşa

Halîl Paşa ile Necîb Efendi’nın memuriyetleri hitâm bulmuştur. Rusya 
Hâriciye Nâzırı Neslrod tarafından gelen mektupta imparator tazmînât-ı 
seferiyyeden Mora maddesi zımnında bu tarafta sefîrinin tenzîl etmiş ol-
duğu bir milyon Macar altınıyla tazmînât-ı mezkûreden cem‘an üç milyon 
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Macar altını tenzîl edip tazmîn-i ticâret akçesinin bâkîsi olan bir milyon 
dahi kusûr kalan tazmînât-ı seferiyyeye zammile cem‘an sekiz milyon Ma-
car altınının iki milyonu nakden edâ olundukta Rusya askeri bütün bütün 
çekilip Silistre müstesnâ kalarak memleketeyni tahliye edeceği ve kusur 
altı milyonun dahi beher sene bir milyonu edâ olunmak üzere tekmîlinde 
Silistre’yi reddedeceği muharrerdir. Bu bâbda edilen müzâkerenin fezle-
kesi ehven sûretinin mütâlaasıyla îcâbına bakılacağı arz olundu. Sâdır olan 
hatt-ı hümâyûn sûretidir. (Bunların hiç birisi ehven addolunamâzsa da ne 
çare ki hükm-i kazâ böyle yaptı) Tazmîn-ı ticâret için Rusyalının teklif 
ettiği doksan bin kese idi. Bunun kambiyo hesâbıyla tediyesi zımnında 
Rusya sefârethânesine gönderilen memurların ictimâında Macar altınının 
otuz ikişer kuruşa fiâtının kat‘ı ısrâr olunmuştur. 

Edirne’nin Tahliyesi

1245 senesi Cemâdilâhiresinin yirmi üçüncü günü Edirne tahliye 
olunacağına dâir murahhas Sâdık Efendi’nin Şumnu’da Sadrazam Reşîd 
Mehmed Paşa’ya gönderdiği mektuba ordunun bi’l-istishâb Edirne’ye 
gelmek üzere bulunduğunu mübeyyin gelen cevâbnâme alelâde huzûr-ı 
hümâyûna arz olundukta (Şu Şumnu ordusundan Edirne’ye gelmekte olan 
asâkir-i mansûre alaylarının esnâ-yı râhda bir gûne zahmet ve meşakkat 
çektirilmemelerine dikkat olunduğu misilli Edirne’ye geldiklerinde yine 
öylece ihtimâm olunarak güzelce yerleştirilip muhâfazalarına dikkat ve 
itinâ olunması için sûret-i emr ü irâde-i şâhânemiz şimdiden sadrazama 
ve sâir iktizâ edenlere tarafından tahrîr ü iş‘ar olunsun. Zira Rusyalının 
birkaç bin hastası mevcut olan kışlakta olduğundan bunlar kalkıp gidin-
ceye değin beher hâl mansûre alaylarının açıkta bırakılmayarak Edirne 
derûnunda münâsib mahallere yerleştirilip soğuktan muhâfazalarının 
çâresine ve mevcut olan kışlanın cesâmeti olduğundan ne miktar tabur 
almaya mütehammil ise yerleştirilmesinin sûret-i imkânına mübâderet ey-
lemeleri dahi derc ü tezbîr kılınsın) buyrulmuştur, fetenebbeh. Reşîd Meh-
med Paşa Edirne’ye bilvürûd Rusya hastaları hakkında vukûa gelen riâyet 
ve muâmele-i insâniyyeden dolayı general “Dipiç” tarafından gayet riâyetli 
teşekkürnâme vürûd etmiştir. Ceneral Orlof ’un Edirne’de ikâmeti yüz gün 
olduğu bazı evrâkta görüldüğü Lütfi Tarihi’nde muharrer ise de Ravzatü’l-
Hattâtîn’de tercemesi mezkûr Sarı Şeyh Mektebi Muallimi Mevlâna Hasan 
Vasfi Efendi’nin hatt-ı destiyle bir kitap kenarındaki muhaşşâsına nazaran 
Rusyalı Edirne’yi 20 Safer 1245 ve 8 Ağustos sene-i minhü Perşembe günü 



 20. Yüzyıla Kadar Osmanlı Edi̇rne’si710

istîlâ edip 3 Cumâdilûla minhü ve 8 Teşrîn-i Sanî minhü Cuma günü tah-
liye eylediği ve müddet-i ikâmetinin 93 gün idüği anlaşılmıştır. 

[s.374] Edirne’de Yeni İmârette Vâki Palavur Deresinin Tuğyânı

1246 senesinde vakt-i zuhurda bi-hikmetillahi teâlâ garp tarafından 
şiddetli bir fırtına ile zuhûr eden bir kara buluttan bu havâlîde emsâli işi-
tilmemiş sûrette şiddetle nüzûl eden bârândan Edirne’nin Sultân Bâyezîd 
ve Hacı Kılavuz ve Emîr Mescid ve Hâcce Hoşkadem mahallâtıyla elyevm 
nâ-mevcûd olan Seferşah Mahallesine müsadif bulunan Palavur nâmında 
ehemmiyetsiz bir dere fevka’l-me’mûl tuğyân ederek doksan kadar haneyi 
esâsından hedm ve mahvetmiş ve o esnada suya gark olmak ve bina altında 
kalmak sûretiyle yüz otuz kadar da zükûr ve inâs ve kebîr ü sağîr nüfûs telef 
olmuştur. Bir sene mukaddem Rusyalının Edirne’yi istîlâsı hengâmında 
Rus askeri efrâdından vefat etmiş olanlardan bazıları iş bu Palavur’un 
mecrâsı kenârına defnedilmiş olduğundan o sırada bunların da pek çoğu-
nu çıkararak sürüp götürmüştür. 

Pâdişâh-ı Bî-müdânî Cennet-mekân Sultân Mahmûd Hân-ı   
Sânî Hazretlerinin Berâyâ-perverlik Niyet-i hayriyyesiyle Akdeniz 
Boğazına ve Edirne’ye Teşrîf-i Hümâyûnları

Şehriyar-ı mehâsin-etvâr hazretlerinin muttasıf oldukları raiyyet-per-
verlik iktizâsınca ahbâr ve fenn-i coğrafya vasıtasıyla her ne kadar malûm-ı 
hümâyûnları ise de 50  yolundan gerek ehl-i İslâm ve gerek 
ehl-i zimmet reâyâsının ahvâlini ve kılâ‘-ı hâkânîsinin istihkâmât ve 
keyfiyyâtını ra’ye’l-ayn müşâhedeye mukaddime-i hayr olmak üzere nefs-i 
nefîs-i hümâyûnlarına hareket külfetini ihtiyâr ve mahzâ fukarâya şehriyâr-ı 
müşfik olduklarını ilân ve ızhâr zımnında zikrolunan mahalleri muâyeneye 
kasd ve irâde buyurup Dersaâdetlerinden bin iki yüz kırk altı senesi 
Zilhiccetü’ş-şerîfesinin yirmi ikinci ve Mayısın kezâlik yirmi ikinci günü 
Cuma namazını edâdan sonra resmî amâde olan donanma-yı hümâyûn ile 
Şeref-resân nâm fırkateyne râkiben Akdeniz boğazına azîmet buyurdular. 
Donanma-yı hümâyûn üç kapak ve dört fırkateyn ve dört korvet ve bir 
vapur ve iki foner ki cem‘an on beş sefâyindir. Altı gün Gelibolu’da ikâmet 
ve salât-ı Cuma’yı maiyyet-i şâhânede olan imam-ı sânî-i hazret-i şehriyâr 
kibâr-ı müderrisînden Mustafa Nûri Efendi’ye iktidâ ile Gazi Süleyman 
Paşa Câmi‘inde edâdan sonra donanma ile Kale-i Sultâniye’ye azîmet ve 

50 “Duyulan haber müşahade edilen gibi olmaz” anlamında bir söz.
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bir haftadan sonra donanma-yı hümâyûnu boğazda tevkîf birle vapur ile 
iki yüz kırk yedi senesi Muharremü’l-harâmın altıncı Cuma günü yine 
namâzı ba‘de’l-edâ medîne-i Gelibolu’ya avdet buyrulmuştur. Mâh-ı 
mezbûrun yedinci günü Gelibolu’dan ale’s-seher nehzat Evreşe ve Keşan 
ve Cisr-i Ergene’de saray tahsîs buyurulan a‘yân konaklarında ve Edirne’ye 
üç saat mesâfede olan Kara Kasım Çiftliği’nde birer gece beytûtet buyrulup 
şehr-i mezbûrun on birinci Çarşamba günü Edirne’ye yarım saat mahalde 
vaki Solakçeşmesi’nde tertib olunan âlâ-yı vâlâ ile Sultân Selîm Hân-ı Sânî 
Hazretlerinin Câmii civârında sadrazam hazretlerinin silahdârı Râşid 
Ağa’nın cedîd ve dil-nişîn olup saray tahsîs olunan konağını teşrîf buyur-
muşlardır. Zikr olunan çeşme başından Edirne mollası ve bilcümle ulemâ 
ve meşâyih istikbâl-i hümâyûna âmâde olup ve mekteb hocaları ve bilcüm-
le sıbyân ile ve Rum ve Ermeni ve Yahudi râhip ve hahamları çocuklarıyla 
libâs-ı ta‘zîmlerini giyip şah-rahda kıyâm ve duâ vü senâ ile sedâlarını bü-
lend etmişlerdir. Ve bilcümle ahâlî kemâl-i sürûr ile yollara dizilip cemâl-i 
hümâyûn müşâhedesiyle kâm-yâb olmuşlardır. Gelibolu’dan mahrûse-i 
Edirne’ye dek hazret-i pâdişâhın muâyene buyurdukları bilâd-ı mezkûrenin 
nâib ve a‘yân ve vücûhu yarımşar saat mahalden memnûnen ve müteşek-
kiren kudûm-ı şâhâneyi istikbâl edip her biri ferâce ve kukuleta hil‘atleri 
ilbâsıyla mükerrem ve her bir mahalde müslim ve reâyâ ve fukarâ var ise 
defter olunup yedlerine sadakât-ı kesîre verilip mazhar-ı nüvaziş-i etemm 
olduklarından başka dâire-i pâdişâhîde olan bendegânın nüzûl eyledikleri 
konakların me’kûlât masârıfı yine defter olunarak masârıflarından [s.375] 
efzûn mebâliğ i‘tâ olunmuştur. Bundan akdem Dobruca ovası tabir olunan 
mahallerin kâffe-i ahâlîsine vakt-i vüs‘atte nâsa verdikleri bahâ ile zahîre 
vererek edâ eylemeleri üzere i‘tâ buyrulan sermaye misillü Çirmen sanca-
ğının hâvî olduğu kazâların ahâlî ve reâyâsına dahi iktizâ eden mebâliğ-i 
külliyenin i‘tâsına irâde buyrulup mazhar-ı duâ olmuşlardır. Gelibolu’da 
ne miktar mescid ve çeşme ve mektep var ise onların ve hayli zamandan 
beri yolları bozulmuş suyollarının tamirine irâde olunup mübârek 
makâmları ale’l-husûs Bolayır’da olan Gazi Süleyman Paşa türbesi ziyâret 
olunup türbedârlarına ve fukarâya sadakalar verildi. Gelibolu vücûhu 
pâdişâh dâiresine Bolayır’da bedenlerinden bir âlî ziyafet tertîbini niyâz 
etmişler ise de zımnında ehl-i raiyyete belki zahmet olur mütalaasıyla ter-
kine irâde buyrulup bu vechile dahi fukarânın râhatı nezd-i hümâyûnlarında 
mültezem olduğuna işâret olunmuştur. Kale-i Sultâniye ve Kilitbahir ve 
Kumkale ve Seddülbahir kaleleri ve Nâraburnu ve ol havâlîde bundan ak-
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dem eser-i şâhâneleri olan tabyalar Bozcaada’nın istihkâmâtı muâyene ve 
Kilitbahir kalesinde kâin dörder kantarlık tane ve otuz altı vakıyye barut-
la atılan kebîr topların endâhtına irâde buyrulup topçubaşısı ve neferât her 
ne kadar kerteye almışlar ise de meclis-i âlî mehâbetinden dikkat oluna-
mamakla rû-yı deryâda vehle-i ûlâda me’mûl kadar sekmedikleri manzûr-i 
pâdişâhî olup kerte husûsunda talîm-i pâdişâhi ile yine atıldıkta dokuzar 
kere dahi ziyâde sekip karada dahi beş arşın miktarı yeri târumâr eylemiş-
tir. Cümle kılâ‘ zâbitânı ve imâmları ve hademesi iksâ-yı hil‘at ve bezl-i 
atıyye ile memnun olup fukarâ reâyâsı dahi nâil-i sadakât-ı vefîre olmuş-
lardır. Ve mahmiyye-i Edirne’de on gün ikâmet buyrulup bu müddette 
evvelki cumayı Sultân Selîm Hân-ı Sâni ve ikinci cumayı Üçşerefeli Câmi-i 
şerîflerinde alay ile azîmet birle imâm-ı sânî Efendi’ye bi’l-iktidâ edâ bu-
yurdular. Ve bazı mübârek makâmlar ziyâret ve fukarâ ve dervîşânına atıy-
ye inayet ve istikşâf-ı ahvâl için iki defa Çirmen Mutasarrıfı Hüseyin 
Paşa’nın Meriç ve Tunca nehirleri biriktiği mahalde kâin bahçelerine ve bir 
defa Dağdeviren-zâde Kadri Bey’in Tunca kenarında bulunan bahçesine 
azîmet buyruldu. Edirne’ye dühûlün ertesi günü âsâr-ı pâdişâhânelerinden 
olan Asâkir-i Mansûre kışlasını teşrîf ve kışlanın cevânib-i erbaasını mahal-
be-mahal nigâh ve Câmi-i şerîfine dühûl ve ol me’vânın üslûb ve metânetini 
intihâb buyurmuşlardır. Mevcûd olan asâkir dahi tabur tabur durup 
miyânlarından geçerek her birinin libâs ve ahvâli ve keyfiyâtlarından bizzât 
vukûfa şâhâne himmet ve zâbitlerini birer gûne iltifâtla mazhar-ı inâyet ve 
dâimâ malzemeleri amâde olması matlûb-ı hümâyûnları olduğunu 
maiyyet-i şâhâne ile gelen ferîk-i hâssa beylerbeyisi Ahmed Paşa’ya orada 
alenen irâde birle asâkiri taltîf buyurdular. Hastânenin ahvâlini dahi bizzat 
ıttılâ‘ ile devam-ı intizâmını mûcib olacak umûrun tesviyesini Ahmed Paşa 
ile yine maiyyet-i hümâyûnda olan hekîmbaşı dâderi Mekke-i Mükerreme 
ma‘zûllerinden tabîb-i hâssa Abdülhak Efendi’ye te’kîd birle şifâ-sâz-ı re’fet 
olup tamir ve tecdîdine dahi irâde buyurdular. Ve Meriç üzerinde olup 
bundan akdem cereyân-ı selden yıkılan büyük köprünün tecdîdine irâde 
buyrulup halk kayıklarla gelip geçmekte çektikleri meşakkatten kurtulup 
devam-ı devletleri duâsına meşgûl oldular. Şeref-i maiyyet-i hümâyûnla 
müstes‘ad olan bendegânın her biri mahmiyye-i mezbûreden esnâ-yı 
hareket-i hümâyûnda nâil-i nisab-ı atâyâ olarak deavât-ı hayriyye-i 
pâdişâhîyi mesrûren îfâ eylediler. Mahmiyye-i Edirne’ye teşrîf-i âlîyi yâd ü 
tezkâra sebep olmak üzere Edirne beldesinin ism-i nakşıyla hayriyye ve 
nısfiyye ve rub‘iyyesi teberrüken darb olunup mevkib-i şâhânede bulunan 
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bendegânın cümlesine ve avdet-i hümâyûndan sonra istikbâl-i pâdişâhîde 
bulunan ulemâ ve ricâl tuhfe-i nefîse ile mültefet oldular. Vesâir merâhilde 
olduğu gibi Edirne hâkimü’ş-şer‘i Seyyid Ahmed Efendi ve bilcümle ulemâ 
ve meşâyih ve vücûh ve etrâf kazâların mevkib-i şâhâneyi [s.376] kemâl-i 
hâhiş ile ziyârete gelen a‘yânları huzûr-ı hümâyûnda alâ-merâtibihim a‘lâ 
sof ferâce ve çuka kukuletalar hil‘atlarıyla memnun olduklarından başka 
milel-i selâse rahip ve haham ve yanlarında bulunan milletbaşı ve ihtiyar-
larına dahi münâsib hil‘atler ilbâs olunmuş ve ehl-i islâm’ın sıbyânıyla ho-
caları ve milel-i selâse çocukları ve muallimleri ve müslim ve zimmî kâffe-i 
fukarâ defter olunup atâyâ ve sadakât-ı kesîre ile mesrûr buyrulmuştur. Ve 
ale’l-husûs bazı mübârek merâkıd ziyâret buyrulup meşâyih ve dervîşâna 
nüzûrât-ı vefîre i‘tâ buyruldu. Edirne’den avdet-i hümâyûnda evvelki mer-
hale Havsa [yani Havâss-ı Mahmûd Paşa kazâsı merkezi] ikinci merhale 
Bergos, üçüncü merhale Çorlu, dördüncü merhale Silivri olmuştur. Edirne 
ulemâsı ve vücûhu ve zikrolunan sıbyân ve bilcümle ahâlî ve milel-i sâire 
teşyî‘-i şâhâneyi istikbâl-i hümâyûnda olduğu gibi kemâ-yenbağî îfâ ve duâ-
yı bi’l-hayr-i şehriyârâneyi peyveste-i semâ edip zikrolunan merâhilin dahi 
hâkim ve a‘yân ve vücûhu teşyî‘ ve istikbâl-i lâzimesini yarımşar saat ma-
halden mâşiyen ve memnûnen edâ birle müktesib-i şeref-i hil‘at ve nâil-i 
re’sü’l-mâl atâyâ ve inâyet oldular. Her bir yerin müslim ve reâyâ bilcümle 
fukarâsı ba-defter nâil-i sadakât-i evfer olmuş ve mürûr-gâh-ı mevkib-i 
hümâyûn olan Baba-yı Atîk kasabasında vaki Câmi-i şerîf ve mekteb ve 
çeşme ile Kınıklı Karyesinde kâin külliyen harab olan mescidin tecdîd ve 
tamirlerine irâde-i seniyye zuhûr etmiş ve oranın kezâlik fukarâsıyla Ka-
rıştıran Karyesi ahâlîsi atiyye-i şâhâne ile mesrûr buyrulmuştur. Alelhusûs 
esnâ-yı râhda bazı tarlaların mahsûlü idrak etmiş iken henüz biçilmemiş 
olduğu manzûr-ı hümâyûn olmakla fukarâ-yı kurâya orakçı tedârik ve sev-
ki bizzât Hüseyin Paşa’ya fermân buyrulup âsâyiş-i ahvâl-i fukarâ matlûb-ı 
samîmî mülkdârâne olduğuna bu muâmele-i raiyyet-perverâne-i 
hümâyûnla dahi istidlâl olunmuştur. Silivri’de bi’l-irâde mukaddemce 
âmâde olan vapur-ı hümâyûnu mevkib-i şâhânede olan kaptan-ı deryâ 
Halîl Paşa ve kâtib-i esrâr Mustafa Efendi ve ferîk-i hâssa beylerbeyisi Ah-
med Paşa ve mâbeyinci Ahmed Bey ve sâir mevcut olan kurenâ ile Salı günü 
teşrîf birle saat ikide hareket ve saat yedi kararları Ayastefenos karyesi 
pîşgâhına lenger-endaz-ı vusûl ve karye-i mezbûrede câ-be-câ baruthaneye 
teşrîf-i hümâyûn vukûunda cây-ı celse olmak üzere mahsûsan mebnî olan 
dâireye feyz-bahş-ı müsûl olmuşlardır. Gelibolu’dan beri maiyyet-i 
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şâhânede îfâ-yı vecîbe-i hizmet ve kesb-i enva‘-ı iltifât ü mefharet eden 
müşârun-ileyh Hüseyin Paşa’nın hizmeti makbûl-i hümâyûn buyrulup 
Silivri’den avdetine ruhsat verildi. (inteha) İşbu seyahat-ı seniyye makâlesi 
Vakanüvîs Esad Efendi merhûmun Sefername-i Hayr nam risâlesinden 
me’hûzdur.

Tahrîr-i Nüfûs

Vaka-i Hayriyye’den yeniçerinin ilgâsından sonra Devlet-i Aliyye’nin 
ekseri usûl ve âdât ve nizâmât-ı kadîmesi değişip zavâbit-i mülkiyenin 
esâsı olan tahrîr-i nüfûs kaziyyesi mukaddemce merkez-i saltanatta icrâ 
olunmuş ise de gavâil-i harbiyyenin teâkubu mâni-i ta‘mimi olmuştu. Bu 
esnada Rusya muhârebesinin muhâdeneye tahavvülü ve Yunan arâzîsinin 
tefrîk ü tahdîdi misillü gavâ’ilin karîn-i zevâli nizâmât-ı muktaziyenin 
vaz‘-ı icrâsına meydan vermeye başlamış olduğundan o sırada akdem-i 
mehâmm-ı umûr olan tahrîr-i nüfûs maslahatı için mecâlis-i mahsûsa 
teşkîliyle suver-i icrâiyesine dâir yapılan talîmât ile defâtir mûcibince 
hareket olunmak üzere Edirne’den maada yalnız Rumeli Anadolu eyâlât 
ve elviye ve kazâlarına her sınıf hademe ve dâiyândan memurlar tayin ve 
i‘zâmı ile nüfûs-ı mevcûde-i zükûr mastûr-ı defâtir edilmiştir. O vakte 
kadar umûmen tahrîr-i nüfûs mesbûk ve me’nûs olmadığından ibtidâ-i 
emirde halka çirkin görünmemek için memûrîn-i şeriyye tavsît kılınmış 
idi. Yakın zamanlara kadar bu âdet bâki idi. Hatta İstanbul’da karanti-
nanın îcâdında meşâhîr-i [s.377] sudûr-ı ulemâdan Abdülhak Efendi ve 
Vakanüvîs Esat Efendi gibi zâtlar memur olmuşlar idi. Binâenaleyh tahrîr-i 
nüfus için erbâb-ı nüfûz ve ulemâdan bazı memûrîn-i şeriyye gönderilmiş-
tir. Çirmen sancağı Mutasarrıfı Ağa Hüseyin Paşa’ya riâyet-i mahsûsa ol-
mak üzere Edirne’ye Dersaâdet’ten müstakil tahrîr memuru gönderilmeyip 
ba-irâde-i mahsûsa Edirne’nin tahrîri Ağa Hüseyin Paşa’ya havâle olunup 
1247 tarihinde tahrîre mübâşeret kılınmıştır. 

Mülhakâta Gönderilen Tahrîr Memurları 

Esâmî-i Memûrîn-i Tahrîriye Mahâll-i Tahrîr
Hâcegândan Reşîd Bey Ahî Çelebi
Mevâlîden Yazıcı-zâde  Hasan Efendi Hasköy ile Sultânyeri
Âmedî hulefâsından Kudsî Efendi Cisr-i Mustafa Paşa 
Mâliye Tezkirecisi esbak Ömer Bey Kızanlık ile Zağra
Hâcegândan Hacı Keşşaf Efendi Ferecik ile Mekri
Hâcegândan Agâh Efendi (Agâh Paşa) Gümülcine 
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Mevâlîden İsmâîl Paşazâde Necîb Bey Havass-ı Mahmûd Paşa ile  
 Baba-yı atîk 

Esbak Yazıcı Emin Efendi  Çorlu ile Bergos 
Mektûbî-i defterînden Osman Maksûd Efendi Gelibolu ile Şarköy
Hâcegândan Ahmed Cemil Efendi (misafirhaneci)  Cisr-i Ergene ile İpsala 
Darphane kesedarı Esbak İbrâhîm Efendi İnöz
İlyas Paşa-zâde Abdurrahîm Bey  Malkara 
Mevâlîden Arif Hikmet Bey [Şeyhülislam] Filibe 
Müderris Bedreddîn Efendi Tatarpazarı

Ravzatü’l-Vülât’ta Tercemesi Mastûr Aliş Paşa Hakkında   
Lütfi Tarihi’nden Aynen Ahzolunan Makâledir

Lütfi Tarihi’nde Vakanüvîs Esat Efendi’den naklen der ki Sadrazam 
Mehmed Reşîd Paşa Karahisar-ı Sâhib’e vardığı esnâda Karaman vâlîsi Aliş 
Paşa’nın ipliği pazara çıkıp yani evvela Hüseyin Paşa ile mansıba vardık-
ta beş bin aylıklı asker yazdım deyip kazâdan aylıklarını almak ve öyle 
hengâmda fukarâyı soymak gibi taaddiyâta başlayarak Hüseyin Paşa ile 
bir yüz elli kadar harbende ve şu bu adam ile gidip bozulduktan sonra av-
det ve Karaman’a ol hezîmetle geldikte vücûhunu der-zincîr etmek üzere 
tasmîm-i niyet etmiş iken Deraliyye’den memur Necîb Efendi’nin oraya 
vardığına tesâdüf etmekle vücûh mûmâ-ileyhe gelip paşa bize bi-gayri 
hakkın azv-i cünha ile tecrîm edecek cünhamız tayin olunsun malımız 
değil canımız bile fedâdır diye istişfâ‘ ettiklerinde erte günü Paşa Necîb 
Efendi’nin konağına gelmekle Necîb Efendi Paşa’ya sultânım vücûh galiba 
size nifâk etmişler dediğinde ya onlar fukarâyı soymuşlar hesap isterim 
dedikte hayhay onların dahi niyâzları budur görün hak zuhûr ettikte ben 
de davacıları olurum zîrâ fukarâ emânetullâhtır dedikte ya ben şimdi bun-
ların hesaplarını görecek vaktim değildir Hüseyin Paşa beni zahîre cem‘i 
için ileriye gönderdi bu sabah kalkacağım dedikte Necîb Efendi efendim 
merkûmları mahbûs olmayarak Konya’ya götürün orada hesaplarına ba-
kın dedikte çünkü hesap lakırdısı bahâne olmakla ondan dahi udûl edip 
artık sizin hâtırınız için suçlarını affettim dedikte yok sultânım fukarânın 
[s.378] üzerlerinde hakkı olan kimseleri ben ricâ etmem affetmeyin he-
men hesabına bakalım dedikte hazîne kâtibi bırakayım siz de nezâret edin 
diye Necîb Efendi’nin konağından kalkıp ertesi gün meğer on beş mâh 
mukaddem on yedi bin kuruşunu alıp Karaman’a Voyvoda ettiği şahsı 
çıkarıp diğer şahsın yirmi beş bin kuruşunu almakla Voyoda etmeği kur-
muş olduğundan vücûhu ihzar ve cümlesine gidi müzevvirler siz benden 
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Necîb Efendi’ye şikâyet etmişsiniz diye tekdîr ettikte cümlesi efendim bir 
vezîr-i âlîşânsınız bizzat size istirhâm olmaz şefî‘a muhtaç olduğumuzdan 
mûmâ-ileyhi tavsît ettik dedikte ya siz otuz bin kuruş almışsınız demesine 
mukâbil içlerinden Hakkı Efendi nam kimse hayhay aldık emrinizle aldık 
hazîneye teslim ettik işte hazîne tezkiresi diye ibrâz ettikte ondan sükût 
ile ya yirmi sekiz bin kuruş daha almışsınız dedikte yine merkûm diğer 
tezkire ibrâz ettikte behey herif bunların içinde senden gayri adam yok 
mu hemen sen mi söylersin yıkıl git bir daha fukarâ maslahatına karışma 
sonra seni iki parça ederim [vay koca canavar vay] diye utanmadan ko-
vup Voyvodayı nasb edemeyip yıkılıp Konya’ya giden ve Konya’ya vardık-
ta Âsitâne’den bir kâime-i kaymakâmî ol tarihte ordu kaymakâmı Raûf 
Paşa’ya gelip malında vüzerâ-i kazâlardan aylıklı asker nâmıyla askerden 
çok bir takım aylık alırlar imiş. [acaba bu vüzeranın aylıkları var mıydı] 
min ba‘d almasınlar diye yazılmakla fi’l-hâl kaymakam husûs-ı mezkûru 
nehy ü ve işâ‘a eylediğinin üzerine yine Âsitâne’den mektub gelip mealinde 
Gülek Boğazı taraflarına Mısırlı cânibinden gelmekte olan şirzime-i kalîle 
imiş [acaba bu şirzime kelimesini o vaktin kalem tutanları nasıl okudular 
ve ne mana verdiler] gayret edin ve Konya’da olan vüzerânın birini asker 
ile gönderin şu boğazı beriye adam geçmemek üzere muhâfazaya bakın 
diye yazıldıkta [sübhânallâh İstanbul’dan böyle yazılmamış olsa idi ordu 
erkânı bu gibi vazîfeleri düşünmeyecekler mi idi. Vukûâta bakılırsa hemen 
de düşünmeyecekler idi demektir] Raûf Paşa vüzerâ ile rüesâ-yı asâkiri 
çağırıp meşveret ettikte hemen Aliş Paşa emredin ben giderim dedikte 
mecliste bulunan Necîb Efendi şimdi Karaman üzerinden gidilse altı gün 
geridir maslahat ise müstaceldir Ereğli tarafından gidilsin dedikte Paşa 
mâcerâ-yı sâbıka binâen dayanamayıp ve manasını dahi bilmeyip efendi 
Karaman sizin mukâtaanız mıdır diye ta‘rîz ettikte Raûf Paşa ve sâirîne bu 
muâmeleden aslını bilmediklerinden istiğrâb geldikte Necîb Efendi hayır 
mukâtaam değildir ancak savb-ı memuriyete bir kadem akdem vusûlünüz 
içindir deyip sâirleri dahi vâkıa berisi yakındır dediler. Kalkıp ertesi günü 
Raûf Paşa’ya hazîne kâtibini gönderip efendim Paşa bendeniz hâk-i pâye 
yüz sürdü asker ulûfesini kazâlı kesti şimdi yanımda olanlar aylıklarını 
almayınca kalkmıyorlar bâri hazînelerinden bir yüz elli bin kuruş ikrâz 
buyursunlar ve illâ kalkamam dedirdikte ya Paşa hazretlerinin ne kadar 
askeri vardır dedikte hazine kâtibi dört bin vardır diye tebessümâne el-
uhdetü ale’r-râvî nüktesini îhâm eyledikte Raûf Paşa tekzîb etmeyip yani 
aylık kesileli bir ay olmadı Paşa ise yanında topu yüz elli adamı yoğiken 
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hayli müddettir beş bin asker aylığını fukarâdan almadadır demeyip berây-ı 
maslahat ben Paşa Hazretlerinin taahhüdünü devlete yazdım hazînemde 
akçe yoktur bunu dahi devlete yazarım şevketli efendimizden ister ve ge-
tirtirim ve arkasından yollarım dedikte hazîne kâtibi bir de Paşa Kara-
man üstünden gitmesini istîzan eder dedikte dünkü gün sohbeti oldu idi 
Karaman uzak düşer beriden gitsinler demiş iken aylık almayınca asker 
kalkmıyor lakırdısının üzerine utanmadan yüz elli kadar derinti tülümen 
takımıyla kalkıp yine Karaman’a urur Karamanlı ise duyup etrafa perişan 
ve kendi dahi bi’z-zarûre Ereğli’ye vardığı halde [s.379] Mısırlı boğazı alıp 
istihkâm vermekle geriye avdet ve bu cihetle müstahikk-ı nikbet olduğunu 
Sadrazam tahkîk etmekle eyalet-i Karaman’ı ol namlı Aliş’ten alıp (Kör) 
Şehlâ İbrâhîm Paşa’ya vererek Aliş’i ref ‘-i vezaretle Gelibolu’ya nefyetmişti. 
İlave: Bu Aliş Paşa’yı meydana çıkaran Ağa Hüseyin Paşadır. Müşârun-
ileyh kırk üçte ordu ile Rusya üzerine gider iken merkûmu Edirne’den 
almışlar. Merkûm Edirne’de hamamcı imiş. Hüseyin Paşa ile sıkı fıkı eski 
ülfetleri var imiş. Ordu maiyyetiyle Şumnu ve havâlîsinde epeyce yararlık-
lar etmiş ve baskın ve takip husûslarında gözünü budaktan sakınmaz bir 
adam bulunmuş olduğundan hizmet-i cesûrânesi görüldükte Hüseyin Paşa 
tarafından mîrimîrânlık derecesine kadar getirilmişti. Vezîr olduktan sonra 
ne kumaş olduğu meydana çıktığının üzerine bunun için Hüseyin Paşa’ya 
olunan tarîz ve serzenişe ben onu mîrimîrânlığa kadar getirmiştim vezîr 
etmedim vezâretini re’y eden kim ise onun muâteb olması lâzım gelir diye 
Hüseyin Paşa’nın verdiği cevap tarîzden hâlî değildir. Zîrâ bizzat vezârete 
is‘âd ile o râddeye i‘ta-yı isti‘dâd arasında az fark vardır.

Sultân Mahmûd Hân-ı Sânî Hazretlerinin Edirne’yi Sâniyen Teşrîfleri

Cennet-mekân-ı firdevs-âşiyân Sultân Mahmûd Hân-ı Sâni hazret-
leri 1253 senesi Muharremü’l-harâmının yirmi üçüncü Cumartesi günü 
Dersaâdet’ten Nusretiye Kalyon-ı hümâ[yû]nuna râkiben hareketle 
Varna’ya ve oradan Silistre ve Şumnu’yu bi’t-teşrîf Edirne’ye mütevecci-
hen hareket buyrulduğu esnâda Edirne eyâleti müşîri Mustafa Nûri Paşa 
istikbâl vecîbesine müsâraat ve Şıbka Balkanında 1253 Saferinin on seki-
zinci Salı günü hâk-i pây-i şâhâneye yüz sürmekle kesb-i mefharet etmiş-
tir. Zât-ı Hazret-i pâdişâhî Kızanlık kasabasında bir gün ikâmetle ferdâsı 
hareket ve Zağra-i Atîk’de a‘yân-ı sâbıkı Hacı Fâris Efendi’nin hânesinde 
istirâhat buyurup ferdâsı Çarşamba günü Karapınar karyesine muvâsalat 
ve o gece orada beytûtet ve ferdâsı Perşembe günü ale’s-sabâh hareketle 
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on iki saat Mustafa Paşa kasabasında bir miktar ârâmdan sonra saat se-
kizde dâru’n-nasr ve’l-meymene olan Edirne’de Paşakapısı’nda tanzîm kı-
lınan dâire-i müstesnâya kemâl-i şükûh u şevketle revnak-bahşâ-yı vusûl 
bulmuştur. Teşrîf-i hümâyûnun üçüncü Pazar günü ihya-gerdeleri olan 
Cisr-i muallâ bade’l-muâyene [Yeni köprünün esâsı vaz olunduğu zaman 
olacak] âsâr-ı mutebere-i mülûkânelerinden olan kışlaya teşrîf ve redîf-i 
mansûrenin az zamanda tahsîl eyledikleri manevralarıyla ateş talimleri 
rehîn-i tahsîn olmakla bi’n-nefs taltîf buyrulup badehü dâire-i mahsûsa-i 
şâhâneye avdet buyruldu. Mâh-ı mezbûrun yirmi sekizinci Cuma günü 
salât-ı Cuma Sultân Bâyezîd Hân-ı Sâni Câmi-i şerîfinde ba‘de’l-edâ 
dâire-i mahsûsalarına avdet buyrularak Müşîr Mustafa Paşa’ya hırvânî-i 
şeref-mebânî iksâ ve bir adet murassa kutu ihsân ve i‘tâsıyla kâm-bîn ve 
zikr-i âtî hila‘ ve atâyâ ve maaş ve tevcîhât ile bir takım bendegân ve dua-
güyân envâ‘-ı meserretle dil-şâd buyrulmuştur. Edirne’de ikâmet üzere vezîr 
Aliş Paşa ve Dimetoka’da ikâmete memur Palaslı İsmail Paşa ile Edirne’de 
memur-ı ikâmet mîrimîrân Osman Paşa atebe-i ulyâ-yı hazret-i pâdişâhîye 
yüz sürmek şerefine mazhariyetle kendilerine yakaları sırmalı hırvâniler 
ve Edirne’de mukîm hâmise-i Süleymâniye müderrislerinden Çelebi Paşa-
zâde Ali Bey’e muvakkaten Yenişehir mevleviyeti ve Cisr-i Mustafa Paşa 
Voyvodası Mehmed Bey ve nevâhî Voyvodası Hasan Ağa ve Çorlu Voyvo-
dası Hacı Mustafa Ağa ve Kızılağaç Voyvodası Numan Beye kapıcıbaşılık 
rütbeleri ihsân ve Edirne’de jurnal müdürü müderrisînden Ali Efendi’nin 
terfî‘-i rütbesiyle cerîde nâzırı Ahmed Efendi’ye İstanbul rü’ûs-ı hümâyûnu 
ve jurnal kâtibi Abdürrezzak Efendi’ye dîvân-ı hümâyûn hocalığı ihsân 
buyruldu. Bu makâle Lütfi Tarihi’yle Vakanüvîs Esat Efendi’nin (Âyâtü’l-
hayr) nâm risâlesinden me’hûzdur. [s.380] Şehr-i Saferu’l-hayrın yirmi 
dokuzuncu Cumartesi günü Edirne’den avdet-i hümâyûn vukû bularak 
Rebiulevvelin ikinci günü Dersaâdet’i teşrîf buyurdukları Nuhbetü’l-
vekâyi‘de mezkûrdur. 

Karantina Vaz‘ı. Vidin ve Havâlîsinden ve Rumeli’nin Orta Kolundan 
Gelecek Yolcuların Edirne’de Karantinaya Konulmasına Dâir Edirne 
Vâlîsi Emin Paşa’nın Makâm-ı Sadârete Tahrîrat-ı Cevâbiyesi / Fî 12 
Şabân [1]254

Memâlik-i mahrûse-i şâhânede ittifâk-ı ârâ ile vaz‘ ve tesis olunan ka-
rantina nizâmına dâir mukaddemce taraf taraf neşr ve tesyâr buyrulmuş 
olan evâmir-i aliyyede tafsîl ve beyân buyrulduğu üzere sârî bi-iznillâh olan 
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illet-i vebâdan ihtirâz olunmak lâzimeden bulunduğu derciyle ol bâbda 
vesâyâ ve tenbîhât-ı seniyyeyi şâmil ve bu esnada Vidin havâlîsinde hasta-
lık zuhûru istihbâr ve tahkîk buyrulmuş ve makarr-ı âcizî olan mahrûse-i 
Edirne havâlî-i mezbûrenin ve gerek Rumeli’nin orta koluyla diğer ma-
hallerden vürûd eden yolcu ve tüccar ve sâirenin reh-i râstları olup ve 
kesret-i nüfûsu hâvî belde-i cesîme bulunmuş olduğundan fîmâ-ba‘d bu 
vechile âmed-şüd edenlerin mahrûse-i mezkûreye duhûl ve gerek derbâr-ı 
şevket-medâra mürûrlarından evvelve hâl ve keyfiyetleri gereği gibi taharrî 
ve tahkîk olunarak hastalık olan mahallelerden vürûd edenleri iktizâsına 
göre tebhîr ve karantina usûlü üzere tathîr ve bulaşık olanları sâirleriyle 
ihtilâttan muhâfazaya itina ve dikkat etmek üzere müteveffâ Rüştü Paşa ye-
ğeni Ali Bey bendelerinin cânib-i meclis-i tahaffuzdan bi’l-intihâb tayin ve 
maiyyetine kâtib ve hekîm dahi terfîk olunduğu beyânıyla keyfiyet-i irâde-i 
seniyyenin mahrûse-i mezkûre ahâlîsine ifâde ve tefhîm ve tedâbîr-i tahaf-
fuziyyenin kâmilen icrâ ve tetmîm olunmasını müştemil ârâyiş-i sahîfe-i 
sudûr ve zîbâyiş-i hâme-i iktihâm olan fermân-ı celîlü’ş-şân muvâcehe-i 
lazimü’l-huzûrda kıraat ve keyfiyet-i irâde-i seniyye cümleye ilan ve işâ‘at 
olundukta cümle tarafından cenâb-ı hayru’l-hâfızîn ilâ-kıyâmi’s-sâ‘ah 
ârâyiş-efzâ-yı serîr-i saltanat-ı seniyyede ebed-rehîn buyursun pâdişâh-ı 
adl-ârâ ve şehinşâh-ı merâhim-fermâ veliyy-i nimet-i bî-minnetimiz veliyy-i 
nimet-i âlem ve âlemiyân pâdişâhımız efendimizin cümle-i ibâd ve kâffe-i 
sekene-i memâlik ve bilâd haklarında hemîşe mebzûl buyrulan merâhim ü 
eşfâk-ı aliyye-i mülûkânelerinden bu vechile dahi hisse-yâb ve hâ’iz-i dest-
mâye-i fahr-i bî-hisâb buyrulduğumuzun karnen-ba‘de-karnin farîza-i şükr 
ü mahmidetini îfâya kâdir olamayacağımız zâhirdir denilerek ve edâ-yı 
vâcibe-i duâ ve îfâ-i lâzime-i şükr ü senâ zîver-i zebân-ı ittifâk ederek lef-
fen takdîm-i hâk-i pâ-yi hıdîvâneleri kılınan i‘lâm-ı şer‘î mütâlaasından 
dahi müstebân olacağı üzere inzimâm-ı re’y-i âcizî ve marifet-i şer‘-i şerîf 
ve vücûh-ı ahâlî ve milel-i selâse vekîlleri ittifâk ve ittihâdıyla zikrolunan 
Vidin havâlîsinden ve gerek Rumeli’nin orta kolundan vürûd edecek 
ebnâ-yı sebîlin mahrûse-i mezbûreye dâhil olacakları tarîka kurbiyyet ve 
münâsebeti derkâr olan Yıldırım nam mahall kenarında kâin ve Rumeli’in 
sol kolundan gelecek yolcular için Cisr-i sâni karşısında vâki‘ birer münâsib 
ve cesametli mahall ile memur-ı mûmâ-ileyh ve kâtib ve hekîm kulları için 
birer konak tertip ve istîcâr ve bunların bazı termîmleriyle ifrâzı lâzım 
gelen odalarının inşâsına ve mezbûr konakların ferşiyle usûl-i tahaffuziye 
ve levâzım ve sâirenin tedârik ve ihzârına ibtidâr olunmuş ve ol vechile 
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usûl-i mehâsin-şümûl-i mezbûrun istikmâl-i malzemesiyle ber-mûceb-i 
irâde-i seniyye ve ber-mantûk-ı lâyiha emr-i icrâsına tarihten bir gün sonra 
mübâşeret olunmak musammem ve mukarrer bulunmuş olduğu bi-lutfihî 
teâlâ muhât-ı ilm-i rahîmâneleri buyruldukta emr ü fermân. 

Harîk 

1253 senesinde cennet-mekân Sultân Mahmûd Hân-ı Sâni hazret-
lerinin Edirne’yi ikinci defa teşrîfleri zamana tesâdüf eden bir gecede 
Sultân Selîm caddesinde vâki bir kaymakçı dükkânından ateş zuhûruyla 
muvakkithâne civârını yakarak Eski Câmi Caddesinde vâki Gazzâzlar So-
kağı başında müntehî olduğu ve ihsan-ı şâhâne olarak ashâb-ı dekâkîne 
ikişer yüz ellişer [s.381] kuruş i‘ta buyrulduğu ruvât-ı sikâttandır.

Tensîkât-ı Askeriye 

Bir müddetten beri bazı mevâni‘ haylûliyetle bakılamamış olan 
tensîkât-ı askeriyenin icrâsı mevsimi gelmiş olmasıyla Rumeli ve Ana-
dolu’dan müretteb asâkir-i redîfe ile bazı mevâki‘de bulunan piyâde ve 
süvârî nizâmiye askerlerinin Üsküdar ve Dersaâdet ve Edirne’ye celb ve 
cemleriyle o sene yaz mevsiminde talim ve taallümlerine itinâ olunması 
için Üsküdar tarafına geleceklerin hâssa müşîri Rıza Paşa ve Dersaâdet’e 
gelenlere asâkir-i muntazama Müşîri Reşîd Paşa ve Edirne’de tecemmu‘ 
edeceklere Silistre vâlîsi Mirzâ Sait Paşa Edirne’ye gelip taraflarından ne-
zaret kılınması irâde buyruldu. 

Garîbe

1260 senesi ruz-ı kasımı elli bir gün mürûr ile mâh-ı Zilhicce-i şerî-
fenin on yedinci gününe musâdif o sene Kânun-ı Evvelinin on beşinci 
Cuma günü akşamı yani Cumartesi gecesi saat altıda bi-emrillâhi teâlâ 
Tunca Nehrinin mecrâsı munkatı‘ olup hemen mahall-i âb geride kalıp 
bir taraftan diğer tarafa tarîk-ı sâire gibi geçit verdiği ve bu hal üzere ta-
mamen on iki saat bilâ-revân karar edip Cuma günü saat altıda kemâ fi’l-
evvel revân olup mecrâ-yı kadîmini bulduğu Sultân Bâyezîd Câmi-i Şerîfi 
derûnuna dühûlde cihet-i yemîndeki duvarın vasatına ta‘lik edilmiş olan 
levha-i mahsûsada muharrer olmakla buraya aynen derc ü tenmîk edildi. 

Tuğyan-ı Enhâr 

1261 senesi Muharrem’inin yirmi üçüncü gününe müsadif [1]260 
Kânun-ı Sânîsinin on dokuzuncu Cuma günü sinîn-i vefîreden beri 
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emsâli görülmemiş sûrette enhârın üçü birden tuğyân ederek derûn-ı 
şehirde birkaç bin hâne ve dükkân ve emsâli ebniyeyi istîlâ ile ekserîsini 
harap ve mâil-i türâb etmiş ve Kirişhâne’de Küçükhamam denilen Kara 
Mustafa Paşa hamamının derûnuna duhûl ile beş saat mürûrunda çıktığı 
bir mecmûada manzûr-ı âcizî olmuştur. Enhârın bu tuğyânı elsine-i nâsda 
Büyüksu nâmıyla yâd olunmaktadır. 

Teessüf 

1262 senesi Rebiulevvelinin yirmi dördüne musâdif o sene Mart’ının 
onuncu Pazar günü ki nevrûz-ı sultânî idi. Millet-i hıristiyâniyenin yevm-i 
mahsûsu olmak münâsebetiyle birçok kesan o sırada Arda ve Meriç nehirleri 
üzerinde müceddeden binâ ve inşâ olunmakta bulunan yeni köprünün tara-
feynindeki iskelelerden bi’l-mürûr öte başında vâki Kargalık nâm mesîreye 
[el-yevm o mesîrenin nâmı unutulmuştur] ber-mu‘tâd-ı kadîm gitmişlerdi. 
Akşam üzeri avdetlerinde mezkûr iskelelerden cemm-i gafîr ile mürûr u 
ubûr etmekte oldukları halde o bâr-ı sakîle iskeleler tahammül edemeyerek 
münhedim olmuş ve hasbe’l-mevsim zikrolunan nehirlerin şiddetle tuğyân 
ve cereyânı zamanı olmasına mebnî zükûr ve inâs ve etfâl ve sıbyân olmak 
üzere yetmiş üç neferi maa’t-teessüf gark ve telef olmakla millet-i merkûme 
tarafından ile’l-ân yortusu tutulmakta bulunmuştur. 

Cennet-mekân-ı Firdevs-âşiyân Gâzî Sultân Abdülmecîd Hân   
Hazretlerinin Bi-tarîkı’s-seyâhat Edirne’ye Teşrîf-i Hümâyûnları

Hurşîd-i âsumân-ı hilâfet ü mihr-i tâbân-ı evc-i şevket ü saltanat olan 
Hazret-i pâdişâh Zîver Efendi tarafından kaleme alınarak tab‘ ve neşredilmiş 
olan seyâhatnâme-i mahsûsda hikaye olunduğu üzere 1262 senesi 
Cumâdilûlâsının onuncu Çarşamba günü teşrîfât-ı seniyye üzere ale’t-tertîb 
bâb-ı hümâyûndan çıkılarak Ayasofya caddesi ve Dîvânyolu ve Aksaray 
tarîkından Yedikule kapısı hâricinde rekz olunan şemsiye-i hümâyûna ve ora-
da iki gün ârâm ve tevakkuftan sonra hareketle Davutpaşa kışla-ı hümâ-
yûnlarına ve orada vükelâ hazerâtıyla rikâb resm-i vâlâsı icrâ buyrulduktan 
sonra ol gece yine Ayastefanos’ta tevakkufa rağbet buyurarak ferdâsı Cumar-
tesi günü Büyükçekmece’ye ve Pazar günü Silivri kasabasına ve Pazartesi günü 
Çorlu ve Salı günü Lüleburgazına ve Çarşamba günü [s.382] Kuleli karyesi-
ne ve mâh-ı mezkûrun on sekizinci gününe tesâdüf eden o sene Mayısının 
ikinci Perşembe günü âlây-ı vâlâ ile Edirne şehrine duhûl buyrulmuştur. Her 
bir şehir ve kasabalara duhûl olunurken ricâl ü nisvânın pâdişâh-ı azîmü’ş-
şânlarını rü’yet şerefine nâil olmak için mütehâlikâne sûret ve hâlisâne niyyet 
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ile reh-i râst-ı hazret-i şâhâneye şitâbân ve mekteb hocaları efendiler dua et-
tikçe etfâl-i sağîrenin âmîn-hân oldukları doğrusu görülecek mevâddan idi. 
Ve Ayastefanos’tan hareket-i şâhâne günü li-ecli’t-taâm Harâmîderesi nâm 
mahalde bir takım etfâl tecemmu etmiş olduklarından merhamet-i celîle ve 
şefkat-i aliyye-i mülûkâne iktizâsınca zikrolunan çocuklardan çiçek çıkarma-
yanların aşılattırılması lâyih-ı hâtır-ı âlî olarak fakat ana ve babalarının bu aşı 
maddesine adem-i vukûfları cihetiyle şayet telaşta bulunacakları dahi mübârek 
hâtır-ı şâhâneye vârid olduğundan evvel emirde aşı maddesinin menâfi‘-i 
müsbitesi ser-etıbbâ vâsıtasıyla onlara tefhîm olunduktan sonra taraflarından 
gösterilen hâhiş ü rızâya mebnî huzûr-ı hazret-i şâhânede etfâl-i mevcûdenin 
cümlesi aşılattırılmış ve her birerlerine başka başka atâyâ-yı seniyye ihsân buy-
rulmuş ve henüz çiçek çıkarmayan bazı kırk elli yaşında adamların dahi gelip 
aşılanmak için kendilerini arz ettikleri görülmüştür. Ve bu çiçek aşısı madde-
sine usûl-i meşrûha üzerine her yerde devam olunarak Edirne şehrine gelince 
pek çok etfâl aşılattırılmıştır. Ve bunların ebeveyn ü akrabaları taraflarından 
isticlâb olunan deavât-ı hayriyyenin hadd ü pâyânı olmamakla seyâhat-ı 
seniyye-i hazret-i tâcdârînin hitâmına kadar her tarafta ol sûretle icrâ buyrul-
muştur. Ve Dersaâdet’ten Edirne’ye varınca mevâki‘-i malûmede ve nefs-i 
Edirne şehrinde hukkâm-ı şerî‘at-i garrâ efendiler ve vücûh ve meşâyih ve 
mütemeyyizâna ve eimme ve hutabâya hila‘-ı mütenevvia iksâ kılınmış ve Si-
livri merhalesinde Kazâ-i Erbaa kaymakamı Tevfîk Bey’e Istabl-ı Âmire Mü-
dürlüğü pâyesi ve nişânı ve müdür bulunan Muhtar Bey ve meclis âzâsından 
İsmâîl Bey ve vücûhdan Salih Bey ve Arif Bey’e kapıcıbaşılık ve Çorlu merha-
lesinde Vize muhassılı Veli Paşa-zâde İsmâîl Bey Efendi’ye ma‘a nişân rütbe-i 
refî‘a-i mîrimîrânî ve müdür-i kazâ bulunan Mehmed Ağa’ya ve vücûh ve 
hânedân Hâlid Ağa ve Burgaz merhalesinde meclis-i memleket âzâsından Sa-
lih Ağa ve Mustafa Ağa’ya dergah-ı âlî kapıcıbaşılığı ve Edirne’de dahî aza-yı 
meclisten İbiş Bey ve Edirne müşîri Tahir Paşa’nın kethüdâları Rikâb-ı 
Hümâyûn-ı Şâhâne kapıcıbaşılarından Hacı Mustafa Ağa’ya ma‘a nişân 
Istabl-ı Âmire Müdürlüğü pâyesi ve pâye-i mezkûru hâiz bulunan Tomruk 
Müdürü Sâdık Bey ve Şerîf Bey ve hâcegândan ve yine aza-yı meclisten Salih 
Bey ve Dergâh-ı Âlî kapıcıbaşılarından ve vücûhdan Süleyman Bey ve Ziraat 
Müdürü Dervîş Salih Ağaya Rikâb-ı Hümâyûn-ı Şâhâne kapıcıbaşılığı rütbe-
si ve birer kıta nişân-ı âlî ve yine Dergah-ı Âlî kapıcıbaşılarından Aliş Paşa-
zâde Mehmed Bey’e yalnız rütbe-i mezkûre ve Edirne Evkâf Müdürü 
hâcegandan Hasan Rüştü Efendi’ye rütbe-i sâlise ve nişân-ı âlîsi ve vücûhdan 
İsmâîl Âğa ve Emrullah Ağa ve müteveffâ Memiş Bey-zâde Hasan Vâhid Bey 
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ve Çelebi-zâde mevâlîden Ali Bey-zâde Şerîf Mustafa Bey ve İsakçı muhâfızı 
mîrimîrândan Osman Paşa-zâde Mehmed Celal Bey [mûmâ-ileyh Celal Bey 
metn-i seyâhatnâmede Osman Paşazâde yazılmış ise de Osman Paşa kendisinin 
üvey pederi olup asıl pederi Atina muhârebesinde şehîden vefat eden Ahıskalı 
İbrâhîm Paşa idüği kendi ifâdesiyle tashîh edilmiştir] ve Vize vücûhundan Kü-
çük Ahmed Ağa-zâde Bekir Ağa ve Baba-yı Atîk vücûhundan Hüsmen Ağa ve 
İnöz gümrükçüsü Hidâyet Ağa ve mûmâ-ileyh Emrullah Ağa-zâde Rıza Bey’e 
Dergah-ı Âlî Kapıcıbaşılığı rütbesi ve mevâlî-i kirâmdan ve Edirne meclisi 
azâsından Ali Beyefendi’ye Bilâd-ı Erbaa ve Edirne müftüsü Ahmed Efendi’ye 
bilâd-ı devriyeden Trablusgarb mevleviyetleri ve vücûhdan Hacı Abdullâh Bey-
zâde Ali Rıza Bey’e İstanbul Müderrisliği ve müşârun-ileyh Tahir Paşa hazretle-
rinin mahdûmu Mektûbî-i Sadr-ı Âlî hulefâsından Asım Bey ve Dîvân Kâtibi 
Râşit Efendi ve Edirne Emvâl Kâtibi hâcegândan [s.383] Rıfat Efendi ve 
Tahrîrât Başkâtibi Mustafa Efendi’ye rütbe-i râbia ve birer kıta nişân-ı zî-şân ve 
müşârun-ileyhin diğer mahdûmu Muhsin Bey ve Edirne ferîki Mustafa Paşa 
hazretlerinin hizmet-i kitâbetinde müstahdem hulefâ-i mûmâ-ileyhimden 
Emin Efendi’ye hâcelik rütbesiyle rütbe-i hâmiseden birer kıta nişân-ı âlî ve 
Musâhib-i Şehriyârî esbak Salim Ağa akrabasından Kadri Efendi ve Edirne 
vücûhundan Hacı Musa Bey-zâde Hacı Emin Bey ve İsakçı Muhâfızı müşârun-
ileyh Osman Paşa-zâde Hüseyin ve müteveffâ Selîm Paşa silahtârı Süleyman 
Bey-zâde Eşref Bey ve Vize Muhassılı müşârun-ileyh İsmâîl Paşa’nın mahdûmu 
Ali Âsaf Bey ve Süvârî Miralayı Salih Bey-zâde Behzad Bey ve müşârun-ileyh 
Tahir Paşa’nın Hazîne Kâtibi Mehmed Efendi’ye zikrolunan dîvân-ı hümâyûn 
hâceliği rütbesi ve mühürdârı Ali Rıza Efendi ile emekdârânından ve hulefâ-yı 
mûmâ-ileyhimden Akif Efendi’ye birer kıta hâmise nişânı ve yine 
emekdârlarından Vekâyi Kâtibi müteveffâ İbrâhîm Efendi-zâde Râtib Efendi’ye 
Manastır Kazâsı tevcîh ve müderrisînden Edirne Nüfûs Nâzırı Hacı Ahmed 
Efendi ve Edirne Nakîbi Mehmed Fıtrî Efendi’nin rütbeleri terfî‘ ve Edirne 
vücûhundan ve kudâttan Numan Bey’e ma‘a-nişân-ı rikâb-ı hümâyûn ve Edirne 
vücûhundan Abdullâh Bey’e Dergâh-ı Âlî Kapıcıbaşılığı ve Edirne Müşîri Ta-
hir Paşa’nın hazînedârı Rikâb-ı Hümâyûn-ı Şâhâne kapıcıbaşılarından Edhem 
Ağa’ya rütbesine mahsûs bir kıta nişân-ı âlî ve müşârun-ileyh Tahir Paşa 
emekdârânından Râtip Efendi-zâde Neşet Efendi’ye İstanbul müderrisliği ve 
müşârun-ileyhin mühürdârı mûmâ-ileyh Ali Rıza Efendi’ye muahharan ve Em-
rullah Ağa-zâde Tahsîn Efendi’ye müceddeden rütbe-i râbia ve nişân-ı zîşanı ve 
yine müşârun-ileyhin hizmet-i kitâbetinde müstahdem Şerîf Efendi’ye hâcelik 
rütbesi ve Rum metropoliti Yerasimos ve kocabaşı Dimitraki ve Ermeni kara-
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başı Serkiz ve kocabaşı Ohannes ve Babek ve hahambaşı Rafael’e dahi emsâli 
misilli birer kıta nişân-ı âlî ihsân buyrulmuştur. Hazret-i Pâdişâh gerek konak-
larına lütfen ve tenezzülen nüzûl buyurdukları ve gerek maiyyet-i şehriyârîde 
bulunan bendegânın beytûtet eyledikleri konak sahiplerinin lütuf ve ihsan-ı 
mülûkânelerine mazhariyetlerini murâd buyurduklarından onlara ve gerek 
Edirne şehrinde bazı iktizâ edenlere pek çok hedâyâ-yı seniyye ve bî-hesâb 
atâyâ-yı behiyye inâyet buyrularak cümleten mazhar-ı âtıfet-i seniyye olmuşlar-
dır. Edirne şehrine teşrîf-i şâhânelerinin ferdâsı Cuma günü edâ-yı salât-ı 
mefrûza için Sultân Selîm Câmi-i şerîfine azîmet-i âlî erzânî buyrularak Câmi-i 
Şerîf-i mezkûr derûnunda bir hücrede münzevî bulunan (Belhî Hâşim 
Efendi’nin) Edirne ahâlîsi nazarında bir mübârek zat olduğu mesmû‘-ı 
şâhâneleri buyrulup ol zât-ı muhterem her kim olursa olsun ülfet ve istînâstan 
müctenib olduğu halde mahfil-i hümâyûn-ı mülûkâneye gelmeğe ızhâr-ı rızâ 
etmiş iken Hazret-i pâdişâh mücerred celb-i kalbî zımnında bizzat hücresini 
teşrîf buyurmuş olduklarından ol zat-ı nûrânî-likâ zât-ı ferişteh-simât-ı hazret-i 
hilafet-penâhîyi kapıdan istikbâl ile pek çok dua vü senâ etmiş ve hiç kimseden 
bir akçe aldığı meşhud değil iken ihsân buyrulan atıyye-i seniyyeyi dahi kemâl-i 
memnûniyetle kabul eylemiştir. Ber-vech-i meşrûh zuhûra gelen eltâf-ı celîle ve 
ef ‘âl-i hayriyeden dolayı Edirne ahâlîsinin mesrûriyetleri derece-i kemâle var-
mış iken lütf u ihsanına nihâyet olmayan Hazret-i pâdişâha yine kanaat gelme-
yerek çünkü Edirne’de muhdesâttan olan kara gümrüğü sebebiyle ahâlînin 
muhtaç oldukları erzâk ve es‘âr ve melbûsâta dâir olan şeylerin bile bahâsı 
ziyâdelendiğinden herkesin bundan dolayı muzdarib oldukları tahkîk-gerde-i 
hümâyûn olduğundan mâh-ı mezkûrun yirmi ikinci Pazartesi gününden itiba-
ren zikrolunan gümrüğün def ‘aten ve külliyen ref ‘ini fermân buyurmuşlardır. 
Eğer ki bu gümrükten cânib-i mîrîye senevî dokuz yüz kese kadar meblağ 
[s.384] hâsıl olagelmiş ise de ibâdullâhın âh u enîni ile çıkan akçeden hayır ve 
menfaat olmayacağı nezd-i şâhânede müsellem olduğundan bu vâridâtın terk ü 
fedâsında kat‘â tereddüt buyrulmamıştır. Ve bundan başka Edirne’den geçip 
Bahr-ı Sefîd’de İnöz limanına câri olan Meriç nehrinin mecrâsına uygunsuzluk 
gelmiş ve İnöz limanı dahi dolmuş olduğundan Edirne ve havâlîsinin ve bayağı 
Rumeli’de pek çok yerlerin ticâreti bütün bütün muattal olmak derecesine var-
masıyla buna dahi merhamet-i seniyye-i hazret-i mülûkâne kâil olmayarak 
nehr-i mezkûrun tesviyesi ve mârru’z-zikr İnöz limanının tathîri zımnında 
taraf-ı eşref-i hazret-i pâdişâhiden mebâliğ-i vâfire tahsîs buyrularak bu husûsun 
tanzîmine Edirne Müşîri müşârun-ileyh Tahir Paşa memur buyrulmuştur. İşte 
bu madde dahi Edirne havâlîsini ve bütün Rumeli’yi yeniden ihyâ edecek ve 
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sahâyif-i tevârîhe zînet verecek mevâdd-ı hayriyyeden olmakla Edirne ahâlîsinin 
rütbe-i sürûrlarını tarif kâbil değildir. Bu babda şeref-sünûh ve sudûr buyrulan 
fermân-ı âlî sûreti Ravzatü’l-uhûd’da (41,42) numaralar ile murakkamdır. 
[Hazret-i pâdişâh Meriç nehri mecrâsının halel-pezîr olduğunu pek güzel 
tahkîk buyurup tathîrini vaktiyle irâde etmiş ise de memuru infâz etmemiş ol-
duğundan o vakitten bu ana kadar nehr-i mezkûr Edirne şehrinin hemen sülü-
süne karîb mahallini hedm ü harap eylemiştir] Mâh-ı mezbûrun yirminci Cu-
martesi ve yirmi birinci Pazar günleri dahi Edirne şehrinin hâricinde bulunan 
asâkir-i nizâmiye kışlası ve atîk saray mahalli ve sâir bazı mevâki‘-i lâzime ve 
nüzhetgâhlar gezilerek yirmi ikinci Pazartesi günü dahi iksâ-yı hil‘at ve ihsân-ı 
hedâyâ vü atâyâ resm-i âlîsi icrâ buyrulduktan sonra bazı îcap eden zevâtı huzûr-ı 
hazret-i mülkânelerine celb ile Edirne defterdârı Saîd Efendi’ye hitâben işinizde 
güzel davrandığınızı işittiğimden mahzûz oldum yine bundan böyle vâlî-i eyâlet 
ile bi’l-ittifâk hüsn-i idâre-i memlekete sa‘y ediniz. Ve Edirne kadısı Efendi ile 
sâir ulemâ-i kirâma teveccüh ile her bir deâvîde Şeriat-i Mutahhara ahkâm-ı 
celîlesini icrâya dikkatle hukûk-ı nâsı muhâfaza etmeniz matlûbumdur. Ve 
meclis-i memleket âzâsına ihâle-i nazar ile meclisce umûr-ı memleketi güzelce 
tedkîk ve rü’yet eylemeniz ve imâr-ı memlekete dâir olan şeylere çalışmanız 
vazîfe-i zimmetinizdir. Ve milel-i selâse rüesâsına atf-ı nigâh ile reîsi olduğunuz 
milletler dahi tebea-i Devlet-i Aliyye’mizden olmakla hüsn-i hâlleri mat-
lûbumdur. Ona göre milletinizin işlerine güzelce gayret ediniz diye emr u 
fermân buyrulup yirmi üçüncü yani Mayıs’ın yedinci Salı günü âlây-ı vâlâ ile ve 
Mihal Köprüsü tarîkiyle Edirne vâlîsi Tahir Paşa dahi maiyyet-i şâhânelerinde 
olduğu halde Edirne şehrinden hareket buyrulmuş ve Paşa’yı müşârun-ileyh 
Gabrova karyesi pîşgâhından esnâ-yı hareket-i hümâyûnda li-ecli’l-vedâ hâk-i 
pây-i şâhâneye çehre-sâ olmakla hakkında envâ‘-ı iltifât-ı şâhâne şâyân ve 
Edirne’de iken müşârun-ileyh hazretlerine dahi bir kabza murassa‘ seyf ve 
atıyye-i seniyye dahi ihsân buyrulmuştur. (intehâ)

Harîk-ı Tahtakale 

1262 senesi Ramazan-ı şerîfin sekizinci gününe musâdif sene-i 
merkûme Ağustosunun on sekizinci Pazar gecesi saat üç râddelerinde 
Tahtakale’de zuhûr eden ateş Tavukkapısı’ndan Manyaskapısı’na oradan 
Eski Kapan nâm mahalle kadar mümtedd olmuş ve gündüzün saat dördü-
ne kadar devam eylemiştir. Velhâsıl Tahtakale tabir olunan mahalli külli-
yen yakıp yıkmış olduğundan bu ateş öteden beri ve Tahtakale derûnunda 
bir hanede yirmi beş otuz nefere kadar zükûr ve inâs yaşamakta olan Yahu-
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di milletinin kale hâricinde İslam mahallâtına intişârına sebeb-i müstakil 
olmuştur. 

Batpazarı Harîkı

1262 senesi Ramazân-ı Şerîfinin yirmi ikinci gününe müsadif o sene 
Eylülünün birinci Pazar gecesi saat birde Batpazarı’nda zuhûr eden ateş 
Batpazarı çarşısını tüfekçileri kâmilen yakmıştır.

[s.385] Edirne’ye Puşîde-i Ravza-i Saâdet-i Hazret-i  Risâlet-
penâhî Vürûdu

1267 senesi Cumâdilâhiresinin on üçüncü gününe müsâdif o sene 
Nisanının üçüncü Salı günü puşîde-i saâdet-i Ravza-i nebevî iki kıta ola-
rak Edirne’ye şeref-vürûd eylemiş olduğundan ahâlî-i beldeden bilcümle 
ulemâ ve meşâyih ve vücûh ve ahâlîden birçok zevât tarafından istikbâl 
olunarak tazîmât-ı fâika ve tekrîmat-ı lâyıka ile getirilerek Câmi-i Âtîk’de 
mihrâb ile hünkâr mahfili miyanında vâki mahalle ta‘lîk edilmiş ve el-
yevm eyyâm-ı mübârekede ahâlî tarafından ziyâret olunmakta bulunmuş-
tur. 

Üçşerefeli Harîkı

1267 senesi Şevvâl-i şerîfinin on beşinci gününe müsadif o sene Ağus-
tosunun birinci Çarşamba günü bi-kazâillahi teâlâ Üçşerefeli Câmi-i şerîfi 
civârında Doğramacılar içinde hasırcı ve alâ-rivayetin keresteci veya doğra-
macı dükkânından zuhûr eden ateş Üçşerefeli pîşgâhında kâin dekâkîn ile 
Ağaçpazarı’ndan Topkapı’ya varınca üç dört yüz kadar dükkân ve sâireyi ihrâk 
etmiş ve o sırada Câmi-i şerîfin evvela üç şerefeli minaresinin külâhına ve 
badehû iki şerefeli minaresinin külâhına ateş sirâyetle külâhların ikisi birden 
muhterik olmuş ve büyük minare külâhının orta sütunu kurşunlar üzerine 
düştüğü vakitte bayağı Câmi-i şerîf sarsılmış ise de bir mazarrat olmamıştır. 

Eski Menzilhâne Harikı 

1268 senesi Şevvâl-i şerîfinin on sekizinci gününe müsâdif o sene 
Temmuzunun yirmi üçüncü Çarşamba gecesi saat altı buçuk râddelerinde 
eski menzilhâne (Gümrük Hanı) karşısında çubukçu Mıstık Ağa’nın 
dükkânından zuhûr eden ateş Eski Câmi Caddesinde ve mücellitlerde ve 
bezistan etrafında dört yüz kadar dükkânı ihrâk eyledi. 
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Askerî Depo-yı Hümâyûnu

Sırık Meydanı nâm mahalde 1270 senesinde sûret-i mükemmelede 
inşâ edilmiş olan askerî depo-yı hümâyûnun hitâmına Cerîde Nâzırı es-
bak el-Hac Ahmed Rüştü Efendi’nin söylemiş olduğu tarih bir mermer 
levhaya hâkk ve kapısı bâlâsına vaz edilmiş olduğundan bi’l-istinsâh bu 
mahalle tenmîk edildi. 
Tarih Şâh Gâzî dâver-i devrân Hân Abdülmecid

Kasr-ı dîn ü devleti tezyîn ü ihyâ eyledi
Bâ-husûs ârâmiş-i asker için mevkilere
Hoş hevâ âlî mahaller tarh u peydâ eyledi
İşte pâyitaht-ı sânîsinde de fermân edip
Yaptı işbu depoyu bir cây-ı ra‘nâ eyledi
Yümnile neyl-i zafer sâlinde gâzî pâdişâh
Asker-i şâhânesi için depo inşâ eyledi

Mücellidler Önü ve Unkapanı Harikları 

1272 Şevvâline müsadif o sene Haziranında Abdurrahman Sâmi 
Paşa’nın vâlîliği hengâmda Eski Câmi-i Şerîf Caddesinde Gümrük ha-
nından Abacılar başına kadar iki karşılıklı dükkânlar kâmilen muhterik 
olmuştur. Ve 1272 Şabân-ı şerîfi gurresine müsadif o sene Martının yirmi 
beşinci Pazar gününde Unkapanı civârında Dakîk Kethüdâsı Hacı Saîd 
Ağa’nın dükkânı kurbundaki Hallâc Ali Ağa’nın dükkânından Pazar günü 
saat yedi buçuk râddesinde zuhûr eden ateş iki saat kadar mümtedd olmuş 
ise de o civarda üç yüz kadar dükkânı ve Unkapanı’yla Basmacılar ve Tarak-
çılar hanlarını yakıp yıkmıştır. Ancak acîbeden olarak mücellid dükkânları 
zahrında vâki Yüksekkahve demek ile maruf Hacı Halîl Ağa’nın tasarru-
funda bulunan kebîr ahşap kahvehânenin dört tarafı muhterik olmuş iken 
kahvehâne yanmamıştır. 

Piyâde Kışlası Harîkı 

1273 senesi Ramazan-ı şerîfin on yedisine müsâdif o sene Nisanının 
yirmi dokuzuncu Pazar günü saat dokuz râddelerinde meşhûr-ı âfâk olan 
piyâde kışla-i hümâyûnunun şehre nâzır bulunan taht kapısının cihet-i 
yemîninden bi-kazâillâhi teâlâ ateş zuhûriyle derhal üşüntü edilip iki 
cânibinden de kat ve hedm ile emr-i itfâsına muvaffak olunmuş ise de 
o sırada [s.386] zîb ü zînette hayret-bahş-ı ukûl-i beşer olan taht odası 
dahi muhterik olmuştur. Yevm-i mezkûrda vâlî-i eyâlet Tepedelenli-zâde 
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İsmâîl Rahmi Paşa Ramazan münâsebetiyle eski Câmi-i şerîfte bulundu-
ğundan harîkı istihbar etmesiyle kalkıp cemaatten daha birçok kimseler 
der-pey olarak Tepe Mezârlığı nâm mahalde Mezîd Bey Mescid-i Şerîfi 
nezdine kadar mâşiyen azîmetle harikın kışlada olduğu tezâhür etmesiyle 
orada bazı tedâbîr-i muktaziye icrâ eylediği sırada binek atı yetişmekle he-
men süvâr olarak mahall-i harîka şitâb eyledi. Fakîr-i câmi‘u’l-hurûf dahi 
cemaat-i mezkûre meyânında dâhil idim. Kırım meselesinin indifâından 
sonra bu kışlada Dragon alayı ikâmet eylemekte idi. Bu alayda her millet-
ten adam var ise de ekser-i efrâdı gönüllü Rum ve Bulgar idi. 

Paşakapısı Harîkı

1276 senesi Receb-i şerîfinin dördüncü gününe müsâdif [1]275 
Kânûn-ı Sânîsinin on beşinci Cumartesi gecesi saat altı buçuk râddelerinde 
Paşakapısı derûnunda ateş zuhûruyla o cesîm ebniye külliyen muhterik 
olmuş ve vâlî-i eyalet Muammer Paşa harem dâiresinden âilesiyle pek 
güç tahlîs-i cân edebilip dâiresi halkından yedi nefer kimse muhterik ol-
makla badehû cem edilen üstühvân pâreleri Baba Timurtaş Câmi-i şerîfi 
hatîresine defnedilip ol bâbda esâmisiyle vukû-ı hâli hâkî bir de taş rekz 
edilmiştir. Hafazanallâhü teâlâ min-cemî‘i’l-belâ ve’l-kazâ. 

Tuğyân-ı Enhâr 

1275 senesi Rebîulahirinin yirmi yedinci gününe müsadif [1]274 
Teşrîn-i Sânîsinin yirmi ikinci Cumartesi günü Arda, Meriç, Tunca nehir-
leri üçü birden fevka’l-had tuğyân ederek şehirde bin beş yüz kadar hâne 
ve dükkân ve ebniye-i sâirenin inhidâmına sebeb olmuş ve taşkın halinde 
on gün kadar devam edip o sırada Edirne’ye iki saat mesafede kâin Ahır 
Karyesine de küllî hasar etmiştir. 

Eski Câmi Civârında Harîk

1275 senesinde Eski Câmi Caddesinde kâin Lüleciler Sokağı başın-
dan muvakkithâne pîşgâhına kadar iki sıralı dükkânlar kâmilen muhterik 
olmuştur. 

Garîbe 

Süpürgeciler Mahallesi ahâlîsinden olup emr-i maîşetini araba sürücü-
lüğü sanatıyla istihsâl etmekte bulunan Kıpti milletinden Bastırma Hüseyin 
nâmında bir herif sûret-i zâhirede umur-ı dîniyyeden gâfil ve şâribü’l-leyl ve’n-
nehâr bir mest-i lâ-ya‘kıl olduğu halde hulûl-i ecel-i mev‘ûduyla (1276) tarihin-
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de vefat edip Sultân Bâyezîd Cisri ittisâlinde vâki Deliler Mezarlığı demekle 
maruf olan kabristanın vasatına defnedilmişti. Müteveffânın hâl-i hayatında 
ahz u îtâ etmekte olduğu Yunan tebaasından meyhaneci Corci namında bir 
şahıs ki müddet-i vefîreden beri gözlerine târî olan illet kendisini nimet-i 
basardan mahrûm etmek râddesine getirmiş iken Bastırma Hüseyin vefat et-
tikten birkaç gece sonra âlem-i menâmda merkûm Corci’ye görünür. Corci 
ona hitâben abe Bastırma sen ölmüş idin nasıl oldu da dirildin der. Bastırma: 
Öldüm ama sana kadar geldim, cevabını verir. Corci nasılsın be. Rahatım pek 
iyidir. Senin gözlerin nasıl oldu? Corci: Nasıl olacak işte günden güne ağrısı 
ziyadeleşmektedir. Bastırma: Benim mezarımın toprağından alıp da gözlerine 
sürmüş olsan bir şey kalmaz der. Bu hal Corci’ye birkaç defa vâki olur. Ferdâsı 
günü Corci ale’s-sabâh Bastırma’nın mezarına gidip aldığı toprağı gözlerine 
birkaç defa mesh etmesiyle bi-hikmetillâhi teâlâ birkaç gün zarfında şifâ bu-
lur. Binâenaleyh Corci bir dülger getirip Bastırma’nın kabrine bir mükemmel 
boyalı parmaklık inşa ve vukû‘-ı hâli rast geldiğine beyân ü ifşa eder. Ahâlî bu 
haberi alır almaz “Dertli çok ya” rast gelen şifâ bulmak için çingenenin kabrine 
mürâcaatla toprak ahzına başlayınca çingenenin müteallikâtından diğer bir 
Çingene bizden de evliya zuhûr etti diyerek başına bir külâh geçirip kabrin 
başı ucuna bir kandîl ve kenarına [s.387] hasırdan bir de salcı kulübesi kurup 
herif bir tarafından gece Tunca kenarından toprak taşıyarak mezarı tanzîm 
eder. Diğer taraftan İslâm Hıristiyan bi’l-mürâcaa her nevi illet için toprak 
ahzıyla türbedâr makâmında olan kulübe-nişin çingeneye birçok paralar ver-
diklerinden herif oradan idâresini temin etti. Mezârın parmaklıkları da ısıtma 
bağlarından görünmez oldu. Bazı zevât tarafından keyfiyet Ravzatü’l-Ulemâ’da 
mesbûku’t-terceme Mevlânâ Hafız Ahmed Zihni Efendi’ye ihbâr ve mütevef-
fanın ahvâli i‘lâm olundukta salâh-ı hâl ashabından olmayan bir şahısta velâyet 
olmaz. Ancak bu kıptînin defn olunduğu mahalle mukaddema mazanneden 
bir zât defnedilmiş ve kerâmetini bu vasıta ile ızhâr eylemiş olmasında şüphe 
yoktur buyurmalarıyla Bastırma Evliyâ meselesi faysal-pezîr olmuş ve bu hal iki 
sene kadar devam ederek badehû ahâlî mürâcaattan ferâgat etmiştir. 

Tuğyân-ı Enhâr 

1281 senesi Ramazânının on dördüncü gününe müsâdif [1]280 
Kânûn-ı Sânîsinin yirmi dokuzuncu Cuma günü Arda ve Meriç ve 
husûsîyle Tunca nehri şiddetlice tuğyân etmekle şehirden birkaç yüz 
hâneyi hedm ü harap etmiş ve civâr kura ve kasabâttan âmed-şüd munkatı‘ 
olarak yalnız Saraçhâne Köprüsünden derûn-ı şehre duhûl kâbil olabilmiş-
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tir. Çend gün sonra enhâr incimâd ederek bir zîrâ‘-ı mimârî arzında buz 
müşâhede olunmuştur. Enhâr-ı mezkûrenin ara sıra böyle şiddetle tuğyânı 
Edirne’de şimdiye kadar bin beş yüzü mütecâviz hânenin mahvına sebep 
olmakla beraber Arda ile Meric’in tuğyânından ve bazen tebdîl-i mecrâ 
eylemesinden nâşî etrâf-ı şehirde yani Yeni Köprü’den Karaağaç karyesine 
varınca ve cisreyn beynindeki arâzîden on bin dönümü mütecâviz tarla ve 
bahçeyi ve bazılarının derûnundaki ebniye-i cesîmeyi mahv ü nâbûd et-
miştir. Makâlât-ı âtiye Enîsü’l-Müsâmirîn’den menkûldür. Şöyle ki enhâr-ı 
mebhûsenin etrafındaki bahçelerin bin on hudûduna gelince selle-i vehm 
ve kıyasa sığmaz meyvesi olduğu ve husûsuyla kayısının dört kıyyesi bir ak-
çeye sokaklarda tablalarla fürûht olduğu ve mübâyaa edenler çekirdeği için 
mübâyaa ettiklerini bilenlerden berhayât bulunanlar ifâde eylediği halde 
şimdi [1046] tarihinde fi’l-misil hastaya şifâ için bulunmayıp târat bihi’l-
anka meseline mâ-sadak olmuş ve sâir meyveler dahi sâbıkı gibi olmayıp 
bir miktar tedennî eylemiştir. Maamâfîh Edirne’nin bağları bin tarihine 
gelince Yıldırım’da Hızırlık zâviyesi etrafında ve Eski Maraş nâm mahal-
de idiyse de Avrupa’nın bazı cihetleriyle muhârebât zuhûruna mebnî terk 
olunup bin tarihinden sonra bilcümle bağlar Kıyak semtinde Topyolu nâm 
mahalle ve şehrin diğer taraflarına nakl ü gars edilmiştir. 
Mısra:  

Nesr: mefhûmunca ümmü’d-dünyâ ve ümmîdgâh-ı erbâb-ı recâ olan 
Kostantınıyye-i kübrânın eşrâf ü kibârına ihdâ olunmak üzere her diyârın 
bir metâ‘-ı zîbâsı var ise de Edirne şehri fukara memleketi olduğu cihetle 
şâyân-ı takdîm zî-kıymet bir metâı olmayıp hedâyâsı mârru’z-zikr bahçe-
ler esmârıyla fasl-ı baharda gülâbdan ibârettir ki râ’iha-yı tayyibesi ferah-
bahşâ-yı bezm-i muhabbettir. Ve vakt-i harîfte bi’t-tab‘ başka meyve ol-
madığından şâyân-ı arz ü ihdâ mâ-sadak-ı 51  
olan ayvadır. 
Kıta Edirne gibi bir şehr-i dilârâ 

Bulunmaz gerçi âlem içre ammâ 
Ahâlîsi fakîr oldukları için 
Hedâyâsı olur elbette ayva

51 Bakanların hoşuna giden canlı bir sarı.
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Üçşerefeli Önünde Harîk 

1284 senesinde müteveffâ Hurşîd Paşa’nın vâlîliği hengâmında Üç 
şerefeli Câmi-i şerîfinin saat kulesine nâzır olan kapısı ittisâlindeki ek-
mekçi fırınından ateş zuhûr ederek câmi-i mezkûrun Yazıcılar Sokağına 
nâzır olan kapısına kadar ne kadar dükkân var ise kâmilen muhterik ol-
muştur. 

Tekrar Üçşerefeli Kurbunda Harîk 

1285 senesinde zuhûr eden ateş Sarrâf Hanını ve Taşçılar sokağıyla 
Ketencileri [s.388] kâmilen ihrâk etmiştir. 

Edirne Vilâyeti Gazetesinin İbtidâ-yı Tab‘ ve Neşri 

Edirne’de vilâyet nâmına çıkarılmakta olan haftalık gazete 1284 
Receb-i Şerîfinin ikinci ve 283 Ağustosunun on yedinci günü birinci nüs-
ha olmak üzere tab‘ ve neşr edilmiş ve sâlnâme neşrine dahi 286 senesinde 
mübâderet kılınmıştır. 

Piyâde Kışla-i Hümâyûnunun Tamiri

1290 senesinde Erzincânî Hacı İzzet Paşa’nın birinci vâlîliği 
hengâmında şeref-sâdır olan irâde-i seniyye mûcibince heyet-i asliyesinde 
tamirine sarf-ı himmet olunmuş ve hitâm-ı tamirine paşa-yı müşârun-ileyh 
bu tarihi söylemiştir. 
Tarih Bu kışla yâdigârıdır cenâb-ı Hân Mahmûd’un 

Binâ etmiş idi ecnâdına ol mazhar-ı gufrân 
Tesâdüf eyleyüp nâr-ı kazâ-yı nâgihânîye 
Cidâr ü sakfı olmuşdu dil-i âşık gibi vîrân 
Bi-hamdi’llah kim necl-i necîb ü vâris-i taht
Şehenşâh-ı cihân Abdülazîz Hân-ı azîmü’ş-şân 
Bu bünyân-ı cesîmi koymayıp hâl-i harâbîde 
Buyurdu heyet-i asileyyede tamirini fermân 
Edip mülkü gibi mamur kıldı askerin mesrûr 
Ola feth ü zaferle pür-sürûr ol sâye-i yezdân 
Musahhar eyleyip fermânına Hakk rub‘-ı meskûnu 
Ola tahtında bâkî tâ ki devrân eyleye devrân 
Mücevher kilk ile İzzet kulu kayd etti tarihin
Bu kışlak oldu Hân Abdülazîz ahdinde âbâdân 
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Memleket Saati

Erzincânî Hacı İzzet Paşa defa-i sâniye vâlîliğinde yani 1302 tarihin-
de Belediye vâridâtından dört yüz lira kadar bir meblağ sarfla Üç şerefeli 
Camii pîşgâhındaki kule üzerine ahşaptan bir memleket saati ihdâs ve 
inşâ eylemiş ve bir mermer pâreye de Hâfız Efendi tarafından söylenilmiş 
olan işbu tarihi hâkk ile kulenin Doğramacılar cihetine vaz ettirmiştir. 
Tarih Muhyî-i mülk ü milel hazret-i Sultân Hamîd 

Kim Hudâ kılmada zâtın nice hayra âlet 
İşte bu hayrı da Vâlî Hacı İzzet Paşa 
Verdi te’sîse delâletle bu şehre zînet 
Yazdı itmâmına Hâfız güherî bir tarih 
Verdi bu şehre şeref kulede el-hakk saat 

Kıyak’da Harîk 

1307 senesi Muharremü’l-harâmının on dördüncü ve 305 Ağusto-
sunun yirmi dokuzuncu Perşembe gecesi nısfü’l-leylde Kıyak Caddesin-
de vâki Apostolaki’nin attâr dükkânından ateş zuhûruyla Bürüncükçü 
Câmi-i şerîfinden Kıyak Mescid-i şerîfine karîb mahalle kadar Kıyak çar-
şısında yemîn ü yesârdan yetmiş iki dükkân muhterik olmuştur. 

Süvârî Kışla-i Hümâyûnunun Harîki 

1307 senesinde bir gece saat beş râddelerinde Süvârî Kışla-i Hümâ-
yûnu bi-kazâillâhi teâlâ muhterik olmuş ve serî‘an inşâsına irâde-i isâbet-
âde-i hazret-i pâdişâhî şeref-sudûr buyrularak îcâbı icrâ kılınmıştır. 

Müceddeden İnşâ ve İhdâs Olunan Askerî Hastahâne-i Hümâyûnu

Bu hastahâne Piyâde Kışla-i Hümâyûnunun garb cihetinde vâki 
mustatîlü’ş-şekl olup vakt-i hazarda sekiz yüz ve seferde bin iki yüz ne-
fer hastayı istîâb edebilecek vüs‘attedir. 1305 târihinde inşâsına bed’ olu-
nup 1307 senesinde hitâm bulmuştur. Bu hastahanede yirmi dört adet 
koğuş bir matbah cesîmce bir hamam bir çamaşırhâne bir depo munta-
zam bir eczane vâsi‘ bir muâyenehâne ve müdür sertabîb eczâcı meclis-i 
umûr-ı tahrîriye ile zâbitân memurîn ve huddâma mahsus muntazam 
odalar vardır ki mecmûu yetmiş oda ile [s.389] yirmi dört koğuşa bâliğ 
olur. Eczâhâne çamaşırhâne depo vesâir bu gibi teferruât dâhil olmadığı 
halde arzı 120 tûlü 160 metreden ibârettir. Binâsının bed’ine Mektûbî-i 
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Seraskerî Muhtâr Efendi tarafından inşâd edilmiş olan bu tarih kapısı 
bâlâsına mevzû‘ mermer levhaya nakş ü hâkk edilmiştir. 
Tarih Hükm-endîşe Hamîd Han-ı kerîm 

Zıll-i feyyâz-ı hakîm-i mescûd 
Nabz-gîr-i ilel tab‘-ı umûruna 
Hikmet-efrûz devâhâne-i cûd 
Hastahâne yaparak askerine 
Sâye-i hikmeti oldu mahdûd 
Her gelen hasta bulur feyz-i hayât 
Bundadır sırr-ı Mesîha meşhûd 
Dedi tarihini Muhtâr kulu 
Âfiyethâne-i câvîd-i cünûd 

Nesr: Binâsı 1307 târihinde hitâm bularak Rebiulâhirin dördüncü 
ve 305 Teşrîn-i Sânîsinin on altıncı Perşembe günü resm-i küşâdı icrâ 
buyrulmakla vâlî-i vilâyet Erzincanî Hacı İzzet Paşa’nın söylediği bu târih 
defterdâr-ı vilayet Refîk Bey tarafından huzûrda kıraat olunmakla buraya 
tenmîk edilmiştir. 
Tarih Bu bünyân-ı cesîmin eyledi inşâsını fermân 

Nişandır himmet-i bâlâ-ter Abdülhamîd Hâna 
Eğerçi oldu inşâ hastahane nâmına amma 
Ede Hakk dâr-ı sıhhat leşker-i Abdülhamîd Han’a 
Bu hüsn ü bu rasânette yapardı seddini ancak 
Olaydı yâver İskender der-i Abdülhamîd Han’a 
Saâdet-yâb-ı umrân oldu mülkü şöyle kim her sû 
Perî-vâr reşk ederse kişver-i Abdülhamîd Hân’a 
Muazzam zıll-i Rabbânî vekîl-i Fahr-ı âlemdir 
Sezâ çarh ola süllem minber-i Abdülhamîd Hân’a 
Hudâ mansûr edip inna fetahnâ emr ü tebşîri 
Yazılsın râyet-i zer miğfer-i Abdülhamîd Hân’a 
Olup ecnâdı gâlib sîne-i a‘dâ vü bed-hâhı 
İlâhî tu‘me olsun hançer-i Abdülhamîd Hân’a 
Şu beytin mühmelinden yazdı İzzet bendesi tarih 
Ki nakş olsun bu vâla me’ser-i Abdülhamîd Hân’a 
Şifâ vü sıhhat ile hep giren bîmar ola dilşâd 
Yapıldı hastahâne asker-i Abdülhamîd Hân’a 
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Tahrîr-i Emlâk Usûl-i Mahâsin-şümûlü

Memâlik-i Mahrûse-i Şâhânenin doğrudan doğruya müretteb olan 
mâl vergisini gerek nisbet-i esâsiye ve gerek kâide-i tahsîliyece teba-i 
Devlet-i Aliyyenin servet ve iktidârı ve derecâtına ve usûl-i mültezime-i ad-
liyeye tevfîk olunmak için mukaddemâ vaz ü tesis olunan nizâm-ı mahsûs 
üzerine Anadolu ve Rumeli taraflarında ve Arabistan ve havâlîsinde bazı 
eyâlât ve elviyenin tahrîr-i emlâkine teşebbüs ve mübâderet olunmuş ol-
duğu ve mahâll-i malume ahâlîsinin tekâlîf-i mîriyelerinin eski usûlde 
inkısâmından gördükleri müşkilâtı ba’d-ezîn emlâk ve akâr ve istitâ‘at ve 
iktidârları mukâbilinde îfâ eyleyecekleri verginin kâide-i âdilesiyle ref ‘ ve 
ta‘dîl ederek bu bâbda arz-ı şükrâniyyet olunmakda bulunduğuna binâen 
işbu tahrîr-i emlâk maddesinin Edirne ve Erzurum vilâyetleriyle Selanik ve 
Trabzon ve Bozok ve Sivas eyâletleri ve Tırhala sancağında dahi ta‘mîmen 
icrâsı zımnında iktizâ eden memurların tayiniyle mahâll-i malûmenin 
emlâk ve arâzîsinin tahrîrine bed’ve şürû‘ olunması Meclis-i Vâlâ-yı 
Ahkâm-ı Adliye azâsından Subhi Bey’e (Subhi Paşa’ya) ihâle buyrulmuş 
olduğuna dâir şeref-sünûh ve sudûr buyrulan fermân-ı âlî sûreti Ravzatü’l-
Uhûd’da (44-45) numara ile murakkamdır. 

Edirne Vilâyeti tahrîr heyetiyle emlâk komisyonu ketebesinin taht-ı 
irâde-i seniyyede bulunan muhassasâtıyla muharrirlik ve komisyon [s.390] 
kâtipliklerine intihâb ve irsâl olunanlarla ahîren Edirne’ce intihâb kılınan-
ların esâmîsini mübeyyin defterdir.
 

[Tahrîr-i Emlâk Komisyonu Reîsi Sâlih Efendi] 
Maâşı 4000 Guruş

Kuruş Sınıf-ı Evvel Muharrirleri Maâşları 
1700 Sâbık Biga muharrirlerinden Râtib Efendi
1700 Evkâf Senedât Odası ketebesinden Abdülhamîd Efendi
1700 Maâdin Meclisi ketebesinden Ali Rızâ Efendi
1700 Meclis-i Vâlâ Mazbata Odası hulefâsından Fehîm Bey
1700 Rüsûmât Evrak Odası ketebesinden İsmâîl Efendi
8500

Kuruş Sınıf-ı Sânî Muharrirleri Maâşları
800 Defter-i Hâkânî Rûznâmçe Odası ketebesinden Ahmed Râşid Efendi
800 Mektûbî-i Seraskerî hulefâsından Nûri Efendi

800
Meclis-i Vâlâ Muhâkemât Dâiresi Evrâk Odasından Ahmed Cemal

Efendi
800 Dîvân-ı Muhâsebât hulefâsından Hakkı Efendi
800 Mektûbî-i Sadr-ı Âlî hulefâsından Hüseyin Efendi



RİYÂZ-I BELDE-İ EDİRNE 735

4000
Kuruş Sınıf-ı Sâlis Muharrirleri 

400 Hakkı Efendi
400 Ahmed Badî Efendi
400 Hicâbî Efendi
400 İbrâhîm Efendi 
400 Mehmed Efendi

2000
2000 Komisyon Kâtib-i Evveli

[Edirne’ce Reîs Marifetiyle İntihâb Olunan]
Kuruş Nefer Beheri
1500 5 300 Mukayyidân maaşları
3500 10 350 Muhamminân maaşları

500 1 500 Mu‘allem messâh maaşı
6250 25 250 Maiyyet messâhları maaşları 
1000 2 500 Mîzân ve Vukûât kâtibleri 
1050 3 350 Senedât ve yevmiye-i tahsîlât ve i‘lâmat kâtibleri

[s.391]1250 5 250 Tezkire mübeyyizleri
100 1 100 Odacı ve sandıkçı

15150

Yekûn 35650 Kuruş

Hasbe’t-tahrîr terettüb eden verginin 1285 senesinden itibâren 
tahsîline dâir şeref-sâdır olan fermân-ı hümâyûnun sûreti Ravzatü’l-
Uhûdda (44) numara ile murakkamdır. 

Üçşerefeli Kurbunda Harîk

1309 senesi Saferü’lhayrının sekizinci ve [1]309 Eylülünün birinci 
Pazar gecesi saat yedi raddelerinde Üçşerefeli Câmi-i şerîfi kurbunda Yazı-
cılar sokağı köşesinde çıkrıkçı dükkânından ateş zuhûruyla arzuhâlci sinici 
sandıkçı aşçı kaymakçı vesâireden yirmi üç dükkân yanıp yıkılmıştır. 

Timurtaş Askerî Hastahâne-i Hümâyûnu 

Edirne Demiryolu mevkifi kurbunda ve hatt ittisâlinde vâki işbu 
hastahânenin metânet ü rasâneti berkemâldir. Bir cephe ve iki koltuk-
tan ibâret olup cephesi yüz ve koltukları kırkar metre tûlündedir. Bu 
hastahânede dört koğuş müdür ve tabîblere mahsus yirmi oda bir gasilhâne 
bir eczane bir hamam bir matbah bir depo ve karakol neferâtı için de bir 
küçük koğuş vardır. Bed’ine Mektûbî-i Seraskerî Muhtâr Efendi’nin söyle-
miş olduğu tarih bir mermer levhaya hâkk ve nakş edilerek kapısı bâlâsına 
vaz edilmiştir. Sûreti budur. 
Tarih Serîr-ârâ-yı şevket-i hazret-i Abdülhamîd Hân’ın 

Bütün âsâr-ı hikmet-zîbi yekdiğerden eşrefdir 
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Bu dârü’s-sıhhati ceyş-i cihâd efrâdına yaptı 
Hücûm-ı derde karşı bir aceb hısn-ı mükelleftir
Güher-i tarihimi takdîr eder ehl-i hikem Muhtâr 
Tecellîgâh-ı sıhhat bu tedâvîgâh-ı eltafdır         1305 

Nesr: 1308 senesi Cumâdilûlâsının yirmi beşinci ve [1]306 Kânûn-ı 
Sânîsinin yirmi dördüncü günü resm-i küşâdı icrâ kılınmıştır. 

Selhhâne İnşâsı 

Bir müddetten beri Edirne şehrinde resmî selhhânenin vücûdu olma-
dığından kasab esnâfı Tavukkapı’da Süleymâniye Küçükpazarında şurada 
burada dükkânları ittisâlinde birer mezbah yapıp civârlarından taaffün-
den geçilmez idi. Bu hâl sıhhat noktasından hükûmet-i seniyyenin nazar-ı 
dikkatini celb etmiş ise de intihâb-ı mevki‘ce adem-i isâbete mebnî şehrin 
içinde hadd-i zâtında kaldırılması elzem bulunan debbâğhâne derûnunda 
Temelsiz Câmi-i Şerîfi kurbunda belediye tarafından bir selhhâne binâ 
ve inşâ edilmiş idi. Ancak debbağhânelerle selhhânenin birleşmesinden 
hâsıl olan taaffünâta civârında tezyîd edilen derici mağazalarının taaffünü 
dahi inzımâm ederek civâr mahallât ahâlîsini ve mârrîn ve âbirîni şiddet-
le iz‘âc ettiğinden 1310 senesi hilâlinde oradan kaldırılarak Kirişhâne’de 
Kiremitlik nâm mahalde Kirişciler Adası mukâbilinde Tunca kenarına bir 
selhhâne yaptırılmış idi. Bunda da enhârın tuğyânı mülâhaza ve teferrüs 
olunmadığından eyyâm-ı şitâda selhhânenin etrâfını sular ihâta etmek-
le âmed-şüdün kâbil olamaması selhhânenin oradan da kaldırılmasını 
îcâb ederek Belediye Reisi bulunan Râsim Bey zamân-ı memuriyetinde 
yani 1312 senesi hilâlinde Süleymâniye Câmi-i şerîfi kurbunda selhhâne 
havlusu nâm mahalle kaldırılması mevki-i tezekküre konulduğu esnada 
Kirişhâne’de civar ahâlînin bâ-arzuhâl itirâz ve feryâdı istimâ olunmayarak 
oraya binâ edilmiş ise de bu dahi Tunca nehrini telvîs ederek Kasımpaşa 
Câmi-i şerîfi iskelesinden civâr mahallât ahalîsini intifâ‘ eyledikleri sudan 
ve Câmi-i mezkûr cemâatini ahz-ı vudûdan men etmiş ve bu hizmetine 
mukâbil Râsim Bey de karîben mükâfât-ı maneviyeye mazhar olarak bâ-
irâde-i seniyye Kütahya’ya kadar gönderilmiştir. Enîsü’l-Müsâmirîn’den 
[s.392] istidlâl olunduğuna göre Edirne şehrinde 1046 senesinden mu-
kaddem selhhânenin Kirişhâne’de Çaylak nâm mahalde olduğu ve reviş-i 
hâle bakılarak ahîren oradan kaldırılıp şimdiki selhhâne olan mahalle nakl 
edildiği münfehim olmakta ise de nehrin telvîsi münâsebetiyle olmalıdır ki 
orada dahi temel tutmayarak Edirne’de kasab esnâfı müddet-i medîdeden 
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beri dükkânlarını besmelegâh ittihâz ettiği hükûmetçe tahakkuk edip me-
nine dâir ahîren ittihâz edilen tedâbîr-i hasene pek becâ olup ancak nehrin 
telvîsi nokta-i nazarından Kirişhâne caddesinin tanzîmiyle selhhânenin 
Enîsü’l-Müsâmirîn’de beyân olunan Çaylak nâm mahalle kaldırılması sıh-
hat ve nezâfet ve ref-i mazarrat nukâtından ehemm ve elzemdir. 

Noktacı Câmii Karşısında Harîk

1310 Rebiülevvelinin yirminci ve [1]308 Eylülünün yirmi dokuzuncu 
Salı günü ale’s-sabâh saat on bir râddelerinde Sıkça Murâd mahallesinde 
Noktacı Câmii pîşgâhındaki hâneden kazâen ateş zuhûr etmekle yanmıştır. 

Piyade Kışla-ı Hümâyûnunda Harîk ve İnşaat 

1293 senesinde Piyâde Kışla-i Hümâyûnu kısmen yine muhterik 
olduğundan Edirne fırkası nâmıyla Raûf Paşa ile gelen fırka tarafından 
muâvenet-i fiiliye ile bir tabaka üzerine dîvanhânesiz olarak nısfı binâ edil-
miş ve [1]301 senesi ictimâ‘ında dahi nısf-ı diğeri üzerine asâkir-i şâhâne 
marifetiyle barakalar yapılıp badehû sekiz yüz mevcûdlu on dört tabur 
piyâde istîâb edebilecek vechile iki tabaka olarak inşâsına irâde-i seniyye-i 
hazret-i Abdülhamîd Hânî şeref-sünûh ve sudûr buyrulmakla hastaneye 
mukâbil olan dıl‘ı gâyet metîn ü rasîn bir sûrette ve tarz-ı nevîn ü dilnişînde 
inşâ edilerek 1310 senesi Cumâdilûlâsının sekizinci ve [1]308 Teşrîn-i 
Sânîsinin on altıncı Pazartesi günü vâlî-i vilâyet Hacı İzzet Paşa ve İkinci 
Ordu-yı Hümâyûn Müşîri Vekîli Mahmûd Hamdi Paşa ve ümerâ-yı aske-
riye ve erkân ve memûrîn-i vilâyet ve ulemâ ve meşâyih ve vücûh-ı mem-
leket ve milel-i gayr-ı Müslime rüesâ-yı rûhâniyesi ve düvel-i mütehâbbe 
konsolosları hazır bulundukları ve piyâde ve süvârî ve topçu asâkir-i şâhâne 
saff-beste-i mevki-i ihtirâm oldukları halde Dokuzuncu Alay Müftüsü 
Ömer Efendi tarafından edilen duâyı müteâkib resm-i küşâdı ve o sıra-
da tehyi’e ve tefrîş edilmiş olan yatak koğuşlarında ümerâ ve zâbitân ve 
mensûbîn-i asâkir-i şâhâne etfâlinden yüz altmış neferin bâ-irâde-i seniy-
ye emr-i mesnûn-ı hitânları icrâ ve kâffesine birer kat elbise ile birer adet 
yüzlük Osmânlı lirası i‘tâ kılınmış ve etfâl-i mevcûde miyânında Müşîr 
Paşanın hafîdi Saadeddîn Bey dahi dâhil bulunmuş ve kışla-ı hümâyûn 
için Vâlî Paşa tarafından nazm ü inşâd edilmiş olan tarih buraya aynen 
derc ü tenmîk edilmiştir. 
Tarih Şehenşâh-ı muazam hazret-i Abdülhamîd Hân kim 

Eder fersûde-bünyân-ı cihânı nev-be-nev âbâd 
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O rûh-ı cism-i âlem nûr-ı dü çeşm-i benî Âdem 
Hudâvend-i müfahham pâdişâh-ı pâdişâh-ecdâd 
Bu kışlak-ı hümâyûnu da tecdîden binâ kıldı 
Ki on altı tabur asker içinde edile ik‘âd 
Bu resm u bu metânette bu tarz u bu rasânette 
Bu hüsn ü cesâmette binâ görmüş mü bir üstâd 
O rütbe askeri hakkında şâmildir ki eşfâkı 
Nazargâh-ı hümâyûnunda hep mânende-i evlâd 
Memâlik sâye-i şâhânesinde sû-be-sû ma‘mûr 
Berâyâ zıll-i adlinde refâh-ı hâl ile dilşâd 
Münâcât ellerin aç dergeh-i kâdî-i hâcâta 
Ubûdiyetle İzzet kıl duâsın akdem-i evrâd 
Muîn u dest-gîr olsun Hudâ her azm ü rezminde 
Edip eyyâm-ı ömr ü şevket ü iclâlini müzdâd 
Revâdır hâme-i cevher ile nakş olsa tarihi 
Bu dilcû kışlayı kıldı şehinşâh-ı cihân bünyâd 

[s.393] Şiddet-i Şitâ ve Tuğyân-ı Enhâr 

1310 senesinde bi-hikmetillâhi teâlâ Edirne’ye ve havâlîsine berf ü 
bârânın kesretle nüzûlüyle beraber imtidâdı mülâbesesiyle yollar kapana-
rak kömürün beher kıyyesi elli altmış paraya olunduğu halde o dahi bu-
lunmadı. Ve odunun âdî bir arabası iki üç yüz kuruşa ki bir kıyyesi hemen 
yirmi paraya fırladı. Ve odun ve kömür tedârikinde fukarâ pek çok mihen 
ü meşakkate giriftâr oldu. Ahâlî meyve ağaçlarından pek çoğunu kesip 
yaktılar. İlkbahara doğru havalar ısınmaya yüz tutmasıyla eriyen karlardan 
enhâr şiddetle tuğyân ederek şehir mahallâtının hemen sülüsü ve etrâfdaki 
ovaların kısm-ı küllîsini uzunca müddetle istîlâ ve akîbince incimâd et-
mekle gerek sudan ve gerek soğuktan kışlak mahsûlâtının kâffesi mahv 
ü telef oldu. Ol bâbda Vali Hacı İzzet Paşa söylemiş olduğu kıtayı taraf-ı 
fakîrâneme göndermiş olduğundan buraya derc ü tenmîk edildi. 
Kıta Cârî olurdu vakt ü zamânıyla fasl-ı çâr

Var idi itidâl-i havâsı Edirne’nin 
Bu yıl Kasımdan oldu Şubata kadar medîd 
Andırdı Erzurum’u şitâsı Edirne’nin 
[Kendilerine Arz Edilen Nazîre-i Fakîrânemdir] 
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Buz bağladı bu kış taşıp enhâr sû-be-sû 
Yek-reng oldu arz ü semâsı Edirne’nin 
Bak sırr-ı Hakka deşt-i felek ferş-i câm edip 
Âyîneleşti şimdi fezâsı Edirne’nin 

Nesr: Sene-i merkūme Receb-i Şerîfinin on dokuzuncu ve 1308 
Kânûn-ı Sânîsinin yirmi beşinci Pazartesi günü Sultân Selîm Câmi-i şerîfi 
ittisâlindeki Kurrâ Medresesi havlusunda vâki pınarın suyu şiddet-i berd-
den takrîben dört santim arzında incimâd etmiş ve yevm-i mezkûrda daha 
sâir pınarların suları incimâd eylemiştir. 

Hareket-i Arz 

1310 senesi Receb-i Şerîfinin üçüncü ve [1]308 Kânûn-ı Sânîsinin 
yirmi dokuzuncu Cuma gecesi saat ikiyi on dakika geçerek hafifçe bir 
çeyrek mürûrunda şiddetlice ve devamlıca ve saat dördü kırk iki dakika 
geçerek yine hafifçe ve altıya on yedi dakika kalarak yine hafifçe ve yediyi 
beş geçerek şiddetlice beş defa hareket-i arz vukû bulmuş ise de lehü’l-
hamd Edirne’de ebniyece hiçbir zarar olmamış ve bu hareket mülhakât-ı 
vilâyetin kâffesinde vukû bulmuştur. Ancak leyle-i mezkûrede Dedeağa-
cına mülhak Semadirek cezîresinde hareket-i arz pek şiddetli olup kırk 
kadar hâne külliyen münhedim ve iki yüzden mütecâviz hâne dahi kâbil-i 
süknâ olmayacak derecede harab ve mecrûhan üç ve sâlimen üç kişi enkâz 
altından çıkarılmış olduğu ve dört öküz ve iki bârgîr enkâz altında telef 
olduğu ve gâh hafif ve gâh şedîd sûrette hareket devam eylemekte olup ara 
sıra yer altından begâyet mühîb bir inilti hissedilmekte bulunduğu ahbar-ı 
mahalliyedendir. 

Kanal Küşâdı ve Tuğyan-ı Enhâr 

Meriç Nehrinin her sene feyezânında demiryolu mevkifi şosesine 
ve civâr arâzîye îrâs etmekte olduğu hasârât ve tahrîbâtın men‘i zımnın-
da mecrâsının tahvîli için heyet-i fenniye marifetiyle icrâ edilen keşfiyyat 
üzerine 1900 metre tûlünde bir kanal hafr ve küşâdına ve taş ve toprak 
ve kereste ile mahlût olarak seddler ve mehmizler inşâsına lüzûm gös-
terilip mûcibince vilâyetten vâki olan arz ü iş‘âr üzerine iktizâ-yı hâlin 
icrâsına irâde-i seniyye müteallik ve şeref-sudûr buyrulmuş olduğundan 
ol bâbda teşkil kılınan komisyon-ı [Vilâyet Mektupçusu Raûf Bey Evkâf 
Muhâsebecisi Şevki Bey baş mühendis İstefanaki Zardiski ve emsâli 
memûrdan ibârettir] mahsûsun [s.394] nezâreti tahtında ameliyâta bed’ 
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ve mübâşeret edilerek takrîben sekiz zirâ‘ arzında ve iki ve üç zira‘ umkunda 
Meriç kumu üzerinde Gâzîoğlunun sebze bahçesinden yeni köprüye doğ-
ru birçok meblağ sarfıyla müddet-i medîde zarfında hafr edilen cetvelin 
ameliyatı hitâm bulmakla 1310 senesi Cumadilûlâsının yirmisine musâdif 
1308 senesi Teşrîn-i Sânîsinin yirmi dokuzuncu günü vâlî-i vilayet Hacı 
İzzet Paşa ile İkinci Ordu-yı Hümâyûn Müşîri Mahmûd Hamdi Paşa ve 
hükûmetten birkaç memur ve askerîden birkaç zât mahall-i mezkûra gidip 
müftî-i belde Hacı Hafız Süleymân Efendi tarafından dua edildikten sonra 
kanalın teferruâtı olan seddlerle mehmîzlerin inşaatı badehû ikmâl olun-
mak üzere kum üzerine hafr edilmiş olan mezkûr cetvelin baş tarafı küşâd 
olunarak derûnuna Meriç Nehri isâle ve icrâ edilmiş ve bu sırada Edirne’den 
bed’ ile Cisr-i Ergene kazâsındaki sal değirmenleri kâmilen ve Dimetoka ile 
Sofulu kazâlarındaki değirmen bendleri kısmen seksen dokuz adet olarak 
hedm edilmiştir. Ve badehû Mihal köprüsü pîşgâhındaki iki göz kadîm 
yerli değirmen dahi ref ‘-i mazarrat mütâlaasıyla yüz elli bin guruşa istimlâk 
edilerek hedm edilmiş ise de suyun tuğyânı bununla da men olunamamış-
tır. Kanalın küşâdından sonra enhârın tuğyânı hâlinde derûn-ı memlekete 
ve demiryolu mevkıfı şosesine tecâvüz edememesi muktazî iken bâlâda 
şiddet-i şitâ ve tuğyân-ı enhar makâlesinde de bir nebze hikâye olunduğu 
vechile 1310 senesi Cumâdilâhiresinin beşinci ve [1]308 Kânûn-ı Evve-
linin yirminci günü kesretle nüzûle başlayıp devam eden bârândan Meriç 
Arda Tunca nehirleri mâh-ı mezkûrun yirmi dördüncü günü tuğyâna baş-
lamasıyla kurbunda bulunan Kirişhâne Yıldırım Orta İmâret Sarachâneb
aşı Papasoğlu Süpürgeciler Çirkâb Debbâğhâne Yelli Bergos Timur Biga 
semt ve mahallelerini kâmilen su istîlâ ettiğinden dört gün devam eden bu 
tuğyânda çarnıklar ve kayıklar vâsıtasıyla muhtâcîne belediyeden bin dört 
yüz kıyyeyi mütecâviz nân-ı azîz ve mikdâr-ı kâfî kömür tevzî‘ kılınmış ve 
çend gün mürûrunda kesretle nüzûl eden kardan soğuk ziyâdeleşip enhâr-ı 
mezkûrenin suları tedennî etmek yüzünü tutmuş ise de Balkanlardaki karın 
daha kesretli olmasından nâşî Kânûn-ı Sânînin sekizinci dokuzuncu günle-
rinde enhârın yine üçü birden tuğyân ederek civârında bulunan mahallâtı 
bi-tekrar su istîlâ etmiş ve müteâkiben soğuk dahi kesb-i şiddet edip sula-
rın incimâd eylemiş olmasına mebnî sularla buzların arasında kalmış olan 
Evliyâ Kasım Paşa ve Zen-i Sarıca Paşa ve İmâret-i Mezîd Bey ve Miskinler 
ve Ali Kuş ve Yeşilce ve Madanoğlu ve Karakaş mahallâtından muhtâc-ı 
iâne bulunan ahalî hükûmetçe tehlikeden sâlim mahallere nakl ettirile-
rek belediyeden nân-ı azîz ve kömür tevziiyle zarûretleri def edilmiştir. Ve 
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Kânûn-ı Sânînin on altıncı ve on yedinci günlerinde şiddetle hübûb eden 
lodos fırtınalarıyla nüzûl eden bârân-ı şedîdden on sekizinci Çarşamba ge-
cesi enhârın üçü birden tekrar tuğyân ederek mahallâta tecâvüz eden suyun 
ucu Kirişhâne semtinde Uzunkaldırım Caddesinde Solak Hacı Ali Ağa 
Çeşmesi mukâbilindeki bakkâl dükkânı önüne ve Hıristiyan mahallâtında 
Hasan fırınından mezkûr Solak çeşmesine müntehî olan sokağın nısfına ve 
Gazzâz Sâlih ve Kunduk Osmân Câmi-i şerîfleri pîşgâhına ve Kasımpaşa 
Hamâmının külhanı önündeki çeşmeye ve Süleymâniye Küçüpazarı Cad-
desinde vâki Abdullah Hamamının hizâsına ve Arabacılar önüne ve Zinda-
naltında iki mezarlık arasındaki Köprübaşı Caddesinin vasatına kadar ge-
lerek Eskicizâde Efendi Kabristanı ile Tatarhan Kabristanlarına gereği gibi 
tecâvüz etmiş ve Germekapı Caddesinde Dârülhadîs ile Attâr Hacı Halîl 
Câmi-i şerîfi miyânesinde vâki Hâfız Osmân Efendi Sokağının hizâsına 
erişmiş ve Keçeciler kapısıyla Kafeskapıya ve Yelli Bergos’da Kaplan Baba 
dergâhı önündeki çeşmenin tarafeyninde vâki yolları kapamış ve Beylerbe-
yi Caddesinde hamâm kurbundaki fırın ve çeşmesinin önüne ve Sarâchâne 
başında saray içine giden cadde ile Sarâchâne Köprüsüne giden caddenin 
yekdiğerine [s.395] iltisâk ettiği mahalle kadar tecâvüz etmiş ve Demiryo-
lu mevkifi şosesinden mürûr u ubûr kat‘a kâbil olmayıp yolcuların âmed-
şüdü kayıklar vâsıtasıyla icrâ edilmiştir. Mâh-ı mezkûrun on dokuzuncu 
Perşembe günü saat sekiz buçuk râddelerinde gök gürültüsü ve sâika gibi 
hâlât vukû bulmaksızın batı tarafından zuhûr eden siyahça bir buluttan âdî 
nohut tanesi kadar buzlar nüzûl edip müteâkiben hava güşâyiş bulmuştur. 
Kum üstünde sekiz arşın arzında ve 1900 metre tûlünde hafr olunan ka-
nalın memleketi suyun tecâvüzünden muhâfazası bahsine gelince enhâr-ı 
mebhûsenin bu kadar yüz senelerden beri mecrâları tathîr olunmayarak 
her yağmur ve kar yağdıkça dağlardan bayırlardan indirmiş olduğu kum 
ve toprağı sene-be-sene ferş ede ede mecrâlar gereği gibi dolmuş ve hattâ 
1223 tarihinde şiddetle tuğyân edip emsâli nâ-mesbûk derecede saray-ı 
hümâyûn bahçesine tecâvüzle oradaki ordu-yı hümâyûnu talan etmiş ve 
muahharan kırk altı veya yedi tarihlerinde dahi tuğyân ederek elsine-i 
nâsda “Kayısı Suyu” ve daha sonra 1261 tarihinden gelen su ki evvelkiler-
den ziyâde olup lisân-ı halkda “Büyük Su” demekle meşhûr olmuştur. İşbu 
Büyük Su memleketin pek çok mahallerini harap etmekle müteâkiben yani 
262 tarihinde cennet-mekân-ı Firdevs-âşiyan merhûm ve mağfiret-nişân 
Gâzî Sultân Abdülmecîd Hân tâbe serâhu hazretlerinin Rumeli’ye vukû 
bulan seyâhat-i hümâyûnları esnâda Edirne şehrini teşrîflerinde ahâlî ta-
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rafından enhârın mecrâları dolup sular derûn-ı memleketi istîlâ ile harab 
etmekte olduğundan bahisle iktizâsının icrâsı istirhâmına dâir vâki olan 
istid‘â ve istirhâmları üzerine Meriç nehri mecrâsının tesviyesini ve İnöz 
limanının tathîrini irâde ve mebâliğ-i kâfiye dahi ihsân buyurmuş oldukları 
halde ol vakit Edirne’de vâlî bulunan Çengelzâde Tâhir Paşa tarafından 
yalnız İnöz’e kadar nehir üzerinde bulunan değirmen bendlerinin kaldı-
rılmasıyla iktifâ edilmiş olduğundan kat‘-ı nazar muahharan yani 1280 
tarihinden sonra Meriç nehri gerek Karaağaç karyesi cihetinden ve gerek 
cihât-ı sâireden bir takım dut bahçelerini tahrîbe başlayıp el-yevm demir-
yolu mevkifi şosesi ittisâlinde bataklık tabir olunan mahal ile cisreyn bey-
nindeki arâzîden takrîben on bin dönüm dut ve sebze bahçelerini mahv 
ve tebâh etmiş ve bu miyânda Ağa Hüseyin Paşa’nın ve vücûhdan Numân 
ve Rifat efendilerle emsâlinin yüz ellişer bin guruş kıymetli ma‘a ebniye-i 
cesîme sebze ve dut bahçelerini dahi mahv ve nâbûd ettiği şöyle dursun 
nehr-i mezkûr işbu arâzîyi tahrib ettiği esnâda beş altı zirâ‘ irtifâında 
yarlandırarak alıp götürmüş olduğu toprağı kâmilen mecrâya ferş ettiği 
bedîdâr olup bu takdîrce mecrânın hâl-i aslîsi nazar-ı itinâya alınarak ona 
göre tesviyesine teşebbüs olunacak yerde sâfî kum üzerine kanal veya cetvel 
nâmıyla âdî bir hendek hafrıyla bir takım beyhude masraf ihtiyar olunarak 
derûnuna su isâle ve icrâ edilmiş idiyse de nehr-i mezkûr bu hendeği birinci 
muhâcemede yine kumlarla imlâ edip hâl-i aslîsine ircâ‘ ettiğinden bunun 
için tûl müddet çalışılmış olmasında hiçbir muhassenât görülememiştir. 

Edirneli İzzet Paşa’nın İhtirâ‘-gerdesi Olan “Dumansız Barutun” 
Gazetelerde Manzûr-ı Dîde-i Şükrân Olan İlân-i Resmîsidir

Eb-i müşfik-i cihân ve mefhar-i hükümdârân-ı zaman pâdişâh-ı azî-
mü’l-iktidâr ve tâcdâr-ı celîlü’l-âsâr veliyy-i nimet-i bî-minnetimiz şevket-
meâb efendimiz hazretlerinin her nevi terakkiyât-ı asriyenin memâlik-i 
mahrûse-i şâhânelerinde mevki-i fiil ve tatbîke vaz‘ıyla şân ü satvet-i Osmâ-
niyeyi istikmâl edecek esbâbın tedârik ve tehyi’esi husûsunda ve bi-tahsîs 
kuvve-i cünûdiyye-i saltanat-ı seniyyelerinin temin ve tevsîk-i intizâm ve 
mükemmeliyeti emrinde her an meşhûd-ı uyûn-ı cihân olmakta bulunan 
bunca icrâ’ât-ı mahâsin-gâyât-ı cenâb-ı zıllullâhîleri cümle-i cemîle ve 
celîlesinden olmak üzere kuvve-i umûmiye-i askeriye terakkiyât-ı hâzıra-i 
asriyeye tevfîkan tertib ve tanzîm ve cünûd-ı zafer-mev‘ûd-ı hümâyûnları 
en a‘lâ esliha ile teslîh ve tetmîm buyrulduğu gibi işbu esliha-i nefîseye 
muktazî barutun dahi memlekette i‘mâli manen ve maddeten mûcib-i 
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muhassenât-ı azîme [s.396] olacak mevâdd-ı mühimmeden olduğundan 
“Dumansız Osmanlı Barutu” nâmıyla bir barut imâli maksad-ı hikmet-
murassad-ı hümâyûn-ı cenâb-ı mülûkâneden olduğuna ve Tecrübe ve 
Muâyene Komisyonu azâsından Erkân-ı Harbiye mirlivâsı saadetlü İzzet 
Paşa ile müsta‘idân-ı zâbitân ve kimyâgerândan malûmü’l-esâmî zevâtın 
bu bâbda meleke ve mahâreti tahkîk kılındığına binâen ol bâbda kerâmet-
efzâ-yı sünûh ve sudûr buyrulan irâde-i mülhimiyyet-mutâde-i cenâb-ı 
hilâfet-penâhî üzerine Paşa-yı mûmâ-ileyhin nezâreti ve riyâseti tahtın-
da mûmâ-ileyhimden mürekkeb teşkîl edilen heyet-i fenniye marifetiyle 
Baruthâne-i Âmire’de imâl olunan mezkûr barutun geçende poligon-ı 
hümâyûnda komisyon-ı mezkûr reisi Yâver-i Ekrem-i hazret-i pâdişâhî 
Hâssa Ordu-yı Hümâyûnu müşîri devletlü Raûf Paşa hazretleri ile Paşa-yı 
mûmâ-ileyh marifetiyle her türlü tecârib-i fenniyesi icrâ olundukda her 
vechile matlûba ve esliha-i mebhûseye pek muvâfık görülmüş ve fiyatça 
da fevka’l-had ehven bir sûretle hâsıl olduğu anlaşılmıştır. İşbu icrâ’ât-ı 
bâhisü’t-tahmîdât bütün âlemi minnetdâr ve revnakdâr eden ulüvv-i him-
met ve fikret-i cenâb-ı cihân-bânînin [Abdülhamîd Hân-ı Sânî Efendi-
miz hazretlerinin] levâzım-ı ihtiyâcât ve mühimmât-ı askeriye hakkındaki 
inâyât-ı bî-gâyâtına bir zamîme-i müftehiresinden ve bu da zât-ı akdes-i 
hümâyûn-ı cenâb-ı mülkdârîlerine mahsus olan eltâf-ı celîle-i sübhâniye 
cümle-i latîfesinden olduğundan kemâl-i fahr ü mübâhât ile teşekkür olu-
nur. Mâ-ba‘di âtîde (413) sahîfededir. 

Tuğyân-ı Enhâr ve Heyet-i Fenniye Vürûdu 

Meriç Arda Tunca nehirleri havanın bir müddetten beri lodosa ta-
havvülünden tuğyân ederek Edirne’nin demiryolu mevkifi tarîkıyla şehir 
kenarında vâki hâneleri 1310 senesi Şabân-ı Şerîfinin ve 1308 Şubatının 
evâsıtında su istîlâ etmekle mahallât sekenesi sâlim mahallere kaldırılmış 
ve Meriç nehri ameliyâtınca keşfiyyat icrâ etmek üzere Nâfia Nezâret-i 
Celîlesi Heyet-i Fenniye Reîsi Mösyö Galan ile Nâfia Meclisi azâsından 
ve Erkân-ı Harbiye miralaylarından Fen Müşâviri Muâvini Şerefüddin 
Bey ve Turuk u Maâbir Müdürü Muâvini Arslan Efendi’den mürekkeb 
bir heyet-i fenniye Edirne’ye gelerek eyyâm-ı mezkûrede keşfiyât icrâsına 
mübâşeret etmiştir. 

Hızır Ağa Mahallesinde Harîk 

Çıkmaz Müezzin Sokağı başında Numûne-i Terakkî Mekteb-i 
Husûsîsi’nin leylî kısmına tahsîs edilmiş olan hânenin üst katında 18 Zil-
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kade 1310 ve 22 Mayıs [1]309’da ateş zuhûr edip muhterik olmuş etrâfa 
sirâyet etmemiştir.

Hareket-i Arz 

Cenâb-ı hafız-ı hakîkî bilcümle bilâd-ı İslâmiyyeyi her türlü âfâttan 
masûn ve mahfûz buyursun. 12 Muharrem 1311 ve 24 Temmuz [1]309 
Cumartesi günü sabahı saat on iki râddelerinde Dimetoka ve Cisr-i 
Ergene’de hafifçe Pazartesi gecesi saat ikiye beş dakîka kalarak Edirne’de 
evvela hafif beş dakika mürûrunda şiddetli ve sürekli üç buçukta hafîfçe 
üç defa hareket-i arz hiss olunarak lehü’l-hamd bir gûne zarar olmadığı ve 
bu zelâzil Mustafapaşa Ortaköy Cisr-i Ergene Havsa Dimetoka Kırcaali 
Gümülcine Dedeağaç Tekfurdağı Hayrabolu Malkara Gelibolu Eceâbâd 
Sofulu Ferecik Keşan kasabalarında hiss olunduğu ve bazılarında sabaha 
kadar aralık aralık duyulduğu ve Tekfurdağında daha şiddetli olmak ha-
sebiyle ahâlî geceyi bahçelerde geçirdikleri gibi zelzeleden üç duvarla iki 
baca bir ahır yıkılmış ve Gelibolu’da dahi birkaç baca yıkılarak birkaç du-
var çatlamış Kırcaali’de yıkılan baca ve samanlıktan mâadâ bacadan düşen 
bir taş on yaşlarında bir çocuğun koluna isâbet ederek fevt olmuştur. O 
sene Rebîulevvelinin on üçüncü ve [1]309 Eylülünün on birinci Cumar-
tesi günü saat üçü yirmi dakika geçerek Edirne’de ve Dimetoka’da hafifçe 
hareket-i arz hiss olunmuş ve lehü’l-hamd sakatlık olmamıştır. 

Vilâyet Mektupçusu Kâzım Efendi’nin İntihârı

19 Rebiulevvel 1311 ve 17 Eylül [1]309 Cuma günü vakt-i asrda 
Sarayiçi nâm mahalde Tunca nehri kenarında bir takım elbise ve nehir 
derûnuna uzanmış bir ip görülmesi üzerine derhal ip çekilerek [s.397] çı-
karılan cesedin Mektûbî-i Vilâyet Kâzım Efendi olduğu tahakkuk etmekle 
derhal Sıhhiye Müfettişi Şerefüddîn Efendi Müdde‘î-i Umûmî Muâvini 
Refet Bey Belediye Tabîbi Voçino Efendi Polis Komiseri Ali Rızâ Efendi 
mahall-i garka şitâb ederek muâyene-i lâzime bi’l-icrâ mûmâ-ileyhin kendi 
kendine nehir içinde ömr-i fânîsine nihâyet verdiği ve cesedi zâyi olmamak 
için kendisini uzun bir iple ayağından ağaca rabt ederek üst elbisesini çı-
karmış olduğu verilen raporda beyân edilmiş ve ferdâsı Cumartesi günü 
vâlî-i vilâyet Abdurrahman Paşa ile erkân-ı vilâyet ve akrabâ ve ahibbâsıyla 
sâireden mürekkeb azîm bir cemaatle Eski Câmi’de namazı bade’l-edâ Üç-
şerefeli Câmi-i Şerîfi hatîresinde tehyi’e olunan makbere-i mahsûsada defn 
edilmiştir. Gerek nehir kenarında bıraktığı elbisesinde ve gerek hânesiyle 
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dâire-i hükûmetteki odasında sebeb-i intihârına dâir bir varaka zuhûr et-
memiştir. 

İki Köprü Arasında Harîk 

Gurre-i Rebiulâhir 1311 ve 29 Eylül [1]309 Çarşamba günü iki köprü 
arasında bahçıvan Kigork’un oğlu Ohannes hânesinde sâyebend altında rakı 
kaynatmakta iken sabaha karşı saat on râddelerinde mezkûr sâyebendin ateş 
aldığı görülmesiyle derhal yetişilip etraftaki dükkânlara sirâyet etmeksizin 
bastırılmış ve merkūm Ohannes şaşırıp ateş içinde kaldığı cihetle dirsek-
lerine kadar iki elleri ve ensesinin dahi bir miktar mahalli yanmış olduğu 
halde kurtarılmıştır. 

Dârü’ş-Şifâ’nın Küşâdı

Cennet-mekân Sultân Bâyezîd Hân-ı Sânî hazretlerinin Edirne’de-
ki müberrât-ı celîlelerinden olan Dârü’ş-şifâ 1295 senesi istîlâsından 
beri muattal kalarak mecânîn Dersaâdet’e nakl olunmakta idi. Oradaki 
bîmârhânelerle hapishâne-i umûmî ve tevkîfhâneler mevcûdu taham-
mülünden ziyâde bir râddeyi bulmuş olduğu cihetle oraya mecânîn gön-
derilmeyip mahallinde tedâvîsi hakkında görünen lüzûm ve mecânînin 
vilâyet hapishânesiyle hastahânesinde tedâvîsindeki imkansızlık işbu 
bîmârhânenin ihya ve imârına bâdî olmağla ve evkâfından tahsîsat-ı 
kâfiyesi dahi bulunmakla 1311 Rebîulâhir ve [1]309 Teşrîn-i Evvelinde 
küşâd olunmuştur. 

Sultân Selîm Hamamı Derûnunda Duvâr Hedmi

10 Cemâziyelevvel 1311 ve 7 Teşrîn-i Sânî [1]309 Pazar Günü saat 
beşbuçuk râddelerinde Sultân Selîm Câmi-i şerîfi kurbundaki Saray ha-
mamının ki zükûr ve inâsa mahsus olan soğuklukları fasl-ı müşterek du-
varından bir kısmı inâs cihetine bağteten yıkılarak Meydan mahallesinde 
tüfekçi müteveffâ Ahmed Ağa’nın yetmiş yaşını mütecâviz zevcesi Emi-
ne Hâtûn yıkıntı altında kalmaktan müteessiren vefât etmiş ve Çırpanlı 
Mehmed’in on iki yaşlarındaki kerîmesi Nazîfe’nin elleriyle ayağının biri 
cüz’îce zedelendiği gibi hamam hizmetçilerinden Zehrâ Hatunun dahi 
burnu cüz’îce berelenmiştir. İstihbârâta göre mezkûr duvarın önünde mü-
teveffiye Âmine ile diğer kadınların bulunduğu esnâda evvelâ sıvalar dö-
külmeye başlar. Duvarın bu mukaddime-i inhidâmını gören diğer kadınlar 
oradan ayrıldıkları ve beşik içinde bulunan bir tıfl-ı şîr-hârı da kaldırdıkları 
sırada mezbûre Âmine Hatuna da oradan kalkmasını ihtâr ederler ise de 
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mezbûre bir şey yoktur diyerek ağır davranır nihâyet duvarın altında kalır. 
52  

Edirne’ye Koleranın Sirâyeti

6 Cemaziyelevvel 1311 ve 3 Teşrîn-i Sânî [1]309 Çarşamba günü 
Dersaâdet’ten Edirne’ye vürûd eden bir Mûsevî âilesi içinde altmış yaşla-
rında bir kadının bir gün sonra yani Cuma sabahı kolera a‘râzına muvâfık 
alâyim ile hastalandığı bi’l-muâyene etıbbâ-yı askerîye ve mülkiyeden mü-
rekkeb bir komisyon tarafından müttefikan beyân olunması üzerine derhal 
mezkûr hâne içerisindeki altı yedi nüfûs [s.398] ile beraber îcabı kadar 
jandarma ve polis ve belediye çavuşları marifetiyle kordon altına alınarak 
sâir îcab eden tedâbîr-i sıhhiye de tamamıyla icrâ olunduğu gibi hastanın 
Pazar gecesi vefâtına mebnî muâmele-i defniyyesi de kavâid-i fenniyeye 
tevfîk edilmiştir. Binâenaleyh bir taraftan tedâbîr-i zâhirenin tezyîdiyle 
diğer taraftan dahi istiânât-ı maneviyeye tevessül olunması kararlaştırıla-
rak cevâmi‘-i şerîfede Buharî-i Şerîf okunması ve huffâz tarafından hâric-i 
şehir devr ve ihâta olunmak sûretiyle hatm-i şerîfler edâ olunması cânib-i 
hükûmetten hâkim ve müftî efendilerle ulemâ-yı beldeye ihtâr ve tavsiye 
ve memleketin tathîrâtına ve tanzîfâtına bir kat daha itinâ ve bazı meyve ve 
bostanların sattırılması men olunmakla beraber etıbbânın tavsiyesi vechile 
içilecek suların berrâk ve kaynatılmış olması ve çay ve nane haşlamasına de-
vam edilerek me’kûlât husûsunca fevkalade dikkat olunması için bilumûm 
ahalîye teblîgât-ı mü’essire îfâsı ve hamâmların ve lokantaların nezâfetinin 
mütemâdiyen nazar-ı dikkat önünde tutulması ve umûmî helâların temiz-
liğine dikkat olunmakla beraber içlerine kireç döktürülmesi ve şu sırada 
ittihâzı lazım gelen sâir tedâbîr-i sıhhiye ve ihtiyâtiyenin müsâraaten îfâsı 
hakkında beledî riyâsetiyle lâzım gelenlere teblîgât-ı şedîde icrâ kılınmıştır. 
Ahîren yani mâh-ı mezbûrun on üçüncü ve Teşrîn-i Sânînin onuncu Çar-
şamba günü dahi yine millet-i Mûseviyeden Süleymâniye Küçükpazarında 
sâkin altmış yaşlarında bezzâz Mordehay dahi hastalanarak etıbbâ-yı mül-
kiye ve askeriyeden mürekkeb bir komisyon tarafından bi’l-muâyene has-
talığın her bir a‘râzıyla koleraya tevâfuk eylediği beyân olunması üzerine 
tedâbîr-i lâzime-i sıhhiye ve tahaffuziyeye ibtidâr olunmuş ve ferdâsı Par-
şembe günü Mordehay dahi vefat etmiştir. Badehû Dersaâdet’ten gelen yol-

52 Kaza geldiği vakit göz görmez olur.



RİYÂZ-I BELDE-İ EDİRNE 747

culardan hasta zuhûr ettiği halde sadâretten alınan emr üzerine derûnuna 
nakl edilmek üzere şehir hâricinde [Benlioğlu’nun bahçesi ittisâlinde bir 
mahal istîcâr edilmiştir] yukarıda zikr olunduğu üzre cânib-i hükûmetten 
vâki olan ihtâr üzerine Buhârî-i Şerîf tilâvet-i mübârekesi 14 Cemaziyelev-
vel 1311 ve 11 Teşrîn-i Evvel [1]309 Perşembe günü hitâm-pezîr olmakla 
ferdâsı Cuma günü vâlî ve nâib ve vilâyet ve ordu-yı hümâyûn erkânı ve 
ulemâ-yı memleket ile sâire hazır olduğu hâlde üç şerefeli Câmi-i şerîfinde 
hatim duâsı edâ olunmuştur.

Üçşerefeli Önünde Memleket Saati

Üçşerefeli Câmi-i şerîfi pîşgâhında vâki Edirne Kalesinden bakiye 
kalan kule üzerine 1302 tarihinde Edirne vâlîsi Hacı İzzet Paşa belediye 
vâridâtından dört yüz lira kadar bir meblağ sarfıyla ahşaptan bir memle-
ket saati ihdâs ve inşâ eylemiş ve hitâmına Hâfız’ın söylediği bu tarih bir 
mermer pâreye hâkk ve nakş ile kulenin Taşhan cihetine vaz edilmiştir.

[Tarih] yukarda (388) sahîfede mükerrerdir. 
Muhyî-i mülk ü milel hazret-i Sultân Hamîd 
Kim Hudâ kılmada zâtın nice hayra âlet 
İşte bu hayrı da Vâlî Hacı İzzet Paşa 
Verdi te’sîse delâletle bu şehre zînet 
Yazdı itmâmına Hâfız güherî bir tarih 
Verdi bu şehre şeref kulede el-Hakk saat 

Nesr: Ancak kule üzerine ahşap olarak inşâ edilen mezkûr saatin 
pâydâr olamıyacağı ahîren anlaşılmakla 1310 senesi evâilinde hedm olu-
narak yerine bir kısmı taş ve kısm-ı a‘zamı tuğla olmak üzere hâricen kırk 
sekiz metre irtifâında olup yangın kulesi hizmetini îfâ edecek bir tarzda 
yine belediye vâridâtından el-yevm mevcut olan kulenin binâsına başla-
tıp üçüncü tabakanın hitâmıyla saat vaz olunacak dördüncü tabakanın 
inşâsına mübâşeret olunacağı esnâda mıdrâb-ı ecel-i nâkûs saat-i rihle-
tini nakş etmekle dakika fevt etmeyerek defa-i sâniye vâlîliğinde âzim-i 
muvakkithâne-i ukbâ olmakla kusûrunu halefi Abdurrahman Nûreddîn 
Paşa ikmâl ederek 2 Cemaziyelâhir sene 1311 ve 29 Teşrîn-i Sânî [1]309 
tarihinde [s.399] resm-i küşâdı icrâ edilmiş ve o esnâda fakîr-i câmi‘u’l-
hurûf tarafından bi’l-irticâl bu tarih söylenilmiştir. 
Tarih Müneccimden bu sâlin saat-i sa‘din suâl ettim

İşâretle dedi tarihin ol saat bu saattir
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Arz-ı Mahmidet 

Merkez vilâyetle bazı mülhakâtta zuhûr eden şüpheli hastalığa dâir 
ne yolda tedâbîr ittihâz olunup ne gibi şeylere ihtiyac görüldüğüne dâir 
mâbeyn-i hümâyûn-ı mülûkâne baş-kitâbetinden vâlî ve müşîr ve müfettiş 
paşalara teblîğ olunan suâl-i âlîye cevâben yazılan telgrafnâmede tedâbîr-i 
mebhûsenin bast ü beyân edildiği sırada bir ütü makinasıyla bir iki pol-
verizatöre ve daha birkaç tabîbe ihtiyaç görüldüğü arz edilmekle derhal 
bâ-irâde-i seniyye birkaç makine ile etıbbâ-yı askeriyeden Kolağası İsmâîl 
Besîm Efendi gönderilmiştir. Ütü makinesi kışla-i hümâyûn civârında ta-
yin olunan mahalle kurdurularak orada tathîrât-ı muktaziye îfâ ettirilmiş 
ve polverizatörler vâsıtasıyla devâir-i hükûmet emâkin-i askeriye hapishâne 
Mekteb-i Hamîdî mekâtib-i idâdiye ve rüşdiye ve müslim ve gayr-ı müs-
lim bilcümle mekâtib-i ibtidâiye ve sıbyâniye ve izdihâmlı olan mahallerin 
ve medâris odalarının ve bekar amele gürûhunun ikâmet ettiği mahalle-
rin mezkûr makine ile âcilen tathîrât-ı fenniyesinin icrâsı ve Manyas ve 
Debbâğhane cihetlerinde Tunca suyu içilmemesi vesâilinin istikmâli ve 
daha sâir bu misilli mevâddın icrâsı belediye riyâsetiyle sâir îcab edenlere 
emr ü tenbîh edilmiştir. 

Fırtına Hasârı 

21 Zilkade 1311 ve 10 Mayıs 1310 Pazar günü zuhûr eden fırtına 
Edirne’de gâyet şiddetle ızhâr-ı âsâr ederek Sultân Bâyezîd Sultân Selîm Üç-
şerefeli Murâdiye cevâmi-i şerîfesiyle Eski Câmi-i Şerîf Sultân Câmi-i Şerîfi 
Sultân Selîm medresesindeki matbaa-i askeriye Mahmûd Ağa İbrâhîm Paşa 
Bürüncükçü Ayşe Kadın Tekke-i Ali Paşa Taşlık Câmi-i şerîfleri ve Sultân 
Bâyezîd İmâreti kubbelerinin bazı cihetlerinin kurşunları muhtelif sûrette 
kalkarak bazıları yerlere düşmüş ve Yunan konsoloshânesinin bandıra di-
reği ve bir takım ağaçlar kırılmış ve emâkin-i husûsiyenin bazılarında bazı 
kırık dökükler vukû bulmuştur. 

Hareket-i Arz 

Cenâb-ı hâfız-ı hakîkî bilcümle bilâdı her türlü âfât ve ekdârdan 
masûn ve mahfûz buyursun. 6 Muharrem 1312 ve 28 Haziran 1310 Salı 
günü saat dört buçuk râddelerinde Edirne’de birbirini müteâkib yani yedi 
sekiz dakika fâsıla ile oldukça şiddetli ve sürekli iki defa zelzele hiss olun-
muş ve bi-mennihî teâlâ nüfûsça telefât ve sakatlık vukû bulmamıştır. İşbu 
zelzele aynı şiddet ve müddetle Gümülcine Dedeağaç Kırkkilise Dimetoka 
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Ortaköy Cisr-i Mustafa Paşa Kırcaali Havsa Sofulu Cisr-i Ergene Vize 
Çorlu Lüleburgaz Babaeski Tekfurdağı Gelibolu Midye Vasilikoz kazala-
rıyla Ada ve Çöke ve Pınarhisar nâhiyelerinde de hiss olunarak Babaeski’de 
bir mağazanın duvarıyla telgrafhânenin ön duvarı çatlayıp Cedîd Ali Paşa 
Câmi-i şerîfi şadırvanının suyu kâmilen dışarıya çıkmış ve Vize Çorlu Lü-
leburgaz Pınarhisar Vasilikoz kasabalarında yirmi otuz kadar baca ve eski 
duvarlar yıkılarak bazı ebniye duvarları zedelenmiş ve Tekfurdağı’nda iki 
câmiin alemiyle Sâlihiye Câmii minaresinden ve hapishâne duvarından 
birkaç taş düştüğü gibi Gelibolu’da da Hâcegi Mescid-i şerîfinin ön tarafı 
ve iki hâne duvarı münhedim olarak müceddeden inşâ olunan dakîk fab-
rikası bacasının zirvesinden iki metre aşağısı sakatlanmış ve Midye kasa-
basında yüksekten bir taş düşerek Yalılı bir kadına isâbetle vefâtına sebep 
olmuştur. İşbu zelzelenin en şiddetlisi Dersaâdet’te vukû bulmuştur. Yevm-
i mezkûrun ferdâsı Çarşamba günü saat sekizi beş dakika geçerek Edirne’de 
sürekli ve fakat hafifçe ve ferdâsı Perşembe günü saat sekizi çeyrek geçerek 
Edirne’de yine hafifçe bir hareket daha hiss olunmuş ve lehü’l-hamd sakat-
lık vukû bulmamıştır. 

Horoslu’da Harîk 

11 Muharrem 1312 ve 3 Temmuz 1310 Pazar günü saat altı 
râddelerinde Paşakapısı kurbunda Horoslu caddesinde [s.400] vâki Top-
çubaba Tekkesi pîşgâhında Hâce İvaz Mahallesi sâkinelerinden Şefîka 
Hanım’ın hânesinden ateş zuhûr etmiş ve mevkiin sıklığı ve hükümete 
kurbiyyeti bâis-i hirâs olmuş ise de vali ve Müşîr paşalar hazır olduğu halde 
olunan ikdâmât semeresiyle korkulduğu kadar tevsî‘-i dâire-i sirâyet edemi-
yerek sekiz hâne muhterik ve altı hâne ile Topçubaba tekkesi münhedim 
olmuştur. 

Piyâde Kışla-i Hümâyûnu’nun İkinci Dıl‘ının Vaz‘-ı Esâsı 

Cemâziyelevvel 1310’da bir dıl‘ının inşaatı ikmâl olunarak ve resm-i 
küşâdı icrâ kılınmış olan Piyâde Kışla-i Hümâyûnunun tecdîden inşâsı 
mukarrer olan bir dıl‘ının daha vaz‘-ı esâsı tasmîm olunarak 19 Muhar-
rem 1312 ve 11 Temmuz 1310 Pazar günü vali ve müşîr paşalarla hâkim 
ve müftî efendiler ve ferîkân ve erkân-ı vilâyet kışla-i hümâyûna azîmetle 
Müftî Efendi tarafından duâ olunduktan ve kurbanlar zebh edildikten son-
ra temel taşını vâlî ile Müşîr paşalar vaz etmiştir. 
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İnâyet-i Padişâhî 

Edirne’nin ahvâl-i sıhhiyesinin bir dereceye kadar tebeddülünden 
dolayı tezyîd-i ehemmiyyet eden umûr-ı tanzîfiyyeyi teftîş ve ol bâbda 
ilâveten icab eden tedâbîri îfâ etmek için 15 Muharrem 1312 gününden 
sonra bâ-irâde-i seniyye Edirne’ye gelmiş olan Hıfzu’s-Sıhha-i Umûmiye 
Sermüfettiş Muâvini Doktar Binbaşı Hasan Tevfîk Efendi ile Meclis-i Sıh-
hiye Başkâtibi Doktor İstapoviç Efendi’den mâadâ Serkimyâger-i hazret-i 
Pâdişâhî dersaâdet ve vilâyât-ı şâhâne hıfzu’s-sıhha-i umûmîye sermüfettişi 
Mîrlîvâ Bonkofski Paşa’nın dahi Edirne’ye gelmesine irâde-i seniyye şe-
ref-müteallik buyrularak mâh-ı mezkûrun yirmi birinci Çarşamba günü 
Edirne’ye gelmiştir. 

Hastalık ve Tedâbîr-i Sıhhiye 

14 Muharrem 1312 ve 5 Temmuz [1]310 Salı günü İstanbul yolu 
civârında hastalanarak ferdâsı Perşembe gecesi vefat eden iki nefer 
Mûsevînin tayin-i emrâzı için askerî ve mülkî etıbbâdan mürekkeb olarak 
vilâyetten sevk olunan bir heyet-i tıbbiye mezbûrelerin hastalıklarında 
şüphe beyân etmeleri üzerine bulundukları hâneler ihtiyâten kordon al-
tına alınarak Sıhhiye Nezâreti’ne iş‘âr-ı keyfiyyet olunmuş ve alınan emir 
mûcibince Dersaâdet treniyle hareket edenler muâyene-i tıbbiyeye tâbi 
tutulmuştur. Muahharan görülen iki hastanın koleraya musâbb oldukları 
etıbbâ tarafından beyân olunmasıyla Sıhhiye Nezâreti’ne sebk eden iş‘âr 
üzerine Edirne’den Dersaadet treniyle gidecekler için Mustafapaşa’da beş 
gün karantina vaz‘ olunduğu ve binâenaleyh Edirne yolcularını tahsîs olu-
nacak bulaşık bir tren Cisr-i Mustafapaşa’ya götürerek orada beş gün karan-
tinayı ikmâl ettikten sonra Avrupa’dan gelecek bilâ-ihtilât buralardan geçe-
cek olan trenle yolcuların seyâhatlerine devam etmesi ve Edirne’ye mahrec 
olan mahallerin taht-ı muhâfazaya alınması lâzım geleceği telgrafnâme-i 
sâmî ile bildirilmekle îcabı icrâ kılınmış ve Edirne’den çıkacaklara karşı 
Cisr-i Mustafa Paşa tahaffuzhânesinde mevzû olan beş gün karantina on 
güne iblâğ olunmuştur. Ve lehü’l-hamd bir müddet-i kalîle zarfında hasta-
lık mündefi olmakla kordon ilgâ edilmiştir. 

Hareket-i Arz 

13 Safer 1312 ve 3 Ağustos [1]310 Çarşamba gecesi saat sekiz 
râddelerinde Edirne’de hafif sûrette bir hareket-i arz hissedilmiş ve bu 
hareket leyle-i mezkûrede Dimetoka’da sekizi çeyrek geçerek ve sekiz bu-
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çukta şiddetli ve süreklice ve dokuza çeyrek kalarak hafif sûrette üç defa 
ve Cisr-i Ergene’de saat sekiz kararlarında biri şiddetlice diğeri hafif iki 
defa Tekfurdağı’nda sekizi yirmi geçerek Malkara’da sekizi beş geçerek bi-
rer defa Dedeağaç’da sekizi çeyrek geçerek şiddetlice bir defa, Kırcaali’de 
aynı saatte birbirini müteâkib fakat şiddetlice süreksiz iki defa Cisr-i 
Mustafapaşa’da yine o saatte bir defa hareket-i arz vukû bulmuş ve lehü’l-
hamd bir gûne hasârı mûcib olmadığı mahallerinden bildirilmiştir. 

Meriç Ameliyyâtı Yani Kum Mahalle Seddi 

Meriç, Tunca nehirlerinin her sene tuğyânı zamanlarında Edirne’ce 
mûcib olmakta bulunduğu [s.401] hasârâtın ref ‘i zımnında vücûda ge-
tirilmesi irâde-i seniyye iktizâsından olan seddler ameliyâtından Meriç, 
Tunca nehirlerinin tuğyân zamanlarında yekdiğeriyle birleşmelerini men 
için iki bin beş yüz metreye karîb bir tûlde bir toprak seddin Meriç neh-
rinin Yıldırım’da Kum Mahallesi cihetinden Tunca nehrine doğru açmış 
olduğu mevkiye tesâdüf eden kısmından imâlâta mübâşeret olunmuş ise 
de zarardan başka bir faydayı müntic olmamıştır. 

Tuğyân-ı Enhâr 

Şiddetle nüzûl eden yağmurlardan ve esmekte olan lodos rûzgarlarının 
dağlarda erittiği karlardan 27 Receb 1312 ve 11 Kânûn-ı Sânî 1310 Çar-
şamba gecesi Arda, Meriç, Tunca nehirleri yirmi otuz seneden beri emsâli 
görülmemiş bir derecede tuğyân ederek Tekkekapı’dan bed’ ile Edirne 
beldesinin müntehâsı olan Kirişhâne’ye kadar Tunca’nın kurbunda olan 
basit mahaller sular altında kalmış ve suların tezâyüd etmekte olduğu 
leyle-i mezkûrede vilâyete ihbâr olunmakla tertib edilen memurlar marifet 
ve muâvenetleriyle Orta İmâret ile emsâli su altında kalan mahaller halkı 
geceleyin oralardan kaldırılarak münâsib mahallere yerleştirilmişlerdir. 
Milyonlar sarfıyla ikmâline muvaffak olunamayan demiryolu mevkifi şo-
sesini de bu sırada su istîla eylediği cihetle Edirne ile demiryolu mevkifi 
arasında âmed-şüd ve telgraf muhâberesi munkatı‘ olup telgraf hattının 
yaptırılmasına ve sular şiddetini tahfîf edene kadar âmed-şüdün sallar 
vâsıtasıyla icrâsı esbâbının istihsâline teşebbüs olunmuştur. Bu hengâmda 
Edirne içinde iki yaşında bir Mûsevî çocuğu telef olmuş ve hâne ve emâkin-i 
sâirece inhidâmât vukûu tabii olduğu gibi erzâk ve eşya ve husûsuyla iske-
lede zehâyirce küllî hasâr vukû bulmuş ve su altında bulunan hâneler 
ashâbından muhtaç olanlara belediyeden ekmek ve kömür tevzî‘ edilmiş-
tir. Ve bu esnada Ada nâhiyesine tâbi kurâdan sular altında kalan ahır ve 
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Eğneoğlu ve Kiliseli ve Şâhînce ve Umurbey karyelerine Edirne’den ekmek 
vesâire gönderilip bu‘diyyet-i mesâfesinden nâşî imdâd edilmek kâbil ol-
mayan Sofular karyesine Dimetoka’dan me’kûlât yetiştirilmesi için kayma-
kamlığa telgrafla emir verilmiştir. Arda Nehri üzerinde demiryoluna 
mahsûs Maraş Köprüsü sulardan kısmen harap olduğundan ve Kuleli Ber-
gos demiryol köprüsünün de sular üzerinden aşmakta bulunduğundan 
Mustafapaşa’dan ve İstanbul’dan demiryolunca âmed-şüd munkatı‘ olmuş 
ve sekiz dokuz gün kadar Avrupa treni Cisr-i Mustafapaşa’dan beri tarafa 
geçemediğinden getirdiği yolcular Mustafapaşa’dan Edirne’ye kadar hay-
van ve arabalarla ve Edirne’den demiryol mevkifine kadar da sallarla git-
mişlerdir. Bu tuğyan gerek Edirne şehrince ve gerek mülhakâtça ebniye ve 
sâirece hayli hasârı mûcib olduğundan suların çekilmesiyle hasârât-ı vâkıa 
derecâtını tedkîk ederek ona göre muhtâcîne iânede bulunabilmek için bir 
komisyon teşkîl kılınmıştır. Suların bir derece âsâr-ı tenezzül göstermesi 
üzerine sallar vasıtasıyla Edirne ile demiryol mevkifi arasında âmed-şüd ve 
telgraf muhâberesi iâde edilmiş ve suları çekilmiş olan bazı hâneler ashâbı 
yerlerine yerleşmiş bulunduğu halde 6 Şaban 1312 ve 20 Kânûn-ı Sânî 
[1]310 Cuma günü akşamından bed’ ile sular tekrar tuğyân ederek evvel-
ce çekildikleri mahalleri yine istîlâ etmiş ve lazım gelen mahaller halkı 
hükûmetçe tekrar münâsib mahallere çıkarılmıştır. Ve Ada nâhiyesinden 
mârru’z-zikr kurâ ahalîsine ekmek vesâire irsâl ve i‘tâ edilmiştir. Ve bu ke-
reki tuğyânda Saraçhâne Köprüsünün Edirne cihetindeki başında bulunan 
ahşap köprü rahnedâr olarak sular içinde kalmakla kışla-i hümâyûn 
mevâridâtı sektedâr olup tamirat-ı muvakkatesi icrâ edilinceye değin bir-
kaç gün asâkir-i şâhânenin levâzım-ı yevmiyesi dahi sallar vâsıtasıyla imrâr 
ve îsâl edilmiştir. Ancak suların bu defaki tuğyânı Edirne ile demiryolu 
mevkifi arasındaki şoseyi pek ziyade harap etmiş olduğundan suların azıcık 
[s.402] tedennîsiyle beraber vâlî-i vilâyet Abdurrahmân Paşa maiyyetinde 
bir heyet mezkûr şoseye azîmetle bu gibi tuğyânlara mukâvemet edecek 
bir halde imâr ve inşâsı için bazı muâyenât ve keşfiyyâtta bulunmuşlardır. 
Mecrâlarına çekilmiş olan mezkûr enhârdan Arda Nehri 19 Şaban 1312 
ve 2 Şubat [1]310 Perşembe günü ansızın tuğyân edip bir buçuk metre 
kadar yükselerek evvelki tuğyânında kısmen harab olmuş olan Maraş Köp-
rüsüne kadar İstanbul’dan ve Mustafapaşa’dan gelen demiryol katarlarının 
aktarma sûretiyle nakilleri mümkün olamayıp trenlerin Edirne ile Musta-
fapaşa arasında hareketleri ve o taşkınlık sırasında mezkûr köprünün mu-
vakkaten inşâsı için dikilmiş olan kazıklarla kullanılan âlât ve edevâtı ve 
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bir iskeleyi ve üç adet kayığı alıp götürmüştür. Bu şiddetli tuğyân Pavli 
Köyü ile Babaeski arasında iki yüz otuz altıncı kilometredeki köprünün de 
bir kısmını tahrîb etmiş olduğundan yevm-i mezkûrda Edirne’den 
Dersaâdet’e gidecek olan beş numaralı katarın hareketi mümkün olmadığı 
gibi Dersaâdet’ten Edirne’ye hareket etmiş olan altmış iki numaralı katar 
dahi Babaeski’ye kadar gelebilmiştir. Muahharan Meriç, Tunca nehirleri 
dahi tekrar tuğyân ederek Edirne’de evvelce istîla etmiş olduğu mahaller 
ile tamirine teşebbüs edilmiş olan demiryol mevkifi şosesini basmış ve bu 
cihetle şehr ile mevkif arasında araba ve hayvan ile âmed-şüd yine munka-
tı‘ olarak muâmele-i nakliye kayıklar sallar vâsıtasıyla icrâ edilmiştir. 
Mezkûr Şabanın yirmi ikinci ve Şubatın beşinci Pazar günü akşam üzerin-
den bed’ ile Tunca nehri tekrar tuğyân ederek civârında vâki bir hayli yer-
lerle hâneleri istila etmiştir. Bugüne kadar havalar bahar eyyâmına müşâbih 
idiyse de bugünden itibâren kesb-i şiddet ederek nefs-i Edirne ile civârına 
hayli kar düşmüş ve yolların kar ile mestûr olmasından nâşî Pazartesi günü 
Edirne’den hareketi mutâd olan Dedeağaç treni yevm-i mezkûrda hareket 
edemediği gibi birgün sonraki Çarşamba günü hareket etmiş ise de Dede-
ağaç ile Sofulu arasında hattın kar ile kapanmış olan yerlerini açmak üzere 
Sofulu’dan gönderilmiş olan katarın avdetine kadar Sofulu’da tevakkufa 
mecbur olmuştur. Senenin hitâmına karîb olan şu günlerde Ramazân-ı 
şerîf dahi hulûl eylediğinden Edirne’ye cerr için gelip medârise yerleştiril-
miş olan talebe-i ulûm ile kömür tedârikine kudretleri olmayan ahâlî-i 
memlekete belediye marifetiyle kömür tevzî ettirilmiş ve Ada nâhiyesinde 
tuğyân-ı miyâhdan hasâr-dîde olan Sofular, Umurbey, Kiliseli, Bosna, Ahır 
karyeleri ahâlîsi hayvanlarının tehvîn-i ihtiyâcı için elli bin kıyye kadar 
saman i‘tâ kılınmıştır. Şu günlerde yine şiddetle hübûba başlayan lodos 
rûzgârları dağlardaki karı erittiğinden Arda Nehri 8 Ramazan 1312 ve 20 
Şubat 1310 Pazartesi günü yine tezâyüd etmeye başlayarak Maraş köprü-
sünün tamiri için dikilmiş olan kazıkların bir takımını yine alıp götürmüş 
ve yevm-i mezkûrdan itibaren yolcuların nehirden aktarma edilmesi 
sûretiyle Edirne ile Cisr-i Mustafapaşa arasında trenlerin âmed-şüdü tekrar 
munkatı‘ olduğundan muâmele-i nakliyenin arabalarla icrâsına mecburiyet 
hâsıl olmuştur. Bu esnâda Meriç, Tunca nehirleri dahi tekrar tuğyân ederek 
derûn-ı şehirde eli erdiği hânelerle Edirne ile demiryol mevkifi arasındaki 
şoseyi istîlâ ettiğinden mürûr u ubûr yine sallar vâsıtasıyla icrâ edilmiştir. 
Arda nehrinden aktarma sûretiyle Cisr-i Mustafapaşa ile Edirne arasında 
trenlerin harekâtı dûçâr-ı tatîl olduğundan Avrupa treninin Cisr-i 
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Mustafapaşa’ya getirdiği yolcular arabalarla Edirne’ye gelerek Edirne mev-
kifinden trene binmeye macbur olmuşlar ve bu sebeple Fransız 
muteberânından Ceneral Gozman Blanko ile Madaması ve Kont Dö Mor-
ni ve Filibe Mutasarrıfı Pavloviç Cisr-i Mustafapaşa’dan Edirne’ye araba-
larla gelerek Edirne’den trene râkiben Dersaâdet’e gitmişlerdir. Ahîren 
suların çekilmesi mülâbesesiyle zikr olunan mâh-ı Ramazân-ı şerifin on 
birinci ve Şubatın yirmi üçüncü [s.403] Perşembe gününden itibaren Arda 
nehrinden aktarma edilmek sûretiyle Edirne ile Mustafapaşa arasındaki 
trenler işlemeye başlamıştır. Bu tuğyân sırasında Edirne’nin mevâki‘-i mü-
teaddidesinde ve Ada nâhiyesine tâbi kurâ-yı malûmede birçok halk 
dûçâr-ı hasâr olduğu gibi Gümülcine vesâir mahallerde dahi hayli zararı 
mûcib olduğundan vilâyetin her tarafça icrâ ettirdiği tahkîkât neticesine 
nazaran dükkân mağaza gibi mesken olmayan ebniye müstesnâ olmak üze-
re nefs-i Edirne şehrinde dörtyüz küsûr ve mebhûs altı karye ile Gümülci-
ne vesâire ile cem‘an bin doksan altı hâne kâmilen ve kısmen münhedim 
olup bir çok nüfus açıkta ve kendileriyle hayvanlarının mevsim-i bahara 
kadar idâreleri için iddihâr etmiş oldukları erzâk vesâirenin zıyâ‘ ve tele-
fiyle medâr-ı maişetsiz kalmış ve hasârât-ı umûmiye inde’t-tahmîn elli bin 
lira râddesinde bir yekûn teşkîl etmiştir. Nehirlerin her vakitki tuğyânından 
az çok dûçâr-ı hasâr olan ve nehre pek karîb ve basit mahallerdeki 
hânelerden ashâbı fakir olanlarının hâneleri kaldırılarak su çıkmayan diğer 
münâsib mahallere nakl ve yeniden inşâsı için Edirne’ce vukû bulacak her 
nevi muâvenetten mâadâ altı bin liraya ihtiyaç görülmekle keyfiyet ol 
bâbda teşkil kılınan komisyonca ve meclis-i idâre-i vilâyetçe lede’l-
müzâkere mezkûr altı bin liranın sicill-i nüfûsun vilâyet dâhilinde göster-
diği dört yüz doksan sekiz bin nüfûs zükûrdan bir sülüsü fukarâ ve aceze 
nâmıyla tefrîk olunarak ve sülüsânından otuz iki bin nüfûsu dahi diğer 
yerlerde bulunmalarından vesâir mevâni‘-i tahsîliyeden dolayı hâriç tutu-
larak mütebâkî üç yüz bin nüfûsa tevzî‘an itsihsâli tensîb olunmuş ve her 
ne kadar meblağ-ı mezbûr nüfûs üzerine hesab ve tevzî‘ olunacak ise de 
mesela vasatî olarak bir hânede beş nüfûs itibarıyla ikisi inâs ve zükûrun 
dahi sülüsü fakir ve bî-kudret olarak ba‘de’t-tenzîl her hânede iki nüfûs 
itibar edileceği ve binâenaleyh yüz hâneli bir mahalle veya karyeden dört 
yüz guruş talep olunacağı nazar-ı dikkate alınınca bunun birçok yerlerce 
bi’t-teşvîk o mahalle ve karyenin mütemevvil ve zî-kudret olanları tarafın-
dan tesviyesi sûreti bile mümkün olacağı me’mûlât-ı kaviyyeden bulunmuş 
olduğundan ol vechile îfâ-yı muktezâsına mezûniyyet i‘tâsı Bâbıâlî’ye arz 
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ve iş‘âr kılınmış ve mûcibince icrâsına meclis-i mahsûs-ı vükelâ kararıyla 
bi’l-istîzân irâde-i seniyye şeref-mütallik buyrulmuştur. 

Mahalle Nakli 

Enhârın tuğyânından her sene hasâr-dîde olmakta bulunan Edirne 
mahallâtından Paşakapısı civârında vâki Arpacı Hacı Hamza Mahallesin-
den otuz bir bâb hânenin hedmiyle enkâzı piyâde kışla-i hümâyûnu kur-
bunda kâin Sırık Meydanı’na nakl olunarak orada muhtasarca mücedde-
den inşâ ettirilmiş olan otuz bir göz hâne 24 Rebiulevvel 1313 ve 2 Eylül 
[1]311 Cumartesi günü ashâbına teslim edilmiştir. 

Timurtaş Karyesi Câmi-i Şerîfinin Tamirî 

Enîsü’l-Müsâmirîn beyânınca an-asıl Edirneli olduğu halde Kâhire-i 
Mısır’a azîmetle orada sâhib-i servet ü yesâr ve mâlik-i emlâk-i bî-şümâr 
olan “Sefer Çelebi” nâm zât o esnâda Edirne’de Bostancıbaşı bulunan 
Süleymân Ağa’ya birkaç bin flori gönderip kendisi için Edirne’de bir câmi-i 
şerîf binâ olunmasını rica etmekle Süleymân Ağa dahi Timurtaş Karye-
sini münâsib görüp bin tarihinde bir kubbe ve bir minareli olarak işbu 
câmi-i şerîfi binâ eylemiş idi. (İntehâ) Câmi-i mezkûr birçok senelerden 
beri tamir görmemek hasebiyle müşrif-i harâb olarak vakfı olmadığından 
inhidâma yüz tutmuş iken vilâyetten sebk eden iş‘âr üzerine müberrât-ı 
seniyye-i hazret-i hilâfet-penâhî idâdına ilâveten tamir ve ihyâsı husûsuna 
irâde-i seniyye şeref-müteallik buyrulmuş ve derhal emr-i tamiri pezîrâ-yı 
hitâm olarak 15 Rebîulâhir 1313 ve 22 Eylül 1311 Cuma günü resm-i 
küşâdı icrâ kılınmıştır. 

[s.404] Enhârın Tuğyânı ve Kum Mahalle Seddinin Tahrîbi 

Nüzûle başlayan yağmurlardan 3 Cemaziyelevvel 1313 ve 10 Teşrîn-i 
Evvel 1311 Salı günü Arda, Meriç nehirleri feyezân ederek demiryol mev-
kifi şosesinin üzerinden aşıp Timurtaş cihetine akmaya başlamış ve mevkif 
cihetine araba ve hayvan ile geçilebilmiş ise de mâşiyen geçmek kâbil ol-
mamıştır. Ferdâsı Çarşamba günü ve gecesi suların tezâyüdü devam ederek 
Edirne ile mevkif arasındaki muvakkat yol yarım metreden bir metreye ve 
yeni yapılmakta olan yolun bir kısmı da bir metreden iki metreye kadar 
su altında kalmış ve yolun nehir cihetine kemâl-i ehemmiyetle yapılmış 
olan toprak seddin üç dört yüz metre mahallini götürdüğü gibi Meriç 
nehri sedd ameliyâtı [yani Yeni köprünün Edirne cihetindeki başından 
Gâzîoğlunun dolaplı bahçesine doğru yapılmakta olan sedd] su altında 
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kalmış ve Kum Mahalle bendinin on beş metre kadar bir kısmı [en işe ya-
rayacak mahalli] bir metreye yakın oturmuştur. [Bu sedd topraktan yapıl-
mak üzere teşebbüs olunduğu halde ta Kuleli Bergos’tan şimendüferle celb 
edilen birçok araba taş ve topraktan mâadâ cennetmekân Sultân Bâyezîd 
Hân-ı Sânî hazretlerinin Yeni İmârette köprü başında ihyâ-gerdeleri olup 
ne sebebe mebnî ise bir müddetten beri muattal durmakta bulunan cesîm 
ve çifte hamam hedm olunarak enkâzı bu sedd ile Yeni Köprü başında-
ki sedde bi-tamâmihâ sarf olunmuş ise de esâsen Tunca’dan idâre olun-
mak üzere bina edilmiş olan bu hamâm enkâzının nehr-i mezkûr suyuyla 
muâşeret-i kadîmelerine mebnî enkâzıyla yapılmış olan mezkûr Tunca ile 
hemcins bulunan Meriç ve Arda nehirlerine karşı durmaktan hicâb ederek 
daha birinci muhâcemesinde yerlere geçip suya yol vermekle Yıldırım’da 
birçok hânelerin hedmine sebep olmuş ve bu vesîle ile vilâyet sermühendisi 
İstefanaki Zardiski’nin hendesece olan mahâretini meydana koymuştur.] 
Demiryol mevkifi cihetine araba ve hayvan ile geçmek kâbil olmadığından 
mürûr u ubûr sallar vâsıtasıyla icrâ olunmuştur. 

Edirne’de Rumca Fennî Urus Gazetesi İhracı 

Edirne’de fennî, edebî olarak “Urus” nâmıyla Rumca neşr edilmekte 
olan risâle-i mevkûteye vilâyete ve umûr-ı ticâriyyeye müteallik havâdis ile 
ilanât dahi derc olunabilmek üzere sâhib-i imtiyâzı Kostaki ve Lahoylos  
Efendi’ye mezûniyyet i’tâ buyrulmuştur.

Müskirât Taaffününden Vefeyât 

Edirne’nin Kıyak semtinde otuz beş yaşlarında Apostol ve Semadirek 
adasından yetmiş yaşlarında Vasil ve Kirişhâne semtinden Kostanti nâm 
eşhâs 8 Cemaziyelevvel 1313 ve 15 Teşrîn-i Evvel [1]311 günü Covanni 
nâmında birinin meyhânesindeki gâyet büyük bir şarap fıçısının dibinde 
bir arşın derecesinde kalmış olan cübreyi çıkarmak üzere fıçının içine girer-
ler. Cübreyi karıştırmaya başlarlar. Bu esnada Apostol ile Vasil yıkılır kalır. 
Kostanti feryada başlar yetişilip güç hâl ile fıçı bir tarafa meyl ettirilerek 
Kostanti’nin canlı olduğu halde çıkarılması mümkün olur. Vaka hükûmete 
aks eder etmez muâyene-i lâzime îfâ ettirilir. Apostol ile Vasil’in cübre-
de bulunan teneffüse gayr-ı sâlih hâmız-i karbon denilen gazın tesiriyle 
terk-i hayat ettikleri ve yine gazın tesirinden ve korkudan Kostantin’in dahi 
aklına bozukluk geldiği anlaşılır. Hal böyle iken meyhâneler gün-be-gün 
tezâyüd etmektedir. 
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Su Yollarının Tamiri ve Vefeyât Vukûu 

Ravzatü’l-Vekâyi’l-Mütenevvia’da işbu birinci cildin (208) sahifesinde 
münderic Edirne’nin çeşme suları mecrâsının bir asra karîb müddetten 
beri tamir görmemiş olmak hasebiyle bazı cihetleri haraba yüz tutarak 
suların azalmasından ahâlînin suya olan ihtiyaçları artmış olduğu cihetle 
tamiri lüzûmuna dâir vilâyetten sebk eden arz ü iş‘âr üzerine şeref-sudûr 
eden irâde-i seniyye-i hazret-i pâdişâhî mûcib-i âlîsince tamirâta başlanı-
lıp işe [s.405] devam olunduğu esnâda tahte’l-arz mecrâ içinde işlemek-
te olan suyolculardan iki neferi iştigâl eden bir gaz tesîriyle 26 Zilkade 
1312 ve 8 Mayıs 1311 Pazartesi günü vefat ettikleri haberinin vürûduyla 
beraber icab edenlerle sıhhiye müfettişi mahall-i vefâta bi’l-i‘zâm fennen 
icrâ ettiği tedkîkatı hâvî müfettiş-i mûmâ-ileyhin vilâyete verdiği rapor 
mündericâtına nazaran bu gibi mağaralarda husûle gelen bir takım gaz 
kâbil-i iş‘âl bir cisme temas edince mûcib-i helâk alevler husûlü fennen 
muktazî ve her ne kadar orada görülen alevin dahi amele yedinde bulunan 
bir mum ziyâsından tahsîl ettiği tabii ise de bu mağarada evvelce açılmış 
olan menfezler o mühlik gazların şiddetle terâkümüne mâni olmuş oldu-
ğundan vefat edenlerin vücutlarında yanık nişanları görülemeyip inkıtâ-ı 
teneffüsten vefât ettikleri anlaşılmıştır. Su mecrâsı olan mezkûr mağara 
üzerinde evvelce açılmış olan bacalar arasında iki menfez daha açılacak 
olursa ma‘âzallhü teâlâ bu gibi tehlikenin tekerrürüne mahal kalmayacağı 
mezkûr raporda gösterilmesine mebnî derhal mezkûr menfezlerin küşâdı 
için vilâyetten dâire-i âidesine emir verilmiş ve ol vechile îcâbı icrâ kılın-
mıştır. Tamirâtın rehîn-i hitâm olmasına mebnî 16 Cemaziyelevvel 1313 
ve 23 Teşrîn-i Evvel [1]311 Pazartesi günü mecrâya su isâle edilmiştir. Bu 
mecrânın ibtidâsından şehir içindeki makseme olan bu‘d ve mesâfesi yir-
mi beş kilometre idüği ve derûnuna girmekte olan suların kısm-ı küllîsi 
Taşlı, Müsellim ve Pravadi karyeleri hudûdundan nebe‘ân ederek sekiz 
kilometre mesâfeden sonra Hızırağa karyesi karşısında yekdiğeriyle bir-
leştiklerinden alçaklara kemerler ve yükseklere tüneller yapılarak içinde 
bir insan rahat gezebilecek kadar geniş mecrâ ile şehre cereyân ettirilmiş 
ve bu mecrânın üçer beşer yüz metre cevânibinde bulunan kaynak suları 
künklerle asıl mecrâya ilâve olunmuş olduğu halde mürûr-ı dühûr ile bun-
ların ekserisi bozulup sular kesilmiş olduğundan bu defa bazıları tamir 
ve bazıları yeniden demir borular ferşiyle tecdîd edilip suların tezyîdine 
ihtimâm olunmuştur. Tamirât-ı vâkıa iki yüz seksen yedi bin yüz kuruşa 
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keşf edilip bunun üzerine selâtîn-i izam hazerâtı müberrât-ı âliyesiyle sâir 
evkâf-ı şerîfe ve devâir-i emîriyye ve hamâmlarla emâkin-i husûsiyyeden 
belediyece beher çuvaldız su için yetmişer kuruş ücret-i tamiriye ahz 
olunmuş ve bu sırada suları kesilmiş olan Vâvlı Câmii karşısında Kazasker 
Davud Efendi ve Kazzâz Sâlih Mahallesinde Gülâbî Mehmed Efendi ve 
Evliyâ Kâsımpaşa Câmi-i Şerîfi kurbunda Kara Mustafa Paşa ve Köprü 
başında Hacı Hüseyin ve Mihal Köprüsü başında Dağdeviren Süleymân 
Ağa ve Şeyh Şücâuddîn’de Sultân Süleyman Hân ve Manyas’da Tekneci 
Hacı İbrâhîm Ağa ve Keçeciler Kapısında Hacı Burnaz Câmii ittisâlinde 
Hacı Ahmed ve İstanbul yolunda Ayşe Kadın çeşmeleriyle Yelli Bergos’da 
Kaplan Baba pîşgâhındaki çeşme ve Sarıcapaşa’da Odalar Çeşmesi tamir 
olunarak suları akıtılmıştır. 

Kule Kapısında Harîk 

24 Receb 1313 ve 29 Kânûn-ı Evvel [1]311 Cuma günü saat dokuz 
râddelerinde Kulekapısı Fırını sokağında Meyhâneci Vasilaki’nin müste’ci-
ren mukîm olduğu meyhânenin fevkânîsindeki dişçi ameliyâthânesinden 
ateş zuhûr ederek ameliyâthâne ile altındaki meyhânenin ve ittisâlinde vâki 
diğer meyhâne ile bunun üst katında diğer bir dişçi dükkânının muhterik 
olmasıyla ve bunlara mülâsık bir kunduracı dükkânının kâmilen ve diğer 
iki dükkân ile Bulgar cemâati reis-i rûhânîsine mahsus hânenin ahır cihe-
tinin kısmen hedmiyle bastırılmıştır. 

[s.406] Kış Kar 

Havalar mutedil bir halde iken 20 Receb 1313 ve 25 Kânûn-ı Ev-
vel [1]311 Pazartesi gününden beri kesb-i şiddet ederek mîzânü’l-harâre 
tahte’s-sıfır on dereceye kadar düşmüş Edirne ile mülhakâtına bir hayli 
kar yağmıştır. Dedeağaç şimendüfer hattının bazı cihetleri karla kapanmış 
olduğundan hatt üzerinde katarlar işleyememekte olduğu gibi Dersaâdet 
hattının dahi bazı aksâmı karla mesdûd olduğundan Kânûn-ı Evvelin 
yirmi altıncı Salı günü Edirne’den hareket eden altmış bir numaralı ka-
tar Muradlı ve Dersaâdet’ten hareket eden altmış iki numaralı katar dahi 
Çekrezköyü istasyonunda tevakkufa mecbûr olmuş ve Edirne’den tertîb 
olunan Direk treni Viyana’ya doğru hareket eylemiş ise de şu mânia  Cuma 
günü akşamına kadar devam edip şu iki üç gün zarfında Avupa’dan ve 
Edirne’den giderek Ço[r]lu’da terâküm eden İstanbul yolcuları Edirne’ye 
avdete mecbur olmuşlardır. Cumartesi gününden sonra açılıp trenler hare-
kete başlamışlar idiyse de yevm-i mezkûrda esmeye başlayan şiddetli bir fır-
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tına ile düşmeye başlayan kar Çerkezköy, Sinekli, Hadımköy’ü civârlarında 
şimendüfer katarlarının hareketine mâni olacak bir kesret peydâ etmiş 
olduğundan Çarşamba gecesine kadar Dersaâdet ile Edirne’den hareket 
eden katarların mahâll-i mezkûreden mürûrları mümkün olmamış ve Fe-
recik istasyonuyla Kuleli Bergos arasındaki şimendüfer hattı da kar altın-
da kaldığından Dedeağaç hattı üzerinde dahi trenlerin harekâtı bir tatil-i 
zarûrîye dûçâr olmuştur. Pazartesi günü Kırkkilise cihetinde rû-nümâ olan 
tagayyürât-ı havâiye o rütbede iştidâd etmiş etrafta nüzûl eden karlar o 
kadar terâküm eylemiştir ki mülhakât yolları kapanıp posta işletilememiş 
ve bazı kazalar telgraf hatları muhtell olmakla oralardan haber alınama-
mıştır. Vize’de şiddet-i bürûdet ve kesret-i berfden birkaç günler ahalî taşra 
çıkamayıp bir hayli hânelerin kapılarını kar yığıntıları kapamış olmakla 
marifet-i hükûmetle açtırılarak fukarâya ekmek, kömür tevzî‘ edilmiştir. 
Malkara’da kesretle nüzûl eden kar İslâm ve Hristiyan mahallâtından yir-
mi kadar hâneyi bastırmış olduğundan içlerinde bulunan nüfûsu hârice 
çıkarmak üzere adamlar tayin ve çârpâ ve küreklerle amele sevk olunarak 
mahsur kalmış olan ahâlî sâlimen çıkarıldığı ve nüfûsça telefât olmayıp her 
taraf kar ile mesdûd olduğu cihetle köylerden kasabaya kimse gelemediği 
gibi çarşı dahi kâmilen kapalı bulunduğu halde 5 Kanûn-ı Sânî [1]311’de 
şiddetli bora ile evvelkinin dört misli kadar nüzûl eden kar kasabanın üçte 
bir kısmını kâmilen bastırmış olduğundan iki üç metre irtifâındaki kar al-
tında kalan hâneler halkının istihlâsına çalışılmış ve bu kar Tekfurdağı’nda 
da aynı sûretle devam etmiştir. 

Bulgaristan Prensi Ferdinand’ın Dersaâdet’e Müteveccihen Edirne 
Demiryolu Mevkifinden Mürûru 

Hâk-i pây-i şevket-ihtivâ-yı hazret-i padişâhîye arz-ı teşekkürât etmek 
üzere 11 Şevval 1313 ve 14 Mart [1]312 Perşembe günü Edirne demiryolu 
mevkifinden mürûru mukarrer olan Bulgaristan Prensi ve Şarkî Rume-
li vâlîsi Prens Ferdinand’ı istikbâl etmek üzere Halep vâlî-i sâbıkı Zihni 
Paşa ve yâverân-ı hazret-i şehriyârîden Ferîk Ahmed Ali Paşa ve Binbaşı 
Rıza ve Demir ve Kolağası Mehmed Ali Beylerle maiyyetleri ve Bulgaristan 
Kapıkethudâsı Dimitrof Efendi mahsus tren ile gece saat dört buçukta 
Edirne demiryolu mevkifine gelmişler idi. Prens Ferdinand maiyyetleriyle 
beraber sabah saat biri geçerek mevkif-i mezkûra muvâsalat etmeleriyle 
zikr olunan müstakbilîn ile Edirne vâlî vekili Ferîk Arif Paşa ve Topçu 
fırkası kumandanı Ferîk Şükrü Paşa ve bir tabur asâkir-i pâdişâhî ile bir 
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bando mûsika ve polis ve jandarma efrâdı ve belediye reîsi taraflarından 
sûret-i resmiyede istikbâl edilmişlerdir. Prens Ferdinand trenden nüzûl 
etmesiyle beraber evvel be-evvel saf-beste-i selâm-ı ihtirâm olan asâkir-i 
[s.407] şâhâneyi yegân yegân ziyâret edip badehü müstakbilîn ile mevkifde 
tehiyye edilmiş odada on dakika kadar mülâkât ettikten sonra maiyyetleri 
ve Dersaâdet’ten gelen müstakbilîn ile birlikte Dersaâdet’e müteveccihen 
azîmet etmişlerdir. 

Islâhât Lâyihası 

Rumeli kıtasında kâin vilâyât-ı şâhâne idâre-i mülkiye ve adliye ve 
mâliyelerinin bir kat daha temini ve inzibât-ı dâhilînin takviyesi ile 
izdiyâdı saâdet-i hâl-i ahalîye delâlet edecek usûl ve tedâbîri câmi olmak 
üzere meclis-i mahsûs-ı vükelâ kararıyla tanzîm olunup icrâ-yı ahkâmına 
irâde-i seniyye-i hazret-i pâdişâhî şeref-sudûr buyrulmuş ve ilan olunmuş 
olan ıslâhât lâyihasıdır ki zîrde aynen derc ü tenmîk edildi. 

Tensîkât 

Edirne vilâyetinin teşkîlâtı Rumeli Vilâyât-ı Şâhânesi’nin teşkîlât-ı 
hâzıra-i mülkiyesine tevfîk olunacak ve vilâyet-i mezkûre ile Selanik ve 
Manastır ve Kosova vilâyetleri meclis-i idâreleri azâ-yı müntehabesinin 
adedi müslim ve gayr-ı müslim altıya iblâğ olunarak bunların nısfı milel-i 
muhtelife-i gayr-ı müslimeden olacağı gibi ahalî-i gayr-ı müslimesi muh-
telit olan livâlar mecâlis-i idâresinde bulunacak iki azâ-yı gayr-i müsli-
me dahi livâca ekseriyeti hâiz sınıftan münâvebeten intihab olunacaktır. 
Rumeli vilâyât-ı şâhânesi vâlîliklerinin birer muâvini ve her iki vilâyetin 
umûr-ı mülkiye ve adliye ve mâliyesine mahsûs bir teftîş heyeti buluna-
caktır. 

Teftîşât 

Mülkiye ve adliye ve mâliye müfettiş-i dâimîlerinin memuriyetleri üç 
sene müddet imtidâd edecek ve işbu müddetin hitâmında bunların diğer 
vilâyet müfettişleriyle becâyişleri icrâ olunacaktır. Mülkiye müfettişlerinin 
vazîfe-i esâsiyesi memurîn-i mülkiyeden vezâif-i mürettebesini sû-i isti‘mâl 
edenlerin ve kavânîn ve nizâmât-ı mer‘iyeye muhâlif hareket veya onla-
rın icraatında tekâsül ve rehâvet eyleyenlerin tahkîk-i ahvâl ve harekâtı 
ile idârenin temin-i hüsn-i cereyânı maddesinden ibâret olduğu gibi ad-
liye müfettişleri kânûnen muayyen olan vazifeleri cümlesinden bulundu-
ğu üzre mahâkimin intizâmı ve deâvî-i hukûkiyenin teshîl-i cereyânı ve 
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hapishânelerin teftişi ile tanzîm-i ahvâli hususlarına bakacaklar ve mâliye 
müfettişleri dahi tekâlîf-i umûmiye cibâyet ve istimâlâtının tahkîk ve 
tedkîki ve bu bâbda taaddiyât ve i‘tisâfât vukûunun men‘i ve o gibi ahvâlin 
zuhûru takdîrinde müsebbiblerinin zâhire ihrâcıyla cihet-i kânûniyeye tes-
limi vazifeleriyle mükellef bulunacaklardır. Heyât-i mezkûreden mülkiye 
ve mâliye müfettişlerinin vezâifi talimat-ı mahsûsa ile tayin kılınacaktır.

Umûr-ı Adliye ve Mezhebiye 

Usûl-i muhâkemât-ı hukûkiye ve cezâiye kânûnlarında deâvînin 
rü’yet ve hükmünü te’hîre medâr olabilen kavâid ve muâmelâtın adliye ve 
ıslâhât komisyon-ı mahsûsunda bi’l-müzâkere bir sûret-i teshîliyeye rabt 
ve tahvîli esbâbı istihsâl olunacaktır. Müceddeden inşâsı istid‘â olunan 
kiliseler için kazâlarca ale’l-usûl icrâsı lâzım gelen tahkîkat ve tedkîkat 
iki aydan ve liva ve vilâyetlerce ikmâl-i muâmelâtı dahi bir aydan ziyâde 
imtidâd etmemek üzere meclis-i idâre mecbur tutulmak ve bunların Der-
saadetçe muâmelât-ı lâzimesinin ikmâliyle bi’l-istîzân irâde-i seniyye-i 
hazret-i şehinşâhî şeref-sudûr buyrulduğu halde ferman-ı âlîlerinin i‘tâsı 
tesrî‘ kılınmak mukarrerdir. Bu sûretle bâ-fermân-ı âlî ruhsat-ı seniy-
ye üzerine inşâ edilmiş bulunan kiliselerin tamiri için istid‘â vukûunda 
bir hafta müddet zarfında idâre-i mahalliyece tanzîm edilecek mazbata 
mûcibince vülât tarafından ruhsat-ı lâzime i‘tâ kılınacağı gibi muhterik 
ve münhedim olan bir kilisenin müceddeden hâl-i sâbıkı üzre te’sis ve 
inşâsı lâzım geldikde Adliye ve Mezâhib Nezâret-i celîlesince muâmele-i 
lâzimesi bi’l-îfâ müteallik buyrulacak irâde-i seniyye-i cenâb-ı pâdişahî 
mûcibince fermân-ı âlîsi i‘tâ kılınacaktır. 

Umûr-ı Zâbıta 

[s.408] Rumeli vilâyâtı jandarma alaylarına efrâd-ı müslimenin yüzde 
onu derecesinde sunûf-ı gayr-ı müslimeden dahi efrâd alınacaktır. 

Umûr-ı Nâifa ve Maârif 

Ale’l-umûm köy mekteblerinin ıslâh-ı idâreleri ve lüzûmu görülen ma-
hallerde mekâtib-i ibtidâiye ve Maârif Nezâretince kararlaşacak mekâtib-i 
sâire küşâdı ile tamim ve terakkî-i maârife müteallik tedâbîr mevki‘-i icrâya 
vaz olunacaktır. 

Evvelce şeref-sünûh ve sudûr buyrulan irâde-i seniyye-i cenâb-ı 
şehinşahî mûcibince hristiyan mekâtib-i rüşdiyesine tayin olunan lisan-ı 
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Osmânî muallimleri maâşâtı Maârif vâridât-ı mahsûsasından i‘tâ oluna-
caktır. 

Vilâyetler yollarının ve köprülerin imar ve tesîsi amele-i mükellefe 
usûlüne tevfîkan icra edilecek ve bedenen hizmet etmek veya bedel-i nakdî 
vermek husûsunda ahalî kema-kân muhtar bırakılacaktır. 

Her vilâyetin meclis-i idâresi ile nâfia komisyonu beyninde beher sene 
ittihaz ve ticâret ve nâfia nezâret-i celîlesi tarafından tedkîk ve tasdîk kılı-
nacak karar üzerine turuk ve maâbir ameliyâtı tecdîd ve taksim ve bu sırada 
nevâhî yollarının esbâb-ı imâriyesi temin olunacaktır. Ticâret ve sanâyi 
ve ziraat odalarının ber-mûceb-i nizam her vilâyette tamîm-i teşkîlatıyla 
usûl-i zirâat için Ziraat Bankası sermayesinden müretteb tahsîsatın beher 
sene hüsn-i tevzî‘ine itinâ olunacaktır. 

Tekâlîf 

A‘şâr bedelâtının teslîsen hadd-i mutavassıtı bulunarak arazi vergisi 
üzerine hisse-i maarif ve nâfia ile beraber bi’t-taksîm sene be-sene nakden 
istihsâl olunmak üzere işbu bin üç yüz on iki sene-i mâliyesinden itibaren 
Rumeli vilâyât-ı şâhânesinin her birine merbût kazaların birinde tecrübeten 
o usûlün tatbîkâtına ibtidâr olunacaktır. 

Hîn-i tahrîrde fâhiş kıymet takdir olunmuş olan kurâ emlak ve 
arâzîsinin ta‘dîl-i kıymetleri hakkında ashabı tarafından vâki olacak istid‘â 
üzerine tahmînâtın usûlen ve bu bâbda mükerreren şeref-müteallik buyru-
lan irâdât-ı seniyye-i hazret-i pâdişahî ahkâm-ı celîlesine tevfîkan bi’l-hesâb 
bî-kudret olanların zimemâtı mukassatan tahsîl kılınacaktır. 

Sanat ve ticaretle meşgul olmayan zürrâ‘dan çiftçilik nâmına temettu 
vergisi alınmayacaktır. 

Bedelât-ı askeriye tahsîlâtınca ağniyâ ve zuafâ hisselerinin âdilâne 
tefrîki için ba‘d-ezîn her cemaate isabet eden bedelât-ı askeriyenin 
tevzî‘inde efrâd-ı mükellefînin emlâk ve akâr ve temettu ve a‘şâr ve ağnâm 
vergilerinin miktarlarıyla mütenâsiben taksîmine itina olunacak ve beher 
sene tevzî‘ zamanında mal kalemlerinden milel-i muhtelife cemaat meclis-
leri nezdine birer memur gönderilerek tevzî‘ defterlerinin kâide-i mukar-
rereye tevfîkan tanzîmi teshîl ve kayıtlarıyla tatbik ettirildikten ve zeylleri 
mecâlis-i mezkûre a‘zâsına mühürlettirildikten sonra hükûmet marifetiyle 
tahsîlâta mübâderet kılınacaktır. 
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Tedâbîr-i İnzibâtiye 

Bir karyenin hudûdu dâhilinde hâne ve samanlık ve mahsûlat yığın-
larını amden ihrâk edenlerin zâhire ihrâcıyla hükümete teslimine veyahut 
îkâ‘ olunan hasârın tazmînine ol karye ahâlîsi mecbur tutulacaktır. Fî 9 
Zilkade 1313 ve fî 10 Nisan sene [1]312.

Bezistanın Tamiri 

Cennet-mekân Çelebi Sultân Mehmed Hân hazretlerinin Eski Câmi-i 
Şerîfe vakf olmak üzere ihyâ-gerdeleri olan bezistânın sinîn-i vefîreden 
beri tamir görmemiş olduğu cihetle tehlikeli sûrette harab olmasına mebnî 
elli sekiz bin altı yüz altmış iki buçuk kuruş ile icrâ-yı tamiri husûsuna 
sebk eden arz ve iş‘âr üzerine irâde-i seniyye-i hazret-i pâdişâhî şeref-sudûr 
buyrulmakla sıvadan ve pencere ağızlarının tuğla ile tesviyesinden ibaret 
olan tamirine 1312 senesi Nisanı [s.409] evâhirinde mübâşeret edilmiş 
ve derûnundaki dolaplar dahi bir tarz-ı nevînde pek mükemmel olarak 
tecdîd ve tamir edilmiştir. 

Hilkat-i Garîbe 

1313 Zilhicce ve [1]312 Mayıs evâsıtında Edirne Gurabâ hastahânesine 
getirilen dört günlük bir Rum çocuğunun hilkat-i tabîiyeden olan 
mak‘adının kapalı olması hayatının devamına mâni bulunduğu etıbbâ-yı 
belediye tarafından lede’l-muâyene anlaşıldığından ebeveyninin rızasıyla 
merkûm hakkında icrâ kılınan ameliyât netice-bahş-ı muvaffakiyet olmuş-
tur. Şöyle ki çocuğun belediye etıbbâsından Hasîb ve Cemal efendiler ta-
rafından icrâ kılınan muâyenesinde hîn-i tevellüdünde hilkat-i tabiiyeden 
olarak def ‘-i hâcete hâdim şerç nâm makadının sakbesi kapalı olduğu gö-
rüldüğünden ve dört günden beri def ‘-i hacet kâbil olmadığından dolayı 
hayatının tehlikede olduğu anlaşılarak derhal mûmâ-ileyhimâ tarafından 
ameliyat-ı lâzime bi’l-icrâ tegavvuta hizmet eden sakbenin bi-lutfihî teâlâ 
küşâd edilerek hayatı tehlikeden kurtarılmıştır. 

Hamîdî Mektebi 

Başvekîl-i esbak Kadri Paşa merhûmun Edirne vâlîlikleri esnâda 1299 
sene-i hicriyesinde şâkirdânı bî-kes ve bî-vâye muhâcirîn etfâlinden mürek-
keb olmak üzere nâm-ı nâmî-i hazret-i pâdişahîye mensûb “Çukurçayır” 
nâm mevki müntehâsında ve Mamakovası pîşgâhındaki sırtta bir ziraat ve 
Hâce İvaz Mahallesinde Horoslu Caddesinde kadîmen Şeceriye Medresesi 
ve ahîren Birinci Rüşdiye Mektebi olan mahalde bir sanâyi mektebi tesis 
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ve teşkîl edilmiş ki bu mektebte ulûm-ı ibtidâiye tedrîs olunmakla bera-
ber marangozluk, terzilik, kunduracılık, mücellitlik, dokuyuculuk yani 
cüllâhlık, nessâclık gibi sanatlar ve ayrıca teşkil edilmiş olan şubesinde de 
fenn-i ziraatin nazariyyat ve ameliyyatı husûsunda haylice âsâr-ı terakkî gö-
rülmekte bulunduğu halde müşârun-ileyhin bin üç yüz tarihinde vefatını 
müteâkib halefi olan Erzincanî Hacı İzzet Paşa’nın devam eden on sene 
memuriyeti zarfında nazar-ı ehemmiyyetten ıskât edilmiş olduğundan son 
dereceye kadar tedennî etmiş idi. Müşârun-ileyhin dahi vefâtını müteâkib 
Edirne’ye vâlî olan başvekîl-i esbak Abdurrahman Nûreddin Paşa bu ciheti 
nazar-ı dikkate alarak masârıfât-ı dâimesine karşılık olmak üzere vilâyet 
devâir-i belediyesinden şehrî yüz lira hesabıyla senevî yüz yirmi bin ku-
ruşun tahsîsi ve i‘tâsı hakkında irâde-i seniyye şeref-sâdır olduğu cihetle 
meblağ-ı mezbûr ve zâten mektebe ait olan matbaa-i vilâyet vâridâtı fazla-
sı karşılık tutularak eski ve basit olan binâsının hedmiyle evvelce tanzîm 
edilmiş olan resm ü keşfi mûcibince 13 Şevvâl 1312 ve 27 Mart [1]311 
Pazartesi günü saat beş buçuk râddelerinde esâsı vaz olunmuş ve sekiz bin 
dört yüz lira masârıf-ı inşâiye ile hitâm bularak cülûs-ı hümâyûn-ı hazret-i 
padişâhî yevm-i mes‘ûdu olan 22 Rebîulevvel 1314 ve 19 Ağustos [1]312 
Pazartesi günü resm-i küşâdı icrâ kılınmış ve masârıf-ı mütenevvia-i 
sâiresinin inzimâmıyla sarfiyyâtın kâffesi bir milyon üç yüz üç bin yedi 
yüz otuz beş kuruş on dört paraya bâliğ olmuştur. Eğerçi binânın ekme-
liyyetine söz yok ise de mevkii intihâb edilememiştir. İşbu mektebin bed’i 
Ravzatü’l-Mekâtib’de birinci cildin (103) sahîfesindedir. 

Sultân Bâyezîd İmâreti Fırınında Harîk 

30 Cemâziyelâhir 1314 ve 23 Teşrîn-i Sanî [1]312 Cumartesi günü 
saat altı râddelerinde Cennetmekân Sultân Bâyezîd Hân-ı Sanî hazretle-
rinin bina ve ihyâ-gerdeleri olan câmi-i şerîfin havlusunda vâki imâret-i 
âmireleri fırınlarından kazâen ateş zuhûr ederek muhterik olmuş ve 
zarar-ı vâki on bin kuruşu mütecâviz tahmin edilmiştir. 

 Tuğyan-ı Enhar 

19 Şaban 1314 ve 10 Kânûn-ı Sânî [1]312 Cuma günü Edirne’de kar 
yağmaya başlayıp akşama kadar [s.410] devam etmiş ve akşamdan sonra 
hava birden bire tebeddül ederek şiddetle yağmur yağmaya başlamakla 
Cumartesi günü saat onda Arda Nehri tuğyân edip Kırkkavak bahçeli-
ğini Debbâğhâne caddesini istîla etmiş olduğu gibi gece saat yarımdan 
sonra Meriç Nehrinin dahi tuğyân etmesi hasebiyle su demiryol mevki-
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fine giden şosenin vasatında vâki tulumbanın alt tarafındaki seddin bir 
hayli mahallerinden tecâvüz etmiştir. O gece Dedeağaç treniyle yolcular 
kılavuz ile yoldan geçerek Edirne’ye gelebilmiş ise de İstanbul treninin 
getirdiği yolcular mevkifde kalmaya mecbur olmuş ve ertesi Pazar günü 
tertib olunan kayıklarla postalar ve yolcular geçirilmiştir. 

Tuğyân-ı Tûfân-Nişân-ı Enhâr-ı Edirne

1314 Zilhiccesinin evâsıtında ve [1]313 Mayısı evâilinde bilâ-fâsıla 
sürekli ve şiddetli olarak Edirne’ye ve havâlîsine nüzûl etmeye başlayan 
yağmurlardan Tunca, Arda, Meriç nehirleri tuğyâna başlayıp Edirne’nin 
enhâr-ı mezkûreye kurbiyyeti olan bazı mahallâtını sular istîlâ eylemiştir. 
Zilhiccenin yirmi altıncı ve Mayısın on altıncı Cuma günü nüzûl eden 
bârândan on yedinci Cumartesi gecesi sular Yıldırım ve Yeni İmâret semt-
lerine gidilecek tarîk üzerinde vâki Yalnızgöz ve Mihal köprülerinin üze-
rinden aşmaya başlaması üzerine mürûr u ubûr munkatı‘ olup ahâlî mezkûr 
kö[prü]lerin bazı tarafından araba ve bazı cihetinden kayıklar ile geçmeye 
mecbur oldukları gibi Karaağaç karyesiyle Yeniköprü arasında vâki de-
miryolu mevkifi şosesinin dahi üzerinde bir metreden ziyâde su olmasına 
mebnî mürâselât ve münâkalât bi’ttabi kayık ve sal ve çarnıklar vâsıtasına 
münhasır kaldığından mârrîn ü âbirîn pek çok müşkilâta tesâdüf etmiştir. 
Bu mevsimde bu derece kesretle nüzûl-i bârân ve suların fevka’l-me’mûl 
kesb-i irtifâ‘ ederek tuğyânı iki yüz altmış bir tarîhinde gelip “Büyüksu” 
nâmıyla elsine-i nâsda yâd olunmakta olan seylâbdan beri görülmüş değildir. 
Enhâr-ı mezkûrenin kurb ü civârındaki çayırlarla mezrû‘ât ve mahsûlâtta 
hasârât-ı külliye vukûa gelmiştir. Nefs-i Edirne mahallâtının bazılarıyla su 
altında kalan civar kurânın hâne ve hân ve ahır ve samanlık vesâiresince pek 
çok tahrîbât vukû bulmuştur. Husûsuyla Edirne’den aşağı Adaiçi denmekle 
şöhret-şiâr ve arazisi en münbit ve mahsûldâr olan keryelerce de hasârât-ı 
azîme vukû bulmuş ve bunlardan Ahırköy, Bosnaköy, Eğneoğlu, Kiliseli, 
Umurbey, Şâhince, Sofular ile dört karye bütün bütün sular altında ve 
ahâlî ve hayvanât mahsûr bir halde kalmıştır. Zikr olunan Mayıs ayının 
yirmi yedinci gününden bed’ ile sular gereği gibi tenezzüle yüz tutmuş iken 
mâh-ı mezkûrun otuz birinci Cumartesi günü takrîben saat dörtten sonra 
bi-hikmetillâhi teâlâ poyraz cihetinden tereffu‘ eyleyen gayet kesîf ve siyah 
bulutlar salkım şeklinde uzanarak bir fırtınanın karîbü’z-zuhûr idüğini ilan 
etmesini müteâkib süreksiz ve fakat gayet şedîd bir fırtına zuhûr etmiş ve 
takrîben bir çeyrek sonra bardaktan dökülürcesine bir yağmur terâfuk eyle-
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miştir. Birer buçuk saat imtidâd eden mütevâlî dört sağanakta altı saat mik-
tarı yağan bu yağmurlar Cumartesi gecesi enhârın tekrar tuğyânını mûcib 
olmuş ve bârânın derece-i şiddeti anlaşılmalıdır ki Üçşerefeli Câmi-i şerîfi 
pîşgâhındaki cadde ve sokakları sel kapayıp yekdiğerine âmed-şüd birkaç 
saatler arabalar vâsıtasıyla icrâ olunmuştur. Haziranın birinci Pazar günü 
suyun başı Kirişhâne semtinde vâki Taşmekteb pîşgâhına gelerek ferdâsı 
günü mektebten kayıklarla suyun başı mektebin üst tarafında Solak Hacı 
Ali Ağa’nın Uzunkaldırım caddesindeki [s.411] çeşmesini birkaç hatve 
ileriye tecâvüz etmiş ve çeşmenin ittisâlinde vâki Hacı Arif Ağa sokağın-
da Hasan Fırını sokağından gelen su ile kavuşmaya az birşey kalmıştır. 
Birkaç gün evvel gelen suya nisbetle bu suyun irtifâı bir metreden ziyâde 
olup Kirişhâne’de Gülâbcılar caddesinden şiddetle cereyân ettiği sırada 
Câbî Hacı Mehmed Ağa ve Kara Ali sokaklarına kadar duhûl eylemiştir. 
Hacı Mercimek ve Şerbetdâr Hamza Bey ve Rakkâs Ali Bey ve Kavaklı 
Hacı Hallâc ve Hâce Bâlî mahallâtı tufandan nişâne idi. O sırada da bîçâre 
çocuğun biri müteveffâ Kantarcı Ali’nin Hacı Mercimek Mahallesinde-
ki münhedim hânesi havlusunda vâki armut ağacından meyve koparmak 
emeliyle suya girmiş vâ-esefâki meyve-i hayâtını sular içinde kaybetmiştir. 
Suyun başı Saraçhâne başı cihetinde dahi Mîrimîrân medresesine giden 
caddede vâki tulumbaya ve Beylerbeyi Kabristanı boyunca hamam cihetine 
uzanmış ve Beylerbeyi fırını sokağından gelen su dahi hamam külhanı-
na kadar tecâvüz edip Sinanpaşa yokuşuna geçit vermemiştir. Saraçhâne 
semtinin kışla ciheti kâmilen gözden nihân olmuş ve Mavridi bahçeliği 
denizler gibi mevc-engîz olarak Süpürgeciler’de vâki hânelerin saçakları-
na kadar çıkmış ve Ağaçpazarı caddesindeki istihkâm komisyonunun alt 
tarafındaki Ramazan Efendi dergâhının vâki olduğu Alacaçeşme sokağına 
varınca istîla eylemiştir. Tekkekapı cihetinde dahi Eski Telgrafhâne sular 
içinde kalıp pîşgâhında Murâdiye Küçükpazarına giden tarîkı kapayarak 
oradan âmed-şüd munkatı‘ olmuş ve Telgrafhâne karşısından Tekkeka-
pı Caddesine doğru mümtedd olan dükkânları kâmilen harap etmiştir. 
Ve Tepe mezarlığı zirvesinden Sarayiçi mesîresine atf-ı nazar olundukda 
mesîre-i mezkûrede vâki eşcâr-ı kebîre ve cesîmenin gövdeleri bütün bütün 
dört metre umkundaki sular içinde kalıp yalnız dalları görünmekte idi. 
Sular Saraçhâne ve Yalnızgöz ve Mihal köprülerinin üzerlerinden aşmış ve 
Saraçhâne Köprüsünün Kışla-i Hümâyûn cihetinde Fil Hamamı arsasına 
mebnî Karakolhâneyi su istîla etmekle tahliye edilip Kışla-i Hümâyûn ile 
şehir miyânındaki muvârede Saraçhâne Köprüsü üzerinden kayık ve ara-
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balar vesâtatıyla icrâ edilmiştir. Sırık Meydanından bed’ ile Yeni İmâret ve 
Yıldırım cihetlerinin kısm-ı a‘zamı ve Orta İmâret kâmilen sular içinde 
kalmış ve Köprübaşı cihetinden Zindanaltındaki Tuzhâne’ye takarrüb et-
miştir. Ve Kanatlıköprü cihetinden dahi muattal Kasımpaşa hamamının 
duvarlarına dayanmıştır. Demiryol mevkifi şosesi mecrâ-yı tabii hâlini al-
dığından müvâredât sallar vâsıtasıyla icrâ edilmiştir. (İntehâ) 

Karaağaç karyesinin dahi bazı mahallerini su istîlâ etmiş ve icab eden 
hâneler tahliye edilmiştir. Bülbül Adasında vâki altı bâb böcekliği su istîlâ 
etmekle derûnunda ikâmet etmekte bulunan kesânın hayatı tehlikede bu-
lunduğundan mahsûsan kayıklar i‘zâm kılınarak eşhâs-ı merkûme Edir-
ne’deki hânelerine nakl edilmiştir. Kırkkavak bahçeliğinde vâki Sarrâc 
Mehmed Efendi’nin böcekliği bu sırada bağteten göçmesiyle derûnunda 
bulunan Kum Mahalleli Pasban Mihal zevcesi ( ) Ceyne ve mahdûmu 
Hristo ile Vasiliko ve ( ) Marifo nâm kızların enkâz altında kalarak vâki 
olan feryâdlarını Orta İmâretli Kayıkçı Ahmed istimâ ve ihbâr etmesi üze-
rine derhal birinci mevki Polis Komiseri İbrahim Muhtar Efendi İmârete 
azîmetle oradan Kayıkçı esnâfından Tevfîk Çavuş ve Emin Hüseyin ve 
Çakır İbrâhîm ile Helvacı İbrâhîm ve Hüseyin ve Bekir nâm kimesneleri 
gönderip mezbûreler sâlimen tahlîs edilerek hânelerine götürülmüştür. 
Tuğyan-ı miyâhdan dolayı Ada içinde mahsur kalan kurâ ahalîsinin tahlîsi 
ve ihtiyaçlarının tehvîni zımnında jandarma muvakkat kumandanı Mirlivâ 
Muhlis [s.412] Paşa Ahır ve Bosna karyelerine sal ile azîmet ve avdet etmiş-
tir. Ada nâhiyesinde ve etrâf-ı mahallâtta muhtac olanlara mahsus memur-
lar i‘zâm olanarak sallar vâsıtasıyla dâire-i belediyeden ekmek vesâire tevzî‘ 
ettirilmiştir. Kurâdan yirmi bine karîb hayvânât sallar vâsıtasıyla mürtefi‘ 
olan civâr kurâya nakl olunmuştur. Haziranın ikinci Pazartesi günü akşa-
mından itibaren hava açıldığından sular tenezzüle yüz tutmuştur. Kışla-i 
Hümâyûnlar tarîkinin mesdûd kaldığı bir iki gün zarfında efrâd-ı asâkir-i 
şâhânenin me’kûlât ve levâzımât-ı sâiresi sallar vâsıtasıyla irsâl kılınmıştır. 
Mâh-ı mezkûrun dördüncü Çarşamba günü Saraçhâne köprüsü üzerinden 
sular çekilmiş ve yalnız köprüye muttasıl olan şosenin üzerinde cüz’î su 
kalmış ise de o da çekilmek üzere olup oradaki küçük ahşap köprü bozul-
muş olduğundan derhal tamir edilmiştir. Bosna karyesinin kırk hânesini 
kâmilen su götürmüş ve bâkî kalan hânelerden nısfı olduğu yerde yıkılıp 
çökmüş ve nısf-ı diğeri kâmilen zedelendiği gibi kayıklarının sakatlanma-
sı hasebiyle suya düşen zükûr ve inâs nüfûstan yirmi üçü telef olmuş ve 
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naaşları bulunamayıp su götürmüştür. Ahır karyesi üç yüz elli hânede bin 
iki yüz nüfus olup bu hânelerin nısfı olduğu yerde çökmüş ve nısf-ı diğeri 
oturulmaz derecede zedelenmiştir. Mezkûr karyede nüfûsça zâyiat olmayıp 
ancak civarında ufacık tepeler müstesnâ olmak üzere karyeler kâmilen su 
içinde bulunduğundan ve ekmeğe ihtiyacı pek şedîd olduğundan Hazira-
nın dördüncü Çarşamba günü beşer yüz ve Eğneoğlu ve Kiliseli ve Şahince 
ve Umurbey karyelerine dahi iki bin kıyyeye karîb ekmek gönderilmiş ve 
su çekilmek üzere olduğundan kâmilen çekilinceye kadar daha birkaç gün 
muntazaman ekmek gönderilmesi cânib-i hükümetten iktizâ edenlere emr 
olunmuştur. 

Tuğyân-ı Enhâr Esnâsında Âdî Gaz Lambasıyla    
Telgraf Muhâberesi İcrâsı 

Bir aydan beri devam eden sürekli yağmurlardan Arda, Meriç, Tunca 
nehirleri tuğyan etmekle Edirne’de vâki Mihal ve Yeni İmâret köprüle-
ri muvâredâtı munkatı‘ olup oradaki mahallât ahâlîsinin mürûr u ubûru 
bilhâssa Kışla-i Hümâyûnlar caddesinde vâki Sarâçhâne köprüsüne mün-
hasır kalmıştı. Meriç ile Arda nehri daha ziyâde tezâyüd ederek Tunca 
nehri mecrâsının önünü kaplamış ve müteâkiben Tunca nehri dahi şid-
detle tuğyân ederek köprüleri sedd eylemiş olduğundan bu sebeble Kışla-i 
Hümayûnlar muvâredâtı da munkatı‘ olarak asâkir-i şâhânenin yevmiye 
i‘tâsı lâzım gelen nan-ı azîz ve sâiresinin arabalarla nakli mümkün olamayıp 
balıkçı kayıklarıyla nakl olunmuştur. O sırada yolun mesdûdiyyetinden 
kışlaya gidemeyip derûn-ı şehirde kalan askerî telgraf bölük zâbitânından 
yüzbaşı vekili mülâzim-i evvel Edirneli Nûri Efendi yanında âlât-ı telgra-
fiyeden bir şey olmadığı ve kışla ile muhâbere edeceğine dâir tarafeynce 
bir gûne muhâvere vukû bulmadığı halde belki kışladaki arkadaşlarımı 
bulur istifsâr-ı ahvâl ederim ümîdiyle 1313 senesi Haziranının üçüncü 
Salı gecesi saat iki râddelerinde hânesinden bir adet (gaz lambası) Tekke-
kapı civârında vâki Tepemezarlığına vardığında âdî gaz lambasını yakıp 
telgraf hurûfâtıyla yazıldığı gibi (kaf ) ve (şın) harfiyle muttasıl Piyâde 
Kışlasını çağırmakta bulunduğu ve kışlada ârâmsâz-ı basâlet olan telgraf 
bölüğü efrâdından her nasılsa tesâdüf kabîlinden görülerek onlar da gece 
muhâberesine ait edevâttan Hilyosta âletini tanzîm edip bulunduğu Tepe 
Mazırlığına istikâmet olarak iki buçukta bed’-i muhâbere ile tarafeyn isim 
alıp vererek kışladan Sâlih ismi alındığı ve muahharan bölüğün [s.413] 
hâl ü ahvâli ve tayinâtlarının gelip gelmediği suâl olunarak geldi mem-
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nun olduk herşeyimiz mükemmeldir cevabı alındığı ve müteâkiben nö-
betçi zâbitleri sual edilip mülâzim-i evvel diğer Nuri Efendi ile mülâzim-i 
sanî Mehmed Efendi’nin mevcut olduklarını ihbâr eyledikleri ve böyle 
bilâ-edevât muhâbere cereyânına dâir miyânelerinde bir gûne müşâvere 
olmadığı halde mûmâ-ileyhin âdî bir gaz lambasıyla ân-ı vâhidde kışla ile 
muhâbereye muvaffak olması şâyân-ı takdîr ve teşekkürdür. 

Yapma Dişlerini Uyumakta İken Yutup Vefât Eden Bir Yahudi Karısı 

Edirne’de yahûdî milletinden Hanım oğlu  Bu-
hur veled-i Yodafarhı nâm kimesnenin zevcesi Buhura nam hâtûn uykuda 
iken muvakkat dişlerini yutup boğazında kalmış ve etıbbânın icrâ ettiği 
ameliyât fâide-bahş olamadığından müte’essiren vefât etmiştir. Bu vaka 
1313 senesi Ağustosunun evâsıtında vukû bulmuştur. 

Dumansız Osmanlı Barutu 

Yukarda (395) sahifede Makriköy cihetindeki baruthâne-i âmirede 
imâl olunduğu mezkûr olan Dumansız Osmanlı Barutu’nun 1315 Mu-
harremi evâsıtında ve [1]313 Haziranı evâilinde bir komisyon-ı mahsûs 
tarafından tercrübesi bi’l-icrâ mezkûr barutun imal ve ihzâr-ı ameliyâtının 
tedkîkinde netâyic-i memnuniyyet-bahşâya destres olunmuştur. Sâir mem-
leketlerde olduğu gibi dumansız barutu terkib eden eczâ-yı kimyeviye 
yalnız muhterii Ferîk Edirneli İzzet Paşa ile maiyyetlerinde çalışanlara 
malûmdur. İhtirâ olunan sâir dumansız barutların tertîb-i kimyevîsi her 
yerde gizli tutulmakta iken Ferîk İzzet Paşa bu nevi barutun imâli ile iştigâl 
edecek amelenin hayatını tehlikeye maruz etmeyecek bir terkîb-i mahsûs 
bulmuştur. Halbuki Almanya ve mahâll-i sâire baruthânelerinde duman-
sız barutların terkîbiyle gâyet muzırr ve amelenin hayatını tehlikeye ilkâ 
edecek bir madde ilkâ edilmektedir. İzzet Paşa’nın en mühim levâzım-ı 
harbiyeden olan dumansız barutun imâlinde şu muvaffakiyetleri elhakk 
fevkalâde sitâyişlere elyaktır. Bu makâle Sabah Gazetesinden me’hûzdür. 

Edirne Müşîriyyet Dâiresi 

Eskicâmi Caddesinde vâki Halîl Paşa hanıyla Gümrük hanı arsaları 
üzerine bâ-irâde-i seniyye inşâsı mukarrer olan müşîriyyet dâiresinin 19 
Safer 1315 ve 7 Temmuz [1]313 Pazartesi günü esâsı vaz olunmuştur. 
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Defterdâr Medresesi’nin Tamiri 

Kösec Balaban Mahallesinde Kanatlıköprü Sokağında vâki Defterdâr 
Câmii havlusunda müteveffâ Kalıpçı Hacı Rûşen Efendi mübâşeretiyle inşa 
edilmiş olan medresenin dokuz odasının sakfı münhedim olup kâbil-i süknâ 
olmayacak sûrette harab olduğundan ashâb-ı hayrât ve hamiyyetten cem 
edilen üç bin küsûr kuruş iâne ile kafes sûretiyle tamir edilerek 1313 senesi 
Saferinde tullâba teslim edilmiştir. 

Süleymâniye Câmi-i Şerîfinin Tamiri 

Ravzatü’l-Cevâmi’de zikr olunduğu vechile bânîsi Gâzî Süleymân 
Paşa’dır. 1294 sene-i hicriyesi Zilhiccesinde Rusyalının Edirne’yi istîlâsı 
ve badehü enhârın sıkça tuğyânı câmi-i mezkûrun kurbundaki hânelerle 
dekâkîn ve civârındaki Zen-i Fîrûz Mahallesi hânelerini hedm ve mahv 
ettiğinden yalnız kalarak haraba yüz tutmuş ve son cemaat mahallindeki 
kubbelerden ikisi dahi münhedim olmuş idi. Vakfı vâsi ise de şarkda kalmış 
ve elde edilen miktarı da mütevellîsi çürütmüş olduğundan imarından kat‘-ı 
ümîd edilmiş olduğu halde kurbunda bir cesîm dakîk fabrikası, bir gazhâne, 
bir selhhâne bazan da dükkân ve kahve gibi ebniye inşâ olunarak [s.414] 
şenlendiği cihetle sâye-i mamuriyyet-vâye-i Abdülhamid Hân Gâzî’de 
defterdâr-ı vilâyet Mehmed Efendi delâletiyle yüz bin kuruş râddesinde cem 
edilen bir iâne ile sûret-i mükemmelede emr-i tamiri bi’l-icrâ hâl-i harâbîden 
kurtarılmış ve 131553 senesi Şevvâlinin beşinci Cuma günü derûnunda edâ-
yı salâta mübâşeret verilmiştir.

Kurşunlu Fırın’da Harîk 

26 Cemâziyelâhir 1315 ve 10 Teşrîn-i Sânî [1]313 Pazartesi gecesi saat 
dokuz râddelerinde Kösec Balaban Mahallesinde Kanatlıköprü Sokağında 
bir numarada vâki fakir-i câmi‘u’l-hurûfun uhde-i tasarrufunda bulunan 
hânenin ahırından ateş zuhûr ederek mezkûr ahır ile ittisâlindeki uşak 
odası muhterik olmuştur. 

Eski Câmi-i Şerîfin Tamiri 

Cennetmekân Çelebi Sultân Mehmed Hân hazretlerinin bina ve 
ihyâ-gerdeleri olan câmi-i şerîf mürûr-ı zaman ile muhtâc-ı tamir oldu-
ğundan bir tarz-ı bihîn ü dil-nişîn üzre tamir olunarak 26 Şaban 1315 ve 

53 Orijinal metinde 1115 yazılıdır. Ancak 1315 olsa gerek.
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8 Kânûn-ı Sânî [1]313 Perşembe günü derûnunda edâ-yı salâta mübâşeret 
olunmuştur. 

Hareket-i Arz 

8 Ramazan 1315 ve 17 Kânûn-ı Sânî [1]313 Cumartesi günü saat on 
râddelerinde birkaç dakika fâsıla ile hafifçe iki ve on bir buçuk râddelerinde 
evvelkilerden şiddetlice bir defa Edirne’de hareket-i arz vukû bulmuş ise de 
lehü’l-hamd nüfus ve ebniyece bir gûnâ hasâr vukûa gelmemiş ve zelâzil-i 
vâkıa o gün aynı zamanlarda vilâyetin her tarafında vukû bulmuştur. Ve 
yine 15 Ramazan 1315 ve 24 Kânûn-ı Sânî [1]313 Cumartesi günü saat 
beş râddelerinde geçen haftakilerden daha şiddetli ve süreklice olmak üze-
re Edirne’de bir defa daha hareket-i arz vukû bulmuş ise de hamd olsun 
nüfus ve ebniyece hasâr vukûa gelmemiştir. Cenâb-ı hakk kâffe-i bilâd-ı 
İslâmiyeyi her türlü âfâttan masûn buyursun. Bu hareket-i arzın Balıkesir 
ile civârında pek şiddetli vukû bulduğu Evrâk-ı Havâdis’te görülmüştür. 

Tuğyan-ı Enhâr 

26 Rebîulevvel 1316 ve 2 Ağustos [1]314 Pazar gecesi saat on iki 
râddelerinde Edirne ve havâlîsine geçen seneden beri emsâli görülme-
dik sûrette garbdan şarka doğru gâyet dehşet-engîz rahmetler yağmaya 
başlayıp birkaç saat devamdan sonra üç beş saat kadar fâsıla ile ke’l-evvel 
tekerrür etmesi ve ertesi Pazar günü birer miktar ara ile bardaktan dö-
külürcesine şiddetli ve sürekli nüzûl eylemesi Edirne kurbunda birleşen 
Arda, Meriç, Tunca nehirlerinin birden bire kabarmasını mûcib olmasıyla 
enhâr-ı mezkûre kurbunda ovada vâki arâzîyi istîlâ ederek mısır, susam, 
süpürge, bostan vesâire gibi bilcümle yazlık mahsûlâtını mahv ve telef 
edip sürüp götürmüş ve Salı gecesi dahi devam eden rahmetler Edirne’nin 
üst tarafında Tunca boyundaki arâzîde Edirne ve kurâ ahâlîsinin tarla ve 
harmanlarında bulunan demet ve tınaz ve samanlarını ve harman çardak-
larını ve âlât ve edevât-ı zer‘iyyesini önüne katarak aşağıya doğru almış 
götürmüştür. Ve enhârın bu nâgeh-zuhûr tuğyânı Edirne halkının gere-
ği gibi havf ü haşyetini mûcib olmuş ve yevm-i mezkûrda saat on ikiden 
beşe kadar Tunca nehrinin suyu dört beş metre kadar irtifâ peydâ ederek 
Sarâçhâne ve Sultân Bâyezîd köprülerinden geçit vermeyecek dereceye 
gelmiş ve su altında kalan hân ve hâne ve dekâkîn ashabı yukarı tarafla-
ra çekilmeye mecburiyet göstermişlerdir. Bir asırdan beri Tunca nehrinin 
böyle Ağustos ayında tuğyânı işitilmemiştir. 
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Meriç ve Arda Nehirlerinin Tuğyânında Karaağaç Karyesiyle Demir-
yol Mevkifi Şosesinin Muhâfazası İçin İnşâ Edilen Taş Bendin Resm-i 
Küşâdında Vilâyet Başmühendisi İstefan Zardiski Tarafından Kıraat 
Olunan Rapor Sûretidir

Hayli zamandan beri Meriç nehrinin [s.415] feyezânı Edirne kasa-
bası civârında arâzî-i mezrûaya hasârât-ı azîme îrâs eylediği gibi kasaba ile 
şimendüfer istasyonu tarîkini dahi sular ale’t-tevâlî tahrîb eylemekte idi. 
Bu hâl umûm için dâî-i müşkilât bir inkıtâ‘-ı muvâredât husûle getirmiş ve 
nehr-i mezkûr niheyet mecrâsını sağ tarafa doğru tebdîle başlaması üzerine 
vilâyet menâfi-i umûmiyeyi düşünerek bu hâl-i felâket-iştimâli makâm-ı 
âlî-i âidîne arz ve iş‘âr etmiş ve bunun mümkün olabildiği kadar çâre-i 
indifâına teşebbüs etmek üzere lazım gelen ameliyâtın icrâsına mezûniyet 
talep eylemiş idi. Mütalaât ve tedkîkat-ı evvelîye icrâ edilmiş ve sonra 
bâ-irâde-i seniyye-i hazret-i padişahî tayin edilmiş olan bir heyet-i fenni-
ye tarafından bir lâyiha tanzîm ve takdîm kılınmıştır. Lâyiha-i mezkûre 
nehrin ıslâh ve Sultân Mahmûd (Sultân Mecîd) Köprüsünün menba‘ 
cihetinde seddler inşâsı ameliyâtından ibâret bulunmuş idi. Ameliyât-ı 
mezkûrenin icrâsına 6 Ağustos 1308’de emâneten bâ-emr-i sâmî-i cenâb-ı 
vilâyet-penâhî teşekkül eden komisyon-ı mahsûsun nezâreti tahtında baş-
lanmış idi. [başlanmış denilen amleliyâtın tafsîlâtına vâkıf olmak için yu-
karıda 393. sahîfede Kanal Küşâdı makâlesine müracaat buyrula] tarih-i 
mezkûrdan bugüne kadar [8 Receb 1316 ve 11 Teşrîn-i Sânî [1]314 gü-
nüne kadar] her sene suların tesviye-i süflâ zamanında çalışılmıştır. Asıl 
projenin teferruâtında hemen her feyezânda nehrin mecrâsının uğradığı 
tebeddülâtı müteâkib cüz’îce tadilat icrâ edilmiştir. Hulâsaten ameliyât-ı 
âtiye icrâ edilmiştir. 

1- Sultân Mahmûd (Sultân Mecîd) köprüsünün menba‘ cihetinde 
1800 metre tûlünde ve 20 metre arzında ve çıkan toprak ve kumların yı-
ğın hâlinde sâhiller üzerinde 120 metre mesâfeye nakl olunmak üzere bir 
kanal küşâd edilmiştir. 

2- Sağ sâhil üzerine kısmen üzerinden su aşabilir kısmen aşamaz 
bir sedd inşa edilmiştir. Bu sedd Karaağaç’tan itibâren Sultân Mahmûd 
(Sultân Mecîd) köprüsüne kadar mümtedd ve tûl-i kâmili 2094 metreden 
ibaret olup bunun Karağaç cihetinde 900 metresi tesviye-i ulyâdan daha 
mütrefi‘dir. Mezkûr seddin inşâsı siyâk-ı vâhidde olmayıp mevâki‘a naza-
ran tebeddül eder. Karaağaç’dan itibâren: Mezkûr seddin 722 metre tûlü 
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toprak olup su cihetindeki seddin kâidesi dallar ile örülmüş ve taş tahkîm 
edilmiştir. 40 metre tûlü toprak olup su ciheti kuru duvar ile iksâ edilmiş-
tir. 287 metre tûlünde kazık bend: İşbu bend tûlen ve arzan bağlanmış su 
ciheti taş ile tahkîm edilmiş ve arka ciheti (bi’l-planş) tahta kaplanmış iki 
sıra kazık yapılmıştır. İşbu iki sıra kazık arası toprak ve çakıllar ile imlâ 
edilmiştir. 393 metre tûlünde kazık ve taş bend: İşbu bend tûlen ve arzan 
bağlanmış su ve tarlalar ciheti taş ile tahkîm ve derûnu taş ile imlâ edil-
miş iki sıra kazık yapılmıştır. Bu da eski mecrânın menba‘ ciheti bendidir. 
713 metre tûlünde kazık: Tel örgülü ve taş bend: İşbu bend yukarıda ve 
vasatta tûlen ve arzan bağlanmış ve tûlü cihetinde dallar ile örülmüş su 
ve arka ciheti derûnu taş ile memlû (Şobar) tabir olunan dal demetler ve 
taşlar ile tahkîm edilmiş ve derûnu dahi mezkûr demetler ve taşlar ile imlâ 
edilmiş iki sıra kazıktan yapılmıştır. 428 metre tûlünde kazık, dal örgülü 
ve taş bend: Su cihetinde dallar ile örülmüş ve bağlanmış ve arka cihetinde 
kâidesi kazıklara müstenid payandalardan ibaret ve su ve tarlalar cihetinde 
taş ile memlû demetler ve dal örgüleri ve taş ile tahkîm edilmiş bir sıra ka-
zıktan yapılmıştır. 115 metre tûlünde kazık, örgü ve taştan yapılmış bend: 
İşbu bend yukarıda ve vasatta tûlen ve arzan [s.416] bağlanmış ve tûlü 
cihetinde dallar ile örülmüş ve su ciheti taş ve mezkûr dal demetleri ile 
tahkîm ve derûnu kezâ demetler ve taşlar ile imlâ edilmiş iki sıra kazıktan 
yapılmıştır. 396 metre tûlünde kazık ve taş bend: İşbu bend yekdiğerine 
bağlanmış su ciheti taş ile tahkîm edilmiş ve tarîk ciheti (bi’l-planş) tahta 
ile kaplanmış ve derûnu toprak ve taş ile imlâ edilmiş iki sıra kazıktan 
ibaret olup bu da eski mecrânın munsabb ciheti bendidir. 

3- Kirişhâne’de Meriç ve Tunca nehirleri arasında 260 metre tûlünde 
bir bend inşa edilmiştir. 73 metre tûlü başları bağlanmış ve örgüler ve taş 
ile tahkîm edilmiş bir sıra kazıktır. 170 metre tûlü yekdiğerine bağlanmış 
ve iki taraftan taş ile tahkîm edilmiş ve derûnu örgüler ve taş ile imlâ edil-
miş iki sıra kazıktan. 17 metre tûlü örgü ve taş ile tahkîm edilmiş bir sıra 
kazıktan yapılmıştır. 

4- Kum Mahalle bendi: Kum Mahallede Meriç’ten Tunca nehrine ka-
dar açılmış olan bir kanal üzerine bir bend ile işbu bendin iki nihâyetlerine 
sedd kısımları inşâ edilmiştir. Bendin tûlü 103.050 metre olup yekdiğeri-
ne bağlanmış ve iki tarafta taş ile tahkîm edilmiş ve taş ile imlâ olunmuş 
iki sıra kazık ve taştan yapılmıştır. Sedd kısımları (Mustafapaşa cihetinde 
44 metre ve Bahçeler cihetinde dahi 208.050 metre tûlünde) topraktan 
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olup ( ) şivleri kuru duvar ile setr edilmiştir. Mecmû‘-ı tûlü 359 
metreden ibârettir. (Bu bendin tafsîlâtını anlamak için yukarıda (404.) 
sahîfede enhârın tuğyânı ve Kum Mahalle seddinin tahrîbi makâlesine 
mürâcaat buyrula) 

5- Sultân Mahmûd (Sultân Mecîd) Köprüsü kurbunda menba‘ cihe-
tinde ve kasaba tarafında 3.050 metre irtifâında 300 metre tûl üzerinde 
bir kuru duvar inşa edilmiştir. Bu kuru duvarın kâidesi kazıklara müstenid 
olup taş ile tahkîm edilmiştir. 

6- İstasyon tarîkı boyunca 258 metre tûlünde olup bunun 120 metresi 
bir sıra ve 138 metresi iki sıra kazık ile bir sedd-i mehmuz inşâ ve su ciheti 
ile arka ciheti taş ile tahkîm edilmiştir. 

Ber-vech-i âtî daha bazı ameliyât yapılmış idi ki bunlar feyezândan 
harap olmuşlardır. Arda nehrinin sağ sâhili üzerine ve Meriç ile nokta-i 
iltisâkının ilerisinde ve kurbunda birkaç mehmûz yapılmış ve Kum Ma-
halle kanalının medhaline bir bend başlanmış idi. İstimâl olunan ağaçlar 
hemen kâmilen çam ağacı olup yalnız menba‘ tarafı bendinin kazıkları 
meşe ağacındandır. Kazıkları (5) metre tûlünde ve 0,20 ilâ 0,30 satnimetre 
kutrunda olup vasatî olarak üç metre daha eklenmiş ve derûn-ı zemine 4 ilâ 
5 metre rekz edilmiştir. Taşların kısm-ı küllîsi Kuleli Bergos taş ocakların-
dan gelmiştir. Bâlâda beyân olunan bilcümle ameliyâtın mecmû-ı masârıfı 
vilâyet bedelât-ı nakdiyesinden 3.800.000 kuruşa bâliğ olmuştur. İcrâ-yı 
ameliyât biraz uzamış ise de buna sebep suların vaktiyle çekilmemesi ve 
bazen de vakitsiz feyezânlar vukû bulması ve bedelât-ı nakdiyenin istenilen 
bir zamanda adem-i mevcûdiyeti hasebiyle her sene ameliyâtta mevsim-i 
sayfın güzerân eylemiş olduğu bir zamanda başlanılabilmesinden ileri gel-
miştir. Sarf olunan mebâliğ miyânında Mihal köprüsü civârında 150.000 
kuruşa bi’l-istimlâk hedm edilen değirmen ile Edirne’den İnöz’e kadar ma-
zarratları tahakkuk ederek yıktırılan sal değirmenleri bendleri masârıf-ı 
hedmiyesi de dâhildir. Bu sene ameliyât-ı mezkûrenin icrâsına ilkbahardan 
itibâren bed’ ve mübâşeret kılınmış [s.417] ve başlanmış olan kısımları 
birleştirilmek üzere inşâsı lâzım gelen 867 metre bir bend tûlü şimdiye 
kadar yani mevsim-i şitâdan evvel ikmâl edilebilmiştir. Edirne civârında 
Meriç Nehrinin ameliyât-ı esâsiyesine bugünkü günde hitâm bulmuş na-
zarıyla bakılabilir. Gelecek sene evvel emirde icrâsı lâzım gelen ameliyât 
ikmâl edilmiş olan ameliyâta nisbeten ehemmiyeti dûn olan ikmâl sûretiyle 
tamirâttan ve sâniyen Meriç ile Tunca nehirleri arasında Kum Mahalleden 
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itibaren iki büyük köprü beynindeki şoseye müntehî olmak üzere inşâ edi-
lecek sedden ibâret bulunacaktır. (İntehâ) 

Sinîn-i sâbıkada Karaağaç’tan başlayarak Sultân Mahmûd (Sultân 
Mecîd) köprüsünde nihâyet bulan nehrin sağ sâhil üzerinde bir sedd ü 
bend inşâsına mübâşeret olunmuş idi. İşbu seddin tûl-i umûmîsi 3.094 
metreden ibâret olup kapanması için kalmış olan 867 metre tûlü bu sene 
yani [1]315 sene-i mâliyesinde inşâ edilmiştir. Bundan mâadâ eski sedd ü 
bendler tamir olunmuştur. Ameliyât-ı mezkûre için bu sene sarf olunan 
meblağ 560.334 kuruştan ibâret bulunmuştur. (İntehâ) 

Abacılarbaşı Kurbunda ve Tavukkapı Civârında ve   
Bülbül Hâtun Mahallesinde Harîk 

11 Zilkaade 1316 ve 12 Mart [1]315 Cuma gecesi Abacılarbaşı 
Caddesinde Alipaşa Çarşısının İğneciler kapısıyla Ortakapısı miyânında 
vâki terzi Nesimaci Yahûdînin dükkânından ateş zuhûr ederek on bâb 
dükkân yanmış ve 5 Zilhicce 1316 ve 4 Nisan [1]315 Pazar günü saat 
yedi râddelerinde Tavukkapı civârında vâki Maltoda Hatun’un matasarrıf 
ve Demirci Toros Ağasyan’ın müste’cir bulunduğu dükkândan ateş zuhûr 
ederek o sırada lodos rüzgârının şiddetle hübûb etmekte olmasına mebnî 
cadde hamam sırasına dahi sirâyetle câdde-i mezkûre hamama kadar iki 
sıralı ve Tüfenkçiler sokağının cadde ciheti Fenercinin câmi-i şerîfi hizâsına 
kadar uzayarak otuz bir bâb dükkân muhterik olmuş ve on bir dükkân 
dahi hedm edilmiştir. O esnada ateş Tahtakale Hamâmının câmekânının 
kubbesindeki ahşab pencerelere dahi sirâyetle câmekân derûnu kâmilen 
yanmıştır. Ve 18 Zilhicce [1]316 ve 17 Nisan [1]315 Cuma gecesi saat yedi 
râddelerinde Yıldırım’da Bülbül Hatun Mahallesinde Bakkâl Hristo’nun 
müste’cir bulunduğu üst katı olan böceklikten ateş zuhûr ederek mezkûr 
dükkân ve böceklik ile ittisâlinde üç bâb hâne yanmış ve üç hâne de 
hedm edilmiştir. Ve 3 Rebiulâhir 1318 ve 18 Temmuz [1]316 Salı gecesi 
saat iki buçuk râddelerinde Yıldırım’da Genişvakıf Mahallesinde Yağcı 
Kostantin’in hânesinden ateş zuhûr edip etrafa dahi sirâyetle on hâne bir 
attâr dükkânı yanmış üç hâne yıkılmıştır.

Edirne Müşîriyyet Dâiresinin Resm-i Küşâdı 

Yukarıda (413.) sahifede esâsı vaz olunduğu beyân olunan Müşîriyyet 
Dâiresinin bin yüz elli iki metre murabbaından ibâret olan binâsının (bir 
milyon beş yüz seksen altı bin dokuz yüz on bir kuruş) masrafla inşâsı 
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hitâm bulmakla 24 Rebîulâhir 1317 ve 19 Ağustos [1]315 Perşembe günü 
resm-i küşâdı icrâ kılınmış ve kapısı bâlâsındaki mermer levhada [zînet-
efzâ-yı makâm-ı muallâ-yı hilâfet-i İslâmiye ve erîke-pîrâ-yı saltanat-ı 
Osmâniyye es-Sultân ibnü’s-Sultân es-Sultân el-Gâzî (Abdülhamid Hân-ı 
Sânî) hazretlerinin taraf-ı eşreflerinden işbu dâire-i askeriye mü’essesât-ı 
celîle-i mülûkânelerine ilâveten bin üç yüz on yedi sene-i hicriyyesi Mu-
harreminde te’sîs ve inşâ edilmiştir] tarih-i mensûru muharrerdir. 

Harâb Olan Mihal Köprüsünün Hedmiyle Temelleri Üzerine  
Müceddeden İnşâsı 

Tunca Nehri üzerinde vâki müşrif-i harâb [s.418] olan Mihal Köp-
rüsünün eski temeller üzerine müceddeden inşâsı lâzım gelen köprü ile 
tarafeynine yaptırılacak şose ve Yeni İmâret köprüsünden bu köprüye ka-
dar küşâd olunacak ıslâh kanalı için keşfi mûcibince 790.000 kuruş sarfla 
icrâ-yı îcâbı Nâfia Nezâretinden bildirilmiş ve bunun için bir komisyon 
teşkîl edilmiştir. Bu komisyon marifetiyle 1316 senesi Nisanında hedmine 
ve 17 Cemâziyelevvel 1319 ve 19 Ağustos [1]317 Pazar günü müceddeden 
inşâsına mübâşeret olunmuştur. Resm-i küşâdı âtîde (422.) sahifededir. 

Hadım Ağa Çeşmesi 

Bu çeşmeyi vaktiyle Hadım ağalarından bir zât İstanbul Caddesi üze-
rinde icrâ edip üzerine bir de köşk binâ etmiş ise de 1283 senesinde şose 
tarîkı ihdâs ve inşâ olunduğu sırada yerinden kaldırılarak caddenin kenarı-
na muntazamca inşâ edilmiş ve defterdâr-ı vilâyet Sadullah Bey’in söylediği 
tarih bâlâsına hâkk edilmiştir. 
Tarih Şâh-ı gerdûn-pâye Hân Abdülazîz’in olmada 

Pertev-i hurşîd-i adli rehber-i azm-i vülât 
Gûş edip emr-i şerîfin hep ahâlî kulları 
Yaptı yol hem çeşme gel iç şerbet-i kand-i nebât 
Söyledi Sadî-i defterdâr tarih-i güher 
Âb-ı Kevser mi şu eyâ menba-ı mâ’ü’l-hayât  1284 

Nesr: Mürûr-ı zamân ile müşrif-i harâb olmakla ashâb-ı hayrât u 
hamiyyetten Ahırköy çiftliği mutasarrıfı Mehmed Bey 350 Osmânlı li-
rası sarf ile 1317 senesi Ramazânında pederi Hacı Hüseyin Ağa nâmına 
sûret-i mükemmelede tamir ve ihyâ etmiştir. 
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Edirne Belediye Dâiresi 

Bu dâirenin ebniyesi zîk ve harab olduğundan hedm edilerek 24 
Rebîulâhir 1317 ve 19 Ağustos [1]315 Perşembe günü esâsı vaz olunmuş 
ve inşaatın hadd-i hitâma vâsıl olmasını müteâkib 6 Şaban 1318 ve 16 
Teşrîn-i Sânî [1]316 Perşembe günü resm-i küşâdı icrâ edilmiştir. 

Edirne Gaz Deposunda Harîk 

Edirne’de Süleymâniye Câmi-i şerîfi kurbunda kâin Belediye’ye ait gaz 
deposundan 4 Şevvâl 1318 ve 14 Kânûn-ı Sânî [1]316 Cuma günü ateş 
zuhûr ederek derûnunda külliyetli gaz ve ispirto bulunması hasebiyle itfâsı 
için edilen gayret akîm kalarak kâmilen muhterik olmuş ve derûnundaki 
gaz ve ispirtolar kâmilen sigortalı olduğundan belediyeye bir zarar terettüb 
etmemiştir. 

İran Şâhı Muzafferüddîn Şah Hazretlerinin Dersaâdet’e  
Müteveccihen Edirne İstasyonundan Mürûru 

Zât-ı hilâfet-simât-ı hazret-i zıllullâhîyi ziyâret maksad-ı celîl-i 
muvâlât-kârânesiyle Dârü’l-hilâfeti’l-aliyyeye azîmet buyurmuş olan 
müsâfir-i hâssü’l-hâss-ı hazret-i tâcdârî Şâh-ı İran şehâmetlü Muzafferüddîn 
Şâh hazretleri 4 Cemâziyelâhir 1318 ve 16 Eylül [1]316 Cumartesi günü 
akşamı Edirne istasyonundan mürûr eylemiş ve istasyonda şân-ı şehâmet-
penâhîlerine lâyık bir sûret-i mutantana ve ihtirâmkârânede istikbal edil-
mişlerdir. Şah hazretlerinin yevm-i mezkûr akşamı on biri çeyrek geçerek 
istasyona muvâsalatla altı saat kadar ârâm ve istirâhat-i şâhîleri için tahsîs 
edilen istasyonun salonu mükemmelen tefrîş ve hârici dahi devleteyn-i aliy-
yeteyn bayrakları ve envâ-ı şükûfelerle nazar-rubâ sûrette tezyîn edilmiş ve 
taraf-ı eşref-i hilâfet-penâhîden selâm-ı mes‘adet-ittisâm-ı mülûkânelerini 
teblîğ ve râsime-i istikbâli îfâ memuriyetiyle Cumartesi sabahı katar-ı 
mahsûs ile Edirne’ye gelmiş olan şûrâ-yı devlet-i mülkiyye dâiresi azâ-yı 
kirâmından Turhan Paşa maiyyet-i seniyye-i mülûkâne erkân-ı harbiye 
müşiri Şâkir Paşa ve yaverân-ı hazret-i şehriyârîden mirlivâ Şükrü Paşa 
ve Miralay [s.419] Tevfîk ve Kaymakam Rızâ ve Kolağası Süleymân ve 
Yüzbaşı Nazif beylerle Edirne vâlî vekîli ve vilâyet ve ordu-yı hümâyûn 
erkânı büyük üniformalarını lâbis oldukları halde saat on râddelerinde 
istasyona azîmetle teşrîf-i Şahîye muntazır bulunmuş ve piyâde topçu 
süvârî asâkir-i şâhânesiyle bir bando mûsika istasyon civârında ve hatt 
boyunda teşkîl-ı sufûf-ı ihtirâm eylemiş idi. Vakt-i muayyenin hulûlünde 
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şehâmetlü Şâh hazretleriyle maiyyet-i şahîleri erkânını hâmil olan trenin 
istasyona takarrüb etmesi üzerine hatt boyunda îstâde-i mevki‘-i ta‘zîm 
olan asâkir-i şâhâne selam tavr ve vaziyetini almış ve mûsika İran marşını 
terennüme başlamıştır. Şâh hazretleri vagonun penceresinde bulunarak 
asâkir-i şâhâne ile heyet-i müstakbileyi iâde-i selâm ediyorlar idi. Trenin 
istasyona muvâsalatında Turhan ve Şâkir paşalar ile refâkatlerindeki zevât 
Şâh hazretlerinin râkib olduğu vagona dâhil ve Dersaâdet sefir-i kebîri 
Mahmûd Hân hazretleri tarafından Şâh hazretlerine takdîm oluna-
rak selâm-ı maâlî-ittisâm-ı hazret-i hilâfet-penâhîyi teblîğ eylemişlerdir. 
Badehû Şâh hazretleri trenden inerek orada kendilerine muntazır olan vâlî 
vekîli ile mülâkî olmuş ve Şâkir Paşa vâlî vekîlini zât-ı şâhîye takdîm et-
miştir. Resm-i takdîmin îfâsını müteâkib Şâh hazretleri asâkir-i şâhânenin 
saff-beste-i selâm oldukları mahalle kadar giderek asâkir-i şâhâneyi temâşâ 
ve mültefitâne iâde-i selâm eyledikten sonra tefrîş edilmiş olan istasyonun 
salonunu teşrîfle erkân-ı mülkiye ve askeriyeyi huzurlarına kabul buyur-
muş ve vâlî vekîli erkân-ı müşârun-ileyhimi birer birer Şâh hazretlerine 
takdîm etmiştir. Bu sırada Edirne ma‘mûlât ve mahsûlâtından bazı şeyler 
takdîm edilip Şâh hazretleri bunları kemâl-i nezâketle kabul ve beyân-ı 
mahzûziyyet buyurmuşlardır. Bu merâsim-i teşrîfiyenin hitâmından ve bir 
müddet istirâhatten sonra Şâh hazretleri asâkir-i nusret-me’âsir-i şâhâne 
tarafından bir resm-i geçid icrâsı arzusunu ızhâr buyurmalarıyla maiyyet-i 
şehâmet-penâhileri erkânı paşalar hazerâtı refâkat-i şâhîlerinde bulun-
duğu halde istasyonun şehre nâzır olan kapının pîşgâhını teşrîfle asâkir-i 
şâhânenin icrâ eyledikleri resm-i geçidi temâşâ eylemiş badehü gerek 
cünûd-ı nusret-mev‘ûd-ı mülûkânenin bu resm-i geçitte şâyân-ı takdîr bir 
sûrette ibrâz ettikleri âsâr-ı intizâm ve mükemmeliyetten ve gerek hakk-ı 
şehâmet-penâhîlerinde ibrâz olunan âsâr-ı ihtirâm ve mihmân-nüvâzîden 
dolayı vâlî vekiline beyân-ı takdîrât ve memnuniyyet buyurarak berây-ı 
istirâhat tren-i mahsûslarına çekilmişlerdir. O aralık gece hulûl eylemiş 
olduğundan istasyon ebniyesiyle civârında binlerce fenerler îkâd olunmuş 
ve trenin zamân-ı hareketine değin mûsika terennümât-ı rûh-fezâsıyla 
teşnîf-i mesâmi‘-sürûr eylemiştir. Şâh hazretlerinin Edirne’ye muvâsalatları 
mesmû-ı alî-i cenâb-ı tâcdâr-ı a‘zamî olması üzerine cânib-i eşref-i hazret-i 
hilâfet-penâhîden müşârun-ileyh hazretlerine Edirne’ye muvâsalatlarından 
dolayı beyân-ı mahzûziyyeti ve ertesi günü mülâkâta intizâr buyrulmakta 
olduğunu mübeyyin bir telgrafnâme-i hümâyûn keşîde buyrulmuş Şâh 
hazretleri tren-i mahsûsunda bulundukları sırada kendilerine îsâl olunan 
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bu telgrafnâme-i hümâyûndan fevkalâde mahzûz olarak atebe-i seniyye-i 
mülûkâneye derhal bir telgrafnâme-i cevâbî keşîdesiyle mazhar oldukları 
hüsn-i kabulden ve teveccüh ve iltifât-ı hazret-i tâcdâr-ı a‘zamîden dolayı 
beyân-ı teşekkürât ve minnetdârîye müsâraat eylemişlerdir. Gece saat beşi 
çeyrek geçerek Turhan ve Şâkir Paşalar hazerâtıyla rüfekâsını hâmil olan 
tren bir istasyon fâsıla ile önde gitmek üzere Edirne’den müfârakat eyle-
diği gibi altıya çeyrek kalarak şehâmetlü Şâh hazretlerinin râkib oldukları 
katar-ı mahsûs [s.420] dârü’l-hilâfeti’l-aliyyeye müteveccihen hareket ey-
lemiş ve vilâyet ve ordu-yı hümâyûn erkânıyla asâkir-i şâhâne tarafından 
tekrar merâsim-i ihtirâmiyye îfâ olunmuştur. 

İran Şâhı Hazretlerinin Dersaâdet’ten Edirne Tarikıyla Avdetleri 

Şâh-ı İran hazretleri 1316 senesi Eylülünün yirmi birinci Perşembe 
günü Dersaâdet’ten müfârakatle yevm-i mezkûr akşamı saat dokuza çeyrek 
kalarak Edirne İstasyonuna muvâsalat ve on dakika sonra hareket buyur-
muşlardır. Taraf-ı eşref-i hilâfet-penâhîden Şâh hazretlerini teşyî‘a memur 
Turhan Paşa ve Müşîr Şakir Paşa ve Mîrlivâ Şükrü Paşa ve Miralay Tevfîk 
ve Kaymakam Rıza ve Kolağası Süleyman ve Yüzbaşı Nazif beyler Şâh haz-
retlerinin râkib olduğu katarla Edirne’ye kadar geldikleri gibi Edirne’ce 
de valî vekîli ve erkân-ı vilâyet ve ordu-yı hümâyûn piyâde ve topçu süvârî 
asâkir-i şâhânesi tarafından îfâ-yı merâsim-i teşyî ve ihtirâm olunmuştur. 
Şâh hazretleri ile erkân-ı maiyyet-i şâhîleri trenin Edirne istasyonuna vürûd 
ve hareketinde uykuda bulunmuşlardır. Şâh hazretlerinin râkib oldukları 
katarla Edirne’ye gelmiş olan Turhan ve Şâkir paşalar rüfekâsıyla ferdâsı 
Cuma günü sabahı Edirne’den hareket eden gündüz treniyle Dersaâdet’e 
avdet eylemişlerdir. 

Vilâyet Telgraf Başmüdürü Yusuf Efendi’nin Râkib Olduğu  
Araba ile beraber Babaeski İstasyonu Civârında Dereye Sukûtu 

Mûmâileyh Kırkkilise’ye azîmetle umûr-ı memuresine müteallik 
masâlihi bade’t-tesviye şimendüferle Edirne’ye avdet etmek üzere Baba-
eski istasyonuna gelmekte iken râkib olduğu üç bârgîrli landonla Gurre-i 
Cümâdilâhire 1317 ve 24 Eylül [1]315 Cuma günü mezkûr İstasyon 
civârındaki köprüden aşağıya uçmuştur. Köprünün altında bir buçuk 
metreye karîb su bulunmakla beraber esnâ-yı sukûtta araba alt üst olarak 
kâmilen su altında kalmış olduğundan evvelce kendisini atmış ve son de-
recede şaşırmış olan arabacı mûmâileyhin mağrûk olduğuna hükm ederek 
vakayı jandarmalara haber vermek üzere istasyona doğru gitmeye başla-
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mıştır. Beri tarafta Yusuf Efendi landonun ön tarafı açık olmak hasebiyle 
bade’s-sukût derenin ka‘rına düşerek üzerinde kalan landonun tazyîkiyle 
kuma gömülmüş ve tahlîs-i nefs için bir müddet çalışıp çabalamış ise de 
arabanın sikleti ve epeyce de su ve kum yutmuş olması cihetiyle muvaffak 
olamıyarak nihayet kendisini keybetmiştir. O aralık köprünün yakınında 
bulunup bu sukûtu görmüş olan bir iki köylü yetişip gelmiş olmalarıyla 
mûmâ-ileyhi ka‘r-ı mâ’dan çıkarıp bîhûş olduğu halde hayli zahmetlerle 
düştüğü dereke-i helâkden tahlîs ve tedâbîr-i ibtidâiyeyi icrâ eylemişler. 
Bir müddet sonra kendine gelen mûmâ-ileyh muahharan arabacının ihbârı 
üzerine yetişen jandarmalar tarafından istasyona nakl olunup o akşamki 
trenle sâlimen Edirne’ye avdet etmiştir. Bu vakanın tahatturu bile insanı 
hakîkaten dehşet içinde bırakıyor. Cebindeki para çantasıyla saatin bile ta-
mamen kum ile dolması ve üzerinden beş altı gün geçtiği halde midesinden 
kum çıkması vakanın derecesini tayine kâfîdir. 

Fâcia 

Sevindik Fakih Mahallesi ahâlîsinden ve Meclis-i İdâre-i Vilâyet 
azâsından Dertli Hacı Mustafa Bey’in mahdûmu Hacı Nûri Bey 30 
Rebîulevvel 1319 ve 4 Temmuz [1]317 Çarşamba günü akşam üzeri saat 
on bir râddelerinde Edirne’ye üç buçuk saat mesâfede vâki mutasarrıf ol-
dukları Yahşi Fakîh Çiftliğindeki bahçede gezinmekte olduğu sırada mü-
sellah on nefer şakî tarafından kaldırılıp götürülmüştür. Bu vaka-i esef-
engîz o akşam hükümete haber verilip i‘tâ kılınan emr-i kat‘î mûcibince 
eşkıyâ-yı merkûmenin müsâraaten derdesti ve Hacı Nûri Bey’in tahlîsi 
için Vilâyet Jandarma Kumandanı [s.421] Mîrlivâ Muhlis Paşa miktâr-ı 
kâfî jandarma ile hemen takibe çıkmış ve müteâkiben asâkir-i nizâmiye-i 
şâhâne piyâde binbaşılarından Bekir ve Süvârî binbaşılarından Fâris efendi-
lerin kumandaları tahtında olarak birer de nizâmiye piyâde ve süvârî müf-
rezeleri sevk ve i‘zâm olunmuştur. Jandarma müfrezelerinin pîşdârı evvela 
gece saat iki râddelerinde İsmâilçe Deresinde eşkıyâ-yı merkûmeye yetişmiş 
ise de şakîler müfrezenin vürûdunu hiss etmeleri üzerine pusu kurarak 
kendilerinin orada vücûdundan bî-haber bulunan jandarmalar üzerine bir-
den bire ateş etmiş ve bu esnâda Jandarma Mülâzimi Hasan Ağa mecrûh 
olup eşkıya da mevkiin koruluk olmasından ve gecenin karanlığından bi’l-
istifade firâr etmişlerdir. Müfreze-i mezkûre kemâl-i germî ile takibata de-
vam etmekle beraber diğer taraftan Muhlis Paşa şakîlerin Şarkî Rumeli’ye 
mürûr ve firârları ihtimâlini men ve bu sûretle hatt-ı ricatlerini kat etmek 
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maksadıyla evvelce alâ-cenâhi’l-isti‘câl doğrudan doğruya hatt-ı imtiyâz 
tarafını tutarak o cihetten taharriyâta ibtidâr eylemiş olduğundan sabaha 
karşı Hasköy korusunda İsmâilçe deresinden sonra hatt-ı ric‘atlerinin kat 
olunduğunu görmeleri üzerine mezkûr koruya ilticâ etmiş olan eşkıyaya 
tesadüf etmiş ve ancak şakîler korunun sıklığı hasebiyle süvârînin emr-i 
takibinde dûçâr oldukları müşkilâttan bi’l-istifâde bazı eşya ve me’kûlâtın 
terkle oradan dahi fürceyâb-ı firâr olarak Hasköy karyesi civarındaki bir 
tepe üzerinde tabii istihkâm şeklinde bir silsile teşkîl eden taşların arkasına 
ilticâ etmişlerdir. Beri taraftan Muhlis Paşa kemâl-i süratle takibâta devam 
ile eşirrâ-yı merkûmenin bu son ilticâgâhlarını da keşf ve hemen abluka 
eylediği gibi o sırada nizâmiyye müfrezeleri de yetişmekle eşkıya iyice 
taht-ı tazyîk ve muhâsaraya alınmış ve bunun üzerine artık kendileri için 
çâre-i necât ve selâmet kalmadığını gören şakîler bir cüret-i me’yûsâne ve 
nevmîdâne ile ve mevkilerinin menâat ve mahfûziyetine istinâd ile istimâl-i 
silâha ictisâr eylemelerine mebnî asâkir-i şâhâne ve jandarmalar tarafın-
dan dahi mukâbeleye mecburiyet hâsıl olarak üç saat kadar imtidâd eden 
musâdeme neticesinde eşkıyâ-yı merkûmeden altısı tepelenerek vücûd-ı 
habâsetleri ortadan kaldırılmış ve dördü hayyen derdest edilmiştir. Esnâ-yı 
müsâdemede süvârî askerinden bir neferle bir jandarma vâsıl-ı mertebe-i 
şehâdet ve iki nefer cüz’î mecrûh olmuş ve Muhlis Paşa ile Binbaşı Bekir 
ve Fâris efendilerin ve asâkir-i şâhâne ve jandarma zâbitân ve efrâdının 
mesbûk olan cânsiperâne ikdâm ve gayretleri sezâvâr-ı takdir bulunmuştur. 

Eşkıyâ-yı merkûmenin reisleri mukaddema dokuz sene kadar Hacı 
Mustafa Bey’in çiftliğinde hizmetkârlık ederek muahharan Bulgaristan’a 
gitmiş olan Edirne’nin Sırık Meydanından ve Bulgar milletinden Fotaki 
oğlu Yorgi ve diğerleri millet-i mezkûreden Karînâbâd Belediye Kâtibi 
Köstendilli Petri Sakola, Yovan veled-i Ostoyan, Karînâbâdlı Çato oğlu 
İsladi, Filibeli Yuvan oğlu Hristo ve Ermeni milletinden Malkaralı Tatyos 
Zarmanyan, dört buçuk sene evvel Bulgaristan’a firâr eylemiş olan sâbıkalı 
gürûhundan Tekfurdağlı Onnik Torosyan ve yine Tekfurdağlı diğer Onnik, 
Eski Zağralı Agop, Filibeli Hristo’dur. Eşkıyâ-yı merkûmenin hâmil olduğu 
tüfenklerden dokuzu Bulgar askerine mahsus Maniliher biri Martini cin-
sinden olup üzerlerinde bir muntazam harita ve bir yedümetro ( )  
ve bir çok fişenk ve sargı ve şişe ve kutularla edviye zuhûr etmiştir. Hayyen 
derdest edilenlerin ifâdelerine nazaran merkûmlar Bulgaristan’daki ma‘hûd 
komiteye mensûb eşhâs-ı şerîre ve fesâd-pîşegândan olup Hacı Nûri Bey’i 
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kaldırdıklarından iki gün evvel mezkûr [s.422] çiftliğin hemen arka cihe-
tinde kâin söğütlüğe gelerek iki gün iki gece orada kalmışlar ve çiftlikte 
bahçıvanlık eden Rum Yeni İmâret Mahallesinde mukîm Avarızlı Foti ile 
oğlu dokuz yaşlarında Yorgi orada bulundukları müddetçe kendilerine ek-
mek peynir vesâire getirmişlerdir. Eşirrâ-yı merkûme Hacı Nûri Bey’i alıp 
götürmekte oldukları esnada çiftlik civarında birçok hizmetkârlar bunlara 
müsâdif olmuş ve ancak şakîler hizmetkârları silahla tehdit eylemelerine 
mebnî bi’zzarûre birşey yapmaya muktedir olamayarak çekilmişler ve eşkıya 
o sırada çiftliğe gelmekte olan korucuyu atından indirerek mûmâ-ileyh Hacı 
Nûri Bey’i bindirip götürmüşlerdir. Eşkıyânın derdestiyle beraber Hacı 
Nûri Bey’in sâlimen tahlîsi için bütün gece kemâl-i sürat ve faaliyet ve bin 
türlü müşkilat ile icrâ edilen bunca takibat hükm-i kaderi tağyîr husûsunda 
bi’ttabi müessir olamamış ve bîçâre Hacı Nûri Bey esnâ-yı müsâdemede 
artık kendileri için ümîd-i necât olmadığını görmekle beraber müdâfaada 
sebât ve ısrâr eden şakîler tarafından bir sûret-i hûnrîzâne ve gaddârânede 
üç yerinden cerh edilmiş olmakla müsâdemenin hitâmında mecrûh ve fakat 
ber-hayat olarak bulunduğu halde bir iki saat sonra ifâde-i merâma mukte-
dir olamamaksızın irtihâl-i dâr-ı naîm eylemiştir. Rahmetullahi aleyh. Hacı 
Nûri Bey hayatın henüz devre-i şebâbında yirmi beş yaşlarında hüsn-i ahlak 
sâhibi bir genç idüğinden böyle sûret-i fecîada vefatı âmmece mûcib-i tees-
sür ve teessüf olmuştur. Asâkir-i Şâhâne ve jandarmalar mûmâ-ileyhin eşkıya 
tarafından cerh ü itlâf olunmaması için icab eden ihtiyatta kusur etmemişler 
ise de şakîlerin miktaren kendilerinden pek ziyâde olan muakkiblere karşı 
müdâfaada gösterdikleri inâd ü isrâr ve husûsuyla bir aralık merhûmu bir taş 
üstüne çıkararak teslim olacaklarından bahisle silah atmamalarını asâkir-i 
şâhâneye teblîğ ve istimâ ettirmiş oldukları halde bilâhire asâkir-i şâhâne ve 
jandarmaların teslim haberi üzerine kendilerine iyice takarrüblerinde tekrar 
silah endâhtına cüret eylemek gibi hud‘alar istimâline tasaddîleri asâkir-i 
şâhâneyi bittabi mukâbeleye mecbur eylemiş olduğu misillü şu hâl şakîlerin 
vücûd-ı habâsetleri ortadan kalkıncaya kadar müdâfaada sebâtla beraber 
her halde Hacı Nûri Bey’in de itlâfını azm ü tasmîm etmiş olduklarını işrâb 
eylemekte bulunmuş velhâsıl hükm-i kader gelip yerini bulmuştur. Mîr-i 
mûmâ-ileyhin vâlidesi Ravza-i Serbostâniyân-ı Hâssa’da tercümesi mezkûr 
Dağdevirenzâde Mehmed Ağa’nın mahdûmu Abdülkâdir Bey’in kerîmesi 
Ârife Hanım pederi Hacı Mustafa Bey İpsalalıdır. 
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Kargababa Türbesi Kurbunda Harîk 

19 Cemâziyelevvel 1319 ve 20 Ağustos [1]317 Pazartesi günü akşamı 
saat on iki raddelerinde Binbaşı Hacı Murad Efendi’nin müste’cir bulun-
duğu Hızır Ağa Mahallesinde Kargababa Türbesi karşısındaki hâneden 
ateş zuhûr ederek mezkûr hâne ile karşısında ve Kıyak cihetine giden şo-
senin sol cenâhında kâin diğer iki hâne muhterik olmuştur. 

Hamidiye Köprüsünün Resm-i Küşâdı 

Yukarıda (417) sahifede Mihal Köprüsünün eski temelleri üzeri-
ne inşâsına mübâşeret olunduğu beyân olunan köprünün müceddeden 
inşâsına mebnî nâm-ı mes‘adet-ittisam-ı cenâb-ı zıllullâhîye izâfetle tes-
miyesi husûsuna müsâade-i seniyye-i hazret-i pâdişâhî erzân buyrulan 
mezkûr köprünün 16 Şaban 1321 ve 25 Teşrîn-i Evvel [1]319 tarihinde 
resm-i küşâdı icrâ kılınmıştır. O esnâda vilâyet Nâfia Müdürü Şefîk Bey 
tarafından kıraat olunan nutkun köprünün eb‘âd ve cesâmetiyle masârıf-ı 
inşâiyesi hakkında tafsîlât ve îzâhâtı şâmil olan kısmı âtîye aynen derc 
edilmiştir. 

Sûret-i Nutuk 

[s.423] İşbu köprü sekiz on metre açıklığında on altı gözü hâvî ve 
basık kemerli olup temelden korkuluğa kadar irtifâı yedi buçuk, korkuluk 
dâhilindeki genişliği beş, tûl-i umûmîsi iki yüz metredir. İşbu gözlerden 
dördü mürûr-ı zamanla hemen kâmilen dolup toprak altında kalmış ve 
kemerleri görünmez bir hale gelmiş idi. Buralardaki topraklar hafr ile göz-
ler tamamıyla açılmış ve menba ve munsabb cihetlerindeki topraklar da 
atılarak gözler yeniden yapılmış olduğu gibi munsabb cihetindeki toprak 
tabakaları kaldırılıp mecrâ tevsî‘ edilmiştir. İstimâl olunan üç bin dört yüz 
sekiz metre-muka‘‘abı âdî kaya, ince yonma taşlar örülü ve Kuleli Bergos 
cihetlerindeki ocaklardan ve yalnız korniş taşları Üsküdar nâhiyesindeki 
ocaktan getirilmiştir. Harc için kâmilen Fransa’nın (Lafarj) fabrikası malı 
olarak su kireci istimâl olunmuştur. İnşaat için dört defada tahsîs buyru-
lan bir milyon yetmiş altı bin iki yüz beş guruş ve buraca satılan enkâz be-
delinden tedârik olunan kırk bin yüz elli dört guruş ki cem‘an bir milyon 
yüz on altı bin üç yüz elli dokuz kuruştan masârıf-ı hedmiye ile muvakka-
ten yapılan tarîk ve köprü toprak hafr ve imlâsı kemer kalıpları ve keşfde 
dahil olmayan üç yüz otuz beş metre-muka‘‘abından ibaret kuru duvarlar 
masârıfı ve elyevm mevcut bulunan taş, kereste, kireç gibi levâzım bedeli 
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olarak tahmin edilen kırk bin kuruş çıkarıldığı halde yalnız köprüye bir 
milyon küsür bin kuruş sarf edilmiştir ki ma‘a temel kârgîr aksamı üç bin 
sekiz yüz metre-muka‘‘abına bâliğ olan köprünün üzerinin rıhtım inşaa-
tıyla dolma ve şose ameliyâtı masârıfı da dahil olduğu halde harçlı inşaatın 
beher metre-muka‘‘abı iki yüz altmış kuruşla vücûda getirilmiş ve bu he-
sapca cem‘an elli altı bin kuruş tasarruf edilmiştir. Köprünün cesâmet ve 
rasânetine ve her sûretle müşâhed olan mükemmeliyetine ve taşların geti-
rildikleri ocakların uzaklığına göre masârıf-ı vâkıada görülen ehveniyyet 
ve iltizâm edilmiş olan tasarruf şâyân-ı takdîrdir. 

Edirne’de Sergi Küşâdı 

Edirne vilâyetindeki mamulât ve masnûât ve mahsûlâtın teşhîri 
ve bu vesîle ile erbâb-ı sanâyi ve ziraat ve ticâretin teşvîki ve peyderpey 
mahsûlâtın tezyîdi maksadıyla Memâlik-i Mahrûse-i Şâhâne’nin muh-
telif bilâdında olduğu gibi Edirne’de dahi Has Fırın nâm mahalde kâin 
Alyans İsrâiliyet Mektebinde bir serginin tertip ve tesisine vilâyetin arz 
ü inhâsı üzerine lutfen müsâade-i seniyye-i cenâb-ı pâdişâhî erzân buy-
rulmuş ve ol vechile bi’t-te’sîs resm-i küşâdı cülûs-ı hümâyûn-ı mes‘adet-
makrûn-ı hazret-i hilâfet-penâhîye şeref-musâdif olan fî 19 Ağustos 1321 
târihinde teyemmünen bi’l-icrâ fi 2 Teşrîn-i Evvel sene-i minhü tarihine 
musâdif olan vilâdet-i hümâyûn yevm-i mes‘ûdunda kapatılmıştır. Ser-
ginin kapısı Arap tarz-ı mîmârîsinde idi ki Hamîdiye Sanâyi Mekteb-i 
Âlîsi ma‘mûlâtından idi. Kapının bâlâsında “Edirne Vilâyeti Mahsûlât ve 
Mamulât Sergisi” ibâresi celî hatt ile menkûş olup [s.424] sağ tarafında 
fakîr-i câmi‘u’l-hurûf tarfından silk-i nazma keşîde edilen şu 
Beyt Vilâyet merkezinde açtı bu bâzâr-ı irfânı 

Bir akdes lutfudur Abdülhamîd Hân-ı cihândârın 
Sol tarafında Şu 

Beyt Buyur gel kıl temâşa ibret al kesb-i hüner eyle 
Getir bu meşhere teşhîr olunsun varsa âsârın 

Nesr: Beyitler nakş olunmuş ve mektebin bahçesi rengârenk bay-
raklarla ve müteaddid çiçek saksılarıyla tezyîn kılınmış idi. Serginin 
dâireleri Hamîdiye Sanâyi Mektebi mamûlâtı, Mamûlât-ı mütenevvia, 
harîr mensûcâtı, sanâyi-i nefîse ve resim salonu, mamûlât-ı nefîse ve atîka, 
mekâtib-i umûmiye mamûlâtı, mensûcât-ı mütenevvia, ma‘âdin ahcâr 
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ve ma‘mûlâtı mamûlât-ı sarrâciye ve haffâfiye ve mûytâbiye, reji şubeleri, 
tabiî maâdin ve sâire parçalarından ibaret idi. 

Harîk-ı Hâil ve Hânümân-sûz

Cenâb-ı Hakk bilcümle bilâd-ı şâhâneyi kâffe-i âfât ve hasârdan masûn 
ve mahfûz buyursun âmîn. Edirne’de derûn-ı hisâr denilen mahalde Met-
ropolid Mahallesinde Topkapı hamamı kurbunda Topkapı Sokağının 25 
numarasında vâki Ermeni milletinden Ohannes İstepan Çorluluyan nâm 
şahsın tehî hânesinin üst katından 1323 sene-i hicriyesi Receb-i şerîfinin 
ikinci ve 1321 senesi Ağustosunun yirminci Cumartesi gecesi saat sekiz 
buçuk râddelerinde zuhûr eden harîk zamân-ı kalîlde tevsî-i dâire-i sirâyet 
ederek ferdâsı gecenin saat iki buçuğuna kadar tamam on sekiz saat devam 
ile küllî hasârâta bâis olmuştur. Zikr olunan hâneden bidâyeten zuhûr eden 
ateş evvelen oradan mürûr etmekte olan devriye kolu tarafından görülerek 
ve hânenin boş olduğu tahkîk edilerek kapısı kırılıp içeriye girilmiş ise de 
itfâya kifâyet edecek kadar su bulunamadığından mezkûr hâne kâmilen 
yandıktan sonra harîk tevessü‘a başlamıştır. Ve itfâsı emrinde pek çok 
sarf-ı mesâî olunmuş ise de o mahaldeki sokaklar be-gâyet dar ve hâneler 
mürtefi ve yekdiğerine mülâsık olmakla beraber bârânın birkaç aydan beri 
inkıtâı mülâbesesiyle çeşmelerle sarnıçlarda bir katre su bulunmadığından 
sarf edilen gayretler müsmir olamayıp harîk gereği gibi tevessü‘ etmiş ve 
sabaha kadar üç kola ayrılmıştır. Nihayet fecirle beraber şiddetle vezzân 
olmaya başlayan şimâl rüzgârı harîkın tevessü‘üne fevka’l-hadd yardım 
ederek inkısâm ettiği üç koldan birincisi bed’ ettiği hâneden doğruca 
Metropolidhâneye oradan Tûr-ı Sînâ Kilisesi sokağında dördüncü numa-
rada vâki Tûr-ı Sînâ Manastırının odalarını kısmen yakarak aşağı doğru 
Kulekapısı caddesinde elli dört numaradaki Hacı Alemüddin Dergâh-ı 
Şerîfi hizâsıyla Ali Paşa çarşısının duvarı boyunca Balık kapısına, ikincisi; 
Topkapı kurbunda bidâyeten ateş zuhûr eden hânenin zahrına kurbiyyeti 
olan Medrese Sokağının sekiz numarasında vâki Yakut Paşa Câmiini yakıp 
oradan İhmâl Paşa Câmii istikâmetiyle Tahtakaleye ve Manyas Kapısında 
da iki kola inkısâm ile bir kolu Kapı mahallinin pîşgâhında vâki Dârü’l-
hadîs Medresesi odalarını kısmen yakarak İbn-i Arab Mahallesinde Tunca 
Nehri kenarına ve diğer kolu mezkûr Manyas kapısından mezarlık boyunca 
Zindanaltı’na kadar gelip oradaki arabacı ahırlarını ve karşısında mezarlık 
ittisâlindeki dükkânları ihrâk ederek orada kalmıştır. Topkapı’dan ayrılan 
[s.425] kollardan üçüncüsü dahi dokuz numaradaki Aya Nikola Kilisesi 
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kurbundan aşağı Keçeciler Kapısı caddesinin otuz sekiz numarasındaki 
Halebî Câmii arsası pîşgâhında ve mezkûr caddenin otuz dokuz numa-
rasında vâki diğer mescid arsası ittisâlindeki hâneyi yakarak Eskikapana 
müteveccihen on dokuz numarada Kilise Câmii arsası hizâsıyla Ahî Hasan 
Mahallesinde Debbâğhâne Câddesinde yedi numaradaki Temelsiz Câmi 
kurbunda Germekapı mahalline dayanmış ve ta‘dâd olunan işbu hudûd da-
hilinde bulunan musakkafât kâmilen muhterik olmuştur. Bunların hemen 
kısm-ı a‘zamı sigortalı olup sigorta kumpanyalarınca badî olduğu hasar 
iki yüz yetmiş dört bin liraya bâliğ olduğu mervîdir. Vergi Kalemi kuyûdu 
mûcibince icrâ kılınan tedkîkâtta muhterik olan büyût ve mebânî; 

Rum ve Ermeni Penâiye Mahallelerinde: 281 hâne, 114 dükkân, 1 
ahır, 11 mağaza, 5 fırın, 27 meyhâne, 9 kahvehâne, 4 eczâhâne, 1 buzhâne, 
5 oda, 1 değirmen, 2 mekteb, 2 kilise, 13 havra yani sinagog, cem‘an: 476 

Rum ve Ermeni Aya İsterati Mahallesinde: 280 hâne, 11 dükkân, 1 
mağaza, 2 fırın, 4 meyhâne, 1 boyahâne, cem‘an: 299 

Rum ve Ermeni Aya Nikola Mahallelerinde: 122 hâne, 2 dükkân, 1 
oda, 1 mekteb, 1 matbaa; 127 

Rum ve Ermeni Hristos Mahallelerinde: 162 hâne, 36 dükkân, 1 ahır, 3 
mağaza, 2 fırın, 2 meyhâne, 1 oda, 1 lokanta, 2 mekteb, 1 câmi-i şerîf, 2 kilise, 
1 kıraathâne, 1 fotoğrafhâne, 1 hamâm, cem‘an: 216

Rum ve Ermeni Metropolid Mahallelerinde: 123 hane, 3 dükkân, 3 
ahır, 1 fırın, 1 buzhâne, 1 oda, 1 mekteb, 1 câmi, 1 tekke, cem‘an: 135 

İbn-i Arab Mahallesinde: 59 hâne, 3 dükkân, 1 câmi, 1 sebîl, 1 türbe, 
cem‘an: 65 

Attâr Hacı Halîl Mahallesinde: 27 hâne, 17 dükkân, 18 ahır, 8 ma-
ğaza, 1 fırın, 4 kahvehâne, 1 oda, 1 değirmen, 1 karakolhâne, 1 câmi, 1 
medrese, cem‘an: 80 

Rum Mumcular Mahallesinde: 2 hâne, 2 mağaza, 1 buzhâne, cem‘an: 5 
Fındık Fakîh Mahallesinde: 17 dükkân, 3 kahvehâne, 1 buzhâne, 1 

değirmen, 2 han, cem‘an: 24 
Çarşıda Alipaşa Çıkmazında: 23 mağaza, 1 oda, cem‘an: 24 (Bunlar 

cem olundukda) 
1056 hâne, 203 dükkân, 23 ahır, 48 mağaza, 11 fırın, 33 meyhâne, 

16 kahvehâne, 4 eczahâne, 4 buzhâne, 10 oda, 3 değirmen, 1 lokanta, 1 
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karakolhâne, 6 mekteb, 4 Câmi-i şerîf, 4 kilise, 1 matbaa, 13 havra, 1 med-
rese, 1 sebîl, 1 tekke, 1 türbe, 1 kıraathâne, 1 fotoğrafhâne, 1 hamam, 2 
han, 1 boyahâne ki mecmû‘u: 1451 adedden ibarettir.

Hasârın mecmûu beşyüz bin lira tahmin edilmektedir. Dört adet 
cevâmi-i şerîfeden biri Topkapı’da Yakut Abdullah Paşa Câmii, biri Ta-
vukkapı sokağında iki numarada Habbâz Muhyiddîn, biri İbn-i Arab 
Mescidleri, biri de Zindanaltında Germekapı Caddesinde on üç numarada 
dükkân havasındaki mescid-i şerîfdir. Medrese: Dârü’l-hadis medresesi; 
tekke: Hacı Alemüddîn dergâhı; türbe: İbn-i Arab türbesidir. Muhterik 
olan dört kiliseden biri Rum Penaiye, biri Hristos, biri Ermeni Surp To-
ros, biri de Fransız Katolik kilisesidir. Sinagoglar yani havralar Ravzatü’l-
Kenâis’de mukayyed olduğu [s.426] vechile kâmilen muhterik olmuştur. 
Açıkta kalan harîkzedegân hükümet-i seniyye cânibinden ve bunlar için 
Dersaâdet’te Şehremânet-i celîlesinde bir komisyon teşkîliyle pâyitaht-ı 
saltanat-ı seniyyede ve gerek sâir vilâyât-ı şâhânede cem‘-i iânâta müsâraat 
olunması husûsuna irâde-i merâhim-ifâde-i hazret-i zıllullâhî şeref-müte-
allik buyrularak îcâbı icrâ ve binâenaleyh merkez-i vilâyette olduğu gibi 
mülhakât-ı vilâyetçe de komisyonlar teşkîliyle muâvenet-i nakdiyede bu-
lunulması cânib-i vilâyetten mülhakâta teblîğ edilmiştir. Esnâ-yı harîkde 
bir Ermeni kadınıyla Ermeni Marhasahânesi hademesinden altmış beş 
yaşlarında Karabet nâmında birinin muhterik oldukları ve nüfusça bu iki 
kişiden başka zâyiât olmadığı tahakkuk etmiş ve Karabet’in Ermeni kilisesi 
ve kadının bir hâne enkâzı altında naaşları bulunmuştur. Harîkzedegân 
miyânında yirmi dokuzu islâm üç yüzü Rum üç yüz kırk ikisi Ermeni ve üç 
bin üç yüz yetmiş sekizi Mûsevî yirmi üçü Bulgar olarak cem‘an dört bin 
yetmiş iki nüfus her şeyden mahrûm ve şâyân-ı merhamet ve muâvenet bir 
hâl-i sefâlet ve perîşânîde kaldığından bunlar bir müddet cânib-i belediye-
den iâşe edilmiştir. Bu harîkın ferdâsı Pazar gecesi dahi saat iki râddelerinde 
Büyük Buzhâne ile Tahtakale hamamının nisâ kısmı miyânında vâki Kay-
makçı Kota’nın dükkânından ateş zuhûr etmiş ise de dört dükkân muhte-
rik olduğu halde bastırılmıştır. 

Savâ‘ik 

Edirne Gazetesinden menkûldür: 1324 senesi Receb-i şerîfinin ikinci 
gününe musâdif 1322 Ağustosunun dokuzuncu Çarşamba gecesi Edirne 
şehrinde şiddetli bir fırtına vukû bularak hayli yağmur ve dolu nüzûl ve 
birkaç mahalle de sâika isâbet etmiştir. Leyle-i mezkûrede Sultân Selîm ve 



 20. Yüzyıla Kadar Osmanlı Edi̇rne’si788

Evliyâ Kasım Paşa câmi-i şerîfleriyle Çokalca Mahallesinde Hacı Veysi Ağa 
nâmında birinin hânesine ve Hazînedâr Sinan Bey Mahallesinde Seyyâr 
Topçu Yedinci Alayın İkinci Bölüğü Demirci ustası Salahaddîn Efendi’nin 
hânesi bahçesinde bir ağaca ve Kanlıpınar’da millet-i Mûseviyeden Bakkal 
Mordo’nun hânesine ve Saray içinde bir kavak ağacına dahi sâika isâbet 
eylemiş ve lehü’l-hamd nüfûsca bir zarar vukûa gelmemiştir. Sultân Selîm 
Câmi-i şerîfine düşen sâika minberin yakınındaki pencereye isâbet ve ora-
dan içeriye intikâl ederek yalnız minberin taşlarından birini kırıp düşürmek 
sûretiyle cüz’î te’sîr göstermiş ise de Evliya Kasım Paşa Câmiinin minaresi 
pek ziyâde rahnedâr olmuş ve dış kapısı yanındaki pencereye isâbet eden di-
ğer bir sâika mezkûr pencereyi tahrip ettikten sonra Câmi-i şerîf derûnuna 
nüfûz ederek mihrâbın sağ tarafını ve minberin altında bulunan kuyu ile 
ittisâlindeki pencereyi hayli zedelemiştir. Çokalca Mahallesinde Hacı Vey-
si Ağa’nın hânesine isâbet eden sâika garip bir hâdise göstermiştir. Sâika 
hânenin üst kat odalarının birindeki soba deliğinden girerek yalnız odanın 
duvarında asılı bulunan saati parçaladıktan sonra duvarı delip ittisâlindeki 
saatçi Ahmed Efendi’nin hânesi havlusuna geçmiş ve orada bulunan bir 
ağacı ikiye bölmüştür. O gece saat yedi râddelerinde Kışla-i Hümâyûn’da 
süvârî sekizinci alayın kileri önünde nöbet beklemekte olan mezkûr alayın 
üçüncü bölüğü efrâdından Bigalı Mahmûd bin İsmâîl’e dahi sâika isâbet 
etmiş ise de cenâb-ı hâfız-ı Hakîkî kendisini muhâfaza buyurarak yalnız ba-
şının sol kulağına yakın bir kısmındaki saçlarıyla sadrının bir kısmı sol me-
mesi üzerinden aşağıya doğru yılankavî bir hat şeklinde muhterik olmuştur. 
Bu vazîfe-perver kahraman asker sâikanın tesiriyle bir çeyrek kadar bî-hoş 
kaldıktan sonra kendine gelmiş ve fakat ondan sonra dahi mevkiini terk et-
meyip vakt-i muayyenin hitâmında kendisini değiştirmek için gelecek olan 
arkadaşının [s.327] vürûduna kadar orada sebât ve vazâ’if-i mukaddesesi 
cümlesinden add eylediği nöbeti müddetini ikmâl eylemiştir. Merkûm iki 
gün sonra cerîhası iltiyâm-pezîr olduğu halde hastahâneden çıkmış ve aldığı 
cerîhaya rağmen nöbetini terk etmeyerek vazifesini îfâ ve ikmâle cebr-i nefs 
eylemiş olmasına mükâfâten onbaşı nasb olunmuştur. Şâyân-ı hayrettir ki 
sâika merkûmun elbisesinde hiçbir eser-i ihtirâk hâsıl etmemiştir. (intehâ) 

[s.461] Yukarıda (5) Sahifede Sûreti (1) Numara ile Mezkûr Olan 
Süleymân Paşa’nın Bârgâh-ı Orhanîye Arîzası 

Dergâh-ı âlî ve bârgâh-ı müteâlî cenâbına ma‘rûz olan budur ki devlet-
lü babam Hüdâvendigâr e‘azza’llâhu ensârehûnun hayır duâları berekâtıyla 
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Konurhisârıyla Gelibolu Hisârı’nın tedâriki her nesneden görülüp Hakk 
teâlânın avniyle dizdârlarına miktarlı miktarınca ulûfe ve tîmâr tayin kı-
lınıp defter ve yoklama olunduktan sonra Silivri Beyi erenler koçağı İl-
beyi dâme-izzühû ile İstanbul etrâfına varılıp Çekmece kalesi muhâsara 
olundukda Keşan kalesi etrâfına varan kıdvetü’l-ümerâ’i’l-kirâm Evrenos 
Bey zîde-kadrühûdan ulağla haber gelip Dimetokalı a‘dâ hazelehümu’lâhu 
teâlâ Anderye denilen ile söz birleştirip dûn-ı baskını için fikr-i fâsid et-
tiklerin i‘lâm eylemekle zümre-i sipâhdan Ayvad yiğitbaşı bin nefer süvâr-ı 
nâmdâr ile Bergos semtine gönderilip Evrenos Bey’e dahi gelip orada bin 
baş ile cemiyyet edesin diye biti yazılıp tenbîh olunmuş idi. Varıp tevfîk-i 
Hakkla mülâkât ettikde Bergos hisârı etrafında hayli doyumluk edip yât ü 
yarağla hâzır ü müheyyâlar iken işbu yedi yüz elli dokuz senesi Şevvâlinin 
on yedisinde Anderye’nin beylerinden (Dimitri Aştuvan) Dimetoka be-
yiyle bile gelip üzerlerine dûn-ı baskını ederken Evrenos Beyle yiğitbaşı 
kulları haberdâr oldukları için herbiri bir taraftan pusuya girip ve yerle-
rinde Kara Cafer kulların bir miktar gâzîler ile koyup fırsat gözler iken 
nâgâh seherde onlar Kara Cafer üzerine dökülüp meydanda duruşma 
üzerine iken pusuda olan gâzîler onların iki tarafın alıp Allah Allah diye 
gülbânk-i Muhemmedî ile arslan safına ve kurt koyuna dokunur gibi etraf-
ların kuşatıp kılıç sunduklarında fi’l-hâl her birin bir tarafa dağıtıp sabah 
oldukda beş yüz başdan ziyade baş kesildiği malûm olup ve iki yüz ne-
ferden ziyâde dil tutulup ve beyleri dahi mecrûhan kaçıp gider iken fevt 
olduğu istimâ olunup guzât-ı islâm sâlim ü gânim eş-şükrü alâ-niami’llah 
diye ben kuluna gelip buluşup mâh-ı mezbûrun evâhirinde zikr olunan 
başları ve tutulan dilleri Kara Cafer kulları ile yüce dergâhlarına gönde-
rilip hayır dualar berekâtıyla biz dahi yüz aklığı ümmîdinde idik. Ne çâre 
ki Tekfur54 cânibinden devletlü Hüdâvendigâra elçi varıp vergi kabul et-
mekle tazarruu makbul olup muhâsaradan ferâgat oluna diye mübârek 
bitileri Sevindik Çavuş ile gelip vâsıl oldu. Ve Tekfur’dan dahi ol hînde 
bizim için başka vergi gelip devletlü Hüdâvendigâr’a mutî‘ olduğu için 
Çekmece’den kalkılıp Dimetoka’ya azîmet olundu. Hakk teâlâ hazretle-
ri hayırlar nasip edivere. Ammâ Rodoscuk’a varılıp şiddet-i şitâ ber-taraf 
olunca ol nevâhîde tevakkuf eyleyip şöyle fırsat el vere te’hîr ü terâhî revâ 
görülmediği pâye-i serîrlerine arz olundu. Bâkî fermân re’y-i âlîşânlarına 
müfevvazdır. (Bende-i kemter Süleymân) 

54  Bu mahalde Tekfur’dan maksad Bizansiyo İmparatoru demektir. (A.B.)
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Numara 2: Orhan Gâzî Tarafından Süleymân Paşa’ya Gönderilen 
Cevâb Sûreti, Sahîfe 6 

Ferzend-i celîlü’l-kadr-i kâmkâr ve müşîr-i sipehdâr-ı âlî-mikdâr el-
müeyyed min-indi’lâh oğlum Süleymân Şâh tâle-bekâhu biti vâsıl olıcak 
malum ola ki arzın ile Kara Cafer gelip Anderyeliden gönderilen başları 
ve dilleri getirip dîvânımız kapısında yüzü koyu düğe koyup diller habs 
olunup mezbûr Cafere yiğitbaşılık verilip [s.462] Ayvad Bey’e sancak gön-
derdim ki onda yer verip tayin edesin ve Evrenos Bey’e dahi kılıç ve kaftan 
gönderip vakf için istediği yerleri temlîk eyledim ve sana dahi bir murassa 
kılıç ve iki baş yarar at rahtıyla iki kaftan ve iki cübbe ferâce gönderip on-
lardan gayrı kırk adet kaftan dahi hil‘at için irsâl eyledim ki yoldaşlıkta bu-
lunan beylere gâzîlere in‘âm edesin. Fırsat elverir ise bi-inâyeti’llah Dime-
toka teshîrinde te’hîr etmeyip Anderye denilen a‘dâ cânibinden dahi gaflet 
eylemeyip âgâh olasın ve Kırkkilise cânibine hâlâ sancak verilen Ayvad 
Bey’i kifâyet kadarı leşker ile gönderesin ki bi-tevfîki’llâhi teâlâ feth eder 
ise onun olsun ve Gelibolu maberinden ubûr eyleyen Ceneviz gemilerini 
bî-vech rencîde ettirmeyip ellerinde olan ahidnâmeler mazmûnuyla amel 
eyleyesin ve kıdvetü’l-ümerâ Hacı İl Bey’e dahi bir ferâce ve cübbe ve bir 
baş yarar at rahtıyla gönderilmiştir îsâl ettiresin ve Dimetoka halkı tazarru 
yönünden vergiye kesilir ise Hacı İl Bey’i dahi Ayvad Bey ile Kırkkilise’ye 
varıp teshîrine sa‘y edeler ve Dimetokalılar ceng ederler ise onu ber-taraf et-
meyince âhar yer ile mukayyed olmayasın ve bu bitinin mazmûnuyla amel 
edesin. Tahrîren fî-evâili Muharremi’l-harâm sene sittîn ve seb‘u-mi’etin. 

Numara: 3 Cennetmekân Sultân Murâd Hân Gâzî hazretleri   
Tarafından Edirne’nin Fethi İfâdesiyle Acem Şâhı Üveys Şâh   
Tarafına Gönderilmiş Olan Nâme-i Hümâyûnun Sûretidir. 

المؤمنين و نصب دعايم  عباد  عباد  االسالم ونصرت  اعالم  الذى رفع  لله  الحمد 
االيمان االظهار كلمة الحّق المبين. و فتح علينا ابواب النصر و الظفر لكسر احزاب 
الكفرة و المشركين و الّصلوة على سّيدنا االنبياء محّمد المصطفى االمين و على اله 
و اصحابه الّذين الّتبعوا شريع الّدين حمد سپاس و ثناء بى قياس حضرت ربوبّيت را 
كه بلمعان بارقۀ تيغ اهل ايمان ظلمات كفر و شرك را از روى زمين زائل كردانيد 
باطل كرد و طؤاز  را  كّفار مالعين  احتجاج مهمالت  براهين ساطعه در  بآثآر  و 
و سرافرازى  اهتزاز  قريب(  فتح  و  الله  )نصر من  ببرحم  مؤمنانرا  غايت  رايت ظفر 
زيد  نوين  المقربين خورشيد  زبدة  فرخ رسوم  قدوم رسول  بيمن  ز  داشت  ارزانى 
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اعلى  مأبى ظّل رحمانى  افزا سلطنت  دلكشا و خطاب عمر  كتاب  قدره و وصول 
همايون خاقانى جالس اورنك ايلخانى صاحب تخت سليمانى )بيت( 

شهنشاه جهان نويين اعظم       اويس ابن حسن سلطان عالم 

بهشت ارحضرتش ميعادكا هيست      زباغ دولتش طوبى كياهيست

نثر: ابّد الله تعالى ايّام سلطنته و عظمته  وشوكته كه وموشح بتوشيح طبع كوهربار و 

مرشح بترشيح كلك زرنكار كروضة ناضرة عيونها جارية و جّنة علية قطوفها دانية ارسال 

فرموده بودند بوُرود آن بشارتى دلكشا و نصرتى فرح افزا از اطراف و جوانب روى 

نموده اوال شهر ديمتوقه را كه بسى جاى فرحناك و صحراى لطيف و كلكشت پاكست 

قدوة االمرا حاجى ايلبكى زيد قدره تسخير كرده و حاكم كفر نهادآن چآر را اسير كرده 

مقّيد و محبوس ودر دولت پناه ما فرستاد و مفخر االمراء اورنوس بك دام عزّه ديكر 

قلعۀ كشآن را فتح نموده با غنايم بى شمار بپایۀ سرير رفيع المقدار رسيدند و على 

الفور باقليم آندريه لعين بازمر  موّحدين نصرت بريسار و فتح بريمين بذات همايون 

شتافتيم و دشممن را در قلعه زار و زبون ساخته بتوفيق الله تعالى كليد فتحش را ازنوك 

]s463.[ سنان و خربت تيغ بى دريغ درقبضۀ اقتدار يافتيم )الحمد لله الذى هدينا لهذا 

وما كّنا لنهتدى لوال ان هدانا الله( و آندريه لعين كه تكفور آن حصن بود بزورق درآمده 

از نهر مريج بساحل و حليج بحر كريزان شده آثارش معلوم نشد وآن زيبا شهر و رعنا 

مقام كه محتوى بانهار ثلثه كه جوى آرده و مريج و تونجه است اهل اسالم بضرب 

صمصام خون آشام كشاده و بغنايم ماالكالم فائزكشته درغرفات چوق قصور دار السالم 

ارام نموده ليل و نهار هدانا الله تعالى )جنات تجرى من تحتها االنهار( كويان بمراسم 

شكر كذارى مشغولند و شهرت آن بلدۀ منير كه على رغم )آندريه( )بادرنه( پذيرفت 

و حكومتش را از مخصوصات صداقت آيين ملك االمراء الال شاهين زيدت ايّام اقباله 

تعيين نموده خود بفّر و شكوه و لشكر انبوه بمقام بروسه عودت كنان رسيده نذور 

و صدقات بمستحقان رسانيد و اين موهبت نامه را بابلوكات و سوغات اليقه بارفاقت 

رسول مزبوران سلطنت پناه عمدة اعيان طورخان بك دام عزه ارسال رفت كه چون 

بشرف بساط بوسى مشرف كردد چنانچه آيين ديندارى را سزد دربشاشت فزوده زمرۀ 

اهل ايمانرا باعالم اين مژدۀ مسرّت عنوان خوشخال و شادمان فرمانيد كه بالجمله از 

توجه همت آن عالى نهمت است حّرره فى اوائل شهر ذى القعدة الحرام سنه ثلث و 
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Numara: 4 (El-Cevab)

هر سعادت كه درخزانۀغيب الهوتى مكتومست و هر سيادت كه ديوان شهادت 
افزون و رفيق حركت و سكون حضرت خدايكان  قرين دولت روز  ناسوتى مرسوم 
افاق پادشاه با استحقاق مهر اوج شاهى محض لطف الهى مالذ ارباب غزا و جهاد 
عضد الّدولت و الّدين سلطان مراد خلّد ملكه و ابّد دولته الى يوم الميعاد بمحّمد 

و آله و صحبه االمجاد )بيت( 

پدر بر پدر خسرو شهريار      همه شهر كير و همه شهردار 
جهانكير و كشور كشايان همه      شهنشاه و قلعه ستان همه 

نثر: و الحمد لله على نعمائه كه درين والمكتوب ظفر عنوان باقاصد مسرّت نشان عمدة 
االعيان مير طورخان اعاد الله بالخير و االمان در رسيد و مژدۀ فتوح تازه و غنايم بى 
اندازه بكوش هوش اسالميان در رسانيد و كاخ صماخ عالميانرا اى صداى مسرتنماى 
مملوكردانيد وخطۀ آذربايجان بل متمكنان ممالك ايران و توران خوشخال و مرفه البال 
كردانيد و اين هواخواه نيز با جملۀحكام ايلخانى مسرور و شادمانى شده شكر الهى 
بجاى آورده اميد كه بالد و نواحۀ مشركان و قرا و مواضع كافران بى امان چون دار 
الّنصر ادرنه و ديمتوقه و قلعۀ كشان بعناية الله الملك المنان مسّخر و مفتوح كشته 
فرصت و نصرت مرزوق همكنان كردد بمنه و كرمه و رسول مشار اليه را بانواع رعايت 
بهرمند ساخته بعد از اقترانش بمجلس خاّصه بابعض سفار شها رخصت داده و سوغاتى 
و بلوكات اليقه حسب المفصل بمشار اليه تسليم نموده و تاسرحد كومكى همراه ساخته 
كه بصحت و سالمتى بامراء مرزبوم از سمت اغالط و ارزن الروم در رسانند و چون 
بصحبت وصول پايد بالجمله احوال را از مشار اليه [s464.] استفسار كنند كه ان شاء 

الله تعالى ما نيز على التعاقب ايلچئ ديكر خواهيم فرتاده )بيت( 

 عنايت زحق رفيق تو شد       خود سعادت هميشه در است 
كتب باالمر العالى اعلى الله شانه فى اّول شهر جمادى الولى سنه اربع و سّتين و 

سبعمائه      در يايالق اوجان

Numara: 5 Cennetmekân Sultân Murâd Hân-ı Gâzî Dergâhına 
Edirne’nin Fethi Tehniyetini Ve Filibe ve Zağra ve Gümülcine 
Fütûhunun iş‘ârıyla Karaman oğluna Gelmiş olan Nâmenin Sûretidir. 

و  باطًنا و ظاهرًا  المتوافرة  المتوالية  نعمة  الحمد على  له  و  آخرًا  و  اّوال  لله  الحمد 
الصلوة على رسوله المصطفى و حبيبه المجتبى ابًدا دائًما و على آله الطاهرين و 
قياس  بلطفه  راكه  الجالل  ذو  كريم  و سپاس  الدين شكر  يوم  الى  اجمعين  صحبه 
آثار  و روزكار مسرت  درين عهد شريف  و  كردانيد  و حرّم  ايمانرا شاد  اهل  قلوب 
كزيدۀ خليفۀ  بر  و  نامدار  انجام حضرت خداوندكار  اقدام عساكر نصرت  و  بسعى 
االرضين  الله فى  االمصار زل  و  البالد  فاتح  الفجار  قامع  الكفار  قاتل  كار  آفريده 
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نال  العباد حضرت فلك منزلت سلطان مراد  ناصر  كارفرماى خواتين خديو سالطين 
كردانيد  م متضاعف  متزايد  را  االسالم  ديار  يرجوه  و  مايتمناه  الى  الوجوه  من كل 
و كفرۀ  را مسخر كرده  ز كوملجنه  و زغره  فلبه  ادرنه شهرهاء  فتح  و در عقب 
را  نموده و ظلمت كفر و چرك شرك  ديار مهجور ساخته و دور  ازآن  را  فجره 
كردانيده  پاك  و  نعل سمندان زدوده  و صاعقۀ  تيغ درخشان  ببارقۀ  نواحى  ازان 
ناقوس منحوس  بجاى صداى  و  اتخاذكرده  ايشانرا مساجد و جوامع  كليسهاى  و 
اوازۀ ازان و كلبانك محّمدى ومسامع قّدوسيان در رسانيده غزّاة مسلمين سالمين 
و غانمين كشته و المنة لله كه اين توفيقات در ايام همايون از لطف خالق بيچون 
و  مانيز شادمان  اعداى حضرت مقهور كشته  و  احباء دولت مسرور  داده  دست 
وّد  اشتغال كرده  پيوند  ابد  بدعاى  يونان  متمكنان واليت  بجملۀ  و  حرّم شديم 
را  السادات سيد معزّالدين  رقعۀ مواالت فخر  دارندۀ  و  فزوديم  نشاط و طرب 
كه  است  نوسته  رسالۀ هدايارا على حده  و  كرده  ارسال  بهّيه  هتنيۀ  اين  بهجت 
بعز عرض رساند اميد و ارست بشرف قبول در پذيرفته سّيد مشار اليه را باعزاز و 
دلجويى مرّخص سازند باقى مشافهات بتقرير او حواله رفته است همواره فتوحات 
و  باد بحق محمد  ارتكاب سلطانى  قرين ركاب ظفر  اندازه  بى  نصرتهاى  و  تازه 

اله و صحبه المجاد. 

Numara: 6 (El-Cevâb)
مكتوب و مرغوب محبت اسلوب كه از جانب حكومت نصاب دولت اياب رافع رايات 
الشوكة تالئ ايات العزة ظهير الدولت و الدين برادرم كامبين ادام الله ايام عزه و اقباله 
السادات سيد معزالدين زيد مجده دراشرف ساعات  الدين مصحوب فخر  يوم  الى 
رسيد و مضمون مالطفت مشخونش كه مشعربود بشادمانى و سروران حضرت ازتيسير 
فتوحات غيبّيه كه بعد فتح ادرنه ضبط و تسخير بالد فلبه و زغره و كوملجنه و حصول 
غنايم بعساكر اسالم معلوم و مفهوم كشت و رباب دوستى و رسم يكجهتى را بدرجۀ 
تحقيق رسانيده اخالص ايشان بوضوح پيوست و خفى نيست كه از سلطنت چند روزه 
مالحظۀ عرض عامۀ مؤمنين و سعى و اجتهاد در توسيع و ازدياد ملك و دين است 
و كرنه درميان ُملْك و رعّيت بحسب وجود هيج فرقى نيست و حضرت حق جل و 
على شرف خالفت را باخّص عباد خود [s564.] بجهت همين ارزانى داشته است كه 
ازبار اين امانت كران خود را كناره نكشيد زحمت خويشتن را براى فراغت عجزه فخر 
روزكار خود دانه و يعلم الله و كفى به شهيًدا كه از هنكام جلوس سعادتمأنوس تابحال 
يك لحظه و يك لمحه ارام نكرده روز و شب بغزو و جهاد ميكو شيم و دروع سانقات 
براى فراغ بال مسلمانان ميپو شيم بس هر كه غعا براى نصرت ما كند هر آينه فائده 
اورا خواهد بودو از سر چشمۀ سمع الله لمن دعا سيراب و ريّان خواهد كشت ديكر 
بزبانى اعالم نموده بودند كه ملك االمراء حلب بتحريك سالطين مصر و شاميانرا بفتنه و 
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فساد ايشان محقق است بعناية الله مانيز مقدور خود دريغ نخواهم كرد و اال بكلمات 
اراجيف العياذ ببالله خود بادئ آن امر خطير چونكه شويم هرچه بعد ازين واقع شود 
بآن عمل خواهيم نمود باقى حاالت را از سّيد مشار اليه معلوم خواهند نمود والّسالم  

حّرره فى اوائل رجب سنه اربع و ستين و سبعمائه    )بمقام بروسه(  

Numara: 7 Cennetmekân Sultân Murâd Hân Gâzî Dergâhına Edirne 
Şehri Pâyitaht İttihâz Olunduktan Sonra Canbek Hân’dan Gelmiş 
Olan Nâmenin Sûretidir.

لله سبحانه و تعالى سايۀ عاطفت و معدلت سلطان اعظم مالك رقاب االمم باسط 
العليا  الله  كلمة  الدنيا مظهر  االحسان محرز ممالك  و  العدل  ناشر  االمان  و  االمين 
المظفر على االعداء المنصور خالق االرض و السماء سلطان الغزّاة و المجاهدين ظل 
الله فى االرضين غياث االسالم و المسلمين اسوة الملوك و الّسرطين المؤيد من عند 
خلّد  كامبين  و  كامكار  نژاد  عالى  مراد  غازى سلطان  المعين خداوندكار  الملك  الله 
الله تعالى ملكه و سلطانه و اوضح على العالمين لطفه و احسانه راجهت استظهار 

عالميان پاينده و مستدام دارد اين بندۀ صادق االخالص )بيت( 
آنكه تابود بود بندۀ تو      و آنكه تاباشد اينچنين باشد

النهار  اللّيل و اطراف  از قديم عبوديت و اختصاص معروض ميكرداند كه آناء  بعد 
بوظيفۀ دعاكويى دوام دولت قيام نموده و مى نمايد )مصراع( 

خود همين كار كند هركه مسلمان باشد
اشتياق بشرف پايپوس حضرت سلطنت شعارى غايت و نهايت ندارد مسبب االسباب 
تعالى و تقّدس سبب فوز آن سعادترا بخبر خوبى محصل كرداناد بمنه و جوده و حاليا 
كه امير اعظم اعقل زين االلحاج الحرمين ولديك تشريف داد و فتحنامۀ مسرت فزا 
و انعامات و عطايا دررسانيد و مواهب الحقه واحسانات سابقه منضم و فحواى الشكر 
يزيد الهعم نسبت احوال مأل بندكى سمت وضوح يافت و مثال فرخ فال را كشوره و 
على رؤس المنابر و االشهاد خوانده آنچه مندرج بود متعاقب فتح ادرنه تسخير فلبه و 
زغره و كوملجنه بتوفيق الله ميّسر كشته باعث سرور جمهور امت عالى نهمت محمدى 
عليه الّصلوة و السالم شد هميشه از اقليم كشايى و ملك ارايى حالى نباشد و نمودند 
كه ميل شريف جهانبانى ظّل رحمانى بآن تصميم يافته كه بجهت زيارتى توغل بامر 
غزا دار النصر )ادرنه( را مقّر خالفت نمايند بارك وز لكم و لكافة المسلمين كويا بالهم 
ربّانى و فيض سبحانى واقع شده چه اثرهاى حيران يوًما فيوًما بوضوح خواهد رسيد 
ان شاء الله تعالى و بعض تعللى كه در خدمات همايون واقع شده بود بسبب االمور 
مرهونة باوقاتها بوده اميد كه عن قريب بحسب اشارات آن خداوندكار رفيع الدرجات 
بالجمله [s664.] صورت پذيركردد توقع از الطاف بى دريغ كه شامل حال عالميانست 
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آنكه اين بندۀ كمينه را ازسائر بندكان ممتاز كردانيده )بيت( 
كمرى در ميان جان بسته       جان كمروار برميان بسته 

مأمور امر عالى شناسند و هر خدمتى كه بوده باشد وظيفۀ جانسپارى نتقديم خواهد 
رسانيد بواقى اخبار و عرض داشت مرجوع بمشافهۀ عمدة الخواص سرلة االكابر امير 
خلف زيد مجده است كه در پايۀ سرير تقرير كند سايۀ سعادتبخش باستظهار جميع 

بندكان خصوصا اين چاكر ديرينه مبسوط و مخلد باد انّه رؤف بالعباد فهو المراد 

Numara: 8 (El-Cevâb)
انمۀ بهجت فزا و خامۀ عنبر بوى و روح افزاكه ازجناب اياللت مأب مملكت نصاب 
يمين الدولت جانبك خان كامياب زيدت ايّام دولته بازبدة االحباب امير خلف اعاد 
الله بالخير در بهترين اوقات و خوشترين ساعات دررسيد و مجلس سامى را رونق 
فزود و آنچه مندرج بود از حسول بهجت و شلدمانى جناب ايالت مآبى از تيسير 
فتوح نامتناهى بتوفيق الهى نسبت باين جانب و تخت بخت همايون برا فراشت در 
دار النصر ادرنه حميت عن االفات و البليه و تخم معدلت كاشتن دان سرزمين لطيف 
و رسيدن حدود اسالم بنزديكئ بالد الس و تسخير فلبه و زغره و كوملجنه و بهبودئ 
احوال اسالميان بدلخواه دوستان و انكسارئ مشركان عليهم لغاين الله الى يوم الميزان 
و عرض اشتياق يكجهتى و بيان اخالص دوستى بالجمله معلوم و مفهوم كشت ازين 
جانب نيز انواع نوازش شاهانه و پرسش پادشاهانه فراحال خويشتن دانسته هرمقصوديكه 
دارند بعزعرض رسانند تاپذيرفته كردد ان شاء الله تعالى و قاصد مزبور را مرّفه و مرعى 
مجاز فرموديم چون بحضور ؤشد باقى مشافهات از و معلوم كنند و الّسالم كتب باالمر 
العالى اعلى الله شانه فى اواخر ذى الحجة الحرام سنه سبعين و سبعمائه رب اختم 

بالخير و الحسنى )بمقام ادرنه( 

Numara: 9 Edirne’de Topkapı Hâricindeki Kale Burcunun Hedmine 
Dâir İkinci Ordu-yı Hümâyûn Müşîr Vekâletinden Edirne Vilâyetine 
Tastîr Kılınan Muâmeleli Tezkirenin Sûretidir 

Edirne’nin Topkapı civârında kadîmen mevcut olan kale burcu üzerin-
de gûyâ bir kilise mevcut olduğundan bahs ile hedm ettirilmemesi hakkında 
Rum Metropolitliği tarafından zât-ı sâmî-i vilâyet-penâhîlerine vukû bulmuş 
olan mürâcaata mebnî mezkûr burcun te’hîr-i hedmi zımnında taraf-ı âcizîden 
istihkâm komisyonuna teblîgât-ı lâzime icrâ olunmuş ve keyfiyet Erkân-ı Har-
biye Dâiresine havâle edilmişti. Dâire-i mezkûre tarafından ol bâbdaki evrâk 
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üzerine yazılan ilâmda bu madde hakkında ahîren mezkûr komisyondan vürûd 
eden takrîr meâline nazaran kilise denilen mahal birbiri üzerine tonoz kemerli 
iki kat olarak yapılmış olan mezkûr burcun üst katında kulplu mermer kapakla 
mesdûd bir yer olduğu ve bunun kilise olduğunun iddiâ edilmesi derûnunda 
bir şey zuhûr etmesi memûl olunarak taraf-ı hükümetten açılmaması maksa-
dından ileri geldiği beyânıyla mezkûr mahallin sahîhan bir kilise veya mahall-i 
mukaddes olduğu tebeyyün etmediği halde yine hedm olunmak üzre cihet-i 
mülkiyeden ve meclis-i idâre-i vilâyet azâsından münâsib zevât ile cihet-i as-
keriyeden istihkâm miralayı Mesûd ve Erkân-ı Harbiye binbaşılarından Ah-
med Lutfi beylerden mürekkeb bir komisyon teşkîl olunup lâzım gelen keş-
finin icrâsı ve komisyonun hangi günde gideceğinin iş‘ârı lüzûmunun taraf-ı 
sâmî-i âsafânelerine arz ü izbârı ifâde olunmuş olmakla ber-vech-i ma‘rûz îfâ-yı 
muktezâsı bâbında [s.467] emr ü fermân fî 3 Zilkade sene 1309 ve fî 17 Mayıs 
sene [1]308 yâver-i ekrem-i hazret-i pâdişâhîden Teftîş-i Askerî Komisyonu 
azâsından İkinci Ordu-yı Hümâyûn Müşîri Vekili Müşîr (Mahmûd Hamdi) 
Perşembe günü ordu-yı hümâyûndan tayin buyrulan zâtlarla birleşip mahall-i 
mezkûra azîmet etmeleri zımnında Evkâf muhâsebecisi Şevki ve ma‘a Tahrîr 
Vergi Müdürü Bâdî efendilere fî 18 Mayıs sene [1]308

Numara: 10 Yıldırım Bâyezîd Hân hazretlerinin İstanbul’un Fethi 
Niyet-i Hayriyesiyle Edirne’den Hareket-i Hümâyûnlarını Mu‘lin 
Kudât-ı Kirâma Hitâben Tastîr Buyrulan Fermân-ı Âlî Sûretidir

Mefâhirü’l-kudât ve’l-hukkâm maâdinü’l-fezâ’il ve’l-kelâm memâlik-i 
mahrûsem kâdıları zîdet-fezâ’ilühüm bu hükm-i şerîfim neffeza’llah siz-
lere vâsıl oldukda şöyle bilesiz ki Hakk celle ve alâ hazretlerine tevekkül 
ve server-i enbiyâ Muhammed Mustafa salla’llâhü aleyi vesellemin rûh-ı 
şerîflerine tevessül ve çâr-ı yâr-ı izâm ve evliyâ-yı kirâm radiya’llahü anhüm 
ecmaînden istimdâd edip işbu sâl-i ferhunda-fâl ammet-meyâminenin 
şühûr-ı meşhûresinden mâh-ı mübârek-i Rebiulevvelin sekizinci vâki 
olan Düşenbe gününde dârü’n-nasr Edirne hummiyet ani’l-âfât ve’l-
beliyyeden cemî‘-i vüzerâ-i izâm ve gılmân-ı dergâh-ı âlî-makâm ve ağa-
larım ve yeniçeri tâifesi ve azab halkı ve beylerbeyilerim ve beylerim ve 
alay beyleri ve zuamâ ve çeribaşıları ve umûm sipâhî ve gönüllü tâifesi bi’l-
cümle 55  diye Kostantiniyye şehri üzerine teveccüh-i 
hümâyûnum vâki oldu. Ümmîddir ki ibtidâsı mahmûd ve intihâsı fetihle 

55 Allah yolunca cihad ediniz. Bakara Sûresi / 218
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mes‘ûd ola inşâ’allâhü teâlâ. Ve siz ki memâlik-i mahrûsemde hukkâm-ı 
udûlsüz, her biriniz tevkî-i refî‘-i hümâyûnum vâsıl oldukda gerekdir ki bir 
an ve bir saat te’hîr ve terâhî etmeyip bundan akdem tenbîh olunduğu üze-
re ihzâr olunan nüzûl ve zehâ’iri ordu-yı hümâyûnuma eriştirip taksîr etme-
yesiz. Vesâir levâzım-ı ceng ki her birinize fermân-ı şerîfimle ilan olunmuşi-
di bî-kusûr eriştiresiz ve cemî-i cevâmi u mesâcidde ed‘iyye-i feth-meşhûna 
bi’s-sıdk ve’l-ihlâs iştigâl gösterip hayır dua ile teveccühden hâlî olmayasız, 
şöyle bilesiz alâmet-i şerîfe itimâd kılasız. Tahrîren fî-evâili şehr-i Rebiu-
levvel sene seb‘a ve tis‘în ve seb‘u-mi’etin mine’l-hicreti’n-nebeviyye alâ-
vâzı‘ihâ’s-salâtü ve’t-tahiyye (Bi-makâm-ı Edirne) 

Numara: 11 Sultân Murâd Hân-ı Sânînin Varna Muzafferiyetini 
Müş‘ir Edirne’de Fâtih Sultân Mehmed Hân Cânibinden Acem Şâhı 
(Şahruh) Mîrzâya Yazılmış Olan Zafernâmenin Sûretidir.  
(Sûret-i Nâme-i Hümâyûn) 

عتبۀ  پيوسته مالزم  كامرانى  و  ابهت  فتوح  و موجبات  اسباب سعادت جاودانى 
و مملكت دستكاهى معدلت شعارى  پناهى  منبع حضرت سلطنت  سدۀ  و  رفيع 
مالك  المجاهدين  و  الغزات  اعتضاد  و  السالطين  و  الملوك  افتخار  دثارى  مكرمت 
مبانى  الغواة مؤسس  و  العصاة  الجبابرة من  رقاب  كاسر  السراة  و  االكاسرة  زمام 
بالدولت  الدين  الحسنات حامئ حوزة  و  العدل  العز من  قةاعد  و مشيد  الخيرات 
الساهرة و ماحئ ظلمات الظلم عن العالمين بالصولة القاهرة ملجأ المظلومين مالذ 
الملحوفين نصير الحق و الملك و الدين ناصر االسالم و المرسلين خلد الله خالفته و 
ادام على العالمين بره و رافته باد و ملك غفور چشم بدحوادث از حوالى و حواشى 
از سمت سعادت خدامش مقطوع  بوارق  و  پاى طوارق  و  مالزمانش دور و دست 
راسخ  و مخلص  الوداد  االمجاد محب صادق  اله  و  النبيه  بالنبى  كرداند  و مكسور 

بى حد  رايقۀ  اثنيۀ  ارسال  و  نهايه  بى  اليقۀ  تبليغ محامد  االتحاد. ب‘د  فى سنن 
كه عن  ميدارد  [s864.] حضرت  كامياب  بنواب  اتحاف دعوات مستجابه  و  غايه  و 
قريب سلطان الغزاة و المجاهدين والئ والة االئمة المتحدين ابو الفتح خداوندكارم 
و پدرم و سلطانم خلد الله ظالل عاطفته على رؤس المسلمين اين داعئ دولت را 
ممالك محروسۀ عثمانيه اليق ديده ارزانى فرمودند و قبض بسط امورى كه تعلق 
تأكيد دولت  از جهت  و  نهاد  دولتخواه  اين  كفايت  در كف  دارد  امر خطير  برين 
و تشييد مبانى اين سلطنت باجميع اطراف و جوانب از طغاة كفره و يغاة فجره و 
كالع سعد  و  بمباركى  و  فرمودند  و سوكند مصالحه  مواثيق  و  بعهود  اسالميه  والة 
بدان طرف دريا كذشته بفراغ بال متمكن كشتند و باعمال اخروى اشتغال نمودند 
از  ميثاقه[  الله  ]ينقضون عهد  كه  ارباب ضالل  ائمه  منوال  برين  بناى حال  بعد  و 
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ديدن قديم ايشانست بنقض عهد و خلف وعد مسارعت نمودند و جميع كفره از 
بالكليه  را  طائفۀ موحدين  و وحرًا  برًا  كرده  اتفاق  ملتزم ذمت  اكثر  و  اهل حرب 
اربعه  از جهات  بود  تواند  بزعم خصوم مفر  الجمله محّرى كه  احاطه كردند و فى 
بابقاء نار فتنه تفرقه بفرقۀ مسلمين رسانيدند و جمعيت عسكر پريشان متعسر 
بمحن. رأس  دائرۀ مملو  احشاى  و  يرفتن  انئرۀ  اين  اثناى  در  ناكاه  كردنيدند. 
اضالل بابوس ملك اسفر قرال باقريب هفتاد هزار سوار كوه پيكر پوالد مثال سوى 
بودند  ذاهل  ازين معنى  كه  نيز  اعالى خداوندكار  فرستاد و حضرت  اين والجوى 
ناكاه اين خبر هائل بسمع اشرفشان رسيد دفعة عساكر انام را بنفير عام اعالم داده 
براى  از خواص مقربين حاضرين  باجمعى  نفيس  بنفس  و  فرمودند.  چاروپا ساق 
نصرت دين مبين متوجه كفار مالعين شدند. و چون بشاطئ بحر رسيدند و معبر 
قتال الجرم فى  باسباب  و زورقهاى مملو  بابطال  بفلك مشحون  ديدند  را مسدود 
الحال باشتعال نيران حرب اشتغال نمودند. و در لجۀ بحر نيكران بطغات سيف و 
اوراق خزان  بمثابۀ  ايشانرا  انداختند و جمعيت  اندرنهادان خاكساران  آتش  سنان 
بباد فنا متفرق و پريشانن ساختند. و بعد ازين فتح مبين و هدم ردم سفن مشركين 
از خصوم  نواب و خدام كذاشته  اكثر  را  اين مخلص  و  ادرنه درآمدند  الفتح  بدار 
و  نموده متوجه سرخيل جنود شياطين  اعماض  و  اعراض  اقطار  كفار  و  جهات 
رفتند  منزلى  پنج  مقدار  و چون  لعين شدند  بدفعال  قرال  اصحاب سّجين  پيشواى 
افتاد مبارزان طرف  اتفاق  تقابل فريقين و ترادف شّفين  اّول وقت ضحى  ناكاه در 
آوردند. وكباشى  يكديكر حمله  بر  اشرار  و  فجار  فرقۀ  و معارضان  اخيار  و  ابرار 
ابطال اهل حق و ضالل بمنطحه و مكاوحه اشتغال نمودند. و بتطارد اسود شجعان 
وازكثرت  برداشتند.  و جان  از جهان  امان  و  زمين  از  امن  افدان  و  فرسان  نظاير  و 
و  پنادق  نوالئ رشقات  و  كرز و حسام  تتابع ضربات  و  فام  ازرق  اسنۀ  طغات 
ازجريان  ازبدن مفارقت كرد. ورشت و هامون  انجام سرازتن و روح  و  بيحد  سهام 
اكام  و  قتلى خراب  و ركاب  اجسام  از  و  بمثابت دجله و جيحون كردند  خون 
آن محل موحدين  خمسۀ  دراطراف  الجمله  فتورى فى  و  و قصورى  حاصل شد. 
راه يافت و تصادم فئتين و تضارب  طائفتين بغلبه و قراولى بعد العصر بربن نهيج 
دبور  و  زيدن كرفت.  و  اصيل كه صباى دين محمدى  و دروقت  متمادى كشت 
قهر ملت احمدى جستن اغازكرد خداوندكار جليل با قليل از خواص حاضرين اهل 
يقين همچو شهب رجوم بر شياطين خصوم و هجوم آوردندو بمنضلۀ صوائب و 
متبد  را  رماح و ضربات صفاح جمعيت عسكر مخذول  كتائب و طغات  مقارعۀ 
فر ملك  و  كر  و دراحشاى  اثر  منهاعين وال  بحيث اليبقى  و متشتت ساختند  دو 
اكابر مجرمى  و جمهور  فرستادند  هباويۀ سفر   [.s964] احمر  بموت  را  اصفر  بنى 
مناحى خالص  فردى  بهيج  بودند.  و مرسوم  و رسمى موسوم  باسم  راكه  تابعيشن 
بقيۀ سيف اشطار اوباشى و حومات مواشى كانّهم فرّت من قسورٍة  نداند و باقى 
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الّذى صدق وعده و نصر عبده  لله  الحمد  بالمجرمين  يفعل  ولّوا مدبرين و كذلك 
در  كه  است  قليل  ازان  مبين  نصر  و  متين  فتح  االحزاب وحده هذا چواين  و هزم 
ديده شد  نكر  مأثور  و  واحًدا  اال  باشد  نيفتاده  اتفاق  ماصيه  و سنين  قرون حاليه 
كه  پناهى  بدركاه حضرت سلطنت  آمد كه  وارد واجب شد و الزم  بعد  االوارًدا 
بسلوك طريق دين و ديانت مستمر و مصادقۀ قديم آل عثمان مشتهر. و مع هذا 
عامۀ  و  اركان دولت  كافۀ  تاكه  اعالم رود  و مشتغلند  نيز مكب  كفره  مجاهدة 
نهاًرا  و  لياًل  عازمان حضرت و جمهور مسلمانان و رعيت مبتهج و مستبشر كشته 
بتضرع  كلمة  بى علت علت  از حضرت واهب  توغ نصرت  اين  ازدياد  موجب 
يوًما  ببغايب و  الغايب  الرغايب دعوة  افضل  نمايند كه من  استكانت و مسالت  و 
فيوًما دؤ تقويت و تمشيت اين داعئ دولت كوشيده نظر عنايت دريغ نفرمايند و 
الخواص  زبدة  االكارم  و  االماثل  افتخار  االعزم  اين معنى جناب خلف  تبليغ  براى 
شمس الدين احمد بك ادام الله معاليه را ارسال رفت كه بر كماهى او ضاع خبير 
و وقت فرصت استفسار تقرير نمايند و تجديد عهود و مواثق مواالت را مستحكم 
كرداند باقى زيادتى ابرام و اقدام نرفت سايۀ رأفت و عاطفت بر سر كافۀ اّمت 
المبارك  اواخر رمضان  االمجاد. كتب  آله  و  النبّى  بجاه  باد.  پاينده  حضرت رسالت 

سنه ثمان و اربعين و ثمانمائه.

Hulâsaten Tercümesi

Bade’l-elkâb ve takdîmü’l-ihtirâmât peder-i emcedim muhibbini-
zi memâlik-i Osmâniye tahtına lâyık görüp etrâfta bulunan mülûk ü 
hükümdârân ile akd-i musâlahadan sonra bi’l-cümle umûr-ı saltanatı kef-i 
kifâyetimize bi’t-teslîm kendileri deryadan güzâr ve kûşe-i ibâdette karar bu-
yurmuşlar idi. Erbâb-ı udvân nasılsa nakz-ı uhûd ile berren ve bahren tâife-i 
muvahhidîni ihâta ve maberleri tesdîd ettikleri misillü nâgâh reîs-i erbâb-ı 
dalâl yani Kral-ı dâll (Üngürüs Kralı) yetmiş bine karîb zırh-pûş süvârîsini 
üzerimize tayin edip bu haber-i hâ’il hazret-i Hüdâvendigâr pederimin 
sem‘-i şerîflerine vâsıl olunca asâkir-i islâmiyeyi cem ile nefs-i nefîsleri dahi 
a‘dâ üzerine müteveccihen sâhil-i bahra vâsıl olduklarında düşman maberi 
sedd etmiş idiyse de şemşîr-i guzât ile düşmanın cemiyyetini perişan ederek 
Edirne’ye vâsıl oldular. Bu muhlisinizi pâyitahta terkle kendileri düşmandan 
yana teveccüh buyurdular. Vakta ki beş merhale kadar gittiler bir kuşluk vak-
ti a‘dânın cemiyyetine vâsıl olarak ferîkayn yekdiğerine hamle ettiler, harb 
ü kıtâl pek ziyâde şiddet kesb ederek ehl-i islâm cânibinde bir miktar eser-i 
inhizâm görünmüş iken bi-inâyeti’llâh nesîm-i nusret cânib-i muvahhidîne 
vezzân ve a‘dâ-yı dîn ü devlet muzmahill ve perişan olarak bu sırada kral dahi 
katl ü itlâf olunmuştur. Bu muzafferiyetin emsâli kurûn-ı mâziyede nâdirü’l-
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vukûdur. Bununla beraber düşman el-hâletü hâzihî husûmetinda musırrdır. 
Bu feth-i mübîn zât-ı âlînizin ve o cânibde bulunan kâffe-i muvahhidînin 
bâis-i meserretleri olacağında iştibâh yoktur. Beyân ü tebşîr-i muzafferiyet-
le beraber ihlâs ve vedâdımızı teblîğ için havâs-ı bendegândan (Şemseddin 
Ahmed Bey) i‘zâm ve irsâl olunduğundan takrîrinden dahi istimâ‘-ı key-
fiyyete rağbet buyrulması mercûdur. İşbu name sekiz yüz kırk sekiz senesi 
Ramazân-ı Şerîfinin evâhirinde yazılmıştır. 

Numara: 12 Fâtih Sultân Mehmed Hân Cânibinden Şehzâdeleri 
Sultân Bâyezîd ile Sultân Mustafa’nın Edirne’de İcrâ Kılınacak Hitân 
Cem‘iyyetine [s.470] Davet Zımnında Kastamonu Hâkimi ismâîl Bey 
tarafına Yazılmış Olan Nâme-i Hümâyûnun Sûretidir

جناب امارتمأب ايالت نصاب سعادت انتساب حاوئ محاسن الشيم مالك نواحى االمم 
سالك اقصّى الهمم حائز قصبات السبق فى مضمار الحلم و الحكم الفائز بالقدح المعلى 
من فداح المجد االتم و العز و االشم و البحاية و الكرم المختص باللطف الخفى من 
حضرت بارئ النسم كمال الدولت و الدنيا امير اسماعيل المكرم جعل الله تعالى اوتاد 
دولته راسية راسخة و اطوار عزته سامية سامحة سالمى دالويز تراز عقد شبنم بر بناكوش 
سوسن طرى و تحيتى دلفريب تراز منّور شدن خراغ راغ و معطر بودن دماغ باغ بنسيم 
مسكين تر سحرى مطالعه نمايند تشوق نزاع و تحسين التباع و مشاهده لقاى ميمون و 
معينۀ التفات همايون نه داران حدست كه شرح ان در طّى لسان اين خطيب مسكين 
طيلسان كه بر منبر سه پايۀ انامل درربارى و كهر نثارى ميكند. مندرج و مندمج تواند 
بود. بنابرين معنئ درآن باب اطناب و اسهاب نمير لطيفۀ كه مستوجب طلوع تباشير 
صبح تالقى تواند بود. عن قريب از افق شهود مشرق و متألق باد. بمنة منه و جودة 
جوده بضمير منير مهر تنوير معروض كردد كه در غرۀ غرّاى شهر رجب المرّجب ان 
شاء الله تعالى هنكامى كه چمن بساط بوقلمون را بر بسيط ربع مسكون بكستراند. 
بدست مشاطۀ حباز چين طرۀ سنبل غبار مشك نثار بر خاك پيخته شود و كل چون 
قنديل راهب ازخم طاق مينا فام شاخ بزنجير فيروزه رنك آويخته شود بترتيب و تزيين 
آيين سرور انجام همايون فرجام برسم وليمة الختان درّنى تاج عزّتى االبتهاج كوكبى اوج 
السعادة و الصفا نيرتى برج المحبت و الوفا بايزيد و مصطفى طوّل الله تعالى السعادة 

اعمارهما و زيّن بجواهر معانيهما و فرائد قالئد معاليهما اعصارهما )بيت( 

بساعتى كه سعادت از و برد اختر      بطالعى كه نورزد بدوكند 
تقديم بتقديم خواهد رسيد از حكم تصافئ مشارع موالت و تصافئ مدراج مواحات 
كه همواره بين الجانبين مبرم و مستحكم بوده است. واجب شد كه بانامل اشعار 
برين  بنا  بدين صوب منعطف و منصرف سازد.  نيز  را  اعالم زمام همت آن جناب 
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معنى براى تبليغ رسالت قدوة االعظم محّمد چاوش ارسال يافت اميد آن كه بسور 
الله  ان شاء  نموده  اشتغال  الّصدور  و  االعجاز  الّسرور محمود  كثير  الحبور  موفور 

تعالى همواره سعادت دارين و سيادت منزلتين و مقّدر باد برّب العباد. سنه ١٦٨

Numara: 13 Cennetmekân Sultân Selîm Hân Gâzî Dergâhından  
Edirne Hâkimi Mevlânâ Şucâuddîn’e Çaldıran Muzafferiyetini Hâkî 
İrsâl Olunan Fetihnâme-i Hümâyûnun Sûretidir. 

A‘lemü’l-ulemâ’i’l-muhakkıkîn efdalü’l-fudalâ’i’l-müdekkikîn yen-
bû‘u’l-fazl ve’l-yakîn câmi‘u ulûmi’l-müdekkikîn müceddidü fünûni’l-
müte’ahhirîn vârisü ulûmi’l-enbiyâ ve’l-mürselîn huccetü’l-Hakk ale’l-halk 
ecma‘în el-muhtass bi-mezîdi avâtıfi’l-meliki’l-mu‘în mevlânâ el-Hâkim 
bi-mahrûse-i Edirne dâmet-fezâ’ilühû tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak 
ma‘lûm ola ki: Erdebil oğlu adına olan müfsid ü zındîk ve mülhid-i fitne vü 
fesâdı şiâr-ı küfr ve ilhâdı disâr ve ta‘zîb-i ibâdı sermâye-i iftihâr ve tahrîb-i 
bilâdı pîrâye-i rûzgâr ettiği sebepten mahzâ iânet-i melhûfîn ve igâset-i 
mazlûmîn ve ihyâ-yı merâsim-i dîn ve ibkâ-yı nevâmîs-i şer‘-i mübîn et-
mek için Hakk sübhânehû ve teâlâya tevekkül ve seyyid-i kâinât aleyi’s-
salâtü ve’s-selâmın mucizât-ı kesîretü’l-berekâtına tevessül edip leşker-i 
tâzî-süvâr ve hasm-şikâr ile onun kasdına bilâd-ı maşrıka teveccüh etmiş 
idim. Denizden ubûr olunduğu zamanda hükm-i şerîfim gönderip hetk-i 
perde-i İslâm ettiğin hadd-i tevâtüre yetişip meşâyih ve ulemâ bi-esrihim 
küfrüne hükm eyleyip katline fetvâ verdikleri ecilden nokta-i vücûd-ı 
nâ-pâkin ezfâr-ı hançer ve tîg-ı âbdâr ile safha-i rûzgârdan [s.471] hâkk 
eylemek himmet-i aliyye-i şâhâne ve zimmet-i seniyye-i pâdişâhânemize 
vâcib ü lâzım olmuştur. Amma kable’s-seyf teklîf-i İslâm hükm-i şerîat-i 
Mustafavî aleyhi’s-selâm olduğu haysiyetten bu kitâb-ı müstetâb sana gön-
derildi ki âgâh olasın eğer şimdiye değin ettiğin ef ‘âl-i kabîhaya samîm-i 
dilden nâdim olup sünnî müslüman olursan ve sâbıkâ atımız ayağı bastığı 
nevâhî ve arâzîyi memâlik-i mahmiyye-i Osmâniyeye izâfet kılarsan devlet 
senin nüvvâb-ı kâmyâb-ı saâdet-me’âbdan inâyet ü şefkatinden gayri nesne 
görmeyesin ve eğer tebdîl-i ahlâk-ı zemîme eylemeyip ef ‘âl-i fazîhalarda 
ısrar gösterir isen emru’llahın tegallüb cihetiyle taht-ı tasarrufunda olan 
memleket muhayyem-i ordu-yı hümâyûnum olıcak er isen meydana gele-
sin irâdetu’llah neye müteallik olmuş ise zuhûra gele deyü buyurmuş idim. 
Yümn ü ikbâl ile diyâr-ı Âzerbaycan şeref-i zıll-i zalîl-i râyât-ı feth-âyâtımla 
müşerref olıcak iki defa dahi hükm-i şerîf gönderilip kıtâle davet olundu. 



 20. Yüzyıla Kadar Osmanlı Edi̇rne’si802

Kat‘â mukâbeleyi inbâ eder bir vaz‘ sâdır olmadı. Âhirü’l-emr şehr-i Tebrîz 
muhât-ı rihâl-i erbâb-ı izz ü cihâd olmak musammem olup belde-i mezkûreye 
karîb nevâhîye nüzûl vâki olıcak mübârek Receb ayının ikinci yevmü’l-erbiâda 
dahve-i kübrâ vaktinde Çaldıran nâm sahrada gelip asâkir-i nusret-me âsirime 
kendüde kalbe mukâvemet etmeye miknet olmadığına cezm eyleyip cümle leş-
kerini baştan ayağa âhen ü polata gark eyleyip bir miktarına Ustaclı Mehmed’i 
baş dikip sağ kola beraber gönderdi. Bâkî leşker ile kendisi sol kola gelip 
cânibeynden ceng ü âşûb ulaştı. Ustaclı Mehmed sufûfunu peleng-i kulle-i 
hîcâ ve neheng-i lücce-i vegâ Anadolu Beylerbeyisi kıdvetü’l-eâlî ve’l-eâzım 
Sinan Paşa dâmet maâlîyehû tarfetü’l-ayn içinde hâkle yeksân idüp kendinin 
dahi başın aldılar. Sol kola dahi İsmâîl-i mahzûl gelip hücûm edicek Rumeli 
serverleri ve dilâverleri bir kere yüzün döndürdüklerinden sonra yine tekrar 
hamle edip nevâyir-i harb ü kıtâl tamâm iştiâl buldu. Müddet-i medîde tara-
feynden kavuşma ve döndürüşme olup her taraftan nice beyler kimi mecrûh 
ve kimi maktûl olup emîrü’l-ümerâ i’l-kirâm Hasan Paşa’ya zahm-ı sehm-nâk 
erişip düşman cânibinden cüret fehm olıncak ol kolda olan cemaat-i azabân 
ve zümre-i ulûfeciyân onlara yardım gönderilip ve yeniçeri kullarım dahi top 
ü tüfenk ve çarh ü zenberek ile a‘dâ-yı dîn ü devlete havâle oldular. Düşman-ı 
nâ-bekâr bu hâleti müşâhede edicek ayruk karar etmeye mecâli kalmayıp fi-
rar ihtiyar eyledi. Leşker-i zafer-rehber akabince varıp sancakların menkûs ve 
ma‘kûs ve serdârların mukayyed ve mahbûs getürüp hedef-i tîr ü alef-i şemşir 
eylediler. Kendisi dahi zahm-dâr olduğu muhakkak oldu. Şimdiki halde inân-ı 
azimet Tebrîz cânibine munsarıf ve mun‘atıftır. İnşaallahu’le‘azz fütûhât-ı 
külliyye mukadder olmuş ola. 56   öyle olsa bu feth-i 
celîlü’l-kadrin beşâretiyle mahrûse-i Edirne halkın mesrûr ve şâdân ve mübte-
hic ve handân kılmak içün fahru’l-emâsil ve’l-akrân kulum çâşnigîr Davud irsâl 
olundu. Gerekdir ki varıp şeref-i mülâkât ile müşerref olıcak Hakk sübhânehû 
ve teâlâya bu mevhibe-i kerîme ve atiyye-i azîme mukâbelesinde hamd-i nâ-
mahdûd ve şükr-i nâ-ma‘dûd edip şenlikler ve şâdlıklar ettiresiz. Şöyle bilesiz 
alâmet-i şerîfe itimâd kılasız. El-vâki fi 4 Receb sene 920.

56 Hidayetiyle bizi (bu nimete) kavuşturan Allah’a hamdolsun. A’râf Sûresi / 43

iclâb-ı daavât-ı hayriyyeye ve zinhâr ve zinhâr müteferriât-ı umûr-ı memurende zerre-nümâ kusûr ve rehâvet ve nâ-mülâyim vaz‘ u 
hâlet vukûa getirilmemesine [s.526] sarf-ı reviyyet eylemen fermânım olmağın memuriyyetini hâvî işbu emr-i celîlü’l-kadrim 
ısdâr ve yedine i‘tâ olunmuştur. İmdi keyfiyet malumun oldu
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iclâb-ı daavât-ı hayriyyeye ve zinhâr ve zinhâr müteferriât-ı umûr-ı memurende zerre-nümâ kusûr ve rehâvet ve nâ-mülâyim vaz‘ u 
hâlet vukûa getirilmemesine [s.526] sarf-ı reviyyet eylemen fermânım olmağın memuriyyetini hâvî işbu emr-i celîlü’l-kadrim 
ısdâr ve yedine i‘tâ olunmuştur. İmdi keyfiyet malumun oldu

Numara: 14 Sultân Mehmed Hân-ı Râbi Hazretleri Dergâhından  
Leh Kralına İrsâl Olunan Nâme-i Hümâyûnun Suretidir.

Bade’l-elkâb taraf-ı devlet-i pür-şevketimizden tuğ u tabl ü alem ihsân 
olunan Kazak tâifesi Hatmanı Doroşenko dergâh-ı [s.472] âlem-penâh 
kullarından olup kendisi ve ona tâbi olan Kazak askeri zıll-i himâyet-i 
hüsrevânemize mustazill ve taht-ı yedinde olan memleket ve vilâyeti sâir 
memâlik-i vesîatü’l-mesâlikimiz gibi havza-i emn ü emânımıza dahil olup 
himâyet ü sıyâneti ve hıfz ü hırâseti lâzime-i nâmûs-ı şehinşâhî olmakla 
mûma-ileyh sâir kullarım idâdından ma‘dûd olup vechen mine’l-vücûh 
canlarına ve mal ve memleketlerine zarar ü gezend eriştirilmeye diye bun-
dan akdem Âsitâne-i saâdet-âşiyânemizden tarafınıza gönderilen nâme-i 
müşkîn-hitâm-ı nush-irtisâm ile irsâl-i peyâm ve husûs-ı mezbûr madde-i 
şurût-ı musâlahadan olduğunu ilâm eylemiş iken hâlen bizzât Leh askeriyle 
kalkıp Hatman-ı mûma-ileyhin üzerine kasd-ı gâret ile îsâl-i hasâret için gel-
diğiniz sem‘-i hümâyûnuma vâsıl olmakla işbu şitâ-yı meymenet-intimâda 
Anadolu vilâyetlerinde kışlamaya azimet-i hümâyûn-ı zafer-makrûnumuz 
olmuş iken bu husus için geçilmeyip tahtgâh-ı kadim olan Edirne’de 
kışlamaya karâr-dâde-i re y-i metîn-i hıdîvânemiz olmuştur. Gerekdir ki 
mukaddemâ ve hâliyâ dergâh-ı saâdet-destgâhımızdan gönderilen nâme-i 
hümâyûn-ı pend-makrûnum mûcibince mezbûr Doroşenko Hatman’a ve 
kendüye tâbi olan Kazak askerine ve vilâyet ve memleketine zarar u gezend 
eriştirmeyip akd-i musâlahaya muhill olan hareketten rücû edip vilâyetine 
gidesin şöyle ki tarafından ve askerinden bir vechile mezbûrlara ve memle-
ketlerine zarar ü hüsrân ve ziyân olur ise bu takdirce nakz-ı ahd ü peymân 
senin tarafından olmuş olur. İnşallâhü teâlâ cenâb-ı hilâfet-me âbım evvel 
bahâr-ı ferhunda-âsârda bî-nihâye asker-i adüvv-şikâr ve encüm-şümâr ile 
bî-hisâb ecnâd-ı kâr-zâr-ı nusret-medâr ile üzerine varmamı mukarrer bi-
lesin ve vaktine hâzır olasın. Temme. 

Numara: 15 Leh Kralından Cevâben Gelen Nâmenin Mütercem 
Sûretidir. 

Bade’l-elkâb birkaç aydan mukaddem çavuş kullarıyla irsâl buyru-
lan nâme-i hümâyûnlarında bize isyan eden Doroşenko Kazağı taht-ı 
himâye-i hümâyûnunuza kabul buyurup sancağ-ı pâdişâhî ve hilat-i fâhire 
ile kendisini ve ona tâbi olan Kazakları ve sâkin oldukları Ukrayna nâm 
memleketi gûyâ kendileri ihtiyârıyla âsitâne-i saâdetinize itâat eylemiş 
gibi raiyyetinizden buyurduğunuzu bildirmiş size geçen senede güz faslı 
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eyyâmında serhadd-i mezbûrda olan bazı kılâ ve palankamız muhâfazası 
için ve Akkirman Tatarının tecâvüz ve taaddîlerini men ü def eylemek 
için irsâl eylediğimiz bir miktar askerin sebebiyle sulh u salâha ve ahd ü 
peymâna muhâlif iş işlediniz diye evvel baharda sizin vilâyetinizin üzeri-
ne asker ile varırım diye buyurmuşsunuz. Bizim seleflerimiz olanlar dahi 
âsitâne-i saâdet-medârınız ile olan sulh u salâha ne mertebe riâyet ü rağbet 
eylemişlerdir cümle âleme zâhirdir. Memâlik-i mahrûsenize Kazak eşkıyâsı 
Karadeniz'den çıkıp dahl eylememeleri için geçmiş zahmetlerimiz ukalâ 
yanında âşikârdır. Ol ecilden Kazık eşkıyâsının birkaç hatmanlarının hak-
kından geldiğimizden mâadâ Kazak memleketinin içinde müceddeden 
kale ve palanka yapıp ve içine Leh askeri koyup ve buna göre nice zah-
metler çekip memâlik-i islâmiyeye her senede tecâvüz eylediklerini men ü 
def eylemeye sa‘y ü dikkat eylediğimiz sebebiyle Kazak eşkıyâsının intifâ‘ 
eyledikleri madde men olunup eşkıyâlık kapıları kendilere sedd olunmakla 
bize isyân edip gâh Tatar imdadıyla ve gâh Moskov iânetiyle kendilerini 
korutmaya sa‘y edip bu ana gelince işbu hâl üzre hareket eylemişlerdir. 
Hâlâ ki mâ-beynimizde olan şurût-ı sulh u salâha taraf-ı hümâyûnunuzdan 
ziyâde tarafımızdan riâyet ü rağbet olunmuştur. Zîrâ Tatar tâifesi Kazak eş-
kıyasıyla ma‘an Doroşenko zuhûrundan mukaddem nice defa vilâyetimizi 
vurup âkıbet Doroşenko imdadı bahanesiyle yine vilâyetimizin serhadleri 
birkaç defa vurulduktan sonra mülk-i mevrûsumuz olan Ukrayna [s.473] 
memleketi kendi memleketimizdir diye buyurmuşsuz. Hakikat budur ki 
Ukrayna bizim irsle intikâl etmiş memleketimizdir ve Doroşenko kendi ra-
iyyetimizdir. Ve bu kadar seneden beri Allâhü teâlânın rızâ-yı şerîfi ile irsen 
intikâl eden hükümetimizden alıp âhara vermeye bir reâyâ eşkıyâsının ne 
liyâkati vardır. Husûsan Doroşenko gibi bir şakî ve denî mel‘ûn ki yüzün-
den hicâb perdesi kalkıp bundan akdem Moskov’a tâbi olup lakin hîle ve 
kendini bildikten sonra onlardan redd olunup bizim dostluğumuza riâyet 
eylemiştir. Zîra elhamdülillâh-i teâlâ beyne’l-mülûk ahd ü peymânımızda 
sâbit-kadem olduğumuz zâhirdir. Ve bu ahvâlin tafsîli için tarafımızdan 
elçi tayin edip rikâb-ı hümâyûnlarına göndereceğiz. Doroşenko ve ona 
tâbi olan Kazakları kendi halleri üzre koyup rencîde etmeziz. Mademki ol 
mükâleme ile her ahvâli söyleşip ve dostâne müzâkere olunup mâni olanlar 
men ü ref oluna. Me mûlümüz budur ki cânib-i hümâyûndan dahi bilâ-
mûcib hukûk-ı kadimeden olan ahd ü peymâna muhâlif ve şerâ it-i sulh u 
salâha mugâyir nakz-ı ahd tarafınızdan zuhûr etmeye. Zîrâ Allâhü teâlâ 
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hazretlerinin müşâhede olunmuş âdet-i cemîlesidir ki bu makûlelerin hak-
kından gelir. Bâkî ömr ü devletleri pâyidâr-bâd. 

Numara: 16 Makâm-ı Sâmî-i Sadâret-i Uzmâ’dan Leh Vilâyeti’nin 
Kançılaryası Anderye’ye Yazılan Mektubun Sûretidir

Kıdvetü ümerâ i’l-milleti’l-mesîhiyye umdetü küberâ i’t-tâifeti’l-
îseviyye Leh Vilâyetinin Kançılaryası Anderye Sohfi hutimet avâkıbuhû 
bi’l-hayr kıbeline hulâsa-i peyâm-ı meveddet-encâm ve nekâve-i kelâm-ı 
muhabbet-fercâm iblâğıyla inhâ vü ifhâm olunur ki benim dostum 
mukaddemâ dergâh-ı muallâm çavuşlarından nâme-i hümâyûn-ı şevket-
makrûn ile ol tarafa giden Ahmed Çavuş yediyle hâlâ şevketlü azametlü 
heybetlü efendim pâdişâh-ı gerdûn-vakâr ve şehinşâh-ı bülend-iktidâr 
halleda’llâhu hilâfetehû ilâ-yevmi’l-karâr hazretlerinin südde-i seniyye-i 
şehriyârî ve atebe-i aliyye-i cihândârîlerine sâhibü’l-mecd ve’l-iftihâr 
Leh vilâyetinin kralı ve hükümdârı hürmetlü ve meveddetlü ulu dostu-
muz nâmesi ve bu dostunuza olan mektubu ve sizin mektubunuz ve der-
akab adamınız yediyle olan mektubunuz dahi vusûl buldukda cümlesi 
tercüme olunup ve nâme tercümesi rikâb-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn-ı 
şehinşâhîye arz ve mektuplarınız kırâ at olunup cümlesi malûm olmuş-
tur. Ukrayna memleketi mülk-i mevrûsumuz ve ahâlîsi reâyâmızdır diye 
yazmışlarsız. Hakîkatte mâlikü’l-mülk Rabbü’l-âlemîndir. Ancak Allah 
celle-şânühûnun âdet-i hikmet-meşhûnu bunun üzerine cârîdir ki fıtrat 
ve ihtilâli mütemâdî olan bir memleket ahalîsinin emn ü emânetini irâde 
buyurdukda bir pâdişâh-ı İskender-câhın zıll-i seyf-i sâlifü’l-hayfında mus-
tazill eder. Binâen alâ-zâlik Kazak vilâyeti ahâlîsi kadîmden kendi başına 
bir kavm iken sulh tarikıyla mevâsîk ve uhûd ve nice şurût ve kuyûd ile 
taht-ı itaatinize gelmişler ve hayli müddet o minvâl üzre ne hâl ise kalmış-
lar bi’l-âhire beyninizde olan ahd ü peymâna mugâyir kendilere ettiğiniz 
zulm ü taaddîye ve cevr ü eziyete tahammül edemeyip Kazak tâifesi mal ve 
memleketlerini muhâfaza için ecnâsıyla taht-ı itaatinizden çıkıp ve kılıca 
el vurup sizinle ceng ü harbe âgâz edip ol tarikle nev‘an âsâyiş peydâ eyle-
yip kendi başlarına olduktan sonra Devlet-i Aliyye-i Osmâniye'nin kadîmî 
hayır-hâhı ve nasb-gerde-i çerâğ-ı hâssı olan şecâat-nişân u celâdet-unvan 
Kırım hânları sâyesine ilticâ edip tarafınızdan kendülere taaddî ve tecâvüz 
kasd olundukça yirmi seneden mütecâvizdir ki ceng ü harb ile kendi mâl ü 
cânların sizden koruyup ve siz dahi onlara mâlik olmak [s.474] sevdâsını 
derûnunuzdan çıkarıp Kazak tâifesi âlî-tebâr-ı şecâat-şiâr hânân-ı sâhib-i 
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iktidâr sâyesine ilticâ üzre iken yine ona bakmayıp nefsü’l-emre muhâlif 
kavl-i mücerred ile kanaat eyleyip Kırım hânlarıyla sulh u salâha tâlib ve 
râgıb olup beyninizde sulh u salâh mün‘akid olduktan sonra Kazak tâifesi 
Kırım’da fermân-fermâ-yı hükümet olan hânân-ı zîşânın seferlerinde asker 
olup ma‘an hizmetlerinde olmağın hân-ı şecâat-nişân hazretlerinin tavassut 
edip atebe-i aliyye-i Pâdişâhîye ilticâ ve tuğ ü alem ricâsında olduklarını 
inhâ ettiklerinde şevketlü azametlü pâdişâh-ı âlem-penâh efendimin bâb-ı 
saâdet-meâbları penâh-ârende-i zîr-i himâyeleri olan kullarına meftûh ol-
duğundan kendileri kulluğa kabul ve ricâları hayyiz-i husûle vusûl bulup 
ve tuğ ü alem ihsân buyurup bu hâl üzre dahi biraz müddet mürûrundan 
sonra ol memlekete başka hâkim ve vâlî nasbı fikrinde olmak ve Ukrayna 
memleketi bizim mülk-i mevrûsumuzdur demek nice olur. Ve bu kadar 
müddet taht-ı itâatinizden çıkıp sizinle ceng ü harb merkezinde duran kav-
me reâyâmızdır demek ne te vîl ile dürüst olur. Ve bunlardan kat‘-ı nazar 
bir memleketin ahâlîsi yalnız iken ceng ü harb ile kendilerini kurtarmak 
mertebesinde ola da bir Pâdişâh-ı âlî-câhın sâye-i ikbâlini penâh ettikten 
sonra hod ona sahib çıkmayı âkıl olan ne gûne akl ile hayr görür. Ve bu 
mertebelerden sonra bu nâ-ma‘kûl sevdâ-yı hâm üzerine musırr olduğunuz 
takdîrce şevketlü ve şecâatlü ve kudretlü efendim Pâdişâh-ı âlem-penâh 
eyyeda’llâhü ve akvâhu hazretleri sâye-i merhametlerine ilticâ eden kavm-i 
mazlûmu her ne tarîkle olur ise olsun düşmanından muhâfaza edip korutsa 
nakz-ı ahd ne tarafta olmuş olduğu ashâb-ı basirete katı âşikârdır. İmdi bu 
emrde âkıbet-endîşâne mülâhaza olunup asâkir-i mansûre serhadde varıp 
iki taraftan mûcib-i intikâz-ı sulh olur ahvâl zuhûrundan evvel tedâriki 
görülüp ve elçi gönderilip bu alevlenmiş ateşin itfâsına bir üslûb-ı mergûb 
ile çâre tedârik olunur ise fe-bihâ ve illâ fasl-ı nizâ hâkim-i hâsim-i seyfe 
havâle olunursa ol günün hükmü yerleri ve gökleri yoktan var eden ve bin 
seneden mütecâviz Devlet-i İslâmiyyeyi a‘dâsına gâlib eyleyen hazret-i Al-
lah celle şânühûnun kabza-i kudretinde kalır. İşbu 1083 Saferü’l-hayrının 
sekizinci günü azametlü ve heybetlü pâdişâhımız şevket ü iclâl ve saadet 
ü ikbâl birle asâkir-i encüm-şümâr ile Edirne sahrâsından kalkıp menzil-
be-menzil bir yerde eğlenmeyip ol serhadlere karîb olmadadır ona göre 
mektubumuzun cevabını acele üzre gönderesiz. Zîrâ malûmunuzdur ki 
serhadde karîb oldukça her menzilin hükmü ve cevabı başka olmadadır. 
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17. Kamaniçe’nin Fethinden Sonra Leh Kralıyla Akd Olunan 
Sulhnâmenin Sûretidir

Madde-i Ûlâ: Hâlâ Leh vilâyetinden çıkıp ordu-yı hümâyûna dahil 
olan Lipka Tatarlarının ehl ü iyâl ve mallarına zarar ü ziyân getirilmeye 
ve tâife-i mezbûreden dârü’l-İslâma çıkmak murad edenler iyâlleriyle ve 
mallarıyla çıkalar kimesne mâni olmaya. 

Madde-i Sâniye: Rikâb-ı hümâyûn-ı şehriyârîye beher sene yirmi iki-
şer bin altın pîşkeş verilip işbu bin seksen üç senesinde vâki rûz-ı Kasım 
ibtidâ-yı sene tutulup bin seksen dört senesinde vâki rûz-ı Kasımdaki sene 
âhiridir zikr olunan yirmi iki bin altını getirip hazîne-i pâdişâhîye bi’t-
tamâm teslim edeler. Şol şartla ki İslamdan ve Tatar ve Kazak tâifesinden 
bölük gelip vilâyetlerin vurup gâret etmeyeler. Eğer ederler ise Kamaniçe 
hâkimine Leh tarafından ilâm oluna. Eğer def ü men eylemez ise Âsitâne-i 
saâdete arz oluna. Bundan sonra men olunmayıp gâret olunursa ol sene-
nin pîşkeşini vermeyeler. 

[s.475] Madde-i Sâlise: Podolya memleketi umûmen hudud-ı 
kadîmesiyle taraf-ı Pâdişâhîye teslim olunup içinde olan Leh askeri ka-
leden çıkıp ehl ü iyâl ve mallarıyla ve kendi selâmetleriyle gidip top ve 
cebehânelerinden bir şey götürmeyeler ve Podolya’dan hâriç feth olunan 
Urus palankaları hâlen içlerinde mevcut bulunan adamları ve toplarla geri 
kendilerine verile ve Podolya memleketinin sınır ve hudûdunda nizâ vâki 
olursa tarafeynden hâkimler marifetiyle adamlar tayin olunup ve iki serhad 
ahâlîlerinden müsinn ü ihtiyar vilâyet erleriyle üzerlerine varılıp cemâat-i 
kesîresi hangi hudûdun dâhilinden olduğuna şehâdet ederler ise onunla 
amel oluna ve Podolya memleketi tahrîr olunup kadîmden palanka sahibi 
olan Leh beyzâdelerinden her hangisi serhadde kalmak murâd ederler ise 
mukaddemâ ellerinde olan palankalarının ve köylerinin haraçları ve a‘şâr-ı 
şeriyyeleri vesâir vergileri hesab olunup maktû‘an ol beyzâdelerin ellerin-
den alına ve kendilerinin kifâf-ı nefslerine biraz şey tayin oluna ve kendileri 
ve evlâdları muâf olup mâdâmki hıyanetleri zâhir olmaya bu hizmetten ref 
olunmayalar ve hilaf-ı şer-i şerîf rencîde olunmayalar ve devşirme fermân 
olunursa bunlardan ve reâyâlarından devşirme alınmaya ve kalelerde câmi 
ve mescid olandan mâadâ ellerinde ibkâ olunan memleketlerine müdâhale 
olunmayıp âyîn-i bâtıllarını sâir serhadlerdeki gibi icrâ eylediklerinde 
rencîde olunmayalar ve Kamaniçe’den ve Podolya palankalarından Leh 
vilâyetine gitmek isteyen beyzâdeler ehl ü evlâdlarıyla sâlimen iki aya dek 
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gidip kimesne mâni olmaya. Amma bu bahâne ile reâyâdan kimesne git-
meye. 

Madde-i Râbi‘a: Ukrayna memleketi hudûd-ı kadîmesiyle Kazağa ve-
rilip ve Ukrayna memleketinin hudûd ve sınırında nizâ vâki olursa Podolya 
memleketi gibi fasl oluna ve ( ) Biyaloçarka nâm kaleden vesâir 
Ukrayna hududunda olan kalelerden Leh askeri ihrâc olunup silâhları ve 
esvâb ve iyâlleriyle iki aya dek kalkıp gideler ve kalelerde olan cebehâneleri 
kalkıp ancak Biyaloçarka kalesinden kebîr ü sagîr ve evsat olan beş pâre 
top getireler ve yeniden ettikleri binaları hedm etmeyeler ve Hanenka nâm 
Kazak beyinin yanında olan Kazaklar Ukrayna’da olan evlerine gelmek 
istediklerinde kimesne mâni olmayıp ve kendi hallerinde oldukça rencide 
olunmayalar. Amma Hanenka gelmeye ve bundan evvel mamûlün-bih olan 
ahidnâmede mastûr şurût ve kuyûda mugâyir olan mevâdd tarh u ibtâl 
olunup muvâfık olanlar kemâ-fi’l-evvel ibkâ oluna. Madem ki Leh Kra-
lı tarafından ve beylerinden ve kapudânlarından ve tevâbilerinden vesâir 
ehl-i fesâddan serhadd-i memâlik-i mahrûsemde olan kalelerime ve varoş-
larıma vesâir memâlik-i mahmiyyeme tâbi olan kasabât ve kurâ ve arâzîye 
bi-vechin mine’l-vücuh dahl ü taarruz olunmaya ve Leh kralının dahi 
memleketlerine ve kalelerine ve varoşlarına vesâir kasabât ve kurâlarına 
taraf-ı hümâyûnumdan ve vüzerâ-yı izâmım ve mirimîrân ve ümerâ ve 
asker-i zafer-şümârımdan ve Boğdan ve Dobruca ve Akkirman ve Bender 
ve Özi’de olan Tatardan ve gayrîden Leh memleketlerine zarar olmayıp 
Tatar-ı Setr ve Torlu vesâir Tatar geçitlerini ol tarafın hâkimi tarafından 
muhâfaza ettireler. Eğer muhâfaza etmekte ihmâl ve müsâhele ederler ise 
azl olunup cezaları verile ve Kırım hânları tarafına İslam Giray Hân za-
manında vermeye taahhüd eyledikleri ve veregeldikleri vergileri sâl-be-sâl 
vaktiyle irsâl olunup adamlarına teslim ve îsâl olunduktan sonra Kırım 
hanı kânûn üzre uhdesine lazım gelen dostluk ve muhabbet şartların riâyet 
edip min-ba‘d tarafından ve Kalgay sultandan ve gayri mîrzâlardan Leh 
memleketine bir vechile zarar ve ziyan eriştirmeyeler ve kral-ı müşârun-
ileyhin [s.476] üstüne düşman müstevlî oldukda Hân hazretleri dahi Tatar 
askeriyle imdâd ü iânet ile ve cânib-i hümâyûnumdan bir tarafa sefer vâki 
olup Hân-ı müşârun-ileyh yahut Kalgay Sultân veya mîrzâlarıyla Tatar as-
keri varmak lâzım geldikde Leh memleketinin içine uğramayıp kadîmden 
ne mahalden geçegelmişler ise yine ol mahalden geçeler ve bu ahidnâme-i 
hümâyûnumdan sonra Leh Kralı memleketine Tatar veya Boğdan ahâlîsi 
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ve gayriden kimesne varup gâret veya esîr ihraç ederler ise kral tarafından 
ilâm olundukda ol makûle bu ahidnâme-i hümâyûn tarihinden sonra ihraç 
olunmuş olsa memâlik-i mahrûsemde fürûht ve bu tarafa müteallik olan-
lardan min-ba‘d Leh memleketinden esir satılmaya ve dahi kefere kralların-
dan ve gayrîden birinin üzerine sefer-i zafer-şiârım vâki olup bizzât cenâb-ı 
hilâfet-meâbım varmak iktizâ ettikde veyahut bir serdâr tayin olunup as-
kerimle Erdel ve Eflak ve Boğdan voyvodalarıyla ol düşmanın üzerine te-
veccüh olundukda düşmanım tarafından kendüye adam varıp muâvenet 
ve muzâheret talep eylediklerinde Âsitâne-i saâdetime sadâkat ü istikâmet 
ve icrâ-yı musâfât ve muvâfakat için Leh Kralı askeriyle ve hazinesiyle 
düşmanıma yardım etmeye ve düşmanım tarafından bir kimse varıp Leh 
memleketinde asker cem etmek murâd ederse men edip ruhsat verilmeye 
ve fethi müyesser olup arz-ı itaat eder palankalardan Podolya memleketine 
tâbi olanlar zabt olunup mâadâsı ki Urus palankalarıdır şurût-ı musâlaha 
üzre Leh cânibine verilip lâkin İlbo şehrinden ötürü hemen bu defa rikâb-ı 
hümâyûna seksen bin kuruş pîşkeş vere. 

18. Leh Kralına Gönderilen Nâme-i Hümâyûn Sûretidir 

Vekil-i Devlet-i Aliyyemiz Veziriazam Ahmed Paşa kulumuza 
mukaddemâ kançılarınız Anderye tarafından gelen kağıtta mâ-beynde 
münakid olan şurût-ı sulh u salâhdan beher sâl südde-i seniyyemize ihdâ 
ve irsâl etmek üzre ahd eylediğiniz pîşkeşi vermeziz diye şurût-ı ahd ü 
peymâna mugâyir cevabınız gelip ve ahidnâme-i hümâyûn mûcibi üzre 
teslimi lâzım gelen palankaları henüz tamamen teslim etmeyip bu evzâ‘-ı 
nâ-hemvârınızdan fesh-i sulh u salâha azîmetiniz zâhir ve âşikâr olmakla 
ve böyle yakın zamanda akd olunan musâlahada ki ırz ve nâmûs riâyetin 
ber-taraf edip teziyye fesha âzim olduğunuzdan bundan sonra size bir 
vechile itimâdımız kalmamakla civârınızda olan serhadd-i mansûremizde 
asâkir-i zafer-medâr ictimâına fermân-ı hümâyûnumuz sâdır olup cenâb-ı 
hilâfet-meâbımız dahi bizzat hareket buyurup hâlen ki civâr-ı serhadd-i 
mansûreye sâye-endâz-ı câh ü celâl olduk lâkin memâlik-i mahrûsemize 
mulâsık olan serhaddlerde tarafınızdan henüz ceng ü harbe müteallik 
ahvâl zuhûr etmediğinden asâkir-i mansûremiz dahi mugâyir-i sulh u 
salâh bir vaz‘ ü hareket etmeyip keyfiyet-i hareketinize intizâr üzre karar 
eylemeleri tenbîh olunup bizzât cenâb-ı hilâfet-meâbımız civâr-ı serhadd-i 
mansûrede leşker-i bî-şümâr ile kışlamak üzere karar verilmiştir. İmdî vâki 
olan musâlahaya şurût olduğu üzre muteber elçi ile pîşkeş irsâlinin vakti 
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ki Kasım eyyâmıdır bakâ-yı sulh u salâh murâdınız ise mukaddemâ olan 
şurûtu yerine getirip teslimine taahhüd eylediğiniz palankaları teslim ve 
vakti ile âsitânemize müteahhid olduğunuz pişkeşi irsâl edip merâsim-i 
ahd-i vedâdı kemâ-yenbağî icrâ edesiz ve illâ bu bâbda tahallüf edip şurût-ı 
musalahada olan mevâddı taahhüdünüz üzre riâyet etmezseniz nakz-ı ahd 
tarafınızdan olmuş olur. Bu sûrette inşallah-ü teâlâ yine memleketinize 
sefer-i hümâyûnum mukarrer olup Hakk sübhânehû ve teâlânın avn ü 
inâyetiyle istid‘â-yı feth u zafer ve yer götürmez askerimizle evvel bahârda 
üzerinize varılır vaktinize hâzır olasız mazmûn-ı nâme-i hümâyûn [s.477] 
malûmunuz oldukda müşârun-ileyhi eğlendirmeyip bu bâbda cevabınız ne 
ise muaccelen yazıp rikâb-ı hümâyûnumuza irsâl eyleyesiz. 

Numara: 19 Sefer-i Hümâyûna Azîmet Meşvereti için    
Sadrazam Ali Paşa’ya Gönderilen Hatt-ı Hümâyûn Sûretidir 

Cenâb-ı Hakk ve feyyâz-ı mutlak bu hakîr-i pür-taksîr âciz ve 
günahkâr kuluna kendi takdîr ve fermânıyla rûy-ı zemin hilâfetini ihsân 
edip lâkin pâdişâhların her hangisi zevk ü safâ ve hâb ü râhata düşmüş 
ise ol pâdişâhların eli altında olan ibâdullah cemî‘-i zamânda huzûr u ra-
hat gördükleri yoktur. Bade’l-yevm zevk ü safâ ve rahatı kendimize harâm 
eylemişizdir ve bundan mâadâ pederimiz merhûm Sultân Mehmed Hân 
tâbe-serâhu zamânından bu ana değin pâdişâhların zevk ü safâları ve ihmâl 
ve tekâsülleri sebebiyle küffâr-ı hâksâr sugûr-ı islâmiyyenin cevânib-i er-
baasında nice memâlik-i islâmiyyeye istîlâ ve nice ümmet-i Muhamme-
din emvâl ve erzâkların nehbü gâret eylediklerinden gayri ehl ü ıyâlleriyle 
bile esir eyledikleri cümle-i âlemiyânın malûmları ve bizim dahi malûm-ı 
hümâyûnumuzdur. Binâen alâ-zâlik avn-i Rabbânî ile küffâr-ı dûzah-
karârdan ahz-ı intikâm için kendim bi-nefsihî gitmek üzere gazâ ve cihad-ı 
küllî niyet eyledim. Ve sen ki veziriazam vesâir vüzerâ ve ulema ve vükelâ 
ve ocak ağalarısız. Ecdâd-ı izâmım merhûm ve mağfûrun-leh Sultân 
Süleymân Hân tâbe-serâhu hazretlerinin kırk sekiz sene pâdişâh olup ve 
zamân-ı hilafetinde küffâr-ı hâksâr üzerine yalnız vezîrini göndermeyip 
bi’n-nefs kendileri hangi gazâya azîmet eylemişler ise bi-emrillâhi teâlâ 
küffârdan ahz-ı intikâm müyesser olmuştur. Ben dahi gitmeye niyet eyle-
dim. İmdî cümleniz bir yere gelip bu sâdır olan hatt-ı hümâyûn-ı şevket-
makrûnumun mefhûm-ı münîfini mülâhaza edip bizim sefer-i hümâyûna 
azîmetimiz mi makûl yoksa Edirne’de kalmamız mı münâsibdir. Dîn 
ü devlete ve ibâdullâha hangisi nâfi ise cümleniz Allah için söyleşip ve 
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mülâhaza ve müşâvere edip sıhhati üzere rikâb-ı hümâyûnuma arz ve gelip 
cevap veresiz ve’s-selâm. 

Numara: 20 Nemçeli ile Akd Olunan Sulhnâme Sûreti.

Madde-i Ulâ: Erdel Vilâyeti Çasar zabtında olmakla yine zalbtın-
da kalıp ve Podolya tarafından Eflak vilâyetinin intihâsına varınca sınırı 
Eflak ve Boğdan vilâyetleriyle mâ-beyninde vâki bu cengden evvel olan 
kadîmî hudûdu olan dağlarıyla ve Eflak intihâsından Moriş Suyuna va-
rınca kezâlik kadîmî hudûdu olan dağlarıyla mahdûd olup tarafeynden 
hudûd-ı kadîmeye riâyet olunup ne öte ne beri tecâvüz olunmaya.

Mâdde-i Sâniye: Tımışvar kalesine tâbi Tımışvar eyâleti cümle nevâhî 
ve enhârları ile Devlet-i Aliyye’nin zabtında olup Erdel tarafında olan sınırı 
Eflak vilâyetinin intihâsından Moriş Suyuna varınca Erdel’in bâlâda tayin 
olunan hudûd-ı kadîmesiyle ve Moriş tarafından olan sınırı nehr-i Tisa’ya 
varınca nehr-i Tisa’nın beri kıyılarıyla mahdûd olup hudûd-ı mezkûre 
dâhilinde olan Şebeş ve Logoş ve Lipva ve Çanat ve Kanşuva ve Begi ve 
Beçgerek ve Zabyak ve bu cengden evvel olan Erdel hudûdundan beriye 
ber-vech-i meşrûh Moriş ve Tisa sularının beri kıyılarıyla mahdûd olan 
Tımışvar toprağında vâki bu misillü her ne var ise bade’l-yevm yapılmamak 
üzere Çasar tarafından hedm ve eyâlet-i merkūme külliyet ile tathîr oluna. 
Bade’l-yevm ne zikr olunan mevâzi ve ne Moriş ve Tisa yalıları kurbun-
da sagîr ve kebîr gayrı yerler kale sûretine konulmayıp ve bina olunmaya 
ve mâbeynde vâki Moriş ve Tisa sularından saky-ı devâbb ve sayd-ı mâhî 
vesâir elzem olan fevâyidde tarafeynin reâyâları ale’s-seviye intifâ edeler 
ve zikr olunan suların yukarısında Çasara tâbi yerlerden gerek Nemçe ve 
gerek sâir reâyâların yükleri sefîneleri Moriş suyuyla nehr-i Tisa’ya ve Tisa 
ile nehr-i Tuna’ya kendi hallerinde gelip ve gidip ve inip ve çıkıp mürûr 
u ubûrlarına mümânaat ve bir türlü zarar olunmaya âsânlık ile varalar ve 
geleler [s.478] ve Tımışvar reâyâsının dahi balıkçı sefîneleri vesâir kayıkları 
dostluğa binâen bilâ-mâni işleyeler ve değirmen sefînelerini sınırlarda zâbit 
olanların marifet ve ittifâkıyla tüccâr sefînelerinin mürûr u ubûrlarına 
dostluğa binâen mâni olmayacak münâsib mahallere vaz eyleyeler ve Mo-
riş suyu nehr-i kebîr olmakla değirmen çarhları ve gayri bahâne ile âhar 
yerlere icrâ ile taklîl olunmayıp vech-i meşrûh üzre Çasara tâbi sefînelerin 
mürûrlarına birer türlü mümânaat olunmaya ve zikr olunan nehirlerde 
vâki adalar hâliyâ Çasar zabtında olmakla yine hâli üzre zabtlarında ola 
ve tarafeynin reâyâsı birbirlerine muhabbet ile âsûde-hâl olup taaddî ve 
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tecâvüzden ve mevâdd-ı sulha muhâlif işlerden mü’ekked fermanlar ile men 
olunalar. 

Madde-i Sâlise: Baçka yakası hâliyâ müstakillen Çasarın zabtında 
olmakla yine zabtında ola ve Titel’e şimdiki hâlinden ziyâde istihkâm ve-
rilmeye. 

Madde-i Râbia: Nehr-i Tisa’nın Tuna’ya karıştığı mahalde Titel kar-
şısında Tisa’nın beri yakasında olan ucundan karşı Sirem tarafına tamam 
mukâbilinden Moravik’e doğru Pusun Suyu’nun beri yakasından bir hatt-ı 
müstakîm farz olunup ve ondan dahi Pusun Suyu’nun mecrâ-yı kadîmiyle 
nehr-i Sava’ya munsabb olduğu mahalle varınca beri tarafı müstakillen 
Devlet-i Aliyye’nin ve öte tarafı müstakillen Nemçe Çasarı zabtında olmak 
üzere hendek hafrı ve taş ve kazık alâyimleri vazıyla kat‘-ı hudûd oluna ve 
Morovik mehdûmen alâ-hâlihî kala ve ol semtte tarafeynden açık varoşlar 
ola ve tarafeynin zabtında kalan yerlerde olan sular dahi hudûd-ı mezkûre 
ile zabt oluna. 

Madde-i Hâmise: Pusun Suyu’nun nehr-i Sava’ya karıştığı mahalden 
 Ona Suyu’nun Sava’ya karıştığı mahalle değin nehr-i Sava’nın beri ya-

kası Devlet-i Aliyye zabtında ve öte yakası Nemçe Çasarı zabtında olmak-
la mâbeyninde vâki adalar dahi müşterek olup gerek sefînelerin mürûr u 
ubûrları ve gerek gayri menâfide iki tarafın reâyâsı ale’s-seviye intifâ eyleye-
ler ve Ona Suyu’nun beri tarafında Bosna Eyâletine tâbi olan vilâyetler bir 
taraftan nehr-i Sava ve bir taraftan Ona Suyu’nun kıyıları ile mahdûd olup 
hudûd-ı mezkûre dâhilinde olan Novi ve Dupniçe ve Yasanokça ve Dopoy 
ve Prut ve ol havâlîlerde bu misillü her ne var ise içlerinde olan Nemçe 
askeri ihraç ve tahliye ve ol tarafa külliyetle ( ) Atilna ve Novi toprağın-
dan aşağı Sava’ya varınca Ona Suyu’nun içinde olan Kostança vesâir adalar 
Ona Suyu’nun öte kıyıları ile Çasar zabtında olmakla hudûd-ı mezkûre ile 
tarafeynin sınırları tayin ve temyîz oluna ve Ona Suyu’nun ötesinde Sava 
Suyu’nda alarga muhâfazacı ile zabt ü rabt olunup tarafeynin ellerinde olan 
yerler bu cengden evvel olan arâzîsi ile yine ellerinde olup hudûd kat‘ına 
tayin olunan tarafeynin vekilleri ihtilâli def edip Hırvatlık cânibinde tar-
feynin ellerinde kalacak yerlerin intihâsına varınca nevâhî ve arâzîlerini 
başka hudûdlar ile ayırıp hendek ve taş ve kazık ve gayri alâyimler ile kat 
ve tayin oluna ve zikr olunan alâyimden birisini tagyîr ve tebdîl ve kal‘ ü 
ref ‘ ile tarafeynden her kim tecâvüze cesâret eder ise bi-eyyi vechin-kân 
ele getirilip sâire mûcib-i ibret için muhkem hakkından geline ki bir dahi 
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etmeyeler ve Bosna tarafından Nehr-i Sava kenarında vâki Prava’nın mü-
ceddeden olan bazı istihkâmı ve içinde olan Nemçe askeri ihrâcında ref ve 
yine tüccâr tâifesinin makarr ve memerr ve maberleri olmak üzere etrafı 
mesdûd ve şehr tarh olunup kaleler mertebesinde istihkâm verilmeye. 

Madde-i Sâdise: Gerek hîn-i mükâleme-i sulhda işbu mevâdd ile tara-
feynden tayin olunan ve gerek bundan sonra vakt ü zamanıyla tarafeynin 
vükelâsı marifetleriyle her mahalde kat ü temyîz olunacak sınır ve hudûd 
bade’l-yevm kemâl-i hürmet ile mürâât [s.479] olunup bir türlü illet ve 
bahâne ile tebdîl ve tagyîr ve tevsî‘ ve tazyîk olunmaya ve kat‘ ve tayin 
olunan hudûd tarafeynden tecâvüz olunmayıp birbirlerinin zabt ü tasar-
ruflarına duhûl ve taarruz olunmaya ve tarafeynin reâyâ fukarâsı itâate cebr 
ve bir türlü harâc gerek bade’l-yevm ve gerek güzeşte mutâlebesiyle ve gayrı 
hâtıra gelir gelmez bir vechile rencîde ve remîde olunmayıp cümle nizâ‘lar 
hakk üzre def oluna. 

Madde-i Sâbia: Bâlâda bade’l-yevm yapılmamak ve istihkâm verilme-
mek üzere ale’l-esâmî mastûr olan yerlerden mâadâ hudûdlarının emniyeti 
için işbu mevâdd-ı sulh muktezâsınca tarafeynin zabtında kalıp hâlâ vâki 
olan kılâ‘ ve husûn vech-i hasen üzre tamir ü termîm olunup istihkâm ve-
rilmek câiz ola ve tarafeynin serhadleri başlarında olan arâzîlerin reâyâya 
nâfi olan cümle yerlerde bilâ-istisnâ ve bilâ-mâni açık varoşlar yapılmak 
câiz ola amma bu bahâne ile müceddeden kale bina olunmaya. 

Mâdde-i Sâmine: Bade’l-yevm tarafeynden gizli ve ale’l-gafle çete-
ler işletmek ve tecâvüzle bir yeri zabt veya nehb ü gâret ve reâyâya taaddî 
olunmak muhkem men oluna mütenebbeh olunmayıp hilâf-ı ahd hareket 
edenler bulundukları yerlerde ahz ü habs ve mahallinde şerle cürümlerine 
göre iktizâ eden cezâları bilâ-emân icrâ ve haklarından geline ve gasb ey-
ledikleri eşya her ne ise ihtimâmla buldurulup hakk ü adl üzre sâhiplerine 
redd oluna.

Madde-i Tâsia: Tarafeynin reâyâsından ve müfsid ü âsî ve bed-hâh 
olanlar iki cânibden dahi kabul olunmayıp ve bir vechile himâye olunma-
yalar ve bu makûle ehl-i fesâd ve çeteci ve gâretçi her kimin re[â]yâsı olur 
ise olsun herhangi toprakta bulunur ise müstahikk oldukları cezâları tertib 
oluna ve ihtifâ ederler ise haberleri alınıp zâbitleri âgâh oluna ki hakların-
dan geleler ve zâbit ve baş olanlar dahi bu misillü eşkıyânın hakkından 
gelmekte ihmâl ve tekâsül ederler ise mesul ve muâteb olup azl olunmakla 
hakkından geline ve ulûfe ve dirlikleri olanlardan kendi hâlinde olma-
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yıp böyle şekâvet edenlerin taaddîleri külliyet ile mündefi‘ olmağı içün 
mutlaka hırsızlık ile taayyüş eden haydûd ve kuttâ‘-ı tarîk saklanmayıp ve 
beslenmeyip gerek kendülerin ve gerek saklayanların hakklarından geline 
ve [bu] makûle fesâda âdet-i müstemirresi olanlar sonradan salâh sûretin 
gösterirler ise de itimâd olunmayıp sınırlarda karîb yerlerde sâkin olmayıp 
âhar yerlerde iskân ettirile. 

Madde-i Âşire: Bu ceng esnâsında Macar ve Erdelli’den nice kimesne 
Çasar itaatinden rû-gerdân ve serhadd-i mansûreye gelmiş olup mâ-beynde 
müddet ile karâr-dâde olan işbu sulh u salâh-ı hayr-encâmın bu husûsda 
dahi vech-i lâyıkı üzre bade’l-yevm sebât-ı emniyetine ihtimâm olunması 
lazım olmakla mesfûrlara müteallik olan ahvâl bu minvâl üzre karâr-dâde 
olmuştur ki sınırlarda olan reâyânın âr[â]yiş ü istirâhatine halel gelmemek 
için iskân olunacak yerler sınır ve hudûd câniblerinden baîd olmak üze-
re Memâlik-i Mahrûse’nin bir semtinde murâd olduğu vech ile temkîn 
ve terfîh oluna ve ehillerine ruhsat verile ki zevclerinin yanına gelip tayin 
olunan mahalde ma‘an sâkin olalar ve dahi fî-mâ-ba‘d Devlet-i Aliyye’nin 
reâyâsından olmakla min-ba‘d itaat ve inkıyâddan ayrılmayalar ve içlerin-
den bazı kimse tekrar geri vilâyetine gitmek isterse bed-hâhlık edenlerin 
zümresinden add olunup Çasar’a tâbi olanlar tarafeynden himâye ve kabul 
olunmayalar ve sulh u salâhın sebât ve emniyetine riâyeten bu makûleler ele 
getirilip serhadd-i mansûre hukkâmına teslim olunalar. 

Madde-i Hâdî Aşere: Bu muvâda‘anın mevâddına müteallik fîma-
ba‘d davâ ve nizâ zuhûr eyledikde faslı için tarafeynden der-akab bî-tama 
ve bî-garaz âkıl ve mücerreb adamlar tayin ve askersiz ancak tevâbileri ile 
münâsib mahalle gelip istimâ ve hakk [s.480] ü adl ve hüsn-i civara riâyet 
ile tevfîk u fasl olunup nizâm verirler lâkin tarafeynin vekilleri fasl edeme-
dikleri işler zuhûr eyledikde tanzîmi husûsu için âsitânelere havâle oluna. 
Bu makûle nizâ mümkün mertebe müddet-i kalîlede görülüp faslı ihmal ve 
te’hîr olunmaya ve birbirini meydana okumak ve birbiriyle döğüşmek selef 
ahidnâmelerde men olunmakla bade’l-yevm dahi men olunup meydana 
ve savaşa okuyanlar fesada bâis olmalarıyla muhkem haklarından geline. 

Madde-i Sâniye Aşere: Bu ceng ü cidâl esnasında tarafeynden beylik 
zindanlarda mahbûs olan esirler bu mübarek sulh u salâh hürmetine halâs 
ümidinde olup fîmâ-ba‘d esirlerin musîbette kalmamaları inâyet ve kerem-i 
pâdişâhî ve âdet-i hasene-i şehriyârîye muvâfık olmakla mutâd-ı kadîm 
dahi ziyâde müstahsen vech üzre bedelleri ile ıtlâk olunalar amma bir ta-
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rafdan dahi ziyâde veyahut muteber esirlerden kalır ise kalanların dahi 
ıtlakı için büyük elçilerin iltimâslarına muvâfık ve merhamet-i mülûkâneye 
lâyık olan müsaade dirîğ olunmaya vesâir nâsda ve Tatar tâifesinde bulunan 
esirler dahi münasib vech ile ve mümkün olan makûl ve mutedil bahâ ile 
ıtlâkları câiz ola esir sahibi ile uzlaşılmayıp nizâ‘ vâki‘ oldukda hâkimü’l-
vakt olanlar mâbeynlerin tefrîk ideler. Eğer imkan olmaz ise aldıkları 
bahâların isbât ile veyahut sâhiplerine yemin teklîfiyle zâhir oldukda edâ 
olunup ıtlâk olunalar ve sâhipleri ziyâde akçe tama‘ıyla üsârâ tahlîsine mâni 
olmayalar. Lakin esir aranmak ve ıtlâklarına sa‘y olunmak için Devlet-i 
Aliyye tarafından mahsus adamlar irsâl olunmadığı takdirce bile Çasar’ın 
tarafından hâkim olanlar üsârâ fukarâsına sâhib çıkıp ve bahâların vech-i 
meşrûh üzre iteleyip müslüman esirlerinin halâsına tarafeynden merhamet 
ile takayyüd oluna.

Madde-i Sâlise Aşere: Hazret-i İsa aleyhi’s-selâm dîninde olup Rim-
papaya mensûb olan râhiblerin hakkında selâtîn-i pîşîn-i nasfet-âyîn 
zamân-ı saadetlerinde verilen ahidnâme-i hümâyûnlarında mastûr ve 
mukayyed olan mevâdd mahsûsan ihsan ve inâyet buyrulan nişân-ı âlîşân 
ve evâmir-i şerîfenin mazmûnu bade’l-yevm dahi mer‘î tutulmak üzre 
taraf-ı hümâyûndan te’kîd buyrula. Şöyle ki kiliselerini vaz‘-ı kadîmi üzre 
tamir ve termîm edegeldikleri âyînlerin icrâya mümânaat eylemiyeler ve 
hilâf-ı şer-i şerîf ve mugâyir-i ahidnâme-i hümâyûn akçe mutâlebesi ve 
gayri bahâne ile mezbûr râhipler her ne sınıftan olursa rencîde olunmayıp 
himâye-i pâdişâhîde âsûde-hâl olalar ve Roma imparatorunun büyük elçisi 
Âsitâne’ye geldikte âyînlerine ve Kudüs-i Şerîf ’te vâki ziyâretgâhlarında 
müteallik sipârişlerini ilâm eyleye. 

Madde-i Râbia Aşere: Tüccâr tâifesi tarafeynin memâlikinde selefde 
verilen ahidnâmeler mûcibince ke’l-evvel âminen ve sâlimen kendi hal-
lerinde ticaret edeler ve alış verişleri mekr ü hîle ve ihtilâlden masûn ve 
mahfûz olmak üzre büyük elçiler vürûdu esnâsında tüccâr ahvâline vâkıf 
adamlar tayin ve umûrlarına nizâm verilip sâir müste’men tâifelerine olan 
müsaade Çasar’a tâbi milletler hakkında dahi inâyet olunup memâlik-i 
mahrûsede menfaat ve emniyet ile müreffehü’l-hal olalar. 

Madde-i Hâmise Aşere: Selefde verilen ahidnâmelerde mastûr ve mu-
kayyed olup hâliyâ akd olunan uhûd ve kuyûda mugâyir ve iki devletin 
rüsûm-ı müstemirresine muhâlif ve müteassir olmayan mevâdd bundan 
böyle dahi mer‘î tutulup mütegayyir olanlar fesh u nesh oluna. 
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Madde-i Sâdise Aşere: İşbu muvâdaa ve musâlaha dostluk ve meved-
detin mâbeynde istihkâm ve istikrârı için [s.481] tarafeynden büyük elçiler 
tayin ve irsâl olunup vardıklarında ve geldiklerinde merâsim-i mutâde-i 
mübâdele ile izâz ü ikrâm ve istikbâl ve teşyî‘ olunalar ve dostluk nişânesi 
için hüsn-i ihtiyara talik ile her tarafın şânına lâyık hedâyâ ile büyük elçi-
leri hareket günü mâbeynde haberleşip işbu gelecek yaz ibtidâsında mâh-ı 
Hazîranda çıkıp Sirem’de vâki sınır başında mutâd-ı kadîm üzre mübâdele 
olunup ve tarafeyne nâfi ve dostluğa muvâfık olan ahvâli murâd olunduğu 
üzre âsitânelere arz ve ilâm eylemeleri câiz ola.

Madde-i Sâbia Aşere: Elçiler gelip gidip ve meks eylediklerinde 
kadîmü’l-eyyâmdan beri olageldiği merâsim riâyet ve mertebelerine 
göre tarafeynden ale’s-seviye gözetile ve Çasar tarafından gelen elçi ve 
kapıkethudâsı ve gayri adamları istedikleri libası giydiklerinde kimse mâni 
olmaya. Çasar elçileri ve kapı kethudâları ve maslahatgüzârları ve vesâir 
Devlet-i Aliyye dostları krallarının elçileri ve maslahatgüzârları gibi muâf 
ve müsellem ve âsûde-hâl olup Çasarın rütbesine göre âdet-i hasene olan 
resm üzre riâyet olunalar ve tercümanlar istihdâm eyleyeler ve ulakları ve 
adamları Bec’den Âsitâne’ye ve Âsitâne’den Bec cânibine varıp geldiklerin-
de kanun üzre yol emirleri verilip emîn ü sâlim varalar ve geleler ve iktizâ 
eyledikde kendülere muâvenet oluna. 

Madde-i Sâmine-i Aşere: Sulh u salâh eğerçi tarafeynden ittifâk ve 
hüsn-i rızâ ile karâr-dâde olan şurût üzre akd olunmuştur. Lakin cümle 
sınırlarda tasrîh olunduğu üzre makbûl olan şurût ve uhûd kemâ-yenbağî 
icrâ olunup tayin-i hudûd akîbinde hedm ve tahlîye ahvâli dahi itmâm 
olundukda kemâl-i takviyeti ve lüzûm-ı riâyeti tertîb eder. Bu takdîrce işbu 
maslahatların müsâraat ile vücûda gelmesi için kat‘-ı hudûda tarafeynden 
nasb olunan vekîller bin yüz on senesi nevrûz-ı fîrûzunda mâbeynlerinde 
makul ve münâsip gördükleri mahallere me’mûnü’l-fâ’ile tevâbileri ile bir 
yere gelip tekrar mümkün olur ise iki ay içinde imkanı olan yerlerde dahi 
mukaddemce tarafeynden bâlâda taahhüd olunduğu üzre alâyim-i muay-
yene ile arâzîyi temyîz ü tefrîk ve tahdîd ve mâbeynde karar-dâde olan 
mevâddı kemâl-i ihtimâm ve müsâraat ile icrâ edeler. 

Madde-i Tâsia Aşere: İşbu şurût karar-dâde olduğu sûret üzere 
pâdişâh-ı İslâm-penâh efendimiz ve Çasar-ı bâ-vakâr taraflarından mu-
karrer ve müekked kılınıp imza gününden otuz gün içinde belki dahi 
mukaddemce kabullerini müşir nâmeler getirtilip ingiltere Kralı ve Ne-
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derlande Astânı Cenerallerinin hidmet-i tavassuta memur olan mümtâz 
elçileri yediyle mübâdele olunmak üzre mâbeynde olan taahhüd ve iltizâm 
bir vechile tahallüf etmek ihtimâli olmaya. 

Madde-i Işrîn: Bu terk-i cidâlin müddeti inşaallahü teâlâ temessük ta-
rihinden mütevâliyeten yirmi beş sene ola. Müddet-i merkūme tamâmında 
belki nısfında medd olunması tarafeynden murâd olunur ise tekrar 
imtidâdı söyleşile ve tarafeynden hüsn-i rızâ ile karar-dâde olan mevâdd 
şevketlü azametlü kudretlü şehriyâr-ı bülend-iktidâr efendimiz hazretleriy-
le Roma İmparatoru Çasar-ı bâ-vakâr beyninde ve vârisleri arasında masûn 
ve mahfûz olup devletleri ve mülkleri ve karada ve deryada olan vilâyetleri 
ve şehirleri ve varoşları ve reâyâ vü berâyâları beyninde bilâ-tağyîr mer‘î ve 
müeddî ola ve tarafeynin hâkimlerine ve zâbitlerine ve rüesâ-yı asker ve 
cengcilerine ve tevâbi ve levâhıklarına bi’l-cümle tenbîh ve te’kîd oluna ki 
onlar dahi tafsîl olunan şurût ve kuyûd ve mevâdd-ı uhûd muktezâsınca 
hareket ve sulh u salâha mugâyir bir türlü illet ve bahâne ile birbirlerini 
rencîdeden ihtirâz eyleyeler ve min-ba‘d taaddî eylemeyip komşuluğu ge-
reği gibi gözeteler. Şöyle ki mütenebbeh olmayıp muhâlefet [s.482] üzre 
olanlar eşedd-i ukûbet ile haklarından gelinmeyi muhakkak bileler ve sa-
adetlü Kırım Hanı vesâir tavâyif-i Tatar dahi bu sulh u salâh ve dostluk 
ve barışıklık hukûkunu gereği gibi riâyet ve sıyânet eyleyip Çasar’a tâbi 
olan memleket ve reâyâya bir vechile taaddî ve tecavüz eylemeyeler gerek 
esnâf-ı asâkir ve tavâyif-i Tatar’dan bir ferd hilâf-ı uhûd-ı nâme-i hümâyûn 
ve mugâyir-i ahd ü mîsâk taaddîye cesaret ederler ise cezası tertîb oluna ve 
temessükleri imza olunup mühürlendiği günden tarafeynden husûmet ve 
taaddî külliyet ile ref olunup reâyâ-yı tarafeyn emn ü emân ve istirâhat ve 
itmînân üzre olalar ve yevm-i mezbûrdan taaddiyât kemâl-i tekayyüd ve 
ihtimâm ile men ü def olunmak için sınırlarda olan hukkâm ve zâbitlere 
tenbîh ve te’kîd oluna. Lakin baîd yerlerde olan hukkâma bu sulhun 
müsâraat üzre haberi eriştirilmek için yirmi gün müddet tayin olunup 
ondan sonra tarafeynden her kim muhâlefet ile bir türlü tecâvüze ictira 
eder ise bâlâda tasrîh olunduğu üzre hakkından geline ve bu yirmi madde 
üzerine akd olunan şerâyit-i sulh u salâh bilâ-tağyîr taraflarından makbûl 
ve muteber olmak üzere Çasar’ın murahhas vekilleri olan elçileri izin ve 
ruhsatları muktezâsınca Latin lisânı üzre mamûlün-bih temessük verme-
leriyle bu taraftan dahi mumzâ ve mahtûm mevâdd kağıdı mamûlün-bih 
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olmak üzere teslim olunmuştur. Tahrîren fi’l-yevmi’r-râbi ve’l-ışrîn min-
şehri Recebi’l-ferd li-sene aşer ve miete ve elf. 

Numara: 21 Lehli ile Akd Olunan Mevâdd-ı Musâlaha 

Madde-i Ûlâ: Devlet-i Aliyye-i ebed-peyvend ile mâbeynde bu kadar 
zamandan beri vâki olan husûmet bi-avni’llâhi teâlâ ve tevfîka bi’l-külliye 
mürtefi ve muhabbete mübeddel olup hüsn-i câra muvâfık hulûs üzre olan 
kadîmî dostluk yine hâsıl olmağın tarafeynden taaddiyat mündefi ve reâyâ 
vü berâyâ evvelki gibi emn ü emân ve âsâyiş ü istirâhatla müreffehü’l-hâl ol-
maları için bu iki cengden evvel mâ-beynde mer‘î tutulan eski hudûd ibkâ 
gerek Boğdan vilâyeti ve gerek gayrı Memâlik-i Mahrûse muzâfâtından 
olan yerler ile Leh vilâyetinin sınırı eski hudûd ile mahdûd olalar ve min-
ba‘d öte ve beriye tecavüz olunmayıp işbu kadîmî hudûd kemâl-i hürmet 
ile bilâ-tebdîl velâ-tağyîr müraât oluna. 

Madde-i Sâniye: Bu cengden evvel Boğdan vilâyetinin sınır-ı kadîmesi 
dâhilinde olup hâlâ içinde Leh askeri olan büyük ve küçük cümle kale 
ve yerlerden Leh askeri ihraç ve tahliye ve Boğdan memleketi bi’l-külliye 
tathîr olunup bu cengden evvel olduğu gibi âsûde-hâl olalar.

Madde-i Sâlise: İki cengden evvel Leh vilâyetinin sınır-ı kadîmesi 
dâhilinde olan Kamaniçe Kalesi içinde olan askeri ihraç ve tahliye olun-
makla bütün kala ve bade’l-yevm Podolya ve Ukranya vilâyetlerinde 
Devlet-i Aliyye tarafından bir türlü alâka kalmaya ve sonra nasb olunup 
Boğdan içinde Otran ve Ukranya kazağı hatmanı ref oluna ve Leh ve Boğ-
dan vilâyetlerinin hudûd-ı kadîmesi muayyen olmakla havâ müsait olur 
ise işbu gelecek Mart ibtidâsından tahliyeye mübâşeret olunup ne kadar 
mukaddemce mümkün olur ise birgün evvel Boğdan’dan Leh askeri ihraç 
ve cümle kale ve yerleri tahliye ve Boğdan vilâyeti tathîr oluna ve Kamaniçe 
Kalesinin tahliyesine dahi Mart ibtidâsından şürû oluna ve tahliye emri 
hangi taraftan evvel olmak mümkün ise bilâ-tereddüd ve bilâ-tesâmuh he-
men icrâ oluna ve Kamaniçe tahliyesi pek çok kalırsa Mayısın onbeşinci 
gününe değin tamam ola ve kale-i mezbûrenin âsânlık ile boşatılması için 
yük tahmîl ve nakline Leh tarafından dahi mümkün mertebe araba ve da-
var ile imdad oluna ve her yerde tahliye husûsu emniyet ve selâmet ile icra 
oluna ve tarafeynden tahliye olunan kaleleri ve sâir mevâzi‘-i mahrûsede 
sakin olan reâyâdan hüsn-i rızâlarıyla çıkmak murad edenler emvâl ve er-
zaklarıyla emniyet ü selâmet ile çıkıp gideler ve kalmak isteyenler dahi 
sâlimen kalalar tarafeynden bir vechile cevr ü taarruz olunmaya ve Kama-
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niçe Kalesinin tahliyesi Mart ibtidâsından mübâşeret olunmak karar-dâde 
olmakla Kamaniçe Kalesinin [s.483] evvelden içinde bulunan kendi topla-
rından top alıkonmasına müteallik iltimâslarını derakab Âsitâne-i Saadet’e 
gönderilecek küçük Leh elçisi atebe-i aliyye-i Hüsrevanîye arz eyleye. 

Madde-i Râbia: Devlet-i Aliyye tarafına tâbi olan esnâf-ı asker bâ-
husûs tavâyif-i Tatar bir türlü illet ve bahâne ve mutâlebe ile Leh reâyâsına 
taaddî ve sınırlarına tecâvüz eylemek ve esir ve davar sürmek ve âhar vec-
hile zarar eylemeye kadir olmaya ve vüzerâ ve beylerbeyilere ve saadet-
lü Kırım Hanı ve kalgay ve nûreddin sultanlara ve Boğdan voyvodasına 
sarâhaten evâmir-i şerîfe ile tenbîh ü te’kîd oluna ki sınırların nizâmını 
ve bu barışıklık levâzımını kemâl-i ihtimâmla riâyet ve sıyânet eyleyeler. 
Esir almakla ve hayvanât sürmekle ve gayri vechile Leh reâyâsına zarar ey-
leyip sulh u salâhın şerâyitine muhâlefet ile ihtilâle bâis olanları teftîş ve 
tefahhus edip zâhir oldukda âhara mûcib-i ibret için haklarından geleler 
ve gasb olunan eşya dahi buldurulup sahiplerine redd oluna. Bu hususta 
ihmâl ve müsâmaha edenlerin azl ile mi yoksa katl ile mi şer‘an sezâları 
olan cezâları verile ve bu şurût-ı musâlaha bilcümle Lehli tarafından dahi 
kezâlik kemâl-i tekayyüd ve ihtimâm ile riâyet olunup bir ferd hilâfına 
cesaret eylemeye. 

Madde-i Hâmise: Leh vilâyeti kadîmden müstakil devlet olmakla 
Devlet-i Aliyye ve tâbi olan tâifeleri tarafından teklif olunan her ne ise 
mutâlebesi bahânesiyle bir türlü tasaddî ile rencîde olunmayıp bu sulh u 
salâhın şerâyiti muktezâsınca bu makûle tekâlîf tarafları mültezim olmaya. 

Madde-i Sâdise: Esnâ-yı cengde Bucaklı ve gayri Tatar kadîmî mesken-
lerinden çıkıp ve Boğdan arâzisine girip ve bu vechile eyledikleri duhûl ve 
tecâvüzleri mukaddemâ Leh kralı ve cumhûruna ihsan olunan ahidnâme-i 
hümâyûn şerâyitine muhâlif olup bi’l-külliye def olunmak iktizâ etmekle 
Tatar tâifesinin Boğdan içinde tegallüben zabt ve ihdâs eyledikleri cümle 
yerler ve çiftlikler ve kışlaklardan ihraç ve kadîmî meskenlerine iskân etti-
rilip kendi hâllerinde olup kimseyi rencîde eylemeyeler.

Madde-i Sâbia: Hazret-i İsâ dîninde olup Rimpapa’ya mensûb olan 
rahiplere ihsân olunan evamir-i şerîfenin mazmûn-ı münîfi üzre kili-
seleri olduğu yerlerde mutâd olan âyînlerin icrâ eylediklerinde kimse 
mani ve müzâhim olmayıp âsûde-hâl olalar ve âyînlerine müteallik gayri 
iltimâslarını büyük elçisi südde-i seniyye-i şehriyârîye arz eyleye. 
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Madde-i Sâmine: Ticaret ahvâli semere-i sulh u salâh ve mûcib-i 
imâret-i memleket olmakla bade’l-yevm ahsen vech üzre nizâma konulup 
tarafeynin tüccârı mahfî yerlerden gelip gitmeyeler. Memerr-i nâs olan yer-
lerden kendi hallerinde gelip gideler ve getirdikleri ve alıp götürdükleri 
emtialarının gümrüğünü kânûn-ı kadîm üzre edâ eyledikten sonra muh-
des olan tekâlîf talebiyle rencîde olunmayalar ve getirdikleri nakd akçeden 
gümrük taleb olunmaya ve Leh vilâyetinde doğmuş Leh reâyâsı olan Leh 
ve Litova ve gayri milletten ticâret ile gelenler mademki zararları olmaya 
minvâl-i meşrûh üzre ticâret ve bey‘ ü şirâların eylediklerinde seleften ve-
rilen ahidnâmelerde tasrîh olunduğu üzre haraç ve tekâlîf-i şâkka talebiyle 
rencîde olunmayalar. Amma Leh vilâyetini terk ve Memâlik-i Mahrûse’de 
tavattun edip veyahut aralarına ecnebî karışmakla taraf-ı mîrîye gadr olun-
maya ve Leh bâzergânları vilâyetlerine avdet eylediklerinde yât ü yarak-
larına ve davarlarına ve tahlîs olunduğuna elinde huccet-i şer‘iyyesi olup 
vilâyetlerine giden esirlerinden nesne taleb olunmayıp ve bile getirdikle-
rine duhûl ve taarruz olunmaya. Amma bu bahane ile memnû olan eşyayı 
bilâ-izn getirmeyeler ve tarafeynin bâzergânlarından âhar vilâyette vefat 
edenlerin emvâl ü erzâklarına beytü’l-mâl ve kassâm taraflarından duhûl ve 
taarruz olunmayıp mâbeynlerinde itimâd eyledikleri kimseye teslim oluna 
ki getirip defteriyle vârislerine [s.484] teslim eyleye ve tüccâr tâifesinin 
mâbeynlerinde bir ârıza zuhûr eder ise yine aralarında başları marifetiyle 
görüle ki lâzım olan yerlere cevab vereler. Mamûlün-bih ve memhûr temes-
sük veyahut huccet ile sâbit olmayan borç hilâf-ı şer‘-i şerîf taleb olunmaya. 
İşbu makûle deyn ve kefâlet davaları mücerred şâhid-i zûr ile istimâ olun-
mayıp huccet-i şer‘iyye ve temessükâta ve evvelinden yedlerinde olan emr-i 
şerîfe nazar olunup hakk ü adl üzre fasl oluna ve bu dava husûsunda sâir 
müste’men tâifelerine ihsân olunan ahidnâmede mastûr ve mukayyed olan 
madde Leh tüccârına dahi şâmil ola ve kendülere mahsûsan mukaddemâ 
ihsân olunup yedlerinde olan evâmir-i şerîfenin dahi mazmûnu mer‘î tu-
tula. 

Madde-i Tâsia: Ceng esnâsında Lehliden alınan esirler alındığı 
bahâları şer‘an isbât veyahut sâhiblerine yemîn ile zâhir olan bahâları edâ 
olunmakla selefte verilen ahidnâmelerde beyân olunduğu üzre ıtlâk oluna-
lar. Meğer çok hizmetleri sebkat etmiş ise alındıkları bahâdan aşağı mürüv-
vet bahâları tenzîl olunmak iktizâ eyleye ve bu takdîrce makul ve mutedil 
bahâ ile esir sâhibi ile uzlaşılmaz ise hâkimü’l-vakt şer‘le görüp mâbeynlerin 
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tevfîk eyleye ve akd-i sulh u salahtan sonra Leh vilâyetinden bir tarîkle esir 
ihraç olunmak olursa bilâ-bahâ salıverile ve Memâlik-i Mahrûse’de ve Ta-
tar aralarında Lehli üsârâsı tahlîsine giden kimseler kendi hallerinde iken 
siz esir kurtarmaya geldiniz diye bir türlü zarar olunmayıp zarar kasdında 
olanların hakkından geline ve beylik zindanlarında olan üsârâ bedelleri ile 
tarafeynden ıtlâk olunalar ve Leh’in büyükelçisi esirlerine müteallik olan 
gayri iltimaslarını atebe-i aliyye-i hüsrevânîye arz eyleye. 

Madde-i Âşire: Selefte verilen ahidnâmelerde mastûr olduğu üzre 
Leh Kralı südde-i saâdete olan dostluğunda sâbit-kadem oldukça Boğdan 
voyvodası dahi kadîmden Leh kralı ile bu vechile musâfât üzre olagelmiş 
ise ol vechile musâfât üzre olup Devlet-i Aliyye’nin sâir reâyâsı gibi kemâ-
kân âsûde-hâl olalar ve Boğdan ve Eflak vilâyetlerinden kaçanlar kabul 
olunmaya. Bir tarîkle vilâyetine sığınıp badehü memlekete fitne bırakıp 
müfsidlik eder olursa onun gibiler talep olundukda geri teslim oluna veri-
len ahidnâmede bu madde muayyen olmakla kema-yenbağî mer‘î tutula. 
Kezâlik Lehli reâyâsından gerek Lehli ve gerek Kazak ve herhangi milletten 
olursa olsun fesâd ü şekâvet eyledikde beri taraftan kabul olunmayıp geri 
redd oluna. Bu makûle mâbeynde mün‘akid olan sulh u salâhın ihtilâline 
bâis olanların sezâları üzre cezâları verile. 

Madde-i Hâdiye Aşere: Selefte verilen ahidnâmelerde mastûr ve mu-
kayyed olup hâliya akd olunan şurût ve kuyûda mugâyir ve iki devletin 
rüsûm-ı müstemirresine muhâlif ve muzırr olmayan mevâdd bundan böyle 
dahi mer‘î tutulup mütegayyir olanlar fesh u nesh oluna ve bi-avni’llahi 
teâlâ ve tevfîkıhî işbu tahrîr ve tastîr olunan mevâdd ile mabeynde vech-i 
etemm ü ekmel üzre akd olunan sulh u salâh şevketlü azametlü kudretlü 
mehâbetlü pâdişâh-ı âlem-penâh efendimiz hazretleri ve vâris-i saltanat-
ları ile iftihârü’l-ümerâ’i’l-ızâmi’l-Îseviyye ve muhtârü’l-küberâ’i’l-fihâmi’l-
Mesîhiyye müşârun-ileyh Leh Kralı ve halefleri ve Leh cumhûru beyninde 
İnşâallâhü teâlâ müekked ve müeyyed ve müebbed ve müşeyyed olup tebdîl 
ü tağyîr ve ihtilâl ve ihtilâftan masûn ve mahfûz ve ber-karâr ve üstüvâr 
olup taaddiyat dahi bilcümle men ü def olunmak için serhad-nişîn olan 
hukkâmân ve zâbitâna birgün evvel haber eriştirile ki bade’l-yevm tecâvüz 
ve birbirine îsâl-i mazarrattan hazer edip bu sulh u salâhın muktezâsınca 
muvâlât ve musafât üzre amel ve hareket edeler. Lâkin cümlenin ilmi akd-i 
sulh u salâha lâhık olmak için temessükten otuz gün müddet tayin olunup 
[s. 485] ondan sonra bir türlü özür ve bahâne kabul olunmayıp sâdır olan 
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fermân-ı vâcibü’l-itâate muhâlefet edenlerin muhkem haklarından geline 
ve tarafeynin temessükleri imzadan sonra mutâd-ı kadîm üzre Leh Kralı 
tarafından küçükelçisi birgün evvel der-i Devlet-medâra gelip temessükte-
ki mevâdd kabulünü müş‘ir nâme getire ve taraf-ı hümâyûndan dahi alıp 
götüre. Badehü takviyet-i mevâdd-ı sulh u salâh ile tekmîl-i musafât ve 
tetmîm-i muvâlât ve tanzîm-i umûr-ı sâire için de’b-i hasene-i kadîme üzre 
gelecek Mayıs ayında büyükelçi dahi irsâl oluna ve bu on bir madde üzerine 
akd olunan şerâyit-i sulh u salâh taraflarından makbûl ve muteber olmak 
üzere müşârun-ileyh Leh Kralı ve cumhûrunun murahhas vekîli olan elçisi 
elindeki olan izin ve ruhsat muktezâsınca Latin lisânı üzre ma‘mûlün-bih 
temessük verilmekle bu taraftan dahi mumzâ ve mahtûm mevâdd kâğıdı 
ve ma‘mûlün-bih temessük olmak üzere teslim olunmuştur. Tahrîren fi’l-
yevmi’r-Râbi ve’l-ışrîn min-şehri Recebi’l-ferd li-sene aşere ve mi’ete ve elf. 

Numara: 22 Venedikli İle Akd Olunan Mevâdd-ı Musâlaha 

Madde-i Ûlâ: Mora dâhilinde olan şehir ve kale ve kastel ve varoş ve 
kurâ ve dağ ve enhâr ve göl ve orman ve liman dâiren-mâ-dâr içinde her 
ne ki var ise cümlesiyle hâliyâ Venedik Cumhûrunun zabtında olmakla 
yine âsûde-hâl üzre zabt u tasarruflarında kalıp deryâ hudûdu ve eski du-
var nişânesi olduğu hudûd ile mahdûd ola. Şöyle ki Mora tarafından [ne] 
Büyükkıyıya ve ne Büyükkıyı cânibinden Mora hudûduna bir türlü dühûl 
ve tecâvüz olunmaya. 

Madde-i Sâniye: Büyük kıyı Devlet-i Aliyye zabtında olmakla aynıyla 
bu sonraki ceng evvelinde olduğu hali üzre bilcümle Devlet-i Aliyye’nin zabt 
ü tasarrufunda olalar. İnebahtı Kalesi Venedik Cumhûru tarafından tahliye 
oluna ve İnebahtı yakasında olan Rumeli dedikleri kastel-i cedîd hedm ve 
kezâlik Preveze Kalesi dahi hedm oluna ve ol semtte Büyük Kıyı külliyet ile 
evvelki hâli üzre kala. 

Madde-i Sâlise: Ayamavra Cezîresi ve kalesi ve Bracya dedikleri köp-
rübaşı Büyük Kıyıya varınca ber türlü ziyade ayak uzatmamak üzre ve 
Ayamavra’ya muttasıl olan Lefkada Cezîresi Venedik Cumhûrunun zabt 
ü tasarruflarında kala. 

Madde-i Râbia: Dalmaçya’da tayin-i hudûd akîbinde İnebahtı tahli-
yesi ve Rumeli dedikleri kastel ve Preveze’nin hedmi der-akab icrâ oluna 
ve bu aralıkta cümle taaddî men ü def olunmak için zikr olunan üç yerin 
muhâfazacısı içinde alıkonulup asla Büyük Kıyı’ya seğirtmeyeler ve bir tür-
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lü bahane ile bir türlü mutâlebe eylemeyeler ve zikr olunan yerlerin ahâlîsi 
dilerlerse kalalar ve dilerlerse gideler. 

Madde-i Hâmise: Büyük kıyı ile Mora arasında olan körfezlerin intifâı 
müşterek olup tarafeynden eşkıyâdan pâk saklana. 

Madde-i Sâdise: Akdeniz ve ol semtte olan gayri denizlerde vâki adalar 
bu sonraki ceng evvelinde oldukları hal üzre Devlet-i Aliyye’nin zabtında 
kalalar ve Venedik Cumhûru tarafından haraç veya vergi veyahut gayri her 
ne ki bu ceng esnâsında ihdâs olundu ise mûmâ-ileyh cumhûru tarafından 
taleb olunmaya. 

Madde-i Sâbia: Devlet-i Aliyye’nin Venedik Cumhûrundan Zakilisa 
Cezîresi için veyahut ahâlîsinden güzeşte ve bade’l-yevm vergi taleb eyle-
meyeler ve Mora’ya yanaşık İğne Cezîresi Venedik Cumhûru’nun zabtında 
olmakla kalesiyle alâ-hâlihî zabtlarında kala. 

[s.486] Madde-i Sâmine: Dalmaçya’da Kinin ve ( ) Sin ve ( ) 
Gabla ile ( ) Çeklot kaleleri hâliyâ Venedik Cumhûrunun zabt ü ta-
sarrufunda olmakla yine âsûde-hâl üzre zabt u tasarruflarında kalalar lâkin 
reâyâ-yı tarafeynin âsâyiş ve istirâhatte olmaları ehemm olup hudûdun dahi 
ona göre tayin olunması iktizâ etmekle akla gelir gelmez bir türlü nizâ‘ zuhûr 
eylemeyip sınırların âsûdeliğini muhtell eder bir türlü hâlet kalmamak üzre 
tarafeynden taahhüt olunmuştur ki Kinin kalesinden ( ) Verlipka Kale-
sine ve ondan Sin kalesine ve ondan ( ) Delovara dedikleri ( ) 
Zadvarya kalesine ve ondan ( ) Vergorac kalesine ve kezâlik ondan 
Çeklot kalesine varınca hutût-ı müstakîme çekilip sınırlar tefrîk oluna. 
Şöyle ki zikr olunan hutût dâhilinde Venedik mülkü ve derya cânibine 
doğru vâki olan arâzî ve nevâhî ve kastel ve husûn ve kule ve etrâfı mesdûd 
yerler cumhûr-ı mûmâ-ileyhin zabtında kala ve hutûttan taşra olan arâzî 
ve nevâhî ve onlarda vâki kastel ve husûn ve kule ve etrâfı mesdûd yerler 
Devlet-i Aliyye’nin zabt ü tasarrufunda kala. Bade’l-yevm tarafeynden bir 
türlü taaddî ve tecâvüz ve tevsî‘ ve tazyîk olunmaya ve bu sınırın tayini 
için tarafeynden tayin olunan vekiller mâbeyninde ittifâk ile makul gö-
rüldüğü vech üzre yerlerin kabiliyetine göre ya tepe ve orman ya enhâr ve 
dere ile ve ayânlığa isti‘dâdı olmayan yerde hendek ve kazık ve taş ile zikr 
olunan hutût tayin ettirile ve Venedik zabtında olan kalelerin önlerinde 
dahi münasibi miktarı arazi olmak için Kinin ve Verlipka ve Sin ve Zad-
varya ve Vergoraç ve Çeklot kalelerinin önlerinde yerin iktizâsına göre 
müstakim veyahut pergârî hatt ile birer saat toprak kat‘-ı hudûda memur 
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olan vekiller cânibinden tayin oluna ve Hırvatlık cânibine doğru Çasar 
mülkü hudûduna varınca Kinin Kalesinin yanı olup bu mahalde birbiri-
ne mütenâhî olan üç tarafın birisine gadr olunmayıp bu külliyetli sulh u 
salâhda karar-dâde olduğu üzre her tarafın hakkı dâimâ riâyet oluna ve zikr 
olunan hatt tarafeynden gözetilip lakin hatt-ı mezkûr kurbunda veyahut 
dâhilinde Devlet-i Aliyye’nin kalesi vâki olur ise ensesinde olan bütün arâzî 
kendüye kalıp önünde dahi birer saat miktarı yer pergânî hatt ile tayin 
olunup içinde arazi dâiren-mâ-dâr zabtında kala ve Çeklot Kalesine dahi 
önünde bir saat miktarı arazi verile. Amma Çeklot’a müntehî olan hatt-ı 
müstakîm-i mezkûrun öte yanında iki saat miktarı arâzî Çeklot’a verilip 
ondan deryaya doğru yine bir müstakîm hatt ile hudûd tayin oluna ve bu 
kâide ve bu sûret üzre sınır kat‘ ve hudûd tayin ve zabt ü tasarruf olunacak 
topraklar tefrîk olunmakla bade’l-yevm bilâ-tağyîr ve bilâ-tecâvüz mer‘î ve 
muhterem tutula ve vaz olunan alâyimin birisini tağyîr ve hudûdun birisini 
tecâvüze bir ferd cesaret eyledikde onun ve bu makûle cürm ashâbının ber-
vech-i sezâ cezaları tertibine lâzım olan ihtimâmda taksîr eden zâbitlerin 
dahi tarafeynden muhkem haklarından geline ve hudûd vekîllerinin ara-
sında bir müşkil zuhûru vâki oldukda mâbeynlerinde muvâfakate imkan 
olmaz ise iki tarafa dahi vâki-i hâli hulûs ile sıhhati üzre arz ve ilâm eyledik-
lerinde der-i devlet-medârda olan Çasar ve İngiltere Kralı ve Nederlande 
Âstânı Ceneralleri elçilerinin hüsn-i sa‘yleri ile dostluk üzre fasl oluna ve bu 
makule ve gayri serhad nizâ‘ı sebebiyle bir türlü taaddîye mübâşeret olun-
mayıp reâyâ fukarâsının istirâhatlerine dahi halel verilmeyip der-i Devlet-i 
Aliyye ile karar-dâde olan sulh u salâhı tağyîr eden esbâbdan add oluna. 

Madde-i Tâsia: Dobravenedik beylerinin arâzî ve nevâhîsi Devlet-i 
Aliyye’nin arâzî ve nevâhîsiyle muttasıl ola [s.487] ve Devlet-i Aliyye’nin 
arâzîsi ile mûmâ-ileyh beylerin topraklarının ve ittisâl ve ihtilâtına mâni 
olan bilcümle ref oluna. 

Madde-i Âşire: ( ) Kutur semtinde Nova ve Resne hâliyâ Venedik 
Cumhûrunun zabt u tasarrufunda olmakla yine topraklarıyla âsûde-hâl 
üzre zabt u tasarrufunda ola. Ve ol cânibde her nasıl kale zabtında var 
ise kezâlik zabtında ola ve tarafeynden kat‘-ı hudûda tayin olunan vükelâ 
hulûsu mücerreb adamlar olup bu emr-i mühimmi dahi hakk üzre bilâ-
garaz görüp ol tarafda dahi nâhiyeleri tefrîk ve vaz‘-ı alâyim-i muayyene 
ile tahdîd eyleyeler ki bi’l-külliye bâis-i ihtilâl olan ahvâl her ne ise cümle 
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def ü ref oluna. Lâkin bu taraftan dahi Dobravenedik arazîsinin Devlet-i 
Aliyye arazisi ile bütün ittisâli munkatı olmaya. 

Madde-i Hadiye Aşere: Dalmaçya ve Kutur semtlerinde kat‘-ı sınır ve 
hudûda hava müsâit oldukda mübâşeret olunmak için tayin olunan vekiller 
mukaddem mâbeynlerinde haberleşip ve adedi beraber ve kendi hâlinde 
olan tevâbi‘leriyle bir münâsip yere gelip bu işe rûz-ı nevrûzdan başlayalar 
ve zikr olunan câniblerde tarafeynin hudûdu kat‘ında ihtimâm etmeleriyle 
müsâraat ile iki ay müddetinde hizmetlerin tetmîm eyleyeler. 

Madde-i Sâniye Aşere: Dostluk nişânı reâyâ-yı tarafeynin istiraha-
ti ne kadar ziyâde murâd olunursa ol kadar hevâ ve heveslerine tâbi ve 
âdet-i müstemirrelerine mecbur olup serhaddin âsûdeliğini esnâ-yı sulh-
da dahi hırsızlık ve taaddî ve fesâdlarıyla muhtell edenlerin tarafeynden 
ale’s-seviye mebgûz ve mağdûb olmaları lazım olmakla sâire mûcib-i ibret 
için sezâlarına göre cezaları tertib olunmak içün bu makûle hâinler her ne 
cinsten olurlarsa kabul ve himâye olunmayıp ve aranıp ve buldurulup ahz 
ve teslim olunalar ve bu makûle müfsidlere sâhib çıkılması ve saklanması 
memnû ola. 

Madde-i Sâlise Aşere: Zabt ü tasarrufta olan kalelerin tamir ve termîm 
ve istihkâmı tarafeyne câiz olup lâkin hudûda karîb yerlerde müceddeden 
min-ba‘d kale yapılmaya ve Venedik Cumhûru cânibinden Büyük Kıyı 
kenarlarında hedm olunan kaleler yapılmaya. Ammâ reâyâya manfaatli 
olan cümle yerlerde varoş ve kurâ vaz olunup mâbeynlerinde hüsn-i civâra 
muvâfık muameleye riâyet oluna ve aralarında bir türlü nizâ oldukda sınır-
larda olan zâbit ve hukkâm der-akab bir yere gelip hakk ü adl ve dostluk 
üzre bâis-i muâraza olan esbâbı def ü ref eyleyeler. 

Madde-i Râbia Aşere: Âyînleri husûsu ve esîrlerin mübâdele ve ıtlâkı 
ve ticâret ahvâli için selef ahidnâmelerde tasrîh olunan sibâk u siyâk gö-
rülüp ondan mâarâ iltimâslarını rikâb-ı hümâyûn-ı şehriyarîye arz etmek 
için Venedik elçisine cevâz gösterile ve âyînlerinin icrâsı ve esirlerinin 
ıtlâkı ve ticâret ahvâli için bundan evvel Venedik Cumhûruna inâyet ve 
ihsân olunan evâmir-i aliyye bu sulhun sebebiyle dahi te’kîd oluna ve 
ticâret umûru bu cengden evvel olduğu sûrette olup Venedik tüccârı ken-
dülere inâyet buyrulan muâfiyetleri ile âsûde-hâl olalar. 

Madde-i Hâmise Aşere: Çasar ve Leh Kralı murahhaslarının Vene-
dik Cumhûru için taahhüd eyledikleri temessük imzâ eyledikleri gün-
den Devlet-i Aliyye ve Venedik Cumhûru murahhaslarının bilâ-vâsıta 
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temessük imza edecekleri güne değin tarafeynden karada ve deryâda 
taaddiyât ref ve mâbeynde hüsn-i muâmele oluna ve sınırlarda olan zâbit 
[s.488] hukkâm bu terk-i cidâlin vaktini bilmek için Bosna ve Arnavut-
luk ve Dalmaçya taraflarına haber irsâl olunmak üzre otuz gün ve Girit ve 
Mora cezîreleri ve ol semtin gayri cânibleri için kırk gün tayin olunmuş-
tur. Zikr olunan müddet dâhilinde bi-eyyi vechin-kân Devlet-i Aliyye 
ve Cumhûr-ı mûmâ-ileyh tarafından şol mevâdd ki riâyeti mümkün ola, 
muhâlif iş olunmaya ve dahi reâyâya külliyetle afvnâme verilip ve bu ceng 
esnâsında eyledikleri işleri ve cürümleri her ne ise bi’l-külliye ferâmûş olu-
nup bir vechile ithâm olunanlardan bir ferd bade’l-yevm ceza tertîbi ile 
eziyet olunmaya. 

Madde-i Sâdise Aşere: Bu mevâddın hâtimesinde beyân olunduğu 
minvâl üzre tarafeynin murahhasları beyninde temessük tafsîl ve bilâ-
vâsıta imza olundukda Devlet-i Aliyye ile Venedik Cumhûrunun sulh u 
salâhı müddeti dahi karar-dâde ola ve kezâlik hudûd toprağa müteallik 
olmayıp ziyâde dostluk ve hüsn-i muâmeleye müteallik olan mevâdd söy-
leşile. Zikr olunan on altı madde üzerine Latin lisânı üzere imza ve mü-
hürleriyle müekked ve mamûlün-bih temessük vermişlerdir. Tahrîren fi’l-
yevmi’r-râbi ve’l-ışrîn min-şehri Recebi’l-ferd li-sene aşere ve mi’ete ve elf. 

Numara: 23 Şeyhülislâm Feyzullah Efendizâde Fethullah Efendi’ye 
Şeyhülislâmlık Pâyesi Tevcihine Dâir Berât-ı Hümâyûn 

Çün ulüvv-i mertebet-i ulemâ-yı sütûde-sıfât ve sümüvv-i menzilet-i 
fudalâ-yı hamîde-simât 57    
nass-ı sarîhi ile bâhirü’l-burhân ve 58    
fehvâ-yı kerîmesi üzre hâiz-i hayrât-ı dâreyn ve fâiz-i hasenât-ı menzile-
teyn oldukları karîn-i ittifâk olup medâric-i ulûm-ı şeref-mersûmu mirkât-ı 
maâric-i dîn ve menâzır-ı fühûm-ı isâbet-melzûmları mir’ât-ı maâlim-i 
yakîn ve fevâ’id-i kesîretü’l-avâ’id-i ilmiyeleri cümle enâma şâmil ve 
avâ’id-i cemîletü’l-fevâ’id-i ilmiyeleri hâss ü âmma vâsıl olup el-hâsıl bevâhir-i 
me’âsirleri nevâdir-i mefâhir idüği zâhir ve 59  

 müsted‘âsı lüzûm-ı ikrâmlarına delîl-i bâhir olmakla zamân-ı saltanat-ı 
aliyyemde her biri alâ-kadri merâtibihim nâ’il-i ireb ve bâ-husûs ol zümre-i 
maâlî-nesebden şerâfet-i haseb ü neseb ile müntehab olanlar âric-i a‘lâ-

57 Allah sizden inananları ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükseltsin. Mücâdele Suresi / 11
58 Kime hikmet verilirse ona pek çok hayır verilmiş demektir. Bakara Suresi / 269 
59 İnsanların nübüvvet derecesine en yakın olanları ilim ehlidir.
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yı rüteb ve vâsıl-ı müntehâ-yı matlab olmak sâniha-i karîha-i mülûkâne 
ve lâyiha-i arîke-i pâdişâhânemizden olmağın binâ’en alâ-zâlik seyyidü’l-
ulemâ ve senedü’l-fudalâ revnak-efzâ-yı makâm-ı fetvâ ve hâiz-i şeref-i 
vâlâ-senâ Nu‘mânü’z-zamân beyne’l-verâ el-müeyyed bi-tevfîki’llâhi’l-
meliki’lallâm Şeyhülislâm ve Hâce-i fezâ’il-irtisâmımız Mevlânâ es-
Seyyid Feyzullâh edâma’llâhü teâlâ fezâ’ilehûnun necl-i esîl-i bî-adîlleri 
olup Rumeli kazaskerliği pâyesiyle nakîbü’l-eşrâf olan a‘lemü’l-ulemâ’i’l-
mütebahhirîn Mevlânâ es-Seyyid Fethullah el-Hüseynî edâma’llâhü 
teâlâ fezâ’ilehû şerâfet-i zât ve safvet-i sıfât ile vücûh-ı kemâlât ve sunûf-ı 
haysiyyât ile zümre-i fuhûl-i şeref-mevsûlün eşref ve akvemi oldukla-
rından mâadâ hâce-i fezâ’il-penâhımın müşârun-ileyh ekber-i evlâd-ı 
Nu‘manî-nijâd ve efdal-i ensâb-ı pâkîze-nihâdlarından olup 60  

  mısdâkınca kendülerden dahi kemâl-i sıdk ü 
sedâd ve nihâyet-i hulûs ü reşâd eser-i peder ve siyer-i muteber me’mûl ve 
muntazar olmakla ber-mûceb-i fehvâ-yı 61    umûm beşer için 
mâ-lâ-büdd olan sefer-i mukarrerde ebkâhu’llâhu’l-meliki’l-ekber peder-i 
nîgû-muhbirlerinden teehhurları ve zamanımızda zuhûru irâde-i ezeliye-i 
ilâhiyyede mukadder ise bi-meşiyyeti’llâhi teâlâ makâm-ı eşref-i fetvâda 
câ-nişîn ve hayr-ı halefleri olmak üzere sâdır olan hatt-ı hümâyûn-ı şevket-
makrûnumuz mûcibince hâlâ haklarında bihâr-ı zehhâr-ı mevhibet-i 
şâhânemiz feyezân ve âftâb-ı âlem-tâb-ı [s.489] atûfet-i pâdişâhânemiz 
lemeân edip işbu sene selâse aşere ve mi’e ve elf şehr-i Ramazânının yir-
mi ikinci gününde mevlânâ-yı müşârun-ileyhe rütbe-i sâmî-i şeyhülislâmî 
inâyet ve ihsânımız olmakla bu nişân-ı âlîşân-ı nûr-efşân ve bu menşûr-ı 
fâ’izü’s-sürûr-ı saâdet-unvanı verdim ve buyurdum ki bu bâbda sâdır olan 
hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûnumuz mûcibince vech-i muharrer üzre 
umûma mâ-lâ-büdd olan sefer-i mukarrerde ebkâhu’llâhü’l-melikü’l-ekber 
peder-i cemîlü’l-eserinden teehhurları ve zamânımızda zuhûru irâde-i 
İlâhiyye-i ezeliyyede mukadder ise bi-meşiyyeti’llâhi teâlâ mevlânâ-yı 
müşârun-ileyh makâm-ı eşref-i fetvâda vâlid-i kesîrü’l-mehâmidlerine 
câ-nişîn ve hayru’l-halef olmak üzere rütbe-i sâmî-i şeyhülislâmîye mu-
tasarrıf olup devam-ı ömr ü devlet ve kıyâm-ı ferr ü şevket-makrûnumuz 
ed‘iyyesine bi-hulûsi’l-bâl bi’l-guduvvi ve’l-âsâl müdâvemet ve iştigâl üzre 
olalar. 

60 Hür evlatlar aziz olan babalarının yolunda giderler.
61 Yer yüzünde bulunan her canlı yok olacaktır. Rahman Suresi / 26
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Numara: 24 Ketîbe-i Cumhûra Hatt-ı Hümâyûn 

Siz ki Âsitâne-i saâdet-âşiyânemizde olan ulemâ-yı izâm ve meşâyih-i 
kirâm ve eimme ve hutabâ ve sâdât-ı zevi’l-ihtirâm ve talebe-i ulûm ve altı 
bölük halkı ve dergâh-ı âlî yeniçerilerinin ocak ağaları ve neferâtı ve ce-
becileri ve topçuları ve top arabacıları ve çorbacıları ve odabaşıları ve sâir 
tavâif-i askeriye ve kâffe-i müminînsiz selâm-ı mülûkânemiz ile hâliniz 
taltîf olunduktan sonra malumunuz ola ki Mîrâhûr-ı Sânî Selîm Ağa ku-
lum ile gönderdiğiniz mahzar gelip manzûr ve malûm-ı mülûkânem ol-
muştur. Bi-emri’llâhi teâlâ Seyyid Ali Efendi’ye illet isâbet etmekle sâbıkâ 
şeyhülislâm olan Mehmed Efendi dâîmiz için rütbe-i fetvâ ve Tevfîkîzâde 
Mehmed Efendi dâîmiz için Sadr-ı Rum ve Abdurrahîm Efendizâde 
Yahya Efendi’ye Sadr-ı Anadolu ve Seyfizâde Seyyid İbrâhîm Efendi’ye 
nakîbü’l-eşrâflık ve Mısır’dan ma‘zûl Ahmed Efendi’ye İstanbul kazâsı 
istid‘â olunmuş avâtıf-ı aliyye-i mülûkânemden olmuştur ve müftî-i sâbık 
Feyzullâh Efendi evlâd ü etbâı ve emvâl ü erzakı ve kendinde ve etbâında 
olan mâlikâneleri mîrîden zabt olunur. Bununla iktifâ olunmalıdır ve 
Âsitâne-i saâdetime teşrîf-i hümâyûnumuz dahi inşâallâh musammemdir. 
Şeyhülislâm Efendi ve sadreyn efendiler dâîlerimiz geldiklerinde söyleşilip 
azîmet olunur. Bundan akdem mahzar ile gelen Hasan Efendi dâîmiz ve 
Şeyh İsa Efendi ve Mustafa Efendi duâcılarımız dahi me’zûn-ı insırâf olma-
larıyla hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûnumuz şeref-yâfte-i sudûr olup ma‘an 
irsâl olunmuştur. Sâir refîkleri dahi gönderilip inşâallahü teâlâ vusûllerinde 
ol tarafda olan ehl-i sûkun dükkânları kapanıp bu kadar zamandır kâr ü 
kisblerinden kalıp muzdaribü’l-ahvâl olmuşlar bade’l-yevm herkes işinde 
gücünde ve kâr ü kisbinde olup müminîn beyninde ıyâzü billâhi teâlâ 
şakk-ı asâ vukûuyla şemâtet-i a‘dâ-yı dîn ve ihtilal-i suğûr-ı İslâmiyeye ve 
bu misillü nice mefâside müeddî olacak harekâttan ihtirâz eyleyesiz taraf 
taraf serhadlerde nice umûrlarımız olmakla hayır duâmızı ister iseniz bu 
ihtilafı itilâfa ve bu şikakı vifâka tebdîl eyleyip devam-ı ümr ü devletim 
ed‘iyesine meşgul olasız. Fîmâ-ba‘d altı bölük halkı ve dergâh-ı muallâm 
yeniçerileri ve cebecileri ve topçu ve top arabacıları ve bostâniyân-ı hâssa 
ve bilcümle kapım kullarının mevâciblerine takayyüd ve ihtimâm olun-
mak üzre tenbîh-i hümâyûnum olmuştur. İnşâallâhü’r-Rahmân zarûret ve 
müzâyaka çekmezler ve’s-selâm. 
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Numara: 25 Cumhûr-ı İstanbul’a Hatt-ı Hümâyûn 

Siz ki Âsitâne-i Saâdetimizde olan ulemâ-yı a‘lâm ve meşâyih-i kirâm 
ve eimme ve hutabâ ve sâdât-ı zevi’l-ihtirâm ve talebe-i ulûm ve dergâh-ı 
muallâm yeniçerileri ve sipâh ve silahdâr ve dört bölük halkı vesâir 
tavâyif-i askeriye ve kâffe-i [s.490] müminînsiz selâm-ı mülûkânemiz 
ile hâliniz taltîf ve kulûbunuz te’lîf olunduktan sonra malûmunuz ola 
ki 62  muktezâsı ve dahi  63

  fehvâsı üzre beşeriyet hasebiy-
le vâki olan cemiyetinizi dağıtıp müslimîn beyninden ihtilâfı def etmek 
üzre iki defa hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûnumuz ile nush ü pend olunup 
lâkin emr-i şerîfimize itimâd olunmayıp davamız vardır diye cemiyette ısrar 
ve evvelki hâliniz üzre istikrârınız istimâ olunup dava-yı şer‘iyye idâd ve 
inâd ve cem-i ecnâd ile olmayup bu husûsda akvâlinizden münfehim olan 
ef ‘âliniz mübâyin olmakla istiknâh-ı hâl edip maksûdunuz ne ise taraf-ı 
hümâyûnumuza ilâm için vüzerâ-yı izâmımızdan Hasan Paşa kulumuz 
ile meşâyih-i kirâmdan Sultân Selîm şeyhi Rıdvânullah Efendi ve Sultân 
Selîm dersiâmı Genc Ali Efendi ve Sultân Bâyezîd şeyhi Mehmed Efendi 
dâîlerimiz irsâl olunmuştur. Davanız müftî-i sâbık Seyyid Feyzullâh Efendi 
maddesi ise keyfiyet-i ahvâli malumunuz olmuştur. Ondan davanız oldu-
ğu halde Şeyhülislâm Efendi ve sadreyn efendiler geldiklerinde olduğu 
mahalden ihzâr ve mürâfaa olunup muktezâ-yı şer her ne ise icrâ olunur 
bunun için îkâz-ı fitne neden iktizâ eder. Bu hareketiniz eğer şimdiye değin 
vâki olan sû-i sani‘anız muktezâsı üzre eser [ter]tîb etmek mülâhazasıyla 
adem-i emniyetiniz cihetinden ise afv ü safh-ı ahsen-i a‘mâl ve ecmel-i hısâl 
olmakla bade’l-yevm cemiyetinizi dağıtıp semt-i salâha rücû etmek üzre 
her ne vechile kulûbünüz mutma’in olur ise Hasan Paşa kulumuz taraf-ı 
hümâyûnumuzdan tevkîl olunup mezun ve murahhas kılınmıştır. Ahd ü 
peymân olunup Der-i devlet-medârımıza arz eylesin onun münâsip gör-
düğü makbûl-i hümâyûnumuzdur. Allâhü azîmü’ş-şânın hakkı ve Resûl-i 
Ekrem hürmeti için mâbeynde vâki olan muâhede bir türlü hilâf olmak 
ihtimâli olmadığından mâadâ müftî-i sâbık ve evlâd ü etbâı bade’l-yevm 
tahsis ettiği menâsıb-ı ilmiye cümle münhalle olmakla Şeyhülislâm Efen-
di dâîmiz geldiklerinde ol zümrenin müstahikk olanlarına tefvîz olunup 
hâsılı eğer ulemâ efendiler ve eğer tavâyif-i askeriye ihtiyarları cümle avâtıf-ı 

62 Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle vuruşurlarsa aralarını düzeltin. Hucurât Sûresi / 9
63 (Rasulüm!) Sen, rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır. Nahl Sûresi / 125
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seniyye-i mülûkânemdan behremend ve bermurâd olurlar. Müminîn bey-
ninde olan ihtilâfın vizriyyeti fikr edip şer-i şerîfe muvâfık murad ne ise 
Hasan Paşa kulumuz ile söyleşip ve muâhede edip Şeyhülislâm Efendi ve 
sadreyn efendiler dâîlerimiz bu tarafa irsâl ve kendiniz yerli yerinize gidip 
mutmainnü’l-kulûb olup dünyada ve âhirette rahat ve selâmet ihtiyar ey-
leyesiz ve’s-selâm. 

Numara: 26 Hasan Paşa’ya Gönderilen Hatt-ı Hümâyûn Sûreti 

Sen ki İstanbul’da tahazzüb eden bugâtı tevfîk ve ıslâh için memur 
olan vezîrim Hasan Paşasın, inşâallâhü teâlâ memur olduğun üzre varıp 
mezbûrlara nush ü pend ile semt-i salâha rücûa tergîb eyleyesin eğer bade’l-
yevm cemiyetlerin dağıtıp herkes kendi hâlinde ahd ü peymân ederler ise 
sen dahi şimdiye değin vâki olan sû-i sanîaları için taraf-ı hümâyûnumdan 
cezâ tertîbine şürû olunmayıp cürmleri karîn-i afv-ı hümâyûnum olmak 
üzre taahhüd edip keyfiyyeti arz ü ilâm eyleyesin. Bundan sonra dahi mü-
tenassih ve müteessir olmazlar ise bâgîler olmakla mukâtele iktizâ eder 
ise mukâtele ve İstanbul’dan çıkıp eski halleri üzre meks ederler ise her 
ne tarîk ile olur ise etrâfından tazyîk olunup hâsılı eğer musâlaha ve eğer 
mukâtele ve eğer sâir tarîk ile tazyîk olunmak gibi her ne iktizâ eder ise 
taraf-ı hümâyûnumdan murahhas olmuşsundur. Âkılâne ve dilîrâne ha-
reket eyleyip zuhûra gelen ahvâli peyderpey ilam eyleyesin. Seni Allâh’a 
emânet eyledim, göreyim seni ne vechile hüsn-i tedbîr ve gayret ve hamiy-
yet ile hareket edersin ve’s-selâm. 

[s.491] Numara: 27 Edirne’de Yeniçeri Ortalarına    
Gönderilen Hatt-ı Hümâyûn Sûreti 

Siz ki dergâh-ı muallâm yeniçerileri ağası ve kul kethudâsı ve solakba-
şılar ve zağarcıbaşı ve seksoncubaşı ve başçavuş vesâir ocak ağaları ve çor-
bacılar ve oda eskileri ve neferât kullarımsız. İltifât-ı şâhâne ve teveccühât-ı 
pâdişâhânem ile hâliniz taltîf olunduktan sonra malumunuz ola ki ocağınız 
dîn ü Devlet-i Aliyyemin mâ-tekaddümden doğru ve yarar ve gayretkeş 
olup seferlerde can ve baş terk edip sadâkat ve istikâmet ve gayret u ha-
miyyetiniz ile nice memâlik fethi müyesser olmuştur. Berhurdâr olasız, 
ekmeğim size helâl olsun. Bundan sonra dahi sıdk ve kalb ve ittihâd ve 
ittifâkınız ile sizden hizmet me’mûl olup ocağınıza itimâd-ı hümâyûnum 
vardır. İstabul’da cemiyet eden tâife-i bâğiye ocağınızın başağası âl-i 
Resûlden muhıkkûn aldım. Bir kimseyi katle ve mahzûrât-ı şer‘iyyeden 
nice ef ‘âl-i nâ-sezâya cesaret ve bu kadar eyyâm cebr ü kerh ile ehl-i sûka 
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dükkânların kapatıp fukarâ vü zuafâyı tazyîk ve taciz eylediler. Şer‘-i şerîfe 
mugâyir olmayan mesûllerine dahi müslümânların emniyet ve rahatı için 
müsâade-i hümâyûnum ile fîmâ-ba‘d cemiyetlerini dağıtıp herkes kendi 
hâlinde olmak üzere nush ü pend dahi olunmuş iken cemiyetlerin dağıt-
mayıp fesâd üzerine ısrar etmelerine bu tarafta olan ulemâ ittifâklarıyla 
şer‘an def bi’s-seyf lâzım gelmeğin ocağınızdan bu bâbda dahi gayret ve 
hamiyyet me’mûldür. Ecdâd-ı izâmım zamanından ilâ-hâze’l-ân her vakitte 
ocağınızın gayret ü hamiyyeti ve sadâkat ü istikâmeti zâhir olagelmiştir. 
Yine ocağınıza itimâd-ı hümâyûnum vardır. Dilâverlik ve yararlık ve gayret 
ü sadâkat vaktidir. Ve duâ-yı hayrım sizinle biledir. Göreyim sizi ne vechile 
gayret edersiz. Bu tâife-i bâgiyenin definde uğur-ı hümâyûnumda hizmette 
bulunan kullarımın fîmâ-ba‘d esâmîleri çalınmayıp cümle tekâlîften muâf 
olsunlar. Bu hatt-ı hümâyûnum ocağınızda hıfz olunup mûcibince ilâ-
mâşâallah amel oluna ve neferât kullarıma tevzî‘ olunmak üzere avâtıf-ı 
aliyye-i mülûkânemden yüz kîse akçe ihsânım olmuştur, neferâta tevzî‘ 
eyleyesin ve’s-selâm. 

Numara: 28 Ahvâl-i Mülâzemet Nizâmı için    
İrâde-i Seniyye Zuhûru Hakkında Hatt-ı Hümâyûn Sûreti

Sen ki kaymakamsın, tarîk-ı ulemada ehil ve nâ-ehile bakılma-
yıp kesret-i mülâzemet verilmek ilm-i şerîfin adem-i rağbetine ve 
müstahıkkînin mezelletine bâis olmakla fîmâ-ba‘d bî-vech bahâne ile 
mülâzemet verilmeyip ancak medâris ve mevleviyyette nasb ve hareket 
vukûunda vaz‘-ı kadîmisi ne ise mutâd üzre verilecek mülâzemetlerin va-
kitleri geldikde veyahut bir müstahikka mülâzemet verilmek iktizâ ettikde 
şöhret-i şâyiası ve kaç yaşında olduğu ve kimden okuduğu ve ne okuduğu 
efendi dâîmizin malumu olup ve işareti olduğu malûmun olduktan sonra 
rikâb-ı kâmyâbıma arz eyleyesin ve mülâzemet arz olunan ulemâzâdeden 
ise ancak kimin oğlu olduğu arz olunmak kifâyet eder. Kaç yaşında olup 
ve ne okuduğunu ilama hâcet yoktur. 

Numara: 29 Miktar-ı Mülâzemete Dâir Nizâm Tertîbi 

Sen ki kaymakamsın arz olunan mülâzemet defteri manzûr-ı 
hümâyûnum oldu. Şeyhülislâm Efendiler nasbında üç mülâzemet ve ka-
zasker efendiler nasbında ikişer mülâzemet ve Sultân Bayezîd Medrese-
si dânişmendlerine senede dörder mülâzemet ve kazaskerlerin müddet-i 
nasblarında tezkirecilik nâmıyla ancak bir mülâzemet ve medreseden 
sahna varanlara birer ve sahndan ibtidâ altmışlıya varanlara birer ve 
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Süleymâniyeye varanlara birer ve Süleymâniye’den mansıb olanlara [s.492] 
birer mülâzemet verilsin ve mülâzemetler bir hadd-i muayyene tenzîl olun-
caya dek bu vech üzre verilsin bundan ziyâde arz olunmasın. 

Numara: 30 Yeniçeriliğin Keyfiyyet-i İlgâsına dâir   
Fermân-ı Âlî Sûreti 

Cümle Ümmet-i Muhammed’e malûmdur ki, bu dîn-i mübîn ve 
Devlet-i Muhammediye-i feyz-karînin bidâyet-i zuhûru ve badehü şark u 
garbı ihâta etmesi mutlakâ şerîat-i mutahhara ve seyf-i cihâd sâyesinde olup 
cemî‘ zamanda a‘dâ-i dîne mukâbil olacak asâkir-i müslimîn ve guzât-ı 
muvahhidînin vücûdundan lâ-büdd olduğundan veliyy-i nimetimiz olan 
bu Devlet-i Aliyye-i ebediyyü’d-devamda mukaddemâ yeniçeri ocağı 
tanzîm olunup ezmân-ı sâbıkada geçen yeniçeri askerleri vardıkları cihâd 
ü gazâda düşmana göğüs vererek gösterdikleri sebât ü metânet ve ülü’l-
emre inkıyâd ve itaatleri sebebiyle yüzlerinden bunca fütûhât zuhûra gel-
miş ise de giderek içlerine uygunsuz adamlar ve türlü türlü fesâd karışıp ve 
eski itâatleri itâatsizliğe mübeddel olup yüz seneden beri gittikleri seferler-
de aslı yoktan türlü türlü erâcîf peydâsıyla teşettüt ve adem-i itâatleri cihe-
tiyle firâr ani’z-zihaf ârını irtikâb ederek bunca kılâ‘ u memâlikin eyâdî-i 
a‘dâda kalmasına sebep olduklarından ve a‘dâ-yı dîn dahi bu hâlimizi gör-
dükçe millet-i İslâmiyyenin bütün bütün acz ü teşettütüne haml ile 
maâza’llâhi teâlâ beyza-i münevvere-i İslâmiyyeyi külliyen şikest etmek 
dâiyesiyle refte refte metâlib ü iddiâlarını artırarak günden güne fenalaşıp 
dört tarafımızı a‘dâ kuşatmak derecesine vardığından bu halde bizler dahi 
gayret-i İslâmiyeyi ele alıp dînimiz uğrunda düşmanlarımızın hakkından 
gelecek sûretle çaresini bulmak farz derecesine varmış ve şimdiye kadar 
vâki olan seferlerde bi’d-defeât müşâhede ve tecrübe olunduğu vechile 
a‘dânın kolaylıkla nâil oldukları galebe sûreti mücerred muallem asker 
imâlinden neşet eylediği tebeyyün eylemiş olduğuna binâen iki yüz iki 
Saferinden sonra ve gerek muahharan iki defa asker tertibine zarûrî teşeb-
büs olunmuş iken yeniçeri tâifesi hem kendileri işe yaramayıp ve hem bun-
ları istemeyerek ictisâr eyledikleri kıyâm ve hareketleri sebebiyle ol tertîbleri 
tatil ve ilgâ ettirmiş olduklarından başka şimdiye kadar bi’d-defeât 
mütecâsir oldukları vak‘a-i şenîaları sebebiyle rûh-ı âlem mesâbesinde olan 
birkaç pâdişâh-ı merhûmun telefine dahi bâ‘is olmuşlardır. Hal böyle iken 
bunlara yine kadîm ocak nazarıyla bakılarak bekâları hakkında bir şey de-
nilmeyip bu ana kadar canları ister ise itaat ve istemezler ise fesâd ü şekâvet 

175



RİYÂZ-I BELDE-İ EDİRNE 833

etmekliği adet ettiklerinden her ne kadar kendi aramızda tahammül olu-
nagelmiş ise de ne fâide dînimiz düşmanları tek durmayıp bizim hâlimizi 
gördükçe fırsat addiyle etrafımızı alarak Allahü teâlâ hıfz eylesin külliyen 
mağlûbiyetimize çalışmakta olduklarına binâen geçende bu keyfiyetler 
bab-ı fetvâ-penâhîde akd olunan meclis-i şûrâda cümle vüzerâ-i kirâm ve 
ulemâ-i alâm ve ricâl ve yine ocağ-ı mezkûrun mecmû‘-ı zâbitânı hâzır 
oldukları cümleye beyân ve inbâ ve taraf-ı şer‘-i şerîfden isticvâb ve istiftâ 
olunarak nihâyetü’l-emr kıbel-i şer‘-i enverden verilen fetvâ-yı şerîfe ve 
umûmen hatm-i imzâ olunan huccet-i şer‘iyye mûcibince mücerred ihyâ-yı 
kelimetu’llâhi’l-ulyâ niyet-i hâlisasıyla a‘dânın medâr-ı galebesi olan hiyel 
ve hud‘asına mukâbil asâkir-i İslâmiye dahi evvelen iltizam-ı diyânet ve 
itaat ve sâniyen talim ve taallüm ile kesb-i mahâret etmekten gayrı çare 
olmadığı zâhir olmak cihetiyle vâki olan ittifâk-ı umûm ve icmâ-ı ümmet 
vechiyle yeniçeri ocağından kadîm usûl ve kânûnlarının hiçbirisine halel 
gelmemek üzre fakat beher ortadan yüz ellişer nefer ulûfeli eşkinci neferâtı 
tahrîr olunmasına karar verilmiş ve ol vechile beytü’l-mâl-i müslimînden 
bu kadar akçe ve ulûfe sarfı [s.493] zarûrî ihtiyâr olunarak tahrîre başlanıp 
bir taraftan dahi kimsenin kadîm esâme ve yevmiyesine halel gelmeyip ve 
bu ittifâk umûm icmâ‘-ı ümmete muhâlif her kim söz söyler ve hilâfı hare-
ket eder ise fetvâ-yı şerîfe mûcibince cezâsı tertîb olunacağı cümleye ilan 
ve işâat olunmuş ve badehü geçen hafta ta‘lîm ve taallümüne bed’ ile yazı-
lan neferâta esliha ve elbiseler verilmiş iken bu kadar olunan tenbîhât-ı 
dîniyye ve vesâyâ-yı şer‘iyyenin yine fâidesi olmayarak evvelki Perşembe 
gecesi ayaklanıp ibtidâ Ağakapısı ve sonra Bâbıâlî vesâir mahalleri basıp 
yağma ve gâret ve ellerine geçer Mushaf-ı şerîfi bıçak ile pâreleyip türlü 
türlü şenâat ve fezâhat birle gûyâ talim ve taallüm istemeziz diyerek ızhâr-ı 
bağy ü tuğyân ve bu bâbda şerîat-i mutahharaya ve fetvâ-yı şer‘iyyeye ve 
Devlet-i Aliyye’ye ve ulemâ-yı alâma itâat ve inkıyâdları olmadığını ilân ve 
Devlet-i Aliyye’nin talim-i şer‘î için ellerine verdiği eslihayı bî-muhâbâ 
Devlet-i Aliyye-i Muhammediye aleyhine imâl ederek hurûc ale’s-sultân 
fazîhasına ictisâr ve ısyân etmiş olduklarına mebnî bunların bu hareketle-
ri dîn ü mezhebden hâriç bir keyfiyet olduğundan sâbık ve lâhık semâhatlü 
şüyûh-ı islâm efendiler ve sudûr-ı kirâm ve bilcümle ulemâ-yı a‘lâm 
kesserehümu’llâhu teâlâ ilâ-yevmi’l-kıyâm ve ricâl ve hademe-i devlet ve 
sâir ümmet-i Muhammed sarây-ı hümâyûna vürûd ve ictima ederek livâ-yı 
saâdet-iltivâ-yı hazret-i Sultânü’l-enbiyâ aleyhi efdalü’s-salât ve’t-tehâyâyı 
alıp Sultân Ahmed Câmi-i şerîfine ihrâc ve cümlesi oraya cem ile Ümmet-i 
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Muhammed’den ve ehl-i îmân olanlar sancak-ı Resulullâh altına gelip kitap 
ve şerîatin hükmüne ilticâ etmeleri taraf taraf dellâllar sevkiyle nidâ ettiril-
miş ve dîn ü îmânı olan kâffe-i Ümmet-i Muhammed cân ü bâş ile seğirtip 
gelmiş ise de eşkıyâ gürûhu cemiyyet-gâh-ı şekâvetlerinde ısrâr ve dîn ü 
devlete karşı durup ehl-i ırz gürûhu olan bunca ehl-i îmanı ayaklar altında 
pâymâl edecek böyle bir şenâat-i azîmeye cüret ve ictisâr etmiş oldukların-
dan ber-muktezâ-yı şer‘-i şerîf demleri heder olmak üzere üzerlerine me-
mur tayiniyle kışlaları ihrâk olunarak nihâyet Hakk sübhânehû ve teâlâ 
hazretleri kendilerini şerîat kılıncına uğratıp cezâ-yı amellerini bulmuşlar-
dır. Şöyle ki bu fesâd-ı azîm zâhirde bir takım erâzil ve eşkıyânın işi görün-
müş ise de yine ocaklıdan bir takım müfsid ve muharrik ve bed-hâh-ı dîn 
ü devlet makûleleri iç yüzünde bunlara pâdâş olarak bu ihtilâl ve cemiyet 
onların başı altından olduğu bi’t-tahkîk her biri ism ü resmiyle ahz ve 
muktezâ-yı şer‘-i şerîf üzre cezâları tertîb olunmuş ve bir taraftan dahi asıl 
eşkıyâ gürûhundan sû-i hareketleri mütehakkık olanlar tutularak mücâzât-ı 
lâyıkaları icrâ olunmakta olup ancak bu ana kadar bunca vâkıâttan malum 
ve mütebeyyin olmuştur ki yeniçeri ocağının ibtidâ-yı vaz‘ında maksûd 
olan yararlık ve itâat kaziyyesi bir vakitten beri bi’l-akis yaramazlık ve 
şekâvete mübeddel olarak hâsılı yeniçerilik nâmı yoldaşlık unvanı bayağı 
eşkıyalığa melce’ demek sûretine varıp ve yaramazı ehl-i ırza galebe edip 
hatta bu defa tutulup siyâset olanların içlerinde kefereden kolunda hem 
yetmiş beş nişanı ve hem gavur haçı bulunarak işte içlerinde ecnâs-ı muh-
telife karışmış ve bundan sonra dahi bunların bekâ-yı nâmları ile beraber 
her ne gûne tedbîr olunsa müfîd ve müsmir olmayacağı tebeyyün etmiş 
olmaktan nâşî bugün Sultân Ahmed Câmi-i Şerîfinde Sancak-ı Şerîf altına 
mütecemmi‘ olan şüyûh-ı İslâm hazerâtı ve bil-cümle sudûr-ı kirâm ve 
ulemâ-yı alâm ve mecmû‘-ı hayırhâh-ı dîn ü devlet beyninde ber-muktezâ-
yı şer‘-i şerîf vâki olan ittifâk-ı ârâ mûcibince salâh-ı hâl-i âlem için ocağın 
ism ü resmi tebdîl ve kân-ı kânûn-ı kadîmi âhar heyetle tecdîd olunarak 
fîmâ-ba‘d yeniçerilik nâmı külliyen ortadan kalkıp onun yerine muallem 
Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye unvanıyla dîn ü devlete [s.494] yara-
yacak ve gazâ ve cihadda düşmana cevap verecek kifâyet miktarı asâkir 
tahrîr ü tertîb olunmuş ve hâlâ Hüdâvendigâr Sancağı Mutasarrıfı vezîr-i 
Mükerrem saâdetlü Hüseyin Paşa hazretleri üzerlerine serasker nasbıyla 
Ağakapısında ikâmet etmek ve fîmâ-ba‘d Ağakapısının ismi tağyîr ile 
elsine-i âmmede Serasker Kapısı unvanı söylenmek ve bad-ezîn bina olu-
nacak kışlalarda ve kolluklarda işbu asâkir-i mürettebe ikâme olunmak ve 
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yeniçeri ağalığı ve katar agavâtı ve bölük ağalıkları kezâlik külliyen lağv ve 
imhâ olunarak hâlâ yeniçeri ağası olan Mehmed Ağa’ya mîrâhûr-ı evvel 
pâyesiyle dergâh-ı âlî kapıcıbaşılığı ihsân ve Kulkethudâsı Ağaya rütbe-i 
mîrimîrânî ile vezîr-i müşârun-ileyhin maiyyetine tayin ve zağarcı ve sek-
soncubaşılara dergâh-ı muallâ kapıcıbaşılıkları vesâir mevcut olan 
sadâkatkâr bölük ağalarına hâssa silohşörlükleri ve halli hâlince atâyâ-yı 
seniyye ihsân ve çerâğ ve yaya beyliğine mutasarrıf olanlar fîmâ-ba‘d sâir 
zuamâ misillü Devlet-i Aliyye’nin hidemât-ı seniyyesinde istihdâm kılın-
mak ve yeniçeri ocağından yevmiye ve esâmeye mutasarrıf olanların sâye-i 
merhamet-vâye-i hazret-i Pâdişâhîde kat‘â verdikleri akçelerine halel gel-
meyerek ibrâz edecekleri memhûrları mûcibince herkesin dâhil-i icmâl 
olarak mutasarrıf olduğu yevmiyesine mükâfât olunup öylece verilerek 
ömürleri oldukça mütemetti‘ olmak ve bundan böyle mecmû‘ ehl-i İslâm 
ve küçük büyük Ümmet-i Muhammed ve ulemâ ve sâir ocaklar halkı ve 
umûm nâs bir vücut gibi birbirlerine din karındaşı nazarıyla bakarak 
miyânede ayrılık ve gayrılık olmamak ve büyükler küçüklerine rahm ü şef-
kat gözüyle bakıp küçükler dahi büyüklerine her halde inkıyad ü itâat et-
mek ve asıl maksûd-ı samîmî ve cümleye farz-ı ayn olan i‘lâ-yı kelime-
tu’llâhi’l-mu‘în ve ihyâ-yı dîn ü şerîat-i hazret-i seyyidü’l-mürselîn emrinde 
ittifâk-ı âmme ile ihtiyâr ve teşebbüs olunan maslahat-ı hayriyede kâffe-i 
ehl-i îmân ilâ-mâşâallahü teâlâ böylece müttefik ve müttehid olup zinhâr 
zinhâr hiçbir ferd hilâf-ı hareket ve muhâlif söz söylemeye cüret etmemek 
ve ederi olur ise vebâli boynuna derhâl seyf-i şerîatle hakkından gelinmek 
üzere müsta‘înen bi-tevfîki’llâhi teâlâ ittfâk-ı âmme ile karar verilmiş ve 
hemen iktizâlarının icrâsına şürû ve mübâşeret olunmuş ve bu vechile Ru-
meli ve Anadolu’nun üçer kollarına ve bil-cümle Memâlik-i Mahrûse’ye 
evâmir-i aliyye ıstârıyla neşr ü ilân olunmakla imdi bilcümle mahallât 
imâmlarını huzûr-ı şer‘a celb ve cem ile keyfiyyeti tefhîm ve işbu fermân-ı 
âlînin birer kıta mumzâ sûretlerini çıkarıp yedlerine i‘tâ ederek her biri 
varıp mahallesi câmi ve mescidlerinde ahâlîye kırâat edip bu bâbda mücer-
red ihyâ-yı dîn ü Devlet-i Aliyye-i Muhammediyye ve ıslâh-ı ahvâl-i millet-i 
İslâmiyye için kitab ve şerîat hükmünce fîmâ-ba‘d yeniçerilik nâmı külliyen 
kalktığını ve onun yerine tecdîd-i kânûn sûretiyle Asâkir-i Mansûre-i Mu-
hammediyye unvanıyla muallem neferât tahrîrine mübâşeret olunduğunu 
ve hiçbir kimsenin mutasarrıf olduğu ulûfe ve esâmîsine kat‘â zarar gelme-
yerek yani ber-vech-i muharrer memhûrlarını ibrâz edenlerin yevmiyyele-
ri ne miktar ise bad-ezîn dahi mükâfât ve ihsân ve inâyet buyrulacağını ve 
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bu cihetlerle dîn ü îmânı olanlar ve kitâbullâha ve şerîat-i mutahharaya 
itâat ü inkıyâd edenler bu husûsun kadr ü şükrünü bilerek sâye-i şevket-
vâye-i hazret-i Pâdişâhîde mesrûrü’l-bâl ve müsterîhu’l-hâl hemen daavât-ı 
hayriyye-i cenâb-ı zıllullâhîye meşgul olmalarını her birinin gûş-ı hûşlarına 
gereği gibi tefhîm ve telkîn ve hilâfına söz söyleyenler dünya ve âhirette 
kahr ü hüsrâna mübtelâ olacaklarını dahi güzelce beyân ve tebyîn eyleme-
lerini tenbîh ederek siz dahi bu husûsa taraf-ı şer‘-i enverden ale’d-devam 
dikkat ve nezâret ve her hâlde icrâ-yı muktezâ-yı şer‘-i şerîfe ihtimâm ve 
dikkat eyleyesiz. 

[s.495] Numara: 31 Edirne Sancağında ve Civârında Bulunan 
Bektâşî Tekkelerinin Hedmine dâir Fermân-ı Âlî Sûreti

Memâlik-i Rumeli’de zikri âtî tekke ve zâviyelerin bulundukları ma-
hallerde kâin vüzerâ-yı izâm dâme iclâlühüm ve mîrimîrân-ı kirâm dâme 
ikbâlühüm ve mevalî-i fihâm zîdet fezâ’ilühum ve rikâb-ı kamer-tâb-ı 
mülûkânemde sâbıkâ mîrâhûr-ı evvelim olup bu defa husûs-ı âti’l-beyâna 
taraf-ı eşref-i pâdişâhânemden memur ve tayin kılınan el-Hâc Ali Bey 
dâme mecdühû ve maiyyetine bâ-işâret-i Şeyhülislâmî mevlâ tayin olunan 
müderrisînden Ali Remzi ve kudât ve nüvvâb ve müftüler vesâir ulemâ ve 
sulehâ zîdet ilmühum ve a‘yân ve zâbitân ve vücûh-ı ahâlî ve bilcümle iş 
erleri zîde kadrühum tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak malum ola ki; 
bir müddetten beri ve bazı erbâb-ı rafz ü ilhâd Hacı Bektâş-ı Velî kuddise 
sırruhu’l-âlî hazretlerine mensûbiyyet davasıyla iftirâ-yı mahz olmak üzere 
bir takım nesneler isnad ederek şer‘-i şerîfe münâfî ve ma‘âzallahü teâlâ küfrü 
mü’eddî istihlâl-i muharremât ve terk-i salât ve hulefâ-i râşidîn rıdvânullâhi 
teâlâ aleyhim ecmaîn hazerâtına zebân-dırâzlık misillü harekâta ictisâr et-
mekte ve bunlar gittikçe memâlik-i İslâmiyede tekessür ederek sâde-dil 
olan bir takım ehl-i îmân dahi cehâletleri sebebiyle o makûle zındık ve 
mülhidlerin türrehât ve hezeyânlarına firîfte olarak cadde-i şerîat-i mu-
tahharadan udûl ile râh-ı dalâlete sapmakta olduklarına binâen millet-i 
semhâ-yı islâmiye derûnunda bu vechile hilaf-ı şer‘-i şerîf zuhûra gelen 
hâlât-ı reddiyyenin men ü refiyle kâffe-i müminîni o makûlelerin mekr 
ü dalâletlerinden tahlîsin çâresini istihsâl umûr-ı mefrûzadan olmaktan 
nâşî mukaddemce Âsitâne-i saâdetimde lâhık ve sâbık ve esbak şüyûh-ı 
islâm ve sudûr-ı kirâm ve bilcümle ulemâ-yı alâm kesserühümullâhu teâlâ 
ila-yevmi’l-kıyâm ve tekke-nişîn olan Mevlevî ve Nakşibendî ve Halveti ve 
Sa‘dî ve Kâdirî vesâir ehl-i sünnet ve cemaatten olan turuk-ı aliyye meşâyihi 
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hâzır oldukları halde akd olunan encümen-i şûrâda bu gürûh-ı mekrûhun 
hâl-i keyfiyetleri îzâh ve beyân ve haklarında muktezâ-yı şer‘-i şerîf ne vec-
hile idüği istiknâh ve dermiyân olundukda tâife-i merkūme erbâb-ı rafz ü 
ilhâddan hem dâll ve hem mudill olduklarına binâen içlerinde pek uygun-
suz oldukları mütevâtir olanlar şer‘an ve siyâseten katl ü idam ve ehven-i 
şer bulunanların dahi makarr-ı ulemâ olan birer mahalle nefy ü iclâsıyla 
tashîh-i itikâd eylemelerine oldukları mahallerin müftî ve ulemâsı tarafla-
rından ikdâm ve mecma‘-ı rafz ü ilhâd olan tekkelerin hedm ü imhâsıyla 
ümmet-i Muhammedi şerr ü mekîdetlerinden tahlîse taraf-ı eşref-i 
mülûkânemdan himmet ü ihtimâm olunmak husûsları icmâ‘-ı ulemâ ile 
karar-gîr olarak ol bâbda şeref-efzâ-yı sudûr olan hatt-ı hümâyûn-ı isâbet-
makrûn-ı pâdişâhânem mûcebince Dersaâdetimde bulunan Bektâşîlerden 
küfr ü dalâletleri rütbe-i tevâtürde olanlar ber-muktezâ-yı şer‘-i şerîf birer 
mahalde siyâset ile cezâ-yı sezâları icrâ ve kusûr şeyh ve dervîş nâmında 
olan bir takım melâhide dahi bad-ezîn o makûle a‘mâl-i bâtıladan rücû ve 
istiğfâr ile tashîh-i itikâd eylemek üzere makarr-ı ulemâ olan bazı mahallere 
nefy ü iclâ ve Âsitâne-i şevket-âşiyânem ve etrâf ü civârında kâin bilcümle 
muhdes Bektâşî tekkeleri dahi hedm ü imhâ ile fe-lillâhi’l-hamd Âsitâne-i 
saâdetim ve civâr ve enhâsı levs-i vücûdlarından tasfiye ve tathîr olunmuş 
olduğu misillü sâir memâlik-i mahrûse-i şâhânemde bulunan bu makûle 
Bektâşî gürûhu ve tekkelerinin dahi icrâ-yı muktezâlarına bakılmak îcâb 
edip şöyle ki ecdâd-ı izâmım nevvereha’llâha teâlâ merâkıdehüm hazerâtı 
zamanlarında mazanne-i kirâmdan ve fütûhât-ı vâkıalarda bulunanlardan 
bazı zevâta ve husûsuyla müşârun-ileyh [s.496] Hacı Bektâş-ı Velî kud-
dise sırruhu’l-âlî hazretlerine temlîk ü ihsân buyurmuş oldukları kurâ ve 
arâzîyi mücerred ashâb-ı zikr ü itâat için yaptıkları tekke ve zâviyelere vakf 
etmişler ve bir müddetten beri Bektâşî gürûhu yeniçeri tâifesine istinâd 
ile o misillü tekkeler ve zevâyânın isimlerini tahrîf ve kendilerine nisbet 
ile zabt ve hâsılât-ı vakfı nefslerine hasr ve fısk ü fücûr ile ekl ü bel‘ ve 
bazı mahallerde dahi halkı ıdlâl için müceddeden tekkeler ihdâs ve birer 
fâsid vakfiye tertîbiyle ihtirâ-ı evkâf ederek sırran ve alenen envâ‘-ı şenââta 
cesaret etmekte oldukları tahkîk-kerde-i mülûkânem olan hâlâttan ve bi-
tevfîkıhî teâlâ Devlet-i Aliyye-i ebed-rehînim esâs-ı şerîat-i mutahhara ile 
müesses ve müşeyyed olduğuna binâen zât-ı melikiyyü’s-sıfât-ı mülûkânem 
her halde habl-i metn-i şer-i şerîfe tevessül ve temessük ederek bu defa 
avn ü inâyet-i hazret-i müntakim-i kahhâr ve imdâd-ı rûhâniyyet-i cenâb-ı 
seyyidü’l-ebrâr ile hayli müddetten beri dîn ü devlete türlü türlü ihânet 
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ve envâ-ı fitne vü fesâda cesaret eden yeniçeri eşkıyası nâm ü nişânlarının 
rûy-ı arzdan ref ü ilgâsıyla kavâim-i dîn ü devletimin tecdîd ve ihyâsına 
muvaffak olunduğu misillü bundan böyle dahi kâffe-i husûsda kitâbu’llaha 
ve sünnet-i seniyye-i hazret-i Nebeviyeye kemâliyle dikkat ü riâyet ve hi-
lafında bulunanların haklarında ber-mukteza-yı şerîat-i mutahhara lâzım 
gelen mücâzâtın icrâsına ve bi-tahsîs millet-i semhâ-yı İslâmiyye miyânında 
o makûle sû-i itikâd ve rafz ü ilhâda sapıp hilâf-ı şer‘-i şerîf harekâtı itiyâd 
eyledikleri mütevâtir olan tâife-i merdûdenin ref ü tenkîlleri ile cümleyi 
cadde-i müstakîme-i şer-i şerîf ve diyânete sevk ve davet etmek emîrü’l-
müminîn ve hâmî-i dîn-i mübîn olan cenâb-ı hilâfet-meâbıma zimmet-i 
himmet olduğu vâzıhâttan olduğuna binâen o makûle erbâb-ı rafz ü ilhâd 
haklarında ve bunların zâviye ve tekkelerine gerek selâtîn-i mâziye tarafla-
rından vakf ve temlîk olunan ve gerek sonradan kendileri birer takrîb vakf 
edip hâsılâtı ekl ü bel‘ olunmakta olan kurâ ve mezâri‘ ve arâzî husûslarında 
dahi îcâb-ı şer‘î ne vechile idüği cânib-i şerîat-i garrâdan istiftâ ve istinbâ 
olundukda bu makûlelerin âmme-i nâsdan fitne vü fesâdlarını ref ü kat‘ 
için beldeden nefy ü icla olunmaları ve kezâlik bu gürûh-ı Alevî ve Revâfız 
birer takrîb arâzî-i mîriyeyi zabt ve birer zâviye ittihaz ve vakfiyyeler tertîb 
ile menâfi‘ini kendilerine hasr ile ibâdullahı ıdlâl etmekliği itiyad etmişler 
ise de ibtidâ arâzî-i mîrîyenin temlîk-i sahîh ile temlîk olunmadıkça vak-
fiyyeti sahîh olmayıp tamlîk-i sahîh olunsa dahi ehl-i bid‘a vakf-ı sahîh 
olmadığı ve vakf-ı sahîh olanda dahi meşrûtün-lehüm mün‘adim veyahut 
melâhid ü revâfız olsa onda hükm-i şer‘î hükm-i hümâyûnuma müfevvaz ve 
kezalik cihât-ı vakf gâlib halde kura ve mezâri‘ olduğu vakitte aslı beytü’l-
mâlden olmak hasebiyle bu makûlelerde şart-ı vâkıfa muhâlif olsa dahi 
her ne vechile emr-i hümâyûnum olur ise öylece amel olunmak ve’l-hâsıl 
melâhide ve ibahiyyûn gürûhuna vakıflar bir vechile sahîh olmayarak yed-
lerinden alınıp keyfemâ-yeşâ ve yahtâr tasarruf kılınmak mücâz ve meşrû 
olduğu muteberât-ı kütüb-i fıkhiyyede 

  
 
     

diye muharrer ve mastûr olan nukûl-i sahîha ile sâbit ve müstedell oldu-
ğundan başka bi’l-fiil şeyhülislâm ve müfti’l-enâm olan Kadızade Mevlânâ 
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Mehmed Tâhir edâma’llâhü teâlâ fezâ’ilehûnun imzasıyla mumzâ iki kıta 
fetvâ-yı şerîfelerde (selâtîn-i mâziyeden Zeyd bazı kura ve mezâri‘i te-
mellük ve vakf [s.497] ve gallesini bir zâviyede şeyh olanlar ile ol zâviye 
hucerâtında sâkin olanlara şart ve tayin buyurup bir müddet mezbûrlar 
galle-i vakf-ı merkūmeye mutasarrıflar iken fevt olup ol zâviyede şeyh 
ve hucerâtında sâkin olanlar ehl-i bid’at ve müdmin-i hamr ve feseka-
dan olup galle-i merkūmeye müstahikk olmasalar hâlâ pâdişâh-ı islâm 
eyyedehu’llâhu tealâ ilâ-yevmi’l-kıyâm hazretleri galle-i merkûmeyi cihet-i 
uhrâya sarfa kâdir olur mu? El-cevâb: olur. Ve yine selâtîn-i mâziyeden 
Zeyd bazı kurâ ve mezâri‘i kat ve tayin ile Amr’a temlîk, Amr dahi bade’t-
temellük vakf ve gallesini bir zâviyede şeyh olanlar ile zâviyenin hucerâtında 
sâkin olanlara şart ve tayin edip bir müddet mezbûrlar galle-i merkūmeye 
mutasarrıflar iken fevt olup hâlâ ol zâviyede şeyh ve hucerâtında sâkinler 
olanlar fusekâdan olup ehl-i bidatten olmalarıyla galle-i merkūmeye müs-
tahikk olmasalar hâlâ pâdişâh-ı İslâm eyyedehu’llâhu teâlâ bi’n-nasrı ilâ-
yevmi’l-kıyâm hazretlerinin galle-i merkūmeyi cihet-i uhrâya sarfı câiz olur 
mu? El-Cevâb: olur. Diye iftâ ve beyân olmaktan nâşî bu sûrette husûs-ı 
mezbûre taraf-ı Devlet-i Aliyyemden mevsûk ve muteber ve diyânet ü ha-
miyeti bedîhî ve azhar memurlar ve maiyetlerine cânib-i şerîat-i garrâdan 
ilm ü fazl ile maruf ve zühd ü salâhla mevsûf mevlâlar tayiniyle Memâlik-i 
Mahrûsemde bulunan o makûle zamâne Bektaşilerinin malları ve yedlerine 
geçmiş olan kadîm ve hâdis bilcümle tekkeler ve zevâyânın ve merbût olan 
kurâ ve mezâri ve arâzî ve musakkafât-ı sârenin keyfiyeti etrâfıyla taharrî 
ve tahkîk olunarak içlerinde bulunan o makûle erbâb-ı rafz ü ilhâdın hak-
larında şer‘an nefy ü tağrîb ve sâir ne türlü mücâzât hükm olunur ise icrâsı 
ve hâlî kalacak kadîm ve muhdes tekkeler bulunduğu memlekette bundan 
böyle ibâd-ı müslimîn için câmi ve mescid veyahut mekteb ve medrese 
ittihâz olunmak veyahut sâir turuk-ı aliyye meşâyihinden ehl-i sünnet-
ten cümlenin hüsn-i zann ettiği bir zât ik‘âd ve ikâme kılınmak husûsunu 
ol memleketin bilcümle ulemâ ve sulahâsı müstahsen ve müstasvab gö-
rüp memleketçe istid‘â ederler ise ol sûrete tahvîline müsâade-i seniyye-i 
şâhânem erzânî kılınmak üzere ism ü resmiyle Dersaâdetime arz ü inhâ 
olunması ve bu vechile ibâd-ı müslimîne lüzûmu olmayıp mecma-ı rafz ü 
ilhâd olmuş sâir muhdes tekkeler bi’l-îcâb hedm ü imhâ kılınması ve fakat 
kadîm olanlarının ebniyesine dokunmayarak bunlar için ecdâd-ı izâmım 
zamanlarında ne miktar kurâ ve mezâri‘ ve arâzî ve sâir nesneler vakf ve 
temlîk olunmuş ise cümlesini ve gerek muhdes olup da bi’l-îcâb hedm 
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olunacakların arâzî-i mevkûfe ve sâir musakkafâtları bi’t-taharrî tahkîk ü 
tedkîk olunarak evvel emirde defterlerinin Dersaâdetime takdîmiyle key-
fiyetleri anlaşıldıktan sonra iktizâsına bakılması ve bunların derûnunda 
medfûn olanlardan mazanne-i kerâmet olmaları muhtemel olanlara ol ma-
hallin hâkim ve müftî ve ulemâsı marifetiyle bir mütedeyyin türbedâr nasb 
ve tayin olunarak iktizâ-yı keyfiyyet Dersaâdetime bildirilmesi husûsuna 
irâde-i seniyyem taalluk etmiş ve sen ki mîr-i mûmâ-ileyhsin senin evsâf-ı 
mezkûre ile ittisafın ve şu husûsun hasbeten lillâhi teâlâ garaz u ivazdan 
beri ve gadr ü himâyeden ârî olarak bu rûz sizce rü’yet ve temşiyetine 
dikkat ve iktidârın nezd-i mekârim-ferd-i hidîvânemde malûm olmak-
tan nâşî karîha-i sabîha-i mülûkânemden sen bu maddeye memur kılına-
rak mûmâ-ileyh dahi bâ-işâret-i Şeyhülislâmî mevlâ tayin ve maiyyetine 
Başmuhâsebe’den bir nefer kâtib dahi terfîk kılınmış ve Rumeli cânibinde 
olan bazı zevâyâ ve tekkelerin Defterhâne-i Âmiremden ve aklâm-ı sâire 
ve askerî rûznâmçesinden muhrec kuyûd ve defterleri dahi yedine i‘tâ 
olunmuş olmakla muktezâ-yı memuriyetin üzre mevlâ ve kâtib-i mûmâ-
ileyhimâyı bi’l-istishâb bu taraftan hareket ve evvel emirde Edirne’ye va-
rıp [s.498] Çirmen Mutasarrıfı düstûr-ı mükerrem vezîrim Mehmed Esad 
Paşa edâmallâhu teâlâ iclâlehûnun mukaddemce Dersaâdetime bâ-tahrîrât 
inhâ eylediği Kızıldeli Sultan Tekkelerinin derûnlarında bulunan Bektâşî 
gürûhunu müşârun-ileyhin re’y ve marifetiyle def ü ihrâc ve bunlara vakf 
ve merbût olan kurâ ve arâzî ve âsiyâb ve hayvanât ve zehâyir her ne var 
ise keyfiyyet ve kemiyyetleri bilinip badehü iktizâsına bakılmak ve ebni-
yelerinin vüs‘at ve cesâmetine nazaran el-hâletü hâzihî ol tarafta tahrîr ve 
tertîbi irâde-i seniyyem muktezâsından olan Asâkir-i Mansûre-i Muham-
mediyyeden bir miktarı iktizâ eder ise badehü iskân ve ikâme olunmak 
ve derûnlarında olan meydan odaları câmi-i şerîf ittihâz ve tebdîl kılın-
mak üzre hedm ü imhâlarından sarf-ı nazar ve hâli üzre ibkâ ederek evvel 
emirde zikr olunan kurâ ve arâzî ve âsiyâb ve hayvanât ve sâireyi yegân 
yegân tahrîr birle defterini Dersaâdetime irsal ve tesyir eyledikten sonra 
gerek Çirmen Mutasarrıfı müşârun-ileyh tarafından inhâ olunan Edirne 
civârında kâin sâir on altı adet Bektaşi tekkelerini ve gerek bunlardan 
başka verilen defterlerde muharrer olan ve muhdes olup vakfı ve aklâmda 
kayıtları bulunmayan Rumeli cânibinde kâin sâir bilcümle Bektâşî tek-
keleri şeyh ve dervîşlerinin halleri ve kadîm ve hâdislerinin keyfiyyetleri 
ve merbût olan kurâ ve mezâri‘ ve arâzî ve evkâf-ı sâireleri marifetin ve 
mevlâ-yı mûmâ-ileyh ve ol mahallerin vâlî ve mutasarrıf ve hukkâm ve 
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zâbitânı marifetleriyle ferden ferdâ tahrîr ve tahkîk ve civârlarında kimes-
neye gadr vukûa gelmeyecek sûrette sırran ve alenen tashîh ve tedkîk ve 
bulunan evrâk ve kitapları mütâlaa ve kendileri lisân-ı şerle istintâk ve tez-
kiye olunarak erbâb-ı rafz ü ilhâddan oldukları tahakkuk eden ibâhiyyûn 
ve melâhide takımının külliyyen tard ü ihrâclarıyla şer‘an haklarında ol 
beldeden nefy ü tağrîb ve sâir türlü lâzım gelen mücâzatın icrâsı ve bu 
vechile hâlî kalacak tekkeler bulunduğu memlekette bundan böyle ibâd-ı 
müslimîn için câmi ve mescid veyahut mekteb ve medrese ittihâz ve sâir 
turuk-ı aliyye meşâyihinden ve ehl-i sünnetten cümlenin hüsn-i zann et-
tiği bir zâtın ik‘âd ve ikâmesi ol memleketin bilcümle ulemâ vü sulahâsı 
tarafından tasvîb ve istihsan olunup memleketçe niyâz ve istid‘â ederler 
ise ism ü resmiyle Dersaâdetime tahrîr ve istîzân olunmasını ve mâadâ 
şunun bunun yaptırmış oldukları muhdes ve bî-lüzûm durması muzırr tek-
ke ve zâviyelerin hedm ve imhâsı ve kadîm olup da bî-lüzûm olanlarının 
evvel emirde hedminden sarf-ı nazar ile kadîmden onlara mevkûf olup 
el-hâletü hâzihî melâhide yedine geçmesi cihetiyle ber-mûceb-i fetâvâ-yı 
şerîfe vakfiyyeti sıhhatten sâkıt olan kurâ ve mezâri‘ ve arâzî ve sâireleri ne 
vechile emr-i hümâyûn-ı adâlet-makrûn-ı şâhânem sudûr eder ise ona göre 
iktizâlarına bakılmak üzere defterlerinin Dersaâdetime takdîmi ve bunla-
rın bazan içlerinde medfûn olanlar mazanne-i kirâmdan olmak muhtemel 
olanlara ol mahallin hâkim ve müftî ve ulemâsı marifetiyle birer sâlih ve 
mütedeyyin türbedârlar tayini ile iktizâ eden senedinin tanzîmi zımnında 
icâb ve iktizâsının iş‘ârı husûslarına mübâderet ve el-hâsıl bu bâbda güzelce 
davranarak ve taharrî ve tecessüsünde kat‘â tecvîz-i kusûr etmeyerek her 
halde muktezâ-yı şer‘-i şerîf ve hakkâniyetin icrâsıyla rafz ü ilhâd misil-
lü harekette bulunmayanların kendilerine ve kurâ ve evkâf ve arâzîlerine 
kable’t-tahkîk hiç kimesneye mugâyir-i şerîat-i garrâ bir gûne müdâhale 
olunmaması husûsuna sarf-ı vüs‘ ü makderet eylemen bâbında fermân-ı 
âlîşân sâdır olmuştur. 

Numara: 32 Rusya Askerî Sergerdesi Tarafından Edirne  
Vesâir Kasaba Ahâlîsine Hitâben Neşr Olunan Beyânnâme Sûreti 

Rumeli eyâletinde bulunan fazîletlü kudât ve nüvvâb ve eimme ve ayân 
ve ağavât cenâbları ve vücûh-ı memleket ve bilcümle kasaba [s.499] ve kar-
yelerin iş erlerine Rusya askerlerinin sergerdesi tarafından beyânnâmedir:

Bu defa avn ü inâyeti Bârî ile zuhûra gelen fütûhât-ı celîle muktezâ-
sından olarak Rusya askerlerinin sergerdesi Rumeli eyâletine geldiği esnâda 
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mukaddemâ şevketlü Rusya İmparatoru ve ulu pâdişahı cânibinden olarak 
arz eylediği adl ü hakka mukârin teklîfâtı Devlet-i Osmâniyye tarafından 
redd olunduğunu ve bu husûsta devlet-i mezkûrenin inâd ü gafletini gö-
rünce ziyâde meserret etmektedir. Zîrâ teklîfât-ı mezkûre kabul olunmuş 
olaydı hem seferden iktizâ eden musîbetler def olur idi ve hem bu etrafta 
rahat üzre olan fukarâ-yı ahalînin hüsn-i hal ve emniyyeti tahsîl olunur 
idi. İmdi Serasker-i müşârun-ileyh nâil olduğu bunca galebe ve fütûhâtın 
ardını kesmeyip inşâallahu teâlâ memleketleri istîla etmek ve tevfîk ve 
irâde-i sübhâniyyenin cevâzı olduğu kadar ileriye varmak vâcibe-i hâlden 
addetmiştir ki şu vechile Âl-i Osmân pâdişâhı akl ü insâf ve insâniyyete 
muvâfık teklîfâta rızâ vermeye mecbur ola. Lâkin sergerde-i müşârun-ileyh 
zimmetinde farz-ı ayn ettiği bu gûne girân maslahatı icrâ etmekte iken 
gerek ehl-i İslâm ve gerek hristiyan tâifesinden rahat üzre olan fukara-ı 
ahâlîyi muhâfaza ve himâyet ve memleketlerinin asker ile zabtı vaktin-
de zuhûra gelebilecek musîbetlerden sıyânet etmek ve bâ-husûs askerin 
yaklaşmasıyla ürküp yurtlarını bırakmak ve kasabalarını ve köylerini terk 
etmek yolunda olacak olurlar ise Allah’a sığındık külliyyen harabiyyetlerini 
ve perîşâniyetlerini mûcib olacak bir keyfiyyet olmakla bu gûne belâdan 
kurtarmaya rağbet ve arzusu kemâlde olduğundan niyetlerini bu vechile 
cümleye i‘lâm ve ifâde ediyor ki, 

Evvelen: Gerek beldelerde ve kasabalarda ve gerek köylerde ehl-i İslâm 
olarak taraf taraf bulunan yerli ve ahâlî ferd-i âferide tarafından rencîde 
olunmamak şartıyla evlâd ü ıyâl ve mâl ü menâlleriyle yurtlarında kalmaya 
davet olunur. Lâkin yanlarında olan silâhların cümlesini emîn yerde hıfz 
olunmak için teslim eyleyip ber-müfredât defterde mufassalen kayd ile iki 
devlet beyninde musâlaha akd olundukda yine sâhiplerinin ellerine verile. 

Sâniyen: Yurtlarında kalacak ehl-i İslâm din ve âyînlerinin icrâsı 
husûsunda külliyyen serbest olup câmileri ve imâmları evvelki gibi mu-
hafaza olunup şer‘an lâzım gelen beş vakit namazlarını kılalar ve Cuma 
namazlarında dahi hutbeyi pâdişâhları ve halîfeleri olan Sultân Mahmûd 
ismine okuyalar. Zîrâ Rusya askerinden zabt olunmuş ve olunacak memle-
ketlerde yurtlarını bırakmayıp kalan ehl-i İslâm bir yüzden Moskov reayâsı 
add olunmayıp kemâ-fi’s-sâbık Âl-i Osmân Pâdişâhı reâyâsı olmak iktizâ 
eylediği derkârdır. 

Sâlisen: Belde-i Edirne vesâir beldelerin ve kasabaların hukkâm ve 
kudât ve zâbitân ve a‘yânları ve ihtiyarları memur oldukları mahalleri terk 
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etmeyip umûr-ı belde ve ahâlînin maslahatları idâresine müdâvemet birle 
ehl-i islâmın himâyet ü sıyâneti ve emniyyet ü rahatlarının vikâyesine sarf-ı 
sa‘y ü himmet eyleyeler ve bu takdîrde ehl-i İslâm beyninde düşen umûr ve 
husûslara Rusya zâbitleri tarafından vechen mine’l-vücûh müdâhale olun-
maya. Şu vechile ki hukûk ve davaları her mahalden lâzım gelen ehl-i islâm 
hukkâm ve zâbitân marifetiyle fasl ü kat olunalar. 

Râbian: Yurtlarında kalan ahâlî ekinlerini biçip geçinmeleri için lazım 
olacak zahîrelerini anbarlarında bade‘l-hıfz artar ve kendilerine ziyâde olan 
her ne gûne mahsûlleri var ise Rusya askeri levâzımâtı için rızâlarıyla satıp 
[s.500] kat‘ olunacak bahâ üzre alınan mahsûlün akçası bi’t-tamâm nakden 
kendülerine edâ oluna. 

Hâmisen: Mârru’z-zikr mahallerde bulunabilecek top ve silâh ve 
mühimmât ve zehâ’ir ve buna mümâsil her ne ki mîrî malı var ise cümleten 
mahal-be-mahal olan ehl-i İslâm zâbitân tarafından Rusya zâbitânına bi’t-
tamâm teslîm oluna ve işbu maslahat birkere nizâm bulunca âhâd-ı nâsa 
mahsûs olan mal ve menâl her ne ise kimesne tarafından dokunulmayıp 
herkes kendi malını istediği gibi kullanmaya ve idâre etmeye me’zûn ola. 

Sâdisen: Gerek beldelerde ve kasabalarda ve gerek köylerde kalacak 
ehl-i islâmın evlerinde Rusya askeri tâifesinin ikâmeti câiz olmayacağından 
mâadâ ehl-i islâmın evlâd ve ıyâlleriyle asker tarafından bir vechile incin-
memesi için ve çiynenmemesi için lâzım gelen tedbirler kemâl-i şiddet ile 
görülüp bu misillü keyfiyetlerin zuhûru külliyen men oluna. 

Şurût-ı mezkûr kemâl-i dikkat ile riâyet olunup bi-aynihî icrâlarına 
dair iktizâ eden ifâdâtı mahal-be-mahal olan ehl-i islâm zâbitleri tarafın-
dan Rusya askerlerinin sergerdesine arz u inhâ olunmak husûsu muvâfık-ı 
re’y-i sergerde-i müşârun ileyhdir. İşbu 1245 senesi mâh-ı Saferin gurresin-
de Aydos kasabasında tahrîr olunmuştur. 

Numara: 33 Ruhsatnâme Sûreti

Bade’l-elkâb 
Bi’l-fiil başdefterdârım olup murahhas-ı evvel tayin olunan Mehmed 

Sâdık dâme ulüvvuhû tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak malum ola ki 
Devlet-i Aliyye-i ebed-peyvendim ile Rusya devleti beyninde vâki olan 
muvâlât-ı kadîmenin tağayyüründen nâşî irâka-i dimâ’-i beşeriyyeden 
ihtirâzen ve cânibeynin rağbet ve hâhişine binâen müceddeden akd-i 
revâbıt-ı silm ü safvet kılınması matlûb-ı tarafeyn olmaktan nâşî bi’l-hayr 
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ve’l-meymene akd-i revâbıt-ı safvet ve cânibeynin istihsâl-i emn ü âsâyişi 
ve tarafeyn tebeasının ticâret vesâir esbâb-ı müsâlemetkârî ile tereffüh ve 
ârâmişi zımnında rabt-ı mevâsîk-ı muhâlasat olunmak husûsuna müteallık 
olan irâde-i seniyye-i mülûkânem mûcebince murahhasların intihâb ve ta-
yini muktazî olup sen sığar-ı sinninden beri dûdmân-ı terbiyet-i saltanat-ı 
seniyyemde perveriş-yâb-ı kemâl ve her bir memuriyette mukârinen bi-
tevfîkı’l-mute‘âl sârif-i mesâ‘î-i hayriyyet-iştimâl ve el-hâletü hâzihî hutab-ı 
cesîm-i defterîde dahi mazhar-ı mefâhir-i bî-hemâl olduğuna ve sana bi’l-
vücûh derkâr olan hüsn-i itimâd-ı şâhâneme binâen Devlet-i Aliyye-i 
ebediyyü’d-devamımın şân u şükûhuna lâyık ve sezâvar-ı nâmûs-ı şevket-
me’nûs-ı cihândârâneme cesbân ve ahrâ olduğu vech-i vecîh üzre tanzîm-i 
maslahat-ı hayriyye için hâlâ Anadolu pâyesi olup murahhas-ı sânî tayin 
olunan a‘lemü’l-ulemâi’l-mütebahhirîn efdalü’l-fudalâ’i’l-müteverri‘în 
yenbû‘u’l-fazl ve’l-yakîn keşşâfü’l-müşkilâti’d-dîniyye hallâlü’l-mu‘addılâti’l-
yakîniyye miftâh-ı künûzü’l-hakâ’ik misbâh-ı rumûzü’d-dekâik el-mahfûfu 
bi-sunûf-i avâtıfı’l-meliki’l-a‘lâ Mevlâna Mîr Abdülkâdir edâmallâhü teâlâ 
fedâ’ilehû ile bi’r-refâka devlet-i müşârun ileyhâ tarafından mükâlemeye 
memur ve muayyen olan murahhaslar ile akd-i mevâdd-i musâlaha ve rabt-ı 
şîrâze-i müsâleme eylemek üzere taraf-ı bâhirü’ş-şeref-i hümâyûnumdan 
izn-i tâm ve ruhsat-ı kâmile-i mâ-lâ-kelâm ile sen murahhas evvel nasb ve 
memur kılınmışsındır. İmdi musâlaha ve müsâlemeye dâir ve sâir husûslarda 
izn-i tâm ve ruhsat-ı kâmile-i mülûkânem ile me’zûn ve murahhas olduğun 
vech üzere murahhas-ı sânî-i mûmâ ileyh ile bi’l-ittifâk istihsân ve istisvâb 
eylediğiniz mevâdd taraf-ı hümâyûn-ı pâdişâhânemden makbûl ve mute-
ber tutulacağı muhakkak ve mukarrer olmağın sûret-i mergûbeye ifrâğ ve 
bi-avnihî teâlâ hüsn-i hıtâm ile temessükleşip verilen temessükle şurût-ı 
ahidnâme-i hümâyûnuma mebnî kılınmak üzere huzûr-ı hümâyûnuma arz 
u i‘lâm kılınmak bâbında izn-i tâm ve ruhsat-ı kâmile-i şâhânemi mübeyyin 
fermân-ı âlîşânım sâdır olmuştur. Buyurdum ki vusûl buldukda bu bâbda 
vech-i meşrûh üzere şeref-yafta-i sudûr olan ruhsat-nâme-i hümâyûn-ı 
meymenet-makrûnumun mefhûm-ı münîfi ile amel eyleyeler. 

Fî 15 Safer sene 1245

Numara: 34 Prusya Sefîrinin Edirne’ye Gidip    
Müzâkere-i Sulhiyyede Bulunmasına Dâir Takrîr

Bundan akdem haşmetlü Prusya kralı cenâbları tarafından memu-
ren Dersaâdet’e vürûd eden rütbetlü Ceneral “Maklin” dostumuz ile vâki 
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olan mulâkâtımızda haşmetlü Rusya imparatoru cenâblarının Devlet-i 
Aliyye ile iâde-i silm ü safvet ve akd-i musâlaha-i hayriyye maddesinde 
bütün Avrupa’da ve ale’l-husûs Prusya kıralı müşârun ileyh cenâblarına 
beyân u ilâm etmiş olduğu niyyât-ı hasenesini bizzat taraf-ı eşref-i hazret-i 
pâdişâhîye îzâhan arz u teblîğa memur olduğunu resmen ifâde ve tasdîk 
etmiş ve onun üzerine Devlet-i Aliyye dahi evvel ve âhir akd-i musâlaha-i 
hayriyyeye kemâl-i rağbet ve hâhişini izhâr zımnında beyne’d-devleteyn 
munâza‘un fîh olan mevâddın hemen hüsn-i tanzîm ve tensîkına hâzır 
u âmâde olduğunu bade’l-beyân derhal gerek ceneral-i mümâ-ileyhin 
bervech-i meşrûh vâki olan ifâde-i muteberesine ve gerek asâletlü Fran-
sa ve İngiltere elçileri dostlarımızın bi’d-defe‘ât vukûa gelen te’mînât-ı 
sarîhalarına itimâden bu tarafta söyleşilen mevâdd-ı esâsiyye üzerine hemen 
akd-i sulh u salâh olunmak niyet-i hâlisasıyla der-akab cenâb-ı seniyyü’l-
cevânib-i hazret-i cihânbânîden murahhas efendiler tayin ve seyr-i serî 
ile Edirne'ye i‘zâm olunmuş ve hatta muahharan ceneral-i mûmâ-ileyh 
dostumuz huzûr-ı hazret-i pâdişâhîye duhûl ile mazhar-ı hüsn-i iltifât-ı 
hümâyûn buyurulduğu meclis-i âlîde kendisine hıtâben bizzat sudûr 
buyurulan nutuk-ı hümâyûnlarında kendi zât-ı hümâyûnlarının cemî‘-i 
zamanda maksad-ı şâhâneleri ancak adl ü hakkâniyyete munhasır olduğu-
nu ve çünki Rusya imparatoru cenâbları dahi bu niyette olarak ol bâbda 
iltizâm eylediği hakkâniyet ve niyyât-ı hasenesini ceneral-i mûmâ ileyh 
memuren mahsûs Dersaâdet’e gelip te’yîd ve tasdîk eylemiş olduğundan 
ana itimâden derhal murahhas efendileri tayin ve irsâl buyurduklarını ve 
mademki imparator-ı müşârun ileyh tarafından Devlet-i Aliyyelerinin şân 
u safvetine riâyet olunur ise inşâallâhü teâlâ hem maslahat-ı hayriyye çarça-
puk tanzîm ve tetmîm ve hem beyne’d-devleteyn hâsıl olacak silm ü safvet 
ile’l-ebed pâyidâr olacağını îrâd ü beyân buyurmuş olmalarıyla ceneral-i 
mûmâ ileyh dostumuz ol vechile Dersaâdet’ten avdet edip Devlet-i Aliyye 
dahi Edirne tarafından hayırlı habere intizâr üzere iken bu defa murahhas 
efendilerin vârid olan tahrîrâtları meâlleri külliyen me’mûl ve mulâhaza-i 
seniyyenin hılâfı olup yani Rusya memurları tarafından kullanılan lisân 
ve muâmele ve îrâd ve ısrâr olunan teklîfât-ı şedîde mukaddemki ifâdât 
ve te’mînâta külliyen münâfî olduğundan başka Devlet-i Aliyyeye göre 
hiçbir vakitte kabul ve icrâsı vüs‘da olamayan şeyler olduğundan ve halbuki 
mesâib-i harbiyyenin biran akdem def ve ref ‘i ile iâde-i sulh u salâh ve 
istihsâl-i âsâyiş-i ıbâd kazıyyesi gerek devleteynin ve gerek bilcümle düvel-i 
mütehâbbenin marzî ve maksûd-ı hayır-hâhâneleri idüğünden imdi bu 
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bâbda Rusya memurlarına lisân-ı safvet ile beyân ve itizâr olunmasına dâir 
îcâb eden mevâd ve talimât cânib-i Devlet-i Aliyyeden murahhas efendi-
lere tahrîr ve iş‘âr olunmuş ise de asâletlü Prusya devleti elçisi dostumuz 
dahi Devlet-i Aliyyenin işbu itizârât-ı [s.502] hakîkiyye ve niyyât-ı sahîha-i 
muslihıyyesini Rusya memurlarına bizzat ve bi’l-etrâf dostane ve hâlisâne 
beyân ve tefhîm etmek üzere Edirne’ye azîmet eylemesi hususûsu cânib-i 
seniyyü’l-cevânib-i hazret-i pâdişâhîden mahsûsan tensîb ve irâde buyu-
rulmuş ve mevâdd-ı sulha dâir tafsîlât-ı sefîr-i mûmâ-ileyhimâ dostlarımız 
dahi hazır oldukları halde bizzat söyleşilmiş olduğundan imdi elçi-i mûmâ-
ileyh dostumuz işbu irâde-i hayriyyet-ifâde-i hazret-i pâdişâhîye imtisâlen 
ve gerek âmmenin hayr u salâhını iltizâmen bi-mennihî teâlâ biran akdem 
Edirne’ye nehzat ve azîmet eylemesi muntazır-ı âlî idüğü beyânıyla zaten 
derkâr olan fart-ı hürmet ve itibârımızı te’yîden işbu takrîr-i resmî terkîm 
ve i‘tâ kılındı. 

Numara: 35 Sulhnâme Yani Rusya İmparatoruna   
Nâme-i Hümâyûn

Devlet-i aliye-i ebed-karârımızla devlet-i fahîme-i imparatorîleri 
beyninde tabîî derkâr olan hukûk-ı hem-civârî beyne’d-devleteyn husûl-i 
silm u safvet-i dâimeyi müstelzim olarak miyâne-i hulûs-ı nışâne-i tara-
feynde mebânî-i müvâsât ve müvâlâtın hemîşe kıyâm ve istikrârını iktızâ 
edeceği bedîdâr ve bi’l-husûs saltanat-ı seniyyemizin muttasıf olduğu 
hısâl-i hamîde-i ahd-dârı ve sîret-i cemîle-i hakkâniyyet şiârı iktızâsınca 
bilcümle devlet-i mütehâbbe ile münakid olan uhûd ve şurûtun ve her 
halde levâzım-ı mihr ü meveddet-i samîmiyyenin icrâ ve îfâsı husûslarına 
riayet ve himmet-i pâdişâhânemiz fevkalâde ve bi’t-tahsîs Rusya devleti 
hakkında bu usûle mürâ‘ât ve ihtimâmımız cümleden ziyâde idüği vâzıh 
u âşikâr olacağına binâen bu defa devlet-i müşârun ileyhâ tarafından 
ihtiyar olunmuş olan harekât-ı seferiye ve irâka-i dimâ-i beşeriye mad-
desinde mutâlaa-i Devlet-i Aliyyemize göre îcâb-ı hakîkî görünmeyip 
maamâfîh bu âlem-i kevn ü fesâdın vekâyi‘i-i cüz’iyye ve külliyesi iktızâ-ı 
kazâ ve kudrete müstenid olmaktan nâşî mücerred ahkâm-ı semâviyye 
ve mukadderât-ı ilâhiye muktezâsından olarak harb ü cidâl vukû bul-
muş ise de beyne’d-devleteyn iâde-i sulh u salâh madde-i hayriyyesinde 
cânib-i haşmet-câliblerinden cümleye ve ale’l-husûs haşmetlü Prusya 
kıralı cenâblarına beyân ü ilan olunmuş olan niyyât-ı hasene ve efkâr-ı 
müstahsene-i imparatorîlerini geçenlerde kıral-ı müşârun ileyh cenâbları 
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tarafından Dersaâdetimize vürûd ve avdet eden Ceneral Maklin bizzat 
taraf-ı şâhânemize arz u teblîğa memur olduğunu resmen ve îzâhan ifâde 
ve tasdîk etmiş ve Devlet-i Aliyyemizin dahi evvel ve âhir akd-i musâlaha-i 
hayriyyeye kemâl-i rağbet ve hâhişi derkâr olarak zât-ı hümâyûnumuzun 
cemî‘-i zamanda merâm ve maksûd-ı hâlisânemiz adâlet ve hakkâniyyete 
munhasır ve cell-i himmet-i pâdişâhânemiz âsâyiş-i âmme ve emniyet-i 
tâmme kazıyye-i mer‘iyyesine mun‘atıf olmak hasebiyle ber-muktazâ-yı 
şîme-i hakkâniyet taraf-ı imparatorîlerinden Devlet-i Aliyyemizin şân-ı 
hukûkuna riâyet olunacağı tasdîkına nazaran ittihâd-ı merâm-ı tarafeyn ile 
maslahat-ı hayriyyenin tanzîm ve tetmîmi müyesser ve bu vechile beyne’d-
devleteyn hâsıl olacak silm ü safvet ile’l-ebed pâyidâr ve müstakar olmak 
üzere gerek ceneral-i mûmâ ileyhin ifâdât-ı meşrûhasına ve gerek sâir vukû 
bulan te’mînât-ı sarîhaya itimâden akd-i sulh u salâh niyet-i hâlisasıyla 
taraf-ı hümâyûnumuzdan murahhaslar tayin ve izâm olunmuş idi. Maahazâ 
Rusya devleti memurları cânibinden bervech-i meşrûh vâki olan ifâdât-ı 
resmiyyeye ve me’mûl ve mulâhaza-i şâhânemize münâfî teklîfât-ı nâ-
revâya ibtidâr ve beri taraftan itizârât-ı hakîkiyyesi mülâyemet-i dostâne 
ile îrâd u beyân olundukça ısrar olunmuş olduğundan eğerçi terfîh-i bilâd 
ve tervîc-i ibâd bilcümle pâdişâhân ve hükümdârânın mütehattim-i uhde-i 
adâletleri olduğuna mebnî mesâib-i muhârebenin def u ref ‘i ile beyne’d-
devleteyn iâde-i musâlemet ve musâfâta hâhiş-i samîmî-i hâlisânemizi 
isbâten teklîfât-ı mezkûrenin kararı mücerred cenâb-ı haşmet-meâblarının 
[503] insâf ve hakkâniyyet-i zâtiyyesine havâleten murahhaslarımız tara-
fından bi’l-mübâdele verilmiş olan temessükler mûcebince tasdîknâme-i 
hümâyûnumuz ısdâr kılınmış olup ancak teklîfât-ı mezkûre fî haddi zâtihî 
hukûk-ı saltanat-ı seniyyemizi külliyen izâ‘a ve taraf-ı Devlet-i Aliyyemize 
îrâs-ı rahne-i küllî kabîlinden olmak cihetiyle nezd-i peyvend-i hakkâniyyet 
şiârîlerinde tecvîz olunmamak lâzım geleceğinden başka tekâlîf-i mezkûre 
mutazammın suûbet ve işkâl ve ezher cihet hâric ez-vüs‘ ü iktidâr olmasıyla 
fiilen icrâ ve îfâsında taazzür-i hakîkî derkâr ve beyne’d-devleteyn iâde-i 
sulh ü safvetten maksûd-ı aslî ise ilel’-ebed husûl-i hüsn-i hâl-i tarafeyn ve 
bakâ-yı mihr ü meveddet ü cânibeyn ile devleteyn-i mütehâbbeteyn tebea 
ve zîr-i destânının ve belki âmme-i enâmın emn ü âsâyişleri niyet-i hayriyye-
sine mübtenî olarak hiçbir devletin mal ve mülkünde gözü olmadığı misil-
lü dost mu‘âhid olduğu düvel-i mütehâbbe taraflarından dahi bu me’mûle 
mecbûriyeti bi-hakkın şâyân-ı itirâf olmak lazım geleceğini nümûdâr ol-
maktan nâşî zikr olunan ümniye-i hayriyyenin husûlü mevâdd-ı teklîfât-ı 
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mezkûrenin cenâb-ı haşmet-nisâb-ı hükümdârîleri tarafından usûl-i sıdk 
u safvet ve şîme-i itidâl ve hakkâniyyet üzere tadîl ve tesviyesine menût ve 
mütevakkıf olduğundan bu husûsta bizzât cenâb-ı imparatorîlerinin re’y 
ve reviyyet-i munsıfânesine bi’l-mürâca‘a lazım gelen himmet-i kâmile-i 
hayr-hâhîlerinin isticlâbı zımnında vüzerâ-yı ızâmımızdan bilfiil seraske-
rimiz kaymakamı ve Niğde ve Kırşehri ve Beyşehri sancakları mutasarrıfı 
vezîr-i mükerrem ve müşîr-i mufahham Halîl Rifat Paşa dâme iclâlühû 
ve ricâl-i Devlet-i Aliyyemizden tevkî‘î-i dîvân-ı hümâyûnumuz pâyesiyle 
müsteşâr-ı hâs tayin olunan iftihâru’l-emâcid ve’l-ekârim Süleyman Ne-
cib Efendi dâme mecdühû rikâb-ı hümâyûnumuzdan sefâret-i mahsûsa 
ve ruhsat-ı kâmile ile cânib-i haşmet-cevânib-i imparatorîlerine ba‘s ü 
irsâl olunarak işbu nâme-i mahsûs-ı şâhânemiz ısdâr ve resm-i mergûb 
üzere ber-mûceb-i defter tertîb olunan hedâyâ-yı hâlisânemiz ile taraf-ı 
hükümdârîlerine tesyâr olunmuştur. Bi-menni’l-mevlâ lede’l-vüsûl 
beyne’d-devleteyn istikrâr ve musâlaha-i hayriyye ve istimrâr-ı musâfât-ı 
samîmiyyeye hâhiş-i hakîkî-i mülûkânemiz müşâr ve mûmâ ileyhimânın 
ifâdât-ı muteberelerinden dahi malûm-ı nasfet-melzûmları oldukta cenâb-ı 
haşmet-meâbları dahi zât-ı hümâyûnumuz ile müttehidü’l-merâm olduk-
larına nazaran müşâr ve mûmâ ileyhimânın taraf-ı pâdişâhânemizden 
me’zûnen ve murahhasan vâki olacak takrîr ve ifâdelerine itimâd ve itibâr 
olunarak devletlerimiz beyninde derkâr olan hukûk-ı hem-civârîye hürme-
ten ve mevsûf oldukları şîme-i insâf ve hakkâniyet ve usûl-i hayr-hâhî ve 
fütüvvete tatbîkan mevâdd-ı mezkûrenin hukûk-ı saltanat-ı seniyyemize 
muvâfık vech-i vecîh üzre tadîl ve tesviyesiyle ez-ser-i nev teşyîd-i bünyân-ı 
mihr u muvâlât ve te’yîd-i levâzım-ı vedd ü musâfâta bi’l-vücûh himmet-i 
müstevcibü’l-mahzûziyyet-i imparatorîleri ma‘tûf ve masrûf kılınması 
ehass-ı me’mûl ve melhûz-ı pâdişâhânemizdir.

Numara: 36 Petersburg’da Mübâdele Olunan Senet Sûreti

Bâis-i vesîka-i safvet-enîka oldur ki,
Şevketlü azametlü kudretlü veliyy-i nimetimiz efendimiz pâdişâhımız 

pâdişâh-ı âl-i Osmân hazretleri ve haşmetlü miknetlü semâhatlü bi’l-cümle 
Rusyalar imparator ve padişâhı cenâbları Edirne ahidnâmesinin beyne’l-
cânibeyn bi’l-meymene iâde eylediği revâbıt-ı dostî ve itimâdı te’kîd etme-
ye arzu-mend ve mu‘zim ve böyle maksûd-ı hayrîye vusûl mücerred yed-i 
iktidârlarında olan kâffe-i vesâ’ili bi’l-i‘mâl gerek ahidnâme-i mezkûrda 
ve gerek işbu ahidnâmeye mülhak senedâtta münderic uhûd [s.504] 
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ve şurûtun icrâsıyla müyesser-i husûl olacağına câzim olduğuna binâ’en 
işbu ahidnâmenin sened-i münferidi şart-ı sâlisinin îcâb eylediği ahkâm-ı 
muayyenesinin tavzîh ve tensîkına irâdeleri müteallık olmağın ol bâbda 
taraf-ı eşref-i şâhâneden imzâlarımızda muharrer olduğu vechile bu niyâz-
mendân-ı dergâh-ı ilâh memur ve cânib-i haşmet-câlib-i imparatorîden 
dahi visşansiler asâletlü rütbetlü Kont Neslrod cenâbı tayin buyurulmuş 
olup resm ve kâideye mutâbık bulunmuş olan ruhsat-ı kâmilelerimiz tara-
feynden lede’l-irâ’e âti’z-zikr mevâdda ahd u karar verildi. 

Madde-i ûlâ: Devlet-i Aliyye, Edirne ahidnâmesinin sened-i mün-
feridinde mukayyed üçüncü şartıyla hazîne-i imparatorîye sefer-i muah-
harın tazmîn-ı mesârifi olmak üzere on milyon Flemenk altını fütüvvet-i 
imparatorîye bi’l-mürâcaa tayin olunacak sûretle te’diyeye müteahhid 
olmakla imparator cenâbları dahi saltanat-ı seniyyenin bu husûs içün 
vâki olan muâmelesini telakkî bi’l-kabul birle Rusya’nın hakka makrûn 
menâfi‘ine muvâfık kâffe-i tenezzülâtı bu bâbda ibrâza müte‘ahhid oldu-
ğundan meblağ-ı mezkûrdan iki milyon altın tamamen ve doğrudan doğ-
ruya terk ve ferâgat birle meblağ-ı bâkînin mevâdd-ı âtiyede mastûr taksîtât 
ile istîfâsına rızâ-dâde olur. 

Madde-i sâniye: İşbu tenzîl ve ferâgat iktizâsıyla tazmîn-i sefer ka-
tiyyen sekiz milyon altına munhasır olmak üzere Devlet-i Aliyye beher 
taksîti bir milyon olarak işbu meblağı sekiz taksît-i senevîde îfâ etmeye 
taahhüd eder. Şöyle ki işbu te’diyât 1831 sene-i îsevînin şehr-i Mayıs ta-
rihinden itibâren bed’ ve mecmû-ı deyn 1838 senesi içinde te’diye ve îfâ 
oluna, bu te’diyâttan mâadâ Devlet-i Aliyye sened-i münferidin ikinci mad-
desi iktizâsınca Rusya tebea ve tüccarının tazmînâtından bir milyon altın 
dahi edâ etmek mütebâkî zimmet-i deyni olmakla devleteyn-i fahîmeteyn-i 
müteâhideteyn beyninde mukâvele olunmuştur ki bu meblağın taksîtât-ı 
te’eddîsi sened-i mezkûrda mukayyed olduğu vech üzere kemâl-i dikkatle 
mer‘iyyü’l-icrâ ola.

Madde-i sâlise: Devlet-i aliyye sened-i münferidin medlûlât ve 
kuyûdât-ı lâzımesince tazmîn-i ticârete mahsûben beş yüz bin altını edâ 
eylediği ve şöyle ki bu hesaptan yalnız nısf milyon deyni kaldığı halde Rus-
ya askeri Karadenizden Tuna’ya kadar zabt ve ikâmet eylediği bi’l-cümle 
araziyi Silistre’den mâadâ tahliye eyleyeler. 

Madde-i Râbia: Tazmîn-i mesârif-i seferiyyenin istîfâ-yı tamâmiyyesine 
kadar zât-ı haşmet-simât-ı imparatorînin Eflak ve Boğdan memleket-
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lerinin zabtına sened-i münferidin dördüncü şartı mantûkunca derkâr 
olan istihkâkının icrâsından ferâgat ederek Devlet-i Aliyye Rusya tebea 
ve tüccârına ait sonra ki beşyüz bin altını edâ eylediği anda Rusya askeri 
memleketeyn-i mezkûreteynden çekileler. Maamâfîh imparator-ı müşârun 
ileyh cânib-i meâlî-menâkıb-ı hazret-i sultânî-i pâdişâhîye emniyet ve 
itimâd-ı dostânesinin işbu delîl-i cedîdi hîn-i itâda icrâsını talîka râzı 
olduğu istihkâkını sarâhate derkenâr-ı ihtiyat eder. Şöyle ki eğer hılâf-ı 
me’mûl işbu muâhedenin birinci yahut ikinci şartı kâmilen dikkat-ı 
şer‘iyye ile evkât-ı ma‘hûdede icrâ olunmaz ise Rusya devleti askerini yine 
memleketeyn-i mezkûreteyne idhâl eylemek mesâğıyyetini hıfz eder. 

Madde-i hâmise: İşbu muâhedenin ikinci maddesi mantûkunca taz-
mînât-ı seferiyye sekiz milyon altına munhasır olarak işbu sekiz milyon 
altının te’mîni için edâsının tekmîline kadar sened-i münferidinin dördün-
cü şartı muktezâsınca Silistre bir dâire-i münâsibe ile Rusya askerinin zab-
tında ola ve memleketeynin tahliyesinden sonra Silistre’de kalacak Rusya 
asâkir-i mustahfızası Rusya memâliki ile muhâbere ve münâsebetlerini Ef-
lak ve Boğdan memleketleri tarîklerinden ve Tuna nehrinden icrâ eyleyeler. 

[s.505] Madde-i sâdise: İkinci maddede ma‘hûd nukûdun te’diyesi 
bârının mümkün mertebe tahfîfi ve Devlet-i Aliyyeye bu husûsda teshîlât-ı 
lâzımenin tesvîfi niyetiyle müşârun ileyh imparator cenâbları mârru’z-zikr 
sekiz milyon altına mahsûben ve ıvazen ahşab-ı inşâ’iyye ve nühâs ve harîr 
veyahut tarafeynden münâsip görülecek ve takdîri munsıfâne ittihâd-ı 
tarafeyn ile İstanbul’da vâki olacak âhar emtia ve eşya misillü bedelâtın 
kabulüne rızâ-dâde olur.

Madde-i sâbia: Devlet-i Aliyyenin Flemenk altını tedârikinde tesâdüf 
edeceği suûbâtı müşârun ileyh imparator cenâbları şâyân-ı mulâhaza gör-
mekle bâlâda zikrolunan sekiz milyon altın İstanbul’da Devlet-i Aliyye ta-
rafından temin olunacak poliçeler tarîkıyla veyahut her bir taksîtin hulûlü 
vaktinde guruş-ı Osmânî ile Flemenk altını arasında olan tenâsübe nazaran 
sikke-i Osmânî ile edâ olunmasına rızâ-dâde olur.

Madde-i sâmine: İşbu muâhede muktezâsınca taraf-ı Devlet-i Aliyye-
den gerek tazmîn-i ticâret bakâyâsı ve gerek tazmîn-i sefer tekâsîti nakden 
verilecek olduğu halde Rusya ordusunda ve dahi sonraca Silistre’de Rusya 
devleti tarafından bu husûsa memur olacak komiserlerin yedlerine verile.

Madde-i tâsia: Eğer Devlet-i Aliyye işbu sekiz milyon altının edâsına 
Avrupa’da müteâref ve Rusya devletine i‘tâ-yı te’mînât-ı kâfiyeye mukte-
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dir sarrâflar ile tanzîm etmek münâsib görür ise imparator cenâbları bu 
sûret-i te’diyenin kabulünden istinkâf etmez ve ol vakit işbu tanzîmât 
karar-gîr ve rehîn-icrâ olduğu akîbinde Silistre cânib-i Devlet-i Aliyyeye 
teslîm oluna.

Hâtime: İşbu muâhede devleteyn-i fahîmeteyn taraflarından tasdîk 
olunup tasdîknâmeleri İstanbul’da iki ay zarfında ve hasbe’l-imkân dahi ev-
velce mübâdele kılınmak üzere ruhsatımıza mebnî işbu sened tahrîr ve imlâ 
ve mühür ve imzâlarımızla temhîr ve imzâ ve bi’l-mübâdele Petersburg’da 
mûmâ ileyh Kont Neslrod cenâblarına i‘tâ olundu. Hurrire fî’l-yevmi’s-
sânî min şehr-i Zilkadeti’ş-şerîfe li-sene hamse ve erbaîn ve mieteyn ve elf.

Numara: 37 Rusya İmparatorunun Beyânnâmesi 

Biz ki bi’lutfi’l-mevlâ bi’t-tamâm Rusya imparatoru ve bilâd-ı sâirenin 
hükümdârı Nikola-yı evveliz. Şu vechile beyân olunur ki lillâhi’l-hamd 
ve’l-minne Rusya devletiyle Devlet-i Aliyye beyninde musâlaha-i mü-
ebbede şehr-i Eylül’ün ikinci günü Edirne’de devleteyn murahhasları 
vesâtatıyla akd u imzâ olunmuştur. İşbu muhârebeye teşebbüse bizi icbâr 
eden ihtiyâc-ı kavî cümle âlemin malumudur. Bi’l-hak ve devletimizin 
hukûkunu muhâfaza zımnında azmolunmuş olan işbu muhârebede dev-
let ve vatan haklarında sadâkat ve gayret-i dâimeleri derkâr olan tebe‘a-i 
sâdıkamız hüsn-i hallerinin istihsâlini tarafımıza arz ve bi’l-cümle kuvvet-
leri ile bize iâneye müsâraat edip Hak teâlâ hazretleri dahi maslahatımızı 
rast getirmiştir. Ve gayretli olan asâkirimiz Rumeli ve Anadolu’da berren 
ve bahran cesâret ve bahadırlıklarına dâir delâ’il-i cedîde ibrâz ederek 
mevâki‘-ı tabîiyye ve hasmın me’yûs olduğu halde müdâfaalarına gâlip ge-
lerek ve galebeden galebeye geçerek Soğanlık Dağlarını geçmiş ve Balkan-
larını aşmış ve bir mahalde durmayıp ancak İstanbul kapılarında tevakkuf 
etmişlerdir. Ve yalnız müsellah olan hasma şiddet ve kendi halinde sâkin 
duran ahali haklarında şefkat ve insâniyyet ve mülâyemet göstermişlerdir. 
İşbu muhârebe ve ikbâl esnâsında her türlü zabt-ı memâlik ve tezâyüd-i 
kuvvet [s.506] garazından mücânib olduğumuz halde Devlet-i Aliyyeyi 
beyne’d-devleteyn hüsn-i ittihâdın iâdesine davetten hâlî olmadık ve rüesâ-
yı askeriyemiz dahi her bir galebede tenbîhimiz üzere sulh u müsâlemeti 
arza müsâraat etmişler ise de bu bâbda olan mesâîmiz semeresiz kalıp ta 
ki zât-ı şâhâne bayrağımızın Dersaâdet’e takarrubunu müşâhede ederek 
ve maksadımız devletini tahrîb etmek olmayıp fakat muâhedâtın icrâsını 
istihsâl olduğunu ve niyyâtımızın safvetini bilâhire mesleğimizden tefeh-
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hüm eyleyerek bi’d-defeât kendiye arz olunan musâlahanın in‘ikâdına te-
şebbüs eylemiştir. İşbu musâlaha Rusya’ya müntic-i hayr olarak askerîsinin 
kanları menâfi‘-i kesîre ile alınmıştır. Akdeniz ve Karadeniz boğazlarının 
mürûru bad-ezîn bi’l-cümle milelin ticaretine serbest ve meftûhtur. Ana-
dolu semtindeki hudûdumuz Anapa ve Faş ve Ahısha ve Acara ve Ahıl-
kelek Kalelerinin Rusya devletine izâfesiyle ile’l-ebed te’mîn olunmuş ve 
Devlet-i Aliyye ile olan muâhedât-ı sâbıkamız eski kuvvetlerinde ibkâ ve 
tasdîk kılınmış ve mesârif-i seferiye ve tebeamızın isâbet eden zarar ve zi-
yanlarının tazmînât-ı sahîhası te’mîn olunmuş ve vebâ hastalığı musîbeti ki 
bi’d-defeât Rusya’nın mevâki‘-i cenûbiyyesine ârız olmuş idi, tarafeynden 
karar verildiği üzere Tuna nehri sevâhili üzerine vaz olunacak karantinalar 
vasıtasıyla bundan böyle iki kat perde ile tevkîf olunacaktır. Ve sa‘yimiz 
Devlet-i Aliyyeye tâbi hem mezhebimiz olan tâifelerin ahvâllerine dahi 
şâmil olarak Eflak ve Boğdan memleketlerinin imtiyâzât-ı kadîmeleri 
tasdîk olunup ve hüsn-i hâlleri fevâ’id-i cedîde ile te’yîd olunmuştur. Ve 
Sırplıya Bükreş ahidnâmesiyle i‘tâ ve Akkirman muâhedesinde tasdîk ve 
ibkâ olunan imtiyâzât mevkûf durmakda idi. Bad-ezîn icrâ kılınacaktır. Ve 
Yunanın vücûd politikası Rusyalının Fransa ve İngiltere düvel-i müttefika-
larıyla karar verildiği vechile taraf-ı Devlet-i Aliyyeden resmen tasdîk olun-
muştur. İşte teyemmünen hıtâm-pezîr olan muhârebe-i şedîdenin esas-ı 
sulhü bunlardır ki Hak teâlâ hazretleri bu defa Rusya’ya ihsân buyurmakla 
bu vaka-i hayriyeyi bi’l-cümle mahabbetlü tebeamıza inhâ ederek onlar ile 
beraber Hak teâlâ hazretlerine şükr u hamd ederiz ki mahabbetlü vatanı-
mızın ikbâlini böyle derece-i âliyyeye terfî eylemiştir. İşbu musâlahanın 
semerâtı hüsn-i hâlleri dâimâ akdem-i mesâîmiz olan tebe‘a-i sâdıkamıza 
açılsın ve artsın diye muharrerdir. 

Numara: 38 Edirne Muâhedesinin Sulhnâme Temessükü Sûreti

Bâis-i vesîka-i safvet-enîka oldur ki,
Devlet-i aliyye-i ebediyyü’d-devam ve saltanat-ı seniyye-i sermediyyü’l-

kıyâm ile Rusya devleti beyninde bir müddetten beri tekevvün etmiş olan 
harb ve kifâh mübeddel-i sulh ü salâh olması tarafeynin matlûb ve marzîsi 
bu niyâz-mendân-ı dergâh-ı ilâh-saltanat-ı seniyyenin zîr-i imzâmızda 
muharrer olan rüteb-i celîlesini ihrâz etmiş bendegânından olduğumuza 
binâen mücerred sefk-i dimâ’-i ibâd ve tahrîb-i memâlik u bilâd misillü 
hâlâttan ihtirâzen emr-i musâlahanın akd u tanzîmine şevketlü mehâbetlü 
kudretlü kerâmetlü veliyy-i nimetimiz efendimiz padişahımız hazretleri 
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taraf-ı bâhirü’ş-şereflerinden bâ-ruhsatnâme-i hümâyûn memur ve terhîs 
buyurulmuş olduğumuz ecilden haşmetlü miknetlü bi’t-tamam Rusya 
imparatoru ve padişahı cenâbları tarafından dahi bâ-ruhsat-ı kâmile baş-
murahhas tayin olunan Arokan cenerali ve asker-i hâs cenerali ve ikinci 
ordunun kumandanı Anaşki    ve Rusya devleti erbâb-ı şûrâsı olup 
Rusya tarîklerinden San Andre ve San Aleksandranoski    
tarîkleri ve taraf-ı sâire nişânları ile mümtâz olan rütbetlü asâletlü Ceneral 
Grafdibiç    cenâblarının yedinde olan ruhsatnâme üzere [s.507] 
tarafından tayin olunan Arokan cenerali ve süvari asâkir-i hâs ve hamyoşlu 
Liyotnan      cenerali ve Güdasya    askerinin birinci 
sınıfı kumandanı olup Rusya tarîklerinden Sant Adosan   
olan mîr tarîkleri ve turuk-ı sâire nişânlarıyla mümtâz olan asâletlü Kont 
Aleksi Orlof ve müsteşâr-ı hâssı olup Rusya tarîklerinden San Aleksandra-
noski ve Sant Ane tarîkleri ve taraf-ı sâire nişânlarıyla mümtâz olan men-
ziletlü Kont Teodor Yalin ile bi’l-mülâkât yedimizde olan ruhsatnâmeler 
mübâdele ve mevâdd-ı musâlaha mahrûse-i Edirne’de mecâlis-i mükâleme 
akdiyle beynimizde müzâkere olunarak tensîk ve tanzîm olunan mevâddır 
ki ber-vech-i âtî zikrolunur.

Evvelki madde: Şimdiye kadar beyne’d-devleteyn tekevvün eden her 
türlü husûmet ve münâzaât bundan böyle gerek berren ve gerek bahran 
terk olunup ve şevketlü pâdişâh-ı âl-i Osmân hazretleriyle haşmetlü Rus-
ya imparatoru ve padişahı cenâbları ve ahlâf-ı devletleri beynlerinde ile’l-
ebed sulh ve müsâlemet ve ittihâd cereyân ede. Devleteyn-i fahîmeteyn-i 
müteâhideyn fîmâ-ba‘d tebeaları beyninde mübâyeneti mûcib olacak her 
gûne hâletin define sa‘y ve dikkat-i mahsûsa edeler ve işbu sulhnâmenin 
kâffe-i şurûtunu kemâl-i dikkat ile icrâ ve gerek bi’z-zât ve gerek bi’l-vâsıta 
bir gûne muğâyiri hâl vukûa gelmemesine basîret edeler.

İkinci madde: Haşmetlü bi’t-tamâm Rusya imparatoru ve padişa-
hı cenâbları şevketlü padişâh-ı âl-i Osmân hazretleri tarafına niyyât-ı 
dostânesinin safvetini ibrâz ve ızhâr murâdıyla cânib-i saltanat-ı seniy-
yeye Boğdan memleketini işbu muâhede ile hitâm-pezîr olan seferin 
zuhûrundan mukaddemki hudûduyla reddeder. Ve haşmetlü imparator 
cenâbları Eflak memleketini ve Karabuva’yı bi’l-istisnâ Tuna’dan Bahr-i 
siyâha varıncaya kadar Dobruca memleketini Silistre ve Hırsova ve Ma-
çin ve Sakçı ve Tolçı ve Babadağı ve Pazarcık ve Varna ve Pravadi vesâir 
müştemil olduğu şehirler ve kasabât ve kurâları reddeder. Ve dahi Ümne 



 20. Yüzyıla Kadar Osmanlı Edi̇rne’si854

Burnundan Kazgan kasabasına kadar mümted olan Balkanlardan bahre 
varınca cemî‘-i arâzîyi ma‘a İslimye ve Yanbolu ve Aydos ve Karînâbâd ve 
Misivri ve Ahyolu Bergosu ve Süzebolu ve Kırkkilise ve mahrûse-i Edirne 
ve Lüleburgaz ve’l-hâsıl Rumelide kâin olup Rusya askeri tarafından istîlâ-
dîde olan cemî-i bilâd ve kasabât ve kurâ vesâ’ir kâffe-i mahâlli reddeder. 

Üçüncü madde: Prut nehri ke’l-evvel Boğdan toprağına muttasıl ol-
duğu mahalden Tuna nehrine karıştığı mahalle kadar beyne’d-devleteyn 
hudûd-ı evvele ve bu mahalden hatt-ı hudûd Tuna nehri cereyânıyla Hızır 
İlyas boğazına kadar varıp şöyle ki nehr-i mezkûrun müteaddid kolların-
dan teşkîl olunan cemî adalar Rusya devletinin tasarrufunda kalıp nehr-i 
mezkûrun sağ cânibi sâhili kemâ fi’l-evvel taraf-ı Devlet-i Aliyyede kala. 
Ancak kavl u karar olunmuştur ki işbu sağ cânib sâhili zikr olunan Hızır 
İlyas kolunun Sünne kolundan ayrıldığı yerden bed’ ile nehr-i mezkûrun 
iki saat mesâfesine kadar gayr-ı meskûn kalıp bir gûne imâdın peydâsı câiz 
olmaya. Ve kezâlik Rusya devleti tasarrufunda kalacak adalara dahi yapıla-
cak karantinalardan başka ebniye ve istihkâmâta dâir nesneler ihdâsı câiz 
olmaya. Devleteyn tüccâr sefîneleri Tuna nehrinin kâmilen cereyânında 
geşt ü güzâr edebilir. Ve ehl-i İslâm bayrağıyla olan sefîneler Kili ve Sünne 
Boğazlarından serbestiyyet üzre duhûl ve mürûr ede. Hızır İlyas boğazı ise 
devleteyn-i müteâhideteyn cenk ve tüccâr sefînelerine müşterek olup lakin 
Rusya cenk sefîneleri Tuna nehrinden yukarı çıkar iken nehr-i mezkûrun 
Prut nehrine munsabb olduğu mahalden ileri geçmeye. 

Dördüncü madde: Gürcistan ve İmre ve Mikril ve Köril ve Kafkas 
semtinde kâin vesâir eyâlât-ı kesîre sinîn-i [s.508] vefîreden beri ile’l-ebed 
Rusya devleti memâlikine munzam olup ve devlet-i müşârun ileyhâ bundan 
başka İran devletiyle beynlerinde 1828 sene-i Îseviyyesi Şubatının onuncu 
günü tarihiyle mün‘akid olan Türkânçay muâhedesi üzre Revan, Nahcivan 
hanlıklarına mâlik olmuş olduğundan devleteyn-i müteâhideteyn mem-
leketleri beyninde hatt-ı mezkûr imtidâdında münâzaât-ı müstakbeleyi 
def edebilecek hudûd-ı sahîha ve muayyene vaz ve nasbının lüzûmunu 
vâcibeden addetmişlerdir. Ve kezâlik ol tarafta hem-civâr olan kabâilin 
şimdiye kadar tasaddî ettikleri ve bi’d-defeât devleteyn beyninde cârî olan 
alâik ve müsâfât ve hüsn-i civârînin teşvîşine bâis olmuş çapul ve yağma 
ve gâret misillü taaddîlerine mâni-i kavî olacak esbâb ve esâs-ı lâzımenin 
istihsâline sarf-ı dikkat etmişlerdir. Binâberîn kavl u karar olundu ki bad-
ezîn Anadolu semtinde Rusya devleti memâlikiyle memâlik-i mahrûse 
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beyninde hudûd Köril memleketinin Karadeniz'den şimdiki hudûduyla 
giderek İmre hudûduna çıkıp ondan en doğru tarîk ise Ahıska ve Kars eya-
letlerinin Gürcistan hudutlarına muttasıl oldukları mahalle kadar müm-
tedd olan hatt ola. Ve bu vech ile Ahıska ve Ahılkelek kaleleri şimâlde ve 
hatt hudûd-ı mezkûrun dahilinde iki saatten ekall olmamak üzere mesa-
fede kala. İşbu hatt hudûdun cenûb ve garb taraflarında Kars ve Trabzon 
semtlerinde kâin olan arazi ile Ahıska eyâletinin en büyük kıtası ile’l-ebed 
Devlet-i Aliyye tasarrufunda ola. Ve hatt hudûd-ı mezkûrun taraf-ı şimâlî 
ve şarkîsinde Gürcistan ve İmre ve Köril semtlerinde kâin arazi ve Ku-
ban nehrinin ağzından San Nikola limanına kadar liman-ı mezkûr dahil 
olmak üzere cemî Karadeniz sâhili ile’l-ebed Rusya devleti tasarrufunda 
ola. Binâenaleyh Rusya devleti Ahıska eyaletinin bâkîsini ve Kars şehri ve 
eyâletini ve Bayezîd şehri ve eyâletini ve’l-hâsıl Erzurum şehri ve eyâletini 
ve Rusya askeri tarafından istîlâ-dîde olup hudûd-ı meşrûhadan hâricde 
kalan bi’l-cümle mahalleri taraf-ı Devlet-i Aliyyeye redd ve teslim eder.

Beşinci madde: Eflak ve Boğdan memleketleri kendilere i‘tâ olunan 
şurût üzere taraf-ı Devlet-i Aliyye'ye tebaiyyeti kabul ettiklerinden ve Rusya 
devleti dahi onların refâh-ı hallerine mütekeffil olduğundan gerek şurûtları 
ve gerek beyne’d-devleteyn mün‘akid olan muâhede ve gerek tevârîh-i muh-
telifede mürûr eden hutût-ı şerîfe mûcebince kendilere i‘tâ olunan imtiyâzât 
ve muâfiyâta kemâ-kân nâil olacakları derkâr ve binâberîn âyînlerini serbes-
tiyyet üzere icrâ etmeye ve emniyet-i kâmile ve milletçe idâre-i müstakilleye 
ve serbestiyyet-i kâmile üzere icrâ-yı ticârete nâil olalar. Ve uhûd-ı sâbıkaya 
munzam olup memleketeyn-i mezkûreteynin hukûklarına nâiliyyetlerine 
te’kîd için lâzım addolunan şurût işbu muâhedeye mülhak olan sened-i 
münferidde münderic olup sened-i münferid-i mezkûr işbu ahidnâmenin 
icrâsından add u itibâr oluna.

Altıncı madde: Akkirman muâhedesinin in‘ikâdından beri vukûa ge-
len usûl cihetiyle muâhede-i mezkûrenin beşinci mâddesine mülhak olup 
Sırplıya dâir sened-i münferidde münderic şurûtun derhal icrâsına taraf-ı 
Devlet-i Aliyye'den teşebbüs olunamadığından şurût-ı mezkûrenin bilâ-
te’hîr ve kemâl-i itinâ ve dikkat ile icrâsını ve Sırp memleketinden mün-
fekk olmuş olan altı adet nâhiyenin derhal reddine mübâdereti resmen 
ve alenen taahhüd eder ki bu vechile işbu sâdık ve mutî milletin ilâ-mâ-
şâallâhü teâlâ istirâhat ve refâhiyyetinin istihsâli temin oluna. Ve şurût-ı 
mezkûrenin icrâsı zımnında bâlâsı hatt-ı hümâyûn-ı şâhâne ile müveşşah 
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ısdâr buyurulacak emr-i âlî işbu sulhnâmenin imzâsı tarihinden itibaren 
bir mâh mürûrunda Rusya devleti tarafından resmen inhâ ve i‘tâ oluna. 

Yedinci madde: Rusya tebeası devleteyn-i fahîmeteyn-i müteâhideteyn 
beyninde mün‘akid olan ukûd-ı sâbıka mûcebince gerek berren ve gerek 
bahren [s.509] cemî-i memâlik-i mahrûsede icrâ-yı ticâret husûsunda 
nâil oldukları serbestiyyet-i tâmme ve kâmileye kemâ-kân nâil ola ve işbu 
serbestiyyet-i ticârete bir vechile halel gelmeye ve bir gûne suûbet veya-
hut inhisâr ile ve gerek idâre-i dâhiliye vesâir nizâmât ve kavânîn-i örfiye 
iktizâsıyla bir halde ve bir gûne bahâne ile tas‘îb olunmaya. Ve Rusya tebea 
ve sefâin ve emvâl ve emtiası her dürlü dahl u taarruzdan masûn olarak 
tebea-i mersûma munhasıran Rusya elçisi ve konsoloslarının taht-ı hükm 
ve zabtında ola ve Rusya tebea sefâyini dahi memurîn-i Devlet-i Aliyye 
taraflarından ne rûy-ı deryâda ve ne Devlet-i Aliyyeye tâbi liman vesâir 
mersâlarda yoklana ve Rusya tebeasından birisine ait bi’l-cümle emtia 
veyahut zehâ’irin ber-mûceb-i tasarruf resm-i gümrüğü edâ olunduktan 
sonra serbestiyyet-i füruhtu ve sâhibinin veyahut mevdû‘ ve emânet-kâr 
Sırpların karada kâin mahzenlerine vaz veyahut her hangi milletin olur ise 
olsun âhar bir sefîneye nakli câiz olup o halde Rusya tebeasından olan şahsı 
zâbitân-ı memlekete ihbâr ve ruhsat istid‘âsına muhtaç olmaya. Mahsûsan 
kavl u karar olunur ki Rusya memâlikinden gelen hınta hamûleleri hakkın-
da dahi imtiyâzât-ı mezkûre cârî olarak onların serbestiyyet üzere nakl ve 
imrârı husûsu hiçbir vakitte ve bir gûne bahane ile tas‘îb ve memnûiyyetten 
berî ola ve bundan başka Devlet-i Aliyye ale’l-husûs Karadeniz ticareti ve 
geşt ü güzârı hiçbir türlü mevâni‘a dûçâr olmamasına kemâliyle dikkat 
etmeyi taahhüd eder. Binâenaleyh Karadeniz ve Akdeniz boğazlarının 
mürûru gerek Karadeniz’den gelip Akdeniz'e gitmek ve gerek Akdeniz’den 
gelip Karadeniz’e varmak isteyen mahmûl veyahut tehî olarak tüccâr bay-
rağıyla olan Rusya tüccâr sefînelerine meftûh ve kâmilen serbest olduğu-
nu kabul ve beyân eder. Ve sefâ’in-i mezkûre mademki tüccâr sefâyini ola 
mikdâr-ı hamûle ve şeyine bakılmayarak ber-vech-i bâlâ tanzîm olunduğu 
üzere bir gûne taarruz ve mevânia dûçâr olmayalar ve iktizâ eden izn-i 
sefîne emirlerinin i‘tâsı husûsunda da her gûne mazarratın defi için lâzım 
gelen esbâbın istihsâli husûsu devleteyn beyninde tanzîm oluna ve usûl-i 
mezkûre mûcibince Akdeniz ve Karadeniz boğazlarının mürûru Devlet-i 
Aliyye ile musâlih olan bi’l-cümle düvel-i sâire tüccâr sefînelerinden ge-
rek Karadeniz’de kâin Rusya iskelelerine azîmet eden ve gerek ol taraf-
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tan avdet eyleyen mahmûl veyahut tehî sefînelere Rusya bayrağıyla olan 
sefîneler haklarında mun‘akid olan şurût ile meftûh ve serbest olduğu ilan 
olunur. Vel-hâsıl Devlet-i Aliyye ve Rusya devletinin işbu Karadeniz'de 
ticâret ve geşt ü güzârın serbestiyyet-i kâmilesine dâir kendisine mûcib-i 
emniyet olacak hâlâtın temin olunmasına salâhiyetini itirâf edip kendi 
tarafından hiçbir vakitte ve bir dürlü bahane ile bir gûne mâni zuhûra 
gelmeyeceğini resmen ilan eyler ve ale’l-husûs va’d eyler ki bad-ezîn ge-
rek mahmûl ve gerek tehî olarak Rusya tüccâr sefîneleri veyahut Devlet-i 
Aliyye ile muhârib olmayan devletlerin Karadeniz’den Akdeniz’e veyahut 
Akdeniz’den Karadeniz’de kâin Rusya iskelelerine azîmet etmek üzere 
Karadeniz ve Akdeniz boğazlarından mürûr eden sefîneleri hiçbir vakitte 
tevkîf olunmaya ve maâzallâhi teâlâ işbu madde münderic şurûtun birine 
nakz olunarak Rusya elçisinin bu bâbda istid‘âsına kâmilen ve müsta‘cilen 
tarziye olunmadığı takdîrde o misillü nakz harekât-ı hasmâne etmeye ve 
Devlet-i Aliyye hakkında derhal mukâbele-i bi’l-misl muâmelesini eyle-
meye Rusya devletinin salâhiyetini Devlet-i Aliyye şimdiden itiraf eyler. 

Sekizinci madde: Mukaddemâ Akkirman muâhedesinin altıncı mad-
desinde tarafeyn tebea ve tüccârının 1806 sene-i Îseviyyesinde zuhûr eden 
muhârebeden beri ve ezmine-i muhtelifede vâki olan zarar ve ziyânından do-
layı matlûbâtlarının tanzîm ve edâsına dâir meşrût olan tanzîmât icrâ olun-
mayıp ve Rusya tüccârı muâhede-i mezkûrenin in‘ikâdından sonra [s.510] 
halîc-i Kostantînıyyenin geşt ü güzârına dâir teşebbüs olunan esbâb ve vesâil 
cihetiyle tekrar zarar ve ziyân-ı azîme dûçâr olmuş olduğundan şu vechile 
kavl u karar olundu ki Devlet-i Aliyye zarar ve ziyân-ı mezkûrun tazmîniçün 
Rusya devleti tarafına bad-ezîn tayin olunacak taksitler ile on sekiz mâh 
zarfında bir milyon beşyüz bin Macar altını i‘tâ eyleye. Şöyle ki mebâliğ-i 
mezkûrenin i‘tâsıyla devleteyn-i müteâhideteynin ahvâl-i mezkûreden dolayı 
her gûne matlûbât ve iddiâ-yı mütekâbilelerine hıtâm verile. 

Dokuzuncu madde: İşbu sulhnâme ile teyemmünen hitâm-pezîr olan 
muhârebenin ibtidâsı Rusya devletine mesârif-i cesîmeyi müeddî oldu-
ğundan Devlet-i Aliyye masârif-i mezkûrenin lâyıkı üzere tazmînini arz u 
teblîğ etmeyi bi’l-hakk lâzımeden addedip binâenaleyh dördüncü madde-
de meşrût olduğu üzere Anadolu arâzîsinden tazmîn-i mezkûra mahsûben 
Rusya devleti ahzine razı olduğu bir kıt‘a-i cüz’iyyenin terk ve ferâğından 
başka Devlet-i Aliyye mikdârı ittihâd-ı tarafeyn ile tanzîm olunacak bir 
meblağın edâsını dahi taahhüd eder. 



 20. Yüzyıla Kadar Osmanlı Edi̇rne’si858

Onuncu madde: Devlet-i Aliyye 1827 sene-i Îseviyyesi Temmuzu-
nun altıncı günü Londra’da Rusya ve İngiltere ve Fransa devletleri bey-
ninde akdolunan muâhedeye muvâfakat-i kâmilesini ilan edip 1829 sene-i 
Îseviyyesinin Martı yirmi ikisi tarihiyle müverrah düvel-i mezkûre beynin-
de bi’l-ittihâd muâhede-i mezkûrenin esâsı üzerine ve katiyyen icrâsına dâir 
tanzîmâtın tafsîlini hâvî senete dahi muvâfakat eder. Ve işbu sulhnâmenin 
tasdîknâmeleri mübâdelesini müteâkiben Rusya ve İngiltere ve Fransa dev-
letleri murahhaslarıyla bi’l-maiyye şurût ve tanzîmât-ı mezkûrenin icrâsını 
tesviye içün Devlet-i Aliyye tarafından murahhaslar tayin oluna. 

Onbirinci madde: İşbu sulhnâmenin imzâsı ve tasdîknâmeleri mübâ-
delesini müteâkiben hâvî oldu[ğu] şurûtun ve bâ-husûs gerek Rumeli ve 
gerek Anadolu’da devleteyn memâlikini fasl edecek hudûda dâir olan 
üçüncü ve dördüncü maddelerin Eflak ve Boğdan memleketlerine ve 
Sırplıya dâir olan beşinci ve altıncı maddelerin sürat ve kemâl-i dikkatle 
icrâsı içün iktizâ eden esbâba Devlet-i Aliyye tarafından teşebbüs oluna 
ve mevâdd-ı muhtelife-i mezkûre icrâ olunmuş addolunabilecekleri an-
dan işbu sulhnâmenin icrâsından addolunan sened-i mahsûs mûcebince 
vaz olunan esâsa tatbîkan memâlik-i mahrûsenin tahlîsine mübâşeret olu-
nacaktır. Ve Rusyalı tarafından istîlâ-dîde olan memâlik kâmilen tahliye 
olununcaya kadar memâlik-i mezkûrede el-hâletü hâzîhî Rusya devleti-
nin nüfûzuyla vaz olunmuş olan sûret-i nizâm ve idâre vikâye oluna. Ve 
Devlet-i Aliyye tarafından bu bâbda bir vechile müdâhale olunmaya. 

On ikinci madde: İşbu sulhnâmenin temessükleri imzâ ve mübâdele 
olunduktan sonra müteâkiben gerek berren ve gerek bahran tarafeyn askeri 
rüesâsına terk-i husûmet olunmak üzere evâmir ve tenbîhât ısdâr oluna. 
Ve sulhnâme-i mezkûr temessüklerinin imzâsından sonra vukûa gelebile-
cek harekât-ı hasmâne ke’en-lem-yekün addolunup sulhnâme-i merkûmun 
hâvî olduğu mevâdda da bir gûne tagayyürât îrâs etmeye ve kezâlik o ara-
lıkta devleteyn-i fahîmeteyn-i muâhideteynden birinin askeri tarafından 
zabtolunmuş olan mahaller bilâ-te’hîr istirdâd oluna. 

On üçüncü madde: Devleteyn-i fahîmeteyn-i muâhideteyn beynle-
rinde muhâdenet-i hâlisa muâmelâtını ibkâ ve iâde ederek tebealarından 
hangi sınıf ve tâifeden olur ise olsun el-hâletü hâzihî teyemmünen hitâm-
pezîr olan muhârebe esnâsında gerek a‘mâl-i harbiyyede bulunmuş ve ge-
rek etvâr ve hareketleriyle veyahut re’y ve efkârlarını beyân birle tarafeyn-i 
muâhideynin birine taalluklarını izhâr eylemiş olanları umûmen ve 
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kâmilen ve neysen mensiyyen afv olunalar. Binâberîn bunlardan hiç biri 
harekât-ı sâbıkasıından dolayı cânen [s.511] ve mâlen rencîde ve taaddî 
olunmaya. Bunlardan her birinin mukaddemâ mâlik oldukları emlâkleri 
ibkâ olunup şer-i şerîf ve kavânînin zîr-i himâyesinde emîn ve rahatla mu-
tasarrıf olalar. Veyahut evlâd-ı ıyâli ve eşyâ-yı menkûlesiyle istediği ma-
halle bilâ-mâni ve taarruz nakl etmek için on sekiz mâh zarfında emlâkini 
füruht edebile ve bundan başka taraf-ı Devlet-i Aliyye’ye istirdâd olunan 
veyahut Rusya devleti tarafına terk ve ferâğat kılınan memleketlerde kâin 
tarafeyn tebealarına gerek kable’s-sefer ve gerek muhârebeden beri iktisâb 
eyledikleri emlâklerine tensîb ederler ise bir râbıta verip nukûd ve eşyâ-yı 
menkûleleriyle devleteyn-i muâhideteynden birinin memâlikinden diğeri-
nin memâlikine nakl etmeleri için yine on sekiz mâh müddet tayin kılına. 

Ondördüncü madde: Her hangi millet ve nev’ ve tâifeden olur ise 
olsun devleteyn beyninde olan harb esirleri işbu sulhnâme tasdîknâmeleri 
mübâdelesi akîbinde bilâ bedel ve semen istirdâd olunup lâkin memâlik-i 
mahrûsede Hıristiyân tâifesinden hüsn-i rızâlarıyla İslâmı kabul edenlere 
ve kezâlik Rusya memâlikinde ehl-i İslâm’dan rızâlarıyla Hristiyan mezhe-
bine girenler müstesnâ olalar. İşbu sulhnâmenin imzâsından sonra Rusya 
tebeasından bir takrîb ile esre giriftâr olup Devlet-i Aliyye memâlikinde 
mevcut olanlar haklarında yine vech-i meşrûh üzere muâmele oluna. Rusya 
devleti dahi kendi tarafından Devlet-i Aliyye tebeası hakkında ol vechile 
muâmele etmekliği taahhüd eder. Ve üserânın taayyüşleri için devleteyn ta-
raflarından sarf olunan mebâliğin te’diyesi taleb olunmaya. Ve devleteyn-i 
mezkûreteynden her biri üserâ-yı mezkûrenin hudûda azîmetleri için la-
zım gelen her ne ise tarafeynden i‘tâ ve tarafeyn memurları vâsıtaları ile 
hudûdlarda mübâdele olunalar. 

Onbeşinci madde: Devlet-i Aliyye ile Rusya devleti beyninde tevâ-
rîh-i muhtelifede akdolunan ahidnâmeler vesâir uhûd ve nevâmîsi işbu 
sulhnâme ile tağyîr olunan mevâdd istisnâ olunarak tamamen kuvvet-i 
kâmilelerinde tasdîk olunur. Ve tarafeyn-i muâhideteyn onların bilâ-tağyîr 
ve kemâl-i dikkat ile vikâyesini taahhüd ederler. 

Onaltıncı madde: İşbu sulhnâme devleteyn-i fahîmeteyn-i muâhi-
deteyn taraflarından tasdîk olunup tasdîknâmeleri tarafeyn murahhasları 
beyninde altı hafta zarfında ve mümkün ise dahi evvelce mübâdele oluna. 

Hâtime: İşbu mevâdd-ı musâlaha beynimizde söyleşilerek bu vechile 
karâr-gîr olmuş olmaktan nâşî bi-mennihî teâlâ tasdîknâmelerinin celbiyle 
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yine beynimizde mübâdele olunmak üzere yedimizde olan ruhsat-nâmemiz 
mûcibince işbu temessük tahrîr ve imlâ ve mühr ü imzâlarımızla temhîr ve 
imzâ kılınarak bi’l-mübâdele devlet-i müşârun ileyhâ murahhasları dostla-
rımıza i‘tâ olundu. 

Tahrîren fi’l-yevmi’l-hâmis aşera min şehr-i Rebîulevvel sene hamse 
ve erbaîn ve mi’eteyn ve elf.

Numara: 39 Rusyalıya Edirne’de Verilen Îzâhnâme

Bâis-i vesîka-i safvet-enîka oldur ki,
Saltanat-ı seniyye-i ebed-kıyâm ile Rusya devleti beyninde bu defa 

teyemmünen inikâd-pezîr olan musâlaha devleteyn-i fahîmeteyn beyninde 
ile’l-ebed ber-karâr ve pâyidâr olmak ve âtîde vukûu muhtemel olabilecek 
münâzaâtın şimdiden def ve imhâsıyla bad-ezîn kîl u kâle mecâl kalma-
mak için tazmîn-i ticâret ve seferiye ve tahliye-i memâlik zımnında Rusya 
devleti murahhaslarıyla işbu sened-i münferid ile tensîk ve tanzîm olunan 
mevâddır ki ber-vech-i âtî zikrolunur. 

Evvelki madde: Sulhnâmenin beşinci maddesine mülhak olup Eflak 
ve Boğdan memleketlerine dâir olan sened-i münferidin [s.512] bir ben-
dinde Tuna’nın sâhil-i yesârîsinde kâin bilâd-ı İslâmiyye ve onlara ait arâzî 
bad-ezîn Eflak memleketine munzam olmak üzere memleket-i mezkûreye 
reddolunacağı ve sâhil-i mezkûrda mukaddemâ mevcut olan istihkâmât 
hiçbir vakitte tecdîd ve iâde olunmayacağı şart olunmuştur. 

İşbu şart mûcibince el-hâletü hâzihî asâkir-i İslâmiyye zabtında olan 
Yergöğü Kalesi tahliye ve Rusya askerine teslim olunmak gerektir. Ve kale-i 
mezkûrenin istihkâmâtı hedm olunacaktır. Ve zikr olunan tahliye husûsu 
sulhnâmenin imzası tarihinden onbeş gün zarfında icrâ olunacaktır. Ve 
Yergöğü’de olan asâkir-i İslâmiyye top ve mühimmât ve emvâl ve eşyalarıyla 
beraber Ruscuk’a çekilip vesâir İslâm ahali dahi kezâlik emvâl ve eşyalarıyla 
gidebilirler.

İkinci madde: Sulhnâmenin sekizinci maddesiyle şart olmuştur ki 
Devlet-i Aliyye Rusya tebea ve tüccârının 1806 sene-i Îseviyyesinden beri 
ezmine-i muhtelifede vâki olan zarar ve ziyânlarına tazmîn olmak üzere 
Rusya devleti tarafına zîrde tanzîm olunacak taksitleriyle on sekiz mâh 
zarfında bir milyon beşyüz bin Macar altını edâ eyleyecektir. İşbu şart 
mûcibince kavl ü karar olunur ki Devlet-i Aliyye sulhnâme tasdîknâmeleri 
mübâdelesinde yüz bin Macar altını ve tasdiknâme mübâdelesinden altı 
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mâh mürûrunda dörtyüz bin Macar altınını ve badehü yine altı mâh 
mürûrunda beşyüz bin Macar altınını ve diğer altı mâh mürûrunda küsûr 
kalan beşyüzbin Macar altınını edâ birle bu sûretle zikr olunan bir milyon 
beşyüz bin Macar altını on sekiz mâh müddette kâmilen edâ olunur.

Üçüncü madde: Sulhnâmenin dokuzuncu maddesinde masârif-i se-
feriyyenin tazmîni zımnında Devlet-i Aliyye tarafından Rusya devletine 
mikdarı ittihâd-ı tarafeyn ile tanzîm olunacak meblağın te’diyesi taahhüd 
olunur diye muharrer olduğuna binâen işbu şart mûcibince kavl ü karar 
olundu ki zikr olunan tazmînin mikdarı on milyon Macar altınına bâliğ 
olarak Devlet-i Aliyye bu husûsu haşmetlü Rusya imparatoru cenâblarının 
insaf ve hakkâniyyetine havâle birle meblağ-ı mezkûru imparator-ı müşârun 
ileyh cenâbları tarafından tayin olunacak sûret üzere edâ eylemeyi taahhüd 
eder ve bundan başka işbu tazmînin i‘tâsı bârını mümkün mertebe tahfîf ve 
taraf-ı Devlet-i Aliyye’ye lazım gelen teshîlâtı i‘tâ için kavl olundu ki Rusya 
devleti meşrût olan tazmîne mahsûben tazmîn-i mezkûrdan teznîl olun-
mak üzere bi’l-ittifâk kabule şâyân addolunacak eşya ile aynen tazmînâtı 
kabul etmeye rızâ-dâde olur. 

Dördüncü madde: Sulhnâmenin on birinci maddesinde şart olun-
muştur ki sulhnâmenin eczâsından addolunan sened-i mahsûs mûcibince 
vaz olunan esasa tatbîkan memâlik-i mahrûseyi tahliyeye mübâderet ede-
cektir. Şart-ı mezkûr mûcibince kavl u karar olundu ki Rusya tebea ve 
tüccârının zarar ve ziyânları için işbu senedin ikinci maddesinde muhar-
rer olduğu üzere meşrût olan tazmîne mahsûben yüz bin Macar altını edâ 
ve Sırplıya dâir olan altıncı maddeyi kâmilen icrâ ve işbu senedin evvelki 
maddesinde mezkûr olduğu üzere Yergöğü Kalesi tahliye ve Rusya askeri-
ne teslim olundukta ol vakit ve sulhnâme tasdîknâmeleri mübâdelesinden 
bir mâh mürûrunda Rusya askeri ve Kırkkilise ve Lüleburgaz ve Midye 
ve İneada’yı vesâir mahalleri tahliye birle işbu mahaller cümleten taraf-ı 
Devlet-i Aliyye'den li-ecli’t-tesellüm tayin kılınan memurlara müteâkıben 
teslim kılınacaktır. Ve Rusya tebea ve tüccârının zarar ve ziyanlarından 
dolayı tazmînin dörtyüz bin Macar altını bi-tıbkihî edâ yani tasdîknâmeler 
mübâdelesinden altı mâh mürûrunda i‘tâ olundukta Rusya askeri bir mâh 
zarfında Balkandan bahre [s.513] ve Burgaz körfezine varınca cemî-i 
arâzîyi tahliye edip şöyle ki bil-cümle şehirler ve kasabât ve kurâ taraf-ı 
Devlet-i Aliyyeden li-ecli’t-tesellüm tayin kılınan memurlara teslim oluna.
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Ve Rusya askeri Balkanın öte yüzüne geçip Dobruca memleketle-
rine çekilecektir. Ve ber-vech-i meşrûh Rusya tebea ve tüccârının zarar 
ve ziyânlarından dolayı tazmînin beşyüzbin Macar altını diğer altı mâh 
mürûrunda edâ olundukta ol vakit askeri bil-cümle Dobruca memleketleri-
ni Tuna’dan Karadeniz’e kadar müştemil olduğu şehirler ve kasabât ve kurâ 
ile beraber kâmilen ve kâffeten tahliye ve memurîn-i Devlet-i Aliyyeye tes-
lim edip geri kalan diğer beşyüz bin Macar altını diğer altı mâh mürûrunda 
yani tasdîknâmelerin mübâdelesinden on sekiz mâh mürûrunda tekmîl 
oluna. Ve bâlâda mezkûr tahliye maddesinde Silistre şehri ve Eflak ve 
Boğdan memleketleri müstesnâ olarak işbu senedin üçüncü maddesin-
de meşrût olduğu üzre taraf-ı Devlet-i Aliyye'den Rusya devleti tarafına 
muhârebe masârifi tazmîni için edâsı taahhüd olunan mebâliğ-i mezkûre 
kâmilen te’diye olununcaya değin Rusya devleti tarafında rehin duracaktır. 
Şöyle ki tazmîn-i mezkûr taraf-ı Devlet-i Aliyye'den kâmilen edâ olunduğu 
akîbinde Rusya askeri Eflak ve Boğdan memleketlerini ve Silistre şehrini 
iki mâh zarfında tahliye ve tekmîlen memurîn-i Devleti Aliyye'ye teslim 
edecektir. Kaldı ki sulhnâmenin dördüncü maddesi mûcibince Anadolu 
tarafından Devlet-i Aliyyeye reddolunacak arazinin Rusya askeri tara-
fından tahliyesi husûsunda kavl ü karar olunur. İşbu tahliyeye sulhnâme 
tasdîknâmeleri mübâdelesinden üç mâh mürûrunda ceneral Anşf kont 
Paskeviç [ ] de divan ile ol tarafta olan Devlet-i Aliyye 
muhâfızları beyninde akdolunacak sened-i mahsûs üzre mübâşeret olunup 
şöyle ki tasdîknâme mübâdelesinden sekiz mâh mürûrunda taraf-ı Devlet-i 
Aliyyeye reddolunan memleketlerin tahliyesi tekmîl oluna. 

Hâtime: Devlet-i Aliyye-i ebediyyü’d-devam cânib-i seniyyü’l-
cevânibinden bâ-ruhsat-nâme-i hümâyûn murahhas ve memur olduğumuz 
in‘ıkâd-ı musâlaha müteferriâtından olmak üzere mecâlis-i mükâlemâtta 
tanzîm kılınan dört maddeyi şâmil işbu sened-i münferid sulhnâmenin 
eczâsından addolunarak tahrîr ve imlâ ve mühr ü imzâlarımızla temhîr 
ve mümzâ kılınarak tasdîknâmeleri sulhnâmein tasdîknâmeleriyle beraber 
mübâdele olunmak üzere Rusya devleti murahhasları dostlarımız yedlerine 
mübâdeleten i‘tâ kılındı.

Tahrîran fi’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i Rebîulevvel sene hamse ve 
erbaîn ve mi’eteyn ve elf.

Numara: 40 Memleketeyne Dâir Verilen Sened-i Münferid

Bâis-i vesîka-i safvet-enîka oldur ki,
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Devlet-i aliyye-i ebediyyü’d-devam ve saltanat-ı seniyye-i sermediyyü’l-
kıyâm ile Rusya devleti beyninde bundan akdem münakid olan Akkir-
man muâhedesinin sened-i münferidinde Eflak ve Boğdan voyvoda-
larının sûret-i intihâbına dâir meşrût olan her bir husûsu tasdîk ederek 
memleketeyn-i mezkûreteynin idâre-i dâhiliyelerini ziyâde devamını ve 
menâfi-i sahîhalarını ziyâde muvâfık esas üzere vaz etmek ihtiyâcını itirâf 
etmişler. Binâen-alâ zâlik şu vechile kavl ü karar ve katiyyen tanzîm olunur 
ki mersûm voyvodaların zamân-ı hükûmetleri mukaddemki gibi yedi sene-
ye munhasır olmayıp bad-ezîn kayd-ı hayat ile ola. Lâkin zikrolunan sened-i 
münferidde musarrah olduğu üzere bi’l-ihtiyâr voyvodalıktan istifâ veyahut 
kabahatleri zuhûruyla azilleri keyfiyyâtı müstesnâ ola. Ve voyvodalar mem-
leketlerinin bi’l-cümle mesâlih-i dâhiliyelerini dîvânlarına mürâcaatla ser-
bestiyyet üzere tanzîm edip lâkin memleketeyn-i mezkûreteynin muâhedât 
veyahut hutût-ı şerîfe ile [s.514] müeyyed istihkâklarına halel getirmeyeler 
ve işbu hukûka muğâyir bir gûne emir ısdârıyla idâre-i dâhiliyeleri teşvîş 
olunmaya. Ve Devlet-i Aliyye Eflak ve Boğdan memleketlerine i‘tâ olunan 
imtiyâzâtın hem-civâr olan muhâfızîn taraflarından hiçbir vechile nakz 
olunmaması ve memleketeyn-i mezkûreteynin umûr ve husûslarına zik-
rolunan muhâfızîn taraflarından bir vechile müdâhale tecvîz kılınmaması 
ve Tuna'nın sağ cânibi sekenesi taraflarından Eflak veyahut Boğdan topra-
ğına tasaddî ettirilmemesi bi’l-ihtimâm dikkat ve basîret etmekliği vad ve 
taahhüd eder. Ve Tuna'nın sâhil-i yesârîsi kurbunda kâ’in bi’l-cümle adalar 
Eflak ve Boğdan toprağının eczâ-yı mütemmimesi addoluna. Ve nehr-i 
mezkûrun vasatı memâlik-i mahrûsaya duhûl ettiği mahalden Prut nehri-
nin munsab olduğu mahalle kadar memlekteyn-i mezkûreteyn beyninde 
hudûd ola. Ve Devlet-i Aliyye Eflak ve Boğdan arâzîsini taaddî ve taarruz-
dan ziyâde temin için Tuna'nın sâhil-i yesârîsinde bir gûne müstahkem 
mahal alıkomamak ve ehl-i İslâmdan olan tebeasının sâhil-i mezkûrda bir 
gûne mesken ve imârını tecvîz eylememek üzere taahhüd eder. Binâberîn 
katiyyen kavl ü karar olundu ki sâhil-i mezkûrun cemîsinde Eflak ve Ka-
rabova memleketlerinde ve kezâlik Boğdan memleketinde ehl-i İslâmdan 
birisi hiçbir vakitte temekkün etmeyip yalnız Dersaâdet lâzımesiçün ken-
diliğinden hubûbât veyahut sâir eşyânın iştirâsı zımnında yedlerinde emr-i 
âlî olarak gelen tüccârın memleketeyn-i mezkûreteyne duhûlü câiz ola. Ve 
Tuna nehrinin sâhil-i yesârîsinde kâin bilâd-ı İslâmiyye ve onlara ait arâzî 
bad-ezîn Eflak memleketine munzam olmak üzere memleket-i mezkûreye 
reddoluna. Ve sâhil-i mezkûrda mukaddemâ mevcut olan istihkâmât hiç-
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bir vakitte tecdîd ve ibkâ olunmaya ve ehl-i İslâm tâifesi âhâd-ı nâsdan 
mağsûb olmayarak gerek bilâd-ı mezkûrede ve gerek Tuna'nın sâhil-i 
yesârîsinde kâin sâir mahallerde olan emlâk ve arâzîlerini on sekiz mâh 
zarfında yerlilere füruht eyleyeler. Ve memleketeyn-i mezkûreteyn idâre-i 
dâhiliye-i müstakıllenin kâffe-i imtiyâzâtına nâil olduğundan Tuna boyun-
da ve memleketeynde iktizâ eden sâir mahallere karantinalar ve memle-
keti hastalıktan muhâfaza için kordon tabir olunur karakolları istedikleri 
gibi vaz ve tayin edebileler. Ve memlekete vürûd eden gerek ehl-i İslâm 
ve gerek Hristiyan tâifesi memleketin hastalıktan muhâfazası zımnında 
vaz olunan nizâmın kemâliyle icrâsından ictinâb etmeyeler ve zikrolunan 
karantinalarda hizmet ve hudûdun emniyetine dikkat etmek ve şehir-
lerde ve karyelerde hüsn-i nizâmın muhâfazası ve kavânîn ve nizâmâtın 
icrâsı için memleketyn-i mezkûreteynden her biri hıdemât-ı muhtelife-i 
mezkûre zımnında elzem olan miktar müsellah neferât istihdâm edebi-
le ve neferât-ı mezkûrenin miktar ve maaşları voyvodalar taraflarından 
dîvânlarıyla bi’l-ittifâk emsâl-i kadîmesi esası üzre tanzîm oluna ve Devlet-i 
Aliyye memleketeyn-i mezkûreteynin nâil olabileceği her türlü refâh-ı 
hâlin istihsâlini hâlisâne arzu eylediğinden ve Dersaâdet lâzımesi için ve 
Tuna kaleleri zahîre tedâriki ve Tersâne-i Âmire lâzımesi için iktizâ eden 
tertîbât-ı muhtelifenin talebinde zuhûra gelen tecâvüz ve taarruzâta vâkıf 
olduğundan bu bâbda olan salâhiyyetini memleketeyn-i mezkûreteyne 
tamâmen kâmilen terk eder. Binâberîn Eflak ve Boğdan memleketleri 
mukaddemâ veregeldikleri hubûbât vesâire zehâir ve ağnâm ve kereste-
nin i‘tâsından ile’l-ebed vâreste olacaklardır. Ve kezâlik memleketeyn-i 
mezkûreteynden hiçbir halde kılâ‘da istihdâm için amele ve her ne gûne 
olur ise olsun sâir ankariyye taleb olunmaya. Lâkin Devlet-i Aliyyenin ol 
vechile hukûkunu külliyen terkinden dolayı hazîne-i âmireye terettüb ede-
bilecek zarar ve ziyâna mükâfât için memleketeyn-i mezkûreteynin 1802 
sene-i Îseviyyesi tarihinde sudûr eden hutût-ı şerîfe mûcibince [s.515] 
taraf-ı Devlet-i Aliyyeye cizye ve îdiyye ve rikâbiyye nâmıyla edâ eyledik-
leri vergi-i senevîden başka olmak üzere Eflak ve Boğdan memleketlerini 
tazmîn olarak her biri beher sene taraf-ı Devlet-i Aliyyeye bir miktar meb-
lağ edâ eyleyip meblağ-ı mezkûrun miktarı badehü ittifâk-ı tarafeyn ile 
tanzîm oluna. Ve bundan başka voyvodaların vefât ve istifa veyahut kânûn 
üzre azilleri cihetleriyle yeni voyvoda nasb olundukda ol vechile voyvoda-
sı teceddüd eden memleket vergî-i senevîsine muâdil miktar meblağ edâ 
ede ve mebâliğ-i mezkûreden başka hiçbir vakitte ve bir gûne bahane ile 
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ne memleketeynden ve voyvodalardan âhar vergi ve teklîf ve hediye taleb 
olunmaya. Ve ber-vech-i bâlâ tertîbâtın ilgâsı mülâbesesiyle memleketeyn 
ahâlîleri Akkirman muâhedesinin sened-i münferidinde meşrût olduğu 
üzre hıref ve sanâyileriyle arâzîlerinin cemî-i mahsûlâtından dolayı icrâ-
yı ticarete serbestiyyet-i kâmile ile nâil olup her türlü inhisârdan sâlim 
olalar. Meğer ki voyvodalar dîvânlarıyla bi’l-ittifâk memleketin zahîresi 
tedârikini temin için elzem olan inhisârlara teşebbüsü münâsib göreler. 
Ve ahâlî-i mersûme Tuna nehri üzerinde kendi kayıklarıyla ve yedlerinde 
memleketleri taraflarından pasaportları olarak serbestiyyet üzere geşt ü 
güzâr ve ticâret için sâir memâlik-i mahrûseden bilâd ve limanlara gidebilip 
cizyedârlar tarafından rencîde olunmayıp vesâir taaddîden dahi masûn ola-
lar. Ve dahi Devlet-i Aliyye Eflak ve Boğdan memleketlerinin dûçâr olduğu 
mesâ’ibi mutâlaa birle mürüvvet ve şefkat-i mahsûsa iktizâsınca memle-
keteyn ahâlîsini memleketeynin Rusya askeri tarafından kâmilen tahliye 
olunduğu günden itibâren hazîne-i âmireye edâ olunan senevî vergilerden 
iki sene muâf eylemeye râzı olur. Ve’l-hâsıl Devlet-i Aliyye memleketeyn-i 
mezkûreteynin refâh-ı hâl ve müstakbelesini her vechile temin etmek 
arzusuyla alenen taahhüd ederki memleketeynin Rusya askerleri tarafla-
rından istîlâları müddetinde memleketin en muteber ahâlîsinden ibaret 
meclislerde beyân olunan arzu ve merâmları mûcibince irâde-i dâhiliyesine 
esas olacak olan nizâmâtı tasdîk eyleye. Ancak nizâmât-ı mezkûre Devlet-i 
Aliyyenin hakk-ı hükûmetine bir vechile halel îrâs etmeyeceği derkârdır. 

Hâtime: Devlet-i Aliyye-i ebediyyü’d-devam cânibinden bâ-ruhsat-
nâme-i hümâyûn murahhas ve memur olduğumuz inikâd-ı musâlaha 
müteferriâtından olmak üzere mecâlis-i mükâlemâtta tanzîm olunan işbu 
sened-i münferid sulhnâmenin eczâsından addolunarak tahrîr ü imlâ ve 
mühr ü imzâlarımızla temhîr ve mümzâ kılınarak tasdîknâmesiyle beraber 
mübâdele olunmak üzere Rusya devleti murahhasları dostlarımız yedlerine 
mübâdeleten i‘tâ kılındı.

Tahrîran fi’l-yevmi’l-hâmis aşera min şehr-i Rebîulevvel sene hamse 
ve erbaîn ve mieteyn ve elf.

Numara: 41 Hâriciye Nâzırı Reşîd Paşa Tarafından Huzûr-ı 
Şâhânede Edirne Hükûmet Konağı Havlusunda Milel-i Muhtelife 
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Mütehayyizânına Hitâben İrâd Olunan Nutuk Sûreti 6 Mayıs 1846 
(Sene-i Mîlâdiyye)

Velînimet-i bî-minnetimiz şevketlü pâdişâhımız efendimiz hazretleri 
âdil ve sâlih bir âmir-i mutlakdır. 

Zât-ı şevket-meâb efendimiz müşfik bir peder gibi evlâdlarının hâl-i 
müstakbelini düşünerek bilâ-istisnâ ve kavânîn-i mevzûaya muvâfık sûrette 
umûm tebeasının muhâfaza-i hukûku zımnında mütesâviyen himâye olun-
duklarını arzu eder. 

Eltâf ve inâyât-ı bî-gâye ve fetânet-i fevka’l-âde ve ziyâdesiyle mücehhez 
olarak azametlü pâdişâhımız memâlik-i şâhânesinin ihlâs ve temin-i hâl-i 
saâdeti için efkâr-ı hayriyye-i mülûkânesine müdâvemetle sa‘y u gayret eder.

Müstağnî-i arz u beyân olduğu üzere işbu seyâhat-i seniyyeleri ahâ-
lînin ihtiyâcât-ı maddiyyesini bi’l-müşâhede refâh-ı hâllerinin istikmâli 
maksad-ı celîliyle husûl-pezîr olmuşdur. Bu türlü seyâhat-i seniyyeleri se-
bebinden inâyet-i ilâhiye ile herkese en müsta‘id ve en mutmain vesâit-ı 
müteyemmineyi ihsân buyurdukları cümle indinde malum u bî-şüphe 
olduğu gibi [s.516] fîmâ-bad nâil olacağınız inâyâtın derece-i vüsat ve 
kadrini ta‘mîk etmek sizce dahi kolaydır. Şöyle ki;

Evvelen gümrük resminin Edirne vilâyeti ahâlîsini tazyîk ettiğini 
malumât aldıkları anda bu günden itibâren mezkûr resmin muâfiyeti 

Sâniyen, Meriç nehrinin seyr-i sefâine sâlih olması için lüzûmu gö-
rülen mahallerinin inşâ ve tamiriyle İnöz limanının tathîrini irâde ede-
rek sarfı lâzım gelen mebâliğin hazîne-i hâssa-i şâhâneden i‘tâsını fermân 
buyurmuşlardır. Ve işbu emr-i hayrın istikmâlini vâlî-i vilâyet Tâhir Paşa 
hazretleri deruhde ettiği gibi mahallî meclisi dahi ileride zuhûr edecek 
umûr-ı mühimmeye muâvenetle meşgul bulunacaktır. 

Atâyâ-yı şâhâneden mütevellid hasâil-i fâika yalnız bu şehir ahâlîsine 
münhasır kalmayıp münâsebât-ı ticâriyyesi olanların kâffesi dahi bu 
nimet-i celîleye iştirâk edeceklerinden ikinci defaki seyâhatleri yalnız 
vilâyet ahâlîsine değil umûm memâlik-i şâhâne ahâlîsine terakkî-i ticâret 
nokta-i ehemminden bâis-i izz u şeref olacaktır. 

Böyle âlî-cenâbâne âsâra muvaffakiyet zamanımızda ender olduğun-
dan her sınıf tebea bunları bilerek sevgili pâdişâhımıza teslîmiyyet-i tâmme 
gösterelim. Mülûkânın en âdil ve sâlihine nâiliyetimizden dolayı cenâb-ı 
hakka teşekkürler edelim. Böyle nimet-i uzmâ ile mütena‘im olduğumuz-
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dan dolayı dâimâ minnetdâr görünelim. İlk defa nûru gördüğümüz mahal-
lin temin-i âsâyişi zımnında kalblerimizi aşk-ı pâdişâhî ile tenvîr edelim. 

Veliyyü’n-nimetimiz pâdişâhımız efendimiz hazretleri umûm tebea-i 
müslimenin kemâl-i sükûnet ve refâhını arzu ettiği gibi yine tebea-i 
sâdıkasından ma‘dûd olan Hristiyanların da İsrâilîlerin de sıyânetiyle 
istirâhatte devamlarını arzu eder. Dîn ve mezheb farkı her şahsın âdî bir 
teemmül-i vicdânîsiyle sâbit olur. Bu fark hukûk-ı tebeaya hiçbir vakit ma-
zarrat îrâs edemez. Kâffemiz aynı devletin tebeası aynı şehir ve vatanın 
evlâdıyız. Maamâfîh yekdiğerimize nazar-ı hafîf ile bakmak nâbecâdır. 

Pâdişâhımızın sevk ettiği yolda hem-râh olalım. Şâyân-ı ta‘zîm olan 
nümûnesini taklit edelim. 

Zât-ı adâlet-simât efendimiz hazretleri ihsân ve in‘âmını umûm te-
beasına bilâ-tefrîk icrâ ettiğini gördüğümüz halde ittihâd ve ittifâkla ya-
şamak ve vatanımızın saâdet-i hâline hâdim olacak vesâite tevessül etmek 
cümlemize ferîza-i zimmet değil midir. 

İrâde ve arzû-yı şâhâneleri bunlar olduğundan hemen fermân-ı âlî-
sine imtisâlimizi eltâf-ı sübhâniyyeden ricâ ve niyâz edelim. Âmîn. Rum-
ca matbû bir varakadan mütercemdir. 

Numara : 42  Seyâhatten Avdet-i Hümâyûnu Müteâkib Meclis-i 
Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliyede Huzûr-ı Pâdişâhîde Kırâat Olunan 
Hatt-ı Hümâyûnun Sûret-i Münîfesidir ki Zîver Efendi’nin Matbû 
Seyâhatnâmesinin 26. Sahîfesinden Menkûldür. Fî 27 Cümâdi’lâhire 
1262

Benim vezîr-i meâlî-semîrim Dersaâdet'ten hareket-i hümâyûnu-
muzdan evvelce ilan eylediğim vechile mücerred tahkîk-i ahvâl-i memâlik 
niyet-i hayriyyesiyle müteşebbis olduğum seyâhat-i seniyyemizin arzû-yı 
şâhânemize muvâfık yani Devlet-i Aliyyemiz ve ahâlî ve tebeamız hakla-
rında bi-lutfihî teâlâ hayır ve fevâidi müntic olacak sûretle rehîn-i hüsn-i 
hıtâm olmasından dolayı cenâb-ı hakka teşekkür etmekdeyim ve seyâhat-i 
seniyyemiz müddetinde şeyhu’l-islâm efendi dâîmizin cümle indinde müs-
bet olan meslek-i müteşerriâne ve şîme-i mütevverriânesi iktızâsınca her 
şeyin esâsı olan muhâfaza-i hukûk-ı şeriyye husûsunda vâki olan mesâî-i 
fâika [s.517] ve tedâbîr-i lâyıkası vesâir ulemâ-yı kirâmın dahi hüsn-i sülûk 
ve hareketleri hak bu ki ziyâdesiyle mahzûziyetimi mûcib olduğu misillü 
senin vesâir vükelâmızın umûr-ı memurenizde Dersaâdetimiz sekenesinin 
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hıfz-ı âsâyişleri maddesinden zuhûra gelen sa‘y u gayretiniz ve serasker pa-
şanın dahi evlad gibi sevdiğim asâkir-i hâssa ve nizâmiyye-i şâhânemizin 
hüsn-i idâre ve istihsâl-i rahatları husûsunda meşhûd olan dikkat ve ikdâmı 
rehîn-i tahsîn olduğunu dahi kemâl-i mahzûziyyetle beyân ederim. Bu kere 
Dersaâdetimizden ta Varna’ya kadar her gittiğim mahallerde hükkâm-ı 
şerîat-i garrâ vesâir memurîn ve rü’esâ huzûr-ı hümâyûnumuza celb ile 
ahkâm-ı münîfe-i şeriyye üzere hukûk-ı nâsın muhâfazası ve her sınıf ahâlî 
ve tebeamızın her cihetle adâlete mazhariyetleri matlûb-ı şâhânem olduğu-
na dâir icrâ-yı tenbîhât etmiş olduğumdan ve taraf-ı şâhânemizden bundan 
böyle dahi hafî ve celî taharrî-i ahvâle dikkat olunacağından umarım ki bu 
bâbda vükelâmız taraflarından dahi kemâ-yenbağî ikdâm olunur. Ve ibtidâ 
Edirne şehrine vusûl-i şâhânemizde Meriç nehrinin tesviyesi ve İnöz lima-
nının tathîri bayağı bütün Rumeli ahâlîsine hayırlı olacağını tahkîk eyle-
diğimden darbhâne-i âmiremizden mebâliğ-i vâfiye tahsîsiyle tanzîmine 
teşebbüs olunmasını irâde eyledim. Ve yine şehr-i mezkûr gümrüğünün 
ıbâdullâha bâr-ı girân olduğunu bizzat anladığımdan onun derhal refiyle 
Ziştovi ve Ruscuk ahâlîsinin yine bu gümrük maddesine dâir istirâhatleri 
vukû bulduğundan onlara dahi müsâade ettim. Çünkü Bursa ve Kon-
ya ve Tokat gümrükleri evvelden parça şeyler iken usûl-i muhdesesi oralar 
ahâlîsine mazarratlı olduğu umûr-ı muhakkakadan olup bunların sâir ma-
haller gümrüklerine kıyâs kabul etmeyeceği dahi bedîhiyyâttan olmakla 
mahâll-i selâse-i mezkûre gümrüklerinin dahi hemen ilgâsına mübâderet 
olunsun. Bir de taşralarda erzâk ve es‘âr ve hayvanâttan alınmakta olan 
rüsûmât-ı ihtisâbiyyeden ıbâdullâhın taayyüş ve ticâretlerine envâ-ı zarar ve 
halel gelmekte olduğu öteden beri tahakkuk etmiş mevâddan olarak hattâ 
bu taraftan hareket-i hümâyûnumuzdan evvelce buna dâir vükelâmıza dahi 
bazı tenbîhâtımız vukû bulmuş ve bu defa seyâhat-i seniyyemiz esnâsında 
tahkîkât-ı şâhânemiz bütün bütün malumât-ı sâbıkayı te’yîd eylemiş oldu-
ğundan bunun dahi sene-i âtiye Martı ibtidâsında ihâlâtı icrâ olunmaya-
rak külliyen ref ve lağv olunacağı şimdiden ilân kılınsın. Bu kere gezdiğim 
mahallerin ziraat ve ticâretinde haylice terakkiyyât ve ahâlîsinde hoşnûdî 
ve refâh âsârı müşâhede eylediğimden pek memnun oldum. Fakat bu hâl-i 
saâdetin ikmâline ve mamuriyyet-i matlûbenin istikmâline muktazî daha 
bazı yapılacak şeyler olarak sizlere sırasıyla ifâde edeceğimden ve memâlik-i 
şâhânemizin mamuriyyeti ve bi’l-cümle ahâlî ve tebeanın kemâl-i râhatı en 
ziyâde arzu ettiğim madde olduğunu bi’l-etrâf bildiğinizi bildiğimden sâir 
mesâlihde meşhûdum olan gayretinizi bu husûslarda dahi ibrâz edeceğini-
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zi me’mûl ederim. Ve taşralarda olan zabtiye neferâtı pek de taht-ı zâbıta ve 
mertebe-i kifâyede olmadığından her memleketin emniyet-i kâfiyesi istihsâl 
için bunun bir tedbîr-i serî‘ine bakmanız matlûb-ı hümâyûnumdur. Ve Si-
listre eyâletinde kâin kazâlar ve karyelerde bulunan öküz ve ineklere bu sene 
bir hastalık müstevlî olarak ekserîsi telef olduğundan oraların ahâlîsi iâneye 
muhtaç olmakla onların ikdârı zımnında lazım gelen tedâbîre hemen teşeb-
büs etmeniz îcâb-ı hâldendir. Ve memâlik-i mahrûsemiz ahâlîsinden izâle-i 
cehl olunmak için terbiyet-i âmme maddesinin sürat-i husûlü nasıl emel-i 
mahsûsum olduğu malumunuz olan keyfiyyâttan olup buna dâir muahharan 
verilen karar dahi tahsîn-kerde-i şâhânemiz olmakla bu madde-i mühimme-
yi serî‘an ilerletmek için iktizâ eden meclis-i dâimînin dahi hemen şimdiden 
teşkîline bakılsın. [s.518 ]Cenâb-ı Hak niyyât-ı adliyemize muvâfık hareket 
edenleri her halde tevfîkât-ı samedâniyyesine makrûn buyursun. Âmîn. Bi-
hürmeti seyyidi’l-mürselîn.

Numara: 43 Rusya’ya İlân-ı Harb Hatt-ı Hümâyûnu

Benim vezîr-i meâlî-simîrim;
Devlet-i aliyyemiz ile Rusya devleti beyninde tekevvün eden 

münâzaâtın harbi netice vereceği ihtimâli kuvvet bulduğu günden beri ve 
kâffe-i teheyyü’ât ve teşebbüsâtta gerek asâkir-i şâhânemiz ve gerek bi’l-
cümle memurîn ve mecmû-ı tebeamız taraflarından meşhûd olan şevk ve 
gayret ve meâsir-i hamiyyet ve sadâkati ziyâdesiyle tahsîn eyledim. Şim-
di ise muhârebenin tahakkuku cihetiyle bundan böyle bu yolda herkesin 
vazîfe-i zimmetlerini îfâya daha ziyâde sa‘y ü ikdâm edeceklerinde dahi 
iştibâhım yoktur. Bu harbin sebeb-i aslîsi Devlet-i Aliyyemizin hukûk-ı 
mukaddesesini ve istiklâl-i âlîsini muhâfaza kazıyye-i hayriyyesi oldu-
ğundan hazret-i hallâk-ı cihânın tevfîkât-ı samedâniyyesine müstenid ve 
rûhâniyyet-i celîle-i risâlet-penâhîden müstemidd olduğum halde böyle 
bir farîzanın icrâsında bizzat bulunmak maksûduyla bi-mennihî teâlâ 
evvel bahar hulûlünde azîmete azm ve niyet eylediğime binâen mevkib-i 
hümâyûnumuz için iktizâ eden tertîbât ve tedârikâta şimdiden teşebbüs 
olunması ve mevkib-i hümâyûnumuzun ibtidâki merkezi Edirne şehri ola-
cağından maiyyetimizde bulunacak asâkire muktazî olan şeylerin orada 
ihzâr kılınması îcâb-ı halden olmakla ona göre cümle vükelâmız ile bi’l-
ittifâk tedâbîr-i lâzımenin icrâsına mübâderet eyleyesin. Rabbimiz teâlâ 
ve tekaddes hazretleri Resûl-i Ekremi efendimiz hürmetine Devlet-i Aliy-
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yemizi her halde mansûr ve muzaffer buyurup bu uğurda gayret edenleri 
dahi iki cihânda kâmrân eyleye. Âmin. 

Numara: 44 Tahrîr-i Emlâk Usûl-i Mehâsin-şümûlüne Dâ’ir  
Fermân-ı Âlî Sûreti

Düstûr-i mükerrem müşîr-i müfahham nizâmü’l-âlem müdebbir-i 
umûru’l-cumhûri bi’l-fikri’s-sâkıb mütemmim-i mehâmmi’l-enâm bi’r-
re’yi’s-sâ’ib mümehhid-i bünyâni’d-devlet-i ve’l-ikbâl müşeyyid-i erkâni’s-
saâdeti ve’l-iclâl el-mahfûf bi-sunûfi avâtıf-i’l-meliki’l-a‘lâ Edirne vilâyeti 
vâlîsi olup birinci rütbe mecîdî nişân-ı zîşânını hâiz ve hâmil olan vezîrim 
Hurşid Paşa edâmallâhü teâlâ iclâlehû tevkî-i refî-i hümâyûnum vâsıl 
olıcak malum ola ki memâlik-i mahrûse-i şâhânemin doğrudan doğru-
ya müretteb olan mal vergisini gerek nisbet-i esâsiyye ve gerek kâide-i 
tahsîliyece tebea-i Devlet-i Aliyye’min servet ve iktidârı derecâtına ve usûl-i 
mültezeme-i adliyeme tevfîk eylemek için mukaddemâ müceddeden vaz 
u tesis olunan nizâm-ı mahsûs üzerine Anadolu [ve] Rumeli tarafların-
da ve Arabistan ve havâlîsinde bazı eyâlât ve elviyenin tahrîr-i emlâkine 
teşebbüs ve mübâderet olunmuş olduğu ve mahâll-i malume ahâlîsinin 
tekâlîf-i mürettebelerinin eski usûlde inkısâmından gördükleri müşkilâtı 
bad-ezîn emlâk ve akar ve istıtâat ve iktidârları mukâbilinde îfâ eyleyecek-
leri verginin kâide-i âdilesiyle ref ve tadil ederek bu bâbda arz-ı şükrâniyyet 
olunmakta bulunduğuna binâen işbu tahrîr-i emlâk maddesinin Edirne 
ve Erzurum vilâyetleriyle Selanik ve Trabzon ve Bozok ve Sivas eyâletleri 
ve Tırhala sancağında dahi tamîmen icrâsı zımnında iktizâ eden memur-
ların tayiniyle mahâll-i malumenin emlâk ve arâzîsinin tahrîrine bed’ ve 
mübâşeret olunmasını eâzım-ı ricâl-i Devlet-i Aliyyemden ve meclis-i vâlâ-
yı ahkâm-ı adliyem azâ-yı kirâmından olup ikinci rütbe Osmânî ve Mecîdî 
nişân-ı zîşânlarını hâiz ve hâmil olan iftihâru’l-eâlî ve’l-eâzım mümtâzü’l-
ekâbir ve’l-efâhim Subhi Bey dâme ulüvvühû tarafından ifâde kılınmış 
ve ol vechile icrâsı meclis-i vâlâ-yı mezkûrda dahi bi’t-tensîb bâ-mazbata 
beyân olunmuş olduğundan mûcibince îfâ-yı muktezâsına irâde-i seniyye-i 
mülûkânem taallukuyla emr-i hümâyûn-ı şâhânem sünûh ve sudûr eylemiş 
ve lâzım gelen memurlar dahi [s.519] intihâb ve tayin edilmiş olmağın 
sen ki vâlî-i müşârun ileyhsin keyfiyet malumun oldukda mazmûn-ı emr 
ü irâde-i mülûkânem cümleye ilan ve işâatle Edirne vilâyeti dâhilinde bu-
lunan şehir ve kasaba ve karyelerde kâin bi’l-cümle müsakkafât ve arâzînin 
memuru yedine i‘tâ kılınan talimât-ı mahsûs ahkâmına tatbîkan garaz ve 
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ıvazdan ârî ve her türlü fesâd ve sû’-i istimâlden berî olarak ve emlâk kıy-
meti dahi bi-hakkın âdilâne ve gâyet muhıkkâne ve müstakîmâne takdîr 
kılınarak tahrîr ve sebt-i defter olunması ve bu bâbda kimesne hakkında 
tesâhub ve himâyet misillü vaz u hâlet vukûa getirilmemesi husûslarına 
mezîd-i itinâ ve sarf-ı makderet eyleyesin. Şöyle bilesin alâmet-i şerîfeme 
itimâd kılasın. Tahrîran fî evâsıt-ı şehr-i Zilkadeti’ş-şerîfe sene isnâ ve 
semânîn ve mieteyn ve elf.

Numara: 45 Hasbe’t-tahrîr Terettüb Eden Verginin 285 Senesinden 
İtibâren Tahsîline Mübâşeret Olunmasına Dâir Fermân-ı Âlî Sûreti

Düstûr-i mükerrem müşîr-i müfahham nizâmü’l-âlem müdebbir-i 
umûru’l-cumhûri bi’l-fikri’s-sâkıb mütemmim-i mehâmmi’l-enâm bi’r-
re’yi’s-sâ’ib mümehhidi bünyâni’d-devlet-i ve’l-ikbâl müşeyyid-i erkâni’s-
saâdeti ve’l-iclâl el-mahfûf bi-sunûfi avâtıf-i’l-meliki’l-a‘lâ Edirne vilâyeti 
vâlîsi vezîrim Âsım Paşa edâmallâhü teâlâ iclâlehû ve iftihâru’l-eâlî ve’l-
eâzım müstecmiu cemî‘i’l-meâlî ve’l-mefâhim el-muhtas bi-mezîd-i 
inâyeti’l-meliki’d-dâim ricâl-i Devlet-i Aliyyemden vilâyet-i mezkûre def-
terdârı Sadullah Bey dâme ulüvvuhû ve mefâhiru’l-ulemâi’l-muhakkıkîn 
nâ’ib ve müftîler zîde ilmühum ve mefâhiru’l-emâcid ve’l-ekârim sâir a‘zâ-yı 
meclis zîde mecdühüm tevkî-i refî-i hümâyûnum vâsıl olıcak malum ola 
ki Edirne vilâyeti dâhilinde olup sâye-i kudret-vâye-i şâhânemde bu kere 
emr-i tahrîri hitâm bulan nefs-i Edirne şehrinin kıymet-i emlâk ve îrâdına 
ve yerli ve yabancı esnâfına hasbe’t-tahrîr terettüb eden vergisi dokuz 
yük yetmiş sekiz bin iki yüz otuz bir kuruş on altı paraya ve tebea-i gayr-ı 
müslime nüfûs-i zükûrundan alınması lazım gelen bedelât-ı askeriyesi üç 
yük otuz altı bin yüz seksen yedi kuruş yirmi paraya resîde olarak yekûn-i 
vergi ve bedelât olan on üç yük on dörtbin dörtyüz on sekiz kuruş on altı 
paraya bâliğ olduğuna ve bunun seksenbeş senesinden itibâren tahsîline 
mübâşeretle hâsılât-ı gayr-ı mahdûdeden olmak cihetiyle dâhil-i hesab 
olmayan kontorato resminin lağviyle mukâvelât senedlerinden kâide-i 
müttehaze dâiresinde kaydiye alınması ve nizâmnâmede beyân olunduğu 
üzere her sene tadilât vesâir muâmelâtının ibkâsı bâbında emr-i şerîfim 
ısdârı şûrâ-yı devlet kararı üzerine bi’l-istîzân müteallık olan irâde-i aliy-
yem iktizâsından bulunduğuna binâen hazînece muâmelât-ı kuyûdiyyesi 
bi’l-icrâ mahsûsan işbu emr-i şerîfim ısdâr ve bir kıta cedveli leffen tesyâr 
kılınmış olmağın siz ki vâlî-i müşâr ve defterdâr vesâir mûmâ ileyhimsiz 
mürettebât-ı mezbûre-i cedîdenin ber-mûceb-i cedvel-i mezkûr seksen-
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beş senesinden itibâren nizâmnâme-i mevzûuna tevfîkan tahsîl ve istifâ ve 
hâsılât-ı gayr-ı mahdûdeden olan kontorato resminin terkiyle mukâvele 
senedlerinden kaydiye alınıp tadilât vesâir muâmelâtın dahi nizâmnâmesi 
mûcibince beher sene tesviye ve îfâ edilmesi husûslarına sarf-ı miknetle 
hılâf-ı rızâ-yı şâhânem bir gûne vaz‘ ve hâlet vukû bulmaması esbâb ve 
vesâilinin istikmâline itinâ ve dikkat eyleyesiz. Tahrîran fi’l-yevmi’r-râbi 
min şehr-i Saferu’l-hayr sene sitte ve semânîn ve mieteyn ve elf. 

Numara: 46  Islâhât lâyihası

Birinci madde: Vilâyetlerde istihdâm olunacak bi’l-cümle memurîn 
müslim ve gayr-ı müslim tebea-i Devlet-i Aliyyeden olacaktır. Fakat 
müteallık buyurulacak irâde-i mahsûsa-i hazret-i pâdişâhî ile hıdemât-ı 
münâsebeye kabul ve tayin buyurulacak ecnebîler müstesnâdır. Her 
vilâyet nezdine 29 Şevval sene [12]87 tarihli idâre-i umûmiyye-i vilâyet 
nizâmnâmesinin fasl-ı sânîsi ahkâmına tevfîkan müslim ve gayr-i müs-
lim [s.520] bir muâvin tayin olunacaktır. Nizâmnâme-i mezkûr ahkâmı 
mûcebince muâvinlerin vazâ’if-i mükellefeleri umûr ve masâlih-i 
umûmiyye-i vilâyete muâvenet etmek ve bunların sûret-i temşiyetini 
istihzâr eylemekten ibâret olacaktır. 

İkinci madde: Ahâlî-i mevcûdenin kesret-i nüfûs itibârıyla sancak ve 
kazâlarda mutasarrıf ve kaymakamlar nezdine müslim veya gayr-ı müslim 
muâvinler tayin olunacaktır.

Üçüncü madde: Kaymakamlar Dâhiliye Nezâret-i celîlesi tarafın-
dan dîn ve mezhebe bakılmaksızın mekteb-i mülkiye-i şâhâne mezunları 
miyânından veya kaymakamlardan mücerreb ve ehil olanlardan intihâb 
ve bâ-irâde-i seniyye tayin kılınacaktır. 

Dördüncü madde: Vilâyâtta idâreye müteallık memuriyetler her 
vilâyetin ahâlî-i müslime ve gayr-ı müslimesi nüfûsu nisbetinde tebea-i 
müslime ve gayr-ı müslime-i şâhâneye tevdî‘ olunacaktır. İdâre ve polis 
ve jandarma memurîn-i müslime ve gayr-i müslimesinin adedi vilâyât 
vâlîleriyle bi’l-muhâbere Dâhiliye Nezâreti tarafından tayin ve meclis-i 
mahsûs-ı vükelâca tasdîk olunacak ve bu mukarrerâtın mevki-i icrâya 
konulması bi’l-istîzân irâde-i seniyye-i hazret-i pâdişâhî şeref-sudûruna 
menût olacaktır. 
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Beşinci madde: Vilâyet ve livâ ve kazâ idâre meclisleri azâ-yı mün-
tehabesinin sûret-i intihâbiyyeleriyle vazîfeleri vilâyât nizâmnâme-i 
hâzırasına tâbidir. 

Altıncı madde: Dâiresi vâsi olan kazâlar hükûmet-i mahalliyye-
nin lüzûm göreceği kadar nâhiyelere münkasim olacaktır. Müdürleri 
vâlî-i vilâyet tarafından bi’l-intihâb memuriyetleri Dâhiliye Nezâret-i 
celîlesinden tasdîk olunacaktır. 

Yedinci madde: Nâhiyede ahâlî-i müslimenin nısfı râddesinde 
ahâlî-i gayr-ı müslime bulunduğu halde müdürlere gayr-ı müslim tebea-i 
şâhâneden birer muâvin nasb olunacaktır. El-yevm müdürlükte müs-
tahdem olup isbât-ı ehliyet etmiş olanlar yedlerinde mülkiye ve hukûk 
mekâtib-i şâhânesi şehâdetnâmeleri olmasa bile istihdâm olunacaktır. 

Sekizinci madde: Her nâhiyenin ahâlî miyânında müntehab dört ne-
fer azâdan mürekkeb bir meclisi olacaktır. Ahâlî-i nâhiye sunûf-ı müslime 
ve gayr-ı müslimeden mürekkeb ise azâ-yı meclisin nısfı müslim ve nısf-ı 
diğeri gayr-ı müslim olacaktır. 

Dokuzuncu madde: Nâhiye müdürleriyle muâvin ve kâtibleri mu-
vazzaf olacaktır. 

Onuncu madde: Nevâhî meclis azâlığına namzed olanların idâre-i 
nevâhî nizâmnâmesinin onuncu maddesinde musarrah şerâitı câmi olma-
ları lâzım gelecektir. 

Onbirinci madde: Azâ-yı meclisin nısfı her sene tebdîl olunacaktır. 
Onikinci madde: Müdür ile nevâhî mecâlisinin vezâifi nevâhî nizâ-

mnâmesinin yirminci maddesinden yirmi yedinci maddesine kadar olan 
mevâd ile tayin olunmuştur. 

Onüçüncü madde: Her karyenin bir muhtârı olacaktır. Müteaddid 
mahalle bulunur ve ahâlîsi sunûf-ı muhtelifeden olur ise her bir mahalle 
ve her bir sınıf ahâlî için birer muhtâr bulunacaktır. 

Ondördüncü madde: Bir veya iki veya üç vilâyete bir adliye müfet-
tişi nasbolunacaktır. Bunların vazifeleri mehâkim-i nizâmiyenin teşkîlâtı 
kânûnnâmesi ile tayin olunmuşdur. 

On beşinci madde: Polis memurları vilâyetin ahâlî-i müslime ve 
gayr-ı müslimesi nüfûsu nisbetinden olarak tebea-i müslime ve gayr-ı 
müslime-i şâhâne miyânından kayd u tahrîr edilecektir. 
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[s.521] On altıncı madde: Nâhiye dâhil olduğu halde her kısım 
idâreye mikdâr-ı kâfî polis memurları ifrâz kılınacaktır. Nâhiye polis me-
murları müdürün emri ve komiserlerin kumandası tahtında bulunacak-
lardır. Silah ve elbiseleri dahi zâten kabul edilen eşkâle muvâfık olacaktır. 

On yedinci madde: Jandarma zâbitânıyla küçük zâbitân ve neferâtı her 
vilâyetin ahâlî-i müslime ve gayr-ı müslimesi nisbetinde olarak memâlik-i 
şâhânenin ahâlî-i müslime ve gayr-ı müslimesi miyânından ale’l-usûl kayd u 
tahrîr olunacaktır. Jandarmanın mesârif ve maâşâtı vilâyet sandığından tes-
viye olunacaktır. Jandarma zâbitân ve efrâdının bi’l-cümle vezâif ve harekâtı 
ve maâşât ve muayyenât gibi istihkâkları nizâmnâme-i mahsûsuna tâbidir. 

On sekizinci madde: Huzûr ve âsâyişin muhâfazası ve postalar imrârı 
jandarmaya mevdû‘dur. 

On dokuzuncu madde: Hapishânelerle tevkîfhânelerin idâresine 
müteallık nizâmât-ı mevcûde ahkâmı tamâmiyle icrâ olunacaktır. 

Yirminci madde: Gidecekleri mahallerde yem ve yiyeceklerini taleb 
edemeyecek ve tahsîl edecekleri akçaya el sürmeyecek olan memurîn-i 
mahsûsa kuvve-i zâbıta istimâline mahal kalmamak için kurâ ve mahâllâtın 
ahâlî tarafından müntehab muhtâr ve kabzımallarına ahâlîden her birinin 
vergilerini mübeyyin varakaları i‘tâ edeceklerdir. İşbu muhtârân kâbız-ı 
mâllar vergileri bi’t-tahsîl mal sandıklarına teslîme memur olunacaklardır. 

Yirmi birinci madde: A‘şâr iltizâm tarîkıyla istifâ edilecektir. Toptan 
ihâle-i a‘şâr usûlü mülgâ kalıp nizâmât-ı mevcûdesi hükmünce karye-be-
karye müzâyede kâidesi vaz‘ olunmuşdur. İltizâm husûsunda ahâlî-i kurâ 
sâir mültezimlere râcihdir. Bir karye a‘şârına tâlib zuhûr etmez veyahut 
bedel-i sâbıkını bulmaz ise a‘şâr nizâmnâmesi mûcibince emâneten idâre 
olunacaktır. Müşkilât zuhûrunda ahâlî mahkemelere mürâcaat edebi-
leceklerdir. Angarya usûlü ilgâ edildiğinden aynen ve bedelen amele-i 
mükellefe istihdâmı usûlü umûr-ı nâfia hakkında ibkâ edilmiştir. Her 
vilâyetin maârif-i umûmiyyesi bütçesi maârif-i umûmiyye nezâret-i celîlesi 
tarfından tayin edilir. Gerek düyûn-ı emîriyye ve gerek düyûn-ı şahsıy-
ye için mükellefînin meskeniyle taayyüşüne muktazî arâzînin ve âlât-ı 
zer‘iyyesinin ve çift hayvanıyla tohumluğunun bey‘ u füruhtu kemâ fi’s-
sâbık memnû‘dur. 

Yirmi ikinci madde: İleride edilecek tatbîkât ile hâsıl olacak tecrübe-
lere göre işbu mukarrerât tadil ve ıslâh olunabilecektir. 
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Numara: 47 Gülhâne’de Kırâat Olunup Bi’l-cümle Vilâyâta İrsâl ve 
İşâ‘a Buyurulan Tanzîmât-ı Hayriyye Fermân-ı Âlîsi Sûretidir

Cümleye malum olduğu üzere Devlet-i Aliyyemizin bidâyet-i 
zuhûrundan beri ahkâm-ı celîle-i kur’âniyye ve kavânîn-i şer‘iyyeye 
kemâliyle riâyet olunduğundan saltanat-ı seniyyemizin kuvvet ve miknet 
ve bi’l-cümle tebeasının refâh ve mamûriyyeti rütbe-i gâyete vâsıl olmuş 
iken yüz elli sene vardır ki gavâ’il-i müteâkıbe ve esbâb-ı mütenevviaya 
mebnî ne şer-i şerîfe ve ne kavânîn-i münîfeye inkıyâd ve imtisâl olunma-
mak hasebiyle evvelki kuvvet ve mamûriyyet bilakis zaf ve fakra mübeddel 
olmuş ve halbuki kavânîn-i şeriyye tahtında idâre olunmayan memâlikin 
pâyidâr olamayacağı vâzıhâttan bulunmuş olup cülûs-ı hümâyûnumuz rûz-ı 
fîrûzundan beri efkâr-ı hayriyyet-âsâr-ı mülûkânemiz dahi mücerred imâr-ı 
memâlik ü enhâ ve terfîh-i ahâlî vü fukarâ kazıyye-i nâfiasına münhasır ve 
memâlik-i Devlet-i Aliyyemizin mevki-i coğrâfîsine ve arâzî-i münbitesine 
ve halkın kâbiliyet ve istidâdlarına nazaran esbâb-ı lâzımesinin teşebbüs 
olunduğu halde beş on sene zarfında bi-tevfîkıhî teâlâ suver-i matlûbe 
hâsıl olacağı zâhir olmakla avn u inâyet-i hazret-i bârîye itimâd [s.522] ve 
imdâd-ı rûhâniyyet-i cenâb-ı peygamberîye tevessül ve istinâd birle bundan 
böyle Devlet-i Aliyye ve memâlik-i mahrûsemizin hüsn-i idâresi zımnında 
bazı kavânîn-i cedîde vaz u tesîsi lâzım ve mühim görünerek işbu kavânîn-i 
muktaziyenin mevâdd-ı esâsiyyesi dahi emniyet-i cân ve mahfûziyyet-i ırz 
u nâmûs ve mâl ve tayin-i vergi ve asâkir-i muktaziyenin sûret-i celb ve 
müddet-i istihdâmı kazıyyelerinden ibâret olup şöyle ki dünyada candan ve 
ırz ve namusdan e‘az bir şey olmadığından bir adam onları tehlikede gör-
dükçe hılkat-ı zâtiyye ve cibillet-i fıtrıyyesinde habâsete meyl olmasa bile 
muhâfaza-i can ve namus için elbette bazı sûretlere teşebbüs edeceği ve bu 
dahi devlet ve memlekete muzır olageldiği müsellem olduğu misillü bilakis 
can ve namusundan emîn olduğu halde dahi sıdk u istikâmetten ayrılmaya-
cağı ve işi ve gücü hemen devlet ve millete hüsn-i hizmetten ibâret olacağı 
dahi bedîhî ve zâhirdir ve emniyet-i mal kazıyyesinin fıkdânı hâlinde ise 
herkes ne devlet ve ne miletine ısınamayıp ve ne imâr-ı mülke bakamayıp 
dâimâ endîşe ve ızdırâbdan hâlî olamadığı misillü aksi takdîrinde yani 
emvâl ve emlâkinden emniyet-i kâmilesi olduğu halde dahi hemen kendi 
işiyle ve tevessü-i dâire-i taayyüşüyle uğraşıp ve kendisinde gün be-gün 
devlet ve millet gayreti ve vatan mahabbeti artıp ona göre hüsn-i harekete 
çalışacağı şübheden âzâde ve tayin-i vergi maddesi dahi çünki bir devlet 
muhâfaza-i memâliki için elbette asker ve leşkere vesâir mesârif-i muktazı-
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yeye muhtaç olarak bu ise akça ile idâre olunacağına ve akçe dahi tebeanın 
vergisiyle hâsıl olacağına binâen bunun dahi bir hüsn-i sûretine bakılmak 
ehemm olup eğerçi mukaddemlerde vâridât zannolunmuş olan yed-i vâhid 
beliyyesinden lehü’l-hamd memâlik-i mahrûsemiz ahâlîsi bundan evvelce 
kurtulmuş ise de el’ân tahrîbiyyeden olup hiçbir vakitte semere-i nâfiası 
görülemeyen iltizâmât usûl-i hâzırası el-yevm cârî olarak bu ise bir memle-
ketin mesâlih-i siyâsiyye ve umûr-ı mâliyyesini bir adamın yed-i ihtiyârına 
ve belki pençe-i cebr u kahrına teslim demek olarak ol dahi eğer zâten bir 
iyice âdem değil ise hemen kendi çıkarına bakıp cemî-i harekât ve sekenâtı 
gadr u zulümden ibâret olmasıyla bad-ezîn ahâlî-i memleketten her fer-
din emlâk ve kudretine göre bir vergi-i münâsib tayin olunarak kimseden 
ziyâde şey alınmaması ve Devlet-i Aliyye’mizin berren ve bahren mesârif-i 
askeriye vesâiresi dahi kavânîn-i îcâbiyye ile tecdîd ve tebyîn olunup ona 
göre icrâ olunması lâzımedendir. Ve asker maddesi dahi ber-minvâl-i mu-
harrer mevâdd-ı mühimmeden olarak eğerçi muhâfaza-i vatan için asker 
vermek ahâlînin farîza-i zimmeti ise de şimdiye kadar cârî olduğu vec-
hile bir memleketin aded-i nüfûs-ı mevcûdesine bakılmayarak kiminden 
rütbe-i tahammülünden ziyâde ve kiminden noksan asker istenilmek hem 
nizâmsızlığı ve hem ziraat ve ticâret mevâdd-ı nâfiasının ihlâlini mûcib ol-
duğu misillü askerliğe gelenlerin ilâ-nihâyeti’l-ömr istihdâmları dahi fütûru 
ve kat‘-ı tenâsülü müstelzim olmakda olmasıyla her memlekette lüzûmu 
takdîrinde taleb olunacak neferât-ı askeriye için bazı usûl-i hasene ve dört 
veyahut beş sene müddet istihdâm zımnında dahi ber-tarîk-ı münâvebe vaz 
u tesis olunması îcâb-ı hâldendir. Ve’l-hâsıl bu kavânîn-i nizâmiyye hâsıl 
olmadıkça tahsîl-i kuvvet ve mamûriyyet ve âsâyiş ve istirâhat mümkün 
olmayıp cümlesinin esâsı dahi mevâdd-ı meşrûhadan ibâret olduğundan 
fîmâ-ba‘d ashâb-ı cünhanın davâları kavânîn-i şeriyye iktızâsınca alenen 
ber-vech-i tedkîk görülüp hükm olunmadıkça hiç kimse hakkında hafî 
ve celî idam ve tesmîm muâmelesi câiz olmamak ve hiç kimse tarafından 
diğerinin ırz ve namusuna tasallut vukû bulmamak ve herkes emvâl ve 
emlâkine kemâl-i serbestiyyetle mâlik ve mutasarrıf olarak ekâbir tarafın-
dan müdâhale olunmamak ve farazâ birinin töhmet ve kabahati vukûunda 
onun veresesi ol töhmet ve kabahatten beriyyü’z-zimmet olacaklarından 
onun malını müsâdere ile veresesi hukûk-ı irsiyyelerinden mahrûm kı-
lınmamak ve tebea-i saltanat-ı seniyyemizden olan [s.523] ehl-i İslâm ve 
milel-i sâire bu müsâadât-ı şâhânemize bilâ-istisnâ mazhar olmak üzere 
can ve ırz ve namus ve mal maddelerinden hükm-i şer‘î iktızâsınca kâffe-i 
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memâlik-i mahrûsemiz ahâlîsine taraf-ı şâhânemizden emniyet-i kâmile 
verilmiş ve diğer husûslara dahi ittifâk-ı ârâ ile karar verilmesi lazım gelmiş 
olmakla meclis-i ahkâm-ı adliye azâsı daha lüzûmu mertebe teksîr olunarak 
ve vükelâ ve ricâl-i Devlet-i Aliyyemiz dahi bazı tayin olunacak eyyâmda 
orada ictimâ ederek ve cümlesi efkâr ve mutâlaâtını hiç çekinmeyip ser-
bestçe söyleyerek işbu emniyet-i can ve mal ve tayin-i vergi husûslarına dâir 
kavânîn-i muktaziye bir taraftan kararlaşdırılıp ve tanzîmât-ı askeriye mad-
desi dahi bâb-ı seraskerî dâr-ı şûrâsında söyleşilip her bir kânûn karârgîr 
oldukça ilâ-mâ-şâallâhü teâlâ düstûru’l-amel tutulmak üzere bâlâsı hatt-ı 
hümâyûnumuz ile tasdîk ve tevşîh olunmak için taraf-ı hümâyûnumuza arz 
olunsun ve işbu kavânîn-i şeriyye mücerred dîn ü devlet ve mülk ü milleti 
ihyâ içün vaz olunacak olduğundan cânib-i hümâyûnumuzdan hılâfına 
hareket vukû bulmayacağına ahd u mîsâk olunup hırka-i şarîfe odasında 
cemî-i ulemâ vü vükelâ hazır oldukları halde kasem billâh dahi olunarak 
ulemâ vü vükelâ dahi tahlîf olunacağından ona göre ulemâ ve vüzerâdan 
ve’l-hâsıl her kim olur ise olsun kavânîn-i şeriyyeye muhâlif hareket eden-
lerin kabahat-i sâbitelerine göre te’dîbât-ı lâyıkalarının hiç rütbe ve hatır 
ve gönüle bakılmayarak icrâsı zımnında mahsûsan cezâ kânûnnâmesi dahi 
tanzîm ettirilsin ve cümle memurînin el-hâletü hâzihî mikdâr-ı vâfî ma-
aşları olarak şayet henüz olmayanları var ise onlar dahi tanzîm olunaca-
ğından şer‘an menfûr olup harabiyyet-i mülkün sebeb-i azamı olan rüşvet 
madde-i kerîhesinin fîmâ-ba‘d adem-i vukûu maddesinin dahi bir kânûn-ı 
kavî ile te’kîdine bakılsın ve keyfiyyât-ı meşrûha usûl-i atîkayı bütün bütün 
tağyîr ve tecdîd demek olacağından işbu irâde-i şâhânemiz Dersaâdet ve 
bi’l-cümle memâlik-i mahrûsemiz ahâlîsine ilan ve işâa olunacağı misillü 
düvel-i mütehâb[be]ye dahi bu usûlün inşâallâhü teâlâ ile’l-ebed bekâsına 
şahit olmak üzere Dersaâdetimiz’de mukîm bi’l-cümle süferâya dahi res-
men bildirilsin. Hemen rabbimiz teâlâ hazretleri cümlemizi muvaffak bu-
yursun. Ve bu kavânîn-i müessesenin hılâfına hareket edenler Allâhü Teâlâ 
hazretlerinin lanetine mazhar olsunlar ve ile’l-ebed felâh bulmasınlar. âmîn 
fî Şabân yevm-i Pazar sene [1]255.
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Numara: 48 Bâlâdaki Gülhane Hatt-ı Hümâyûnundan Sonra Tanzîmât-ı 
Hayriyyeye Dâir Memâlik-i Mahrûseye Gönderilen Fermân-ı Âlînin 
Sûretidir ki Rıfat Paşa Merhûm Hâriciyye Müsteşârlığında Kaleme 
Almıştır

Bi-lutfihî teâlâ memâlik-i mahrûse-i pâdişâhânemde sâkin ve muta-
vattın olan kâffe-i ahâlî ve tebea ve reâyâ ve acezenin ve sâye-i madelet-
vâye-i cihân-dârânemde ez-her-cihet refâh-ı hâl ve emniyet ve huzûr-ı 
bâlleri vesâilinin istikmâli şerâit-i memdûha-i hılâfet ve şîme-i makbûle-i 
insâf ve madelet iktızâsınca zaten ve hakîkaten akdem-i efkâr-ı hayriyyet-
âsâr-ı mülûkânem olduğuna mebnî te’diyesi müretteb-i zimmet-i ahâlî ve 
tebea olan mürettebât-ı mahsûsa ve tekâlîf-i muayyene vesâir lâzımü’t-
tesviye bulunan mesârifât-ı vâkıadan mâadâ vesâir mevâdd-ı zulmiyyenin 
her taraftan ref ve imhâsıyla memâlik-i mahrûse-i şâhânemin sûret-i idâresi 
kavânîn-i şeriyye ve nizâmât-ı muktazıyye tahtına bi’l-idhâl memleketler-
den çıkmakta olan vergi ve sâlyâne maddesinin bi-tevfîkıhî teâlâ mücerred 
istihsâl ve istirâat-i ibâd ve istikmâl-i mamuriyyet-i memâlik u bilâd niyyet-i 
hâlisasıyla herkese hayırlı ve menfaatli olacak vech ile bir usûl-i hasene 
tahtına konulacağı keyfiyeti geçenlerde bâlâları hutût-ı hümâyûn-ı 
übbehet-makrûn-ı şâhânemle müveşşahan ısdâr ve her mahalle neşr u 
tesyâr olunan evâmir-i aliyye-i mülûkânemde beyân ve iş‘âr kılınmış idi. 
Bu defa işbu husûs-ı hayriyyet- [s.524] mansûsun sûret-i icrâiyyesi Meclis-i 
Ahkâm-ı Adliyemde vükelâ ve vüzerâ-yı ızâm ve ulemâ-yı alâm ve ricâl-i 
Devlet-i Aliyye-i ebed-ittisâmdan lâzım gelenler hazır oldukları halde bi’d-
defeât mütâlaa ve tezekkür ve her bir tarafı gereği gibi teemmül ve tefekkür 
olunup çünki işbu vergi maddesinin yolsuzluğuna ve ahâlî ve tebeanın 
rahatsızlığına asıl sebeb veren şey memâlik-i mahrûse-i şâhânemde el-yevm 
cârî olan iltizâmât usûl-i muzırrası olup yani mürettebât-ı muayyene-i 
Devlet-i Aliyye'mden ve masârifât-ı sâire-i memleketten zâid ahâlî-i bilâd 
ve aceze-i ıbâddan pek çok akçe çıkıp halbuki bu makûle zâid olarak ahz 
u tahsîl olunan mebâliğ ise ne hazâin-i celîle-i şâhâne ve ne bir gûne esbâb-ı 
mamûriyyet-i memâlik-i mahrûse-i pâdişâhâneme menfaat ve fâidesi ola-
mayarak hemen mültezim gürûhu ellerine geçerek telef olmakta ve sene-
be-sene bu madde-i rediyye-i zulmiyye ve tahrîbiyye artmakta olduğundan 
ibtidâ-yı emrde buna bir çare bulunarak sûret-i haseneye tahvîl olunma-
dıkça lâyıkıyla himâyet-i ahâlî ve tebea kazıyye-i hayriyyesi hâsıl ve esbâb-ı 
matlûbe-i mamûriyyet-i mülkiye mertebe-i kemâle vâsıl olamayacağı anla-
şılmış olduğuna binâen bad-ezîn o makûle mevâdd-ı zulmiyye ref ve imhâ 
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ve hazâin-i celîle-i şâhânemden mazbût kâffe-i mukâtaât vesâir iltizâmâtın 
maktûiyyet vechile mültezimler uhdelerine ihâlesi husûsu fesh ve ilgâ olu-
narak işbu vergi maddesinin hazâin-i şâhânem mürettebâtına vesâir 
mürettebât-ı mahsûsaya halel gelmemek ve zîr-i hükûmet ve saltanat-ı se-
niyyemde bulunan bi’l-cümle sunûf-ı tebeaya bir gûne zâid zulm u taaddî 
vukûa getirilmemek şerâit-ı kaviyye ve nizâmât-ı müessesesiyle her bir ma-
hallin mahsûlât-ı arzıyye ve ticâret-i mevkiiyye ve ahvâl-i hakîkiyyesine yani 
herkesin hal ve iktidar ve emvâl ve emlâk ve akarına göre ber-vech-i tadil 
vergileri tahsîl olunması husûsu derdest-i müzâkere ve mutâlaa olarak bi-
tevfîkıhî teâlâ bundan sonraca bu madde-i hayriyyenin hüsn-i husûl-i icrâsı 
eltâf-ı ilâhiye delâletiyle me’mûl ise de bâdî-i birr bâdî-i mülk ü devlet ve 
bâis-i fakr-ı ahâlî-i millet olan iltizâmât usûl-i zulmiyye ve rediyyesinin 
evvel-be-evvel ahâlî-i memâlik üzerlerinden refiyle tanzîmât-ı hayriyye 
hakkında derkâr olan niyyât-ı mahsûsa-i şâhânemin âsâr-ı hayriyyet-disâr 
ilan olunmasıyla beraber mukaddime-i tanzîmât olarak bu bâbda tahkîkât-ı 
lâzıme ve tahsîl-i malumât-ı îcâbiyyeye teşebbüs olunması ve işbu iltizâmât 
usûlünün feshi cihetiyle yerine tesis olunacak usûl-i cedîde-i haseneye 
tatbîkan tahsîli lâzım gelen mürettebât-ı saltanat-ı seniyyemin vesâir 
vâridât-ı vâkıanın sûret-i ahz u tahsîli tahrîr-i emlâk ve nüfûs ile bir râbıta-i 
mutedile ve dâire-i mazbûtaya konulması ve ale’l-husûs bu madde-i hay-
riyye için memâlik-i mahrûse-i şâhânemden celb olunmakta olan bazı 
vücûh-i ahâlînin vâki olacak ifâdât-ı mevkiiyyelerine tatbîkan icrâ kılın-
ması mukarrer olmasına nazaran vaz olunacak usûl-i cedîdenin tesisi 
hasbe’l-maslaha biraz eyyâma mevkûf olup halbuki bi-mennihî teâlâ elli-
altı senesi Mart ve Muharremi takarrub etmekte ve emvâl-i mîriyyenin 
tahsîli mevsimi gelmekte olduğundan başka ittihâz olunacak nizâmât-ı 
cedîde iktizâsınca el-hâletü hâzihî taşralarda bulunan voyvodagân vesâir 
mültezimînin memuriyyet-i sâbıkaları bi’t-tab munkazıye olmak lazım 
geleceğinden hem ber-vech-i meşrûh usûl-i memuresine mübâşeret etmek 
ve hem de karâr-ı tanzîmât-ı muktaziyeye kadar vakit geçip de mürettebât-ı 
mahsûsa ve mesârifât-ı vâkıadan dolayı hazâin-i celîle-i şâhânemin usûl-i 
idâresine sekte gelmemek üzere badehü tadil ve tebyîn olunacak 
mürettebâta mahsûben verilen talimât iktizâsınca her bir mahalde vaz ve 
teşkîl kılınacak meclisler azâsıyla bi’l-müzâkere îcâb-ı hâl ve mevkiine 
tatbîkan şimdiden mümkün mertebe ale’l-hesâb peşînât tevzî ve tahsîl ve 
hazâin-i mezkûreye taksîm ve teslim olunmak için bu tarafa tesbîle dikkat 
[s.525] etmek üzere şimdiden memâlik-i mahrûse-i pâdişâhânemde kâin 
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sancak ve kazâlara taraf-ı eşref-i saltanat-ı seniyyemden iktizâsına göre 
muhassıl-ı emvâl nâmıyla müstakîm ve mücerrebü’l-etvâr ve dirâyet ve 
sadâkati bedîdâr birer memur-ı müstakil intihâb ve tayin ve maiyyetlerine 
lüzûmu miktar ketebe terfîk olunarak gönderilmesi ve bi-mennihî teâlâ 
mahallerine vusûllerinde ber-mûceb-i talimât tahrîr-i emlâk ve nüfûsa 
mübâderet kılınması ve her mahallin umûr-ı zabtiyyesi eyâlet ve sancak 
müşîr ve ferîkleri paşalar taraflarından tayin olunacak askerî zâbiti mari-
fetleriyle meclisce rüyet olunarak tayyârât denilen cerâim madde-i 
mekrûhasıyla bî-esâs olarak voyvodalar zamanlarında aralık tevzîlerinde 
alınagelen bir takım masârifâtın ve kasaba ve kurâda müsâfirîn için konak 
masârifi müşîrân ve vülât vesâirleri taraflarından gelen mübâşirlere verildi 
denilerek tahsîl olunagelen hizmet-i mübâşiriyyenin vesâir buna mümâsil 
olan bir takım mebâliğin dahi külliyen ref ve izâlesiyle ahâlî vesâireden 
bazı cürm ü kabâhati zuhûr edenlerin bi’t-tahkîk lâzım gelen te’dîb ve ter-
biyelerinin muktezâ-yı şer-i şerîf üzere tesviyesi ve eğer memurîn-i müşârun 
ileyhimden bazılarının betâ’et ve ahz-ı rüşvet ve bu misillü sâir uygunsuz 
bir hareketleri vukû bulur ise verilecek cezâ kânûnnâmesine tatbîkan îcâbı 
icrâ olunması ve’l-hâsıl talimât-ı mezkûrede muharrer olduğu üzere her bir 
husûs ve maslahatın merkez-i lâyıkında tanzîm ve tesviyesiyle bundan böy-
le her tarafta kemâl-i âsâyiş ve emniyet ve kudret ve miknet hâsıl olarak 
lâyıkıyla ziraat ve hırâset ve temettu ve ticâret ve hıref ve sınâate meyl ü 
rağbetle mamuriyyet-i memâlik ü enhâ esbâb-ı lâzımesinin istihsâline 
mezîd-i itinâ olunması ve zikrolunan muhassılların ve gerek maiyyetlerin-
de istihdâm edecekleri ketebe ve hademenin iktizâ eden maaş ve mâhiyyeleri 
muhassıllık emvâlinden i‘tâ olunacağından bunlar için zinhâr u zinhâr 
ahâlî ve fukarâdan bir akçe ve bir habbe alınmaması ve müzâkerât-ı vâkıa 
ve müteferriât-ı sâire-i muktazıyyeye dâir lazım gelen talimât-ı mufassala-
nın bundan sonra gönderilmesi ve fakat bazı mesâfe-i baîdede olan mahal-
ler bu senelik tanzîmât-ı hayriyyeden istisnâ ve tehir ile kusûr-ı Anadolu 
ve Rumeli'de civâr ve münâsib olan mahallerde icrâsı husûsuna irâde-i 
kâtıa-i pâdişâhânem taallukuyla olbâbda sahîfe-pîrâ-yı sudûr olan hatt-ı 
hümâyûn-ı şevket-makrûn-ı mülûkânem mûcibince dahi sen ki muhassıl-ı 
mûmâ ileyhsin. Senin derkâr olan dirâyet ve istikâmet ve ehliyet ve 
liyâkatine mebnî taraf-ı eşref-i şâhânemden sen memur tayin kılınmış ol-
manla muktezâ-yı memuriyyet ve lâzıme-i kâr güzârı ve sadâkatin üzere ol 
cânibe varıp ve yedine i‘tâ olunan talimât-ı seniyyeyi bi’l-cümle vücûh-ı 
memleket vesâir lâzım gelenler hazır oldukları halde kırâat ve mefhûmu 



RİYÂZ-I BELDE-İ EDİRNE 881

herkese ilan ve işâat edildikten sonra livâ-yı mezbûrun hâvî olduğu 
kazâların ber-vech-i bâlâ bundan böyle tahsîs olunacak vergi ve 
mürettebâtına mahsûben meclis marifeti ve cümle ittifâkıyla lazım gelen 
ale’l-hesâb mebâliğin ve cizye-i şeriyyenin tahsîl ve peyderpey hazîne-i celîle-i 
şâhânem cânibine irsâle müsâraat ve talimnâmede münderic nizâmâtın 
muğâyiri hareket vukûuyla ahâlî ve raiyyet haklarında zulm u taaddîyi müs-
telzim hâlât vukûundan ittikâ ve mübâadet ve ber-mûceb-i talimât emvâl-i 
mîriyye vesâireye dâir lazım gelen defâtiri der-bâr-ı şevket-karârıma ba‘s u 
takdîme mübâderet ve zât-ı hılâfet-simât-ı mülûkâneme vedîa-i cenâb-ı 
Hudâ olan ahâlî ve reâyânın matlûb-ı madelet-mashûb-i şehriyârânem üzre 
himâyet ü sıyânet ve bi’l-vücûh âsâr-ı renciş ü taaddîden vikâyetleriyle cüm-
lesinden cânib-i seniyyü’l-menâkıb-ı tâcdârânem için isticlâb-ı daavât-ı hay-
riyyeye ve zinhâr ve zinhâr müteferriât-ı umûr-ı memurende zerre-nümâ 
kusûr ve rehâvet ve nâ-mülâyim vaz‘ u hâlet vukûa getirilmemesine [s.526] 
sarf-ı reviyyet eylemen fermânım olmağın memuriyyetini hâvî işbu emr-i 
celîlü’l-kadrim ısdâr ve yedine i‘tâ olunmuştur. İmdi keyfiyet malumun ol-
dukda ber-minvâl-i muharrer amel ve hareketle her halde senden me’mûl 
olan âsâr-ı kâr-güzârı ve hamiyeti kâmilen icrâ ve îfâya bezl-i vüs‘-i makderet 
eyleyesin. Ve siz ki müşîr-i müşâr ve kudât ve nüvvâb vesâir mûmâ ileyhimsiz 
memur-ı mûmâ ileyh taraf-ı Devlet-i Aliyyemden bi’l-intihâb livâ’-i 
mezbûrun hâvî olduğu kazâlara muhassıl nasb ve tayin ve minvâl-i muharrer 
üzre umûr-ı mâliyesinin tahsîli ber-vech-i istiklâl uhdesine ihâle ve tefvîz 
olunduğu meczûmunuz oldukda usûl-i memuriyyetine dâir ber-mûceb-i 
talimât-ı seniyye icrâ edeceği kâffe-i husûsâtta tarafınızdan lazım gelen 
muâvenet ve muzâharet-i kâmilenin iclâ ve îfâsına cümleniz bi’l-ittifâk 
kemâliyle ihtimâm ve dikkat ve madde-i hayriyyenin bu vechile icrâsından 
maksad-ı aslî-i şâhânem ancak ahâlî ve tebeanın hüsn-i himâyet ve sıyânetleri 
kazıyye-i mültezimesinden ibâret olup inşâallâhü’r-Rahmân bundan böyle 
cümlesi sâye-i merhamet-vâye-i cihân-dârânemde kemâl-i refâh ve istirâhatle 
hüsn-i tesviye ve tanzîmi husûsunda ibrâz-ı muâvenet ve hakkâniyyet eyle-
yenler her halde teveccühât-ı seniyye-i mülûkâneme mazhariyetle nâil-i âmâl 
olacakları bedîdâr olduğu misillü aksi harekete ictisâr edenler bulunur ise 
dünya ve âhirette mücâzât-ı şedîdeye giriftâr olacaklarında asla şübhe olma-
makla ona göre şu emr-i ehemde cümleniz tarafından gönül birliğiyle ikdâm 
ve gayret olunarak gerek himâyet ve sıyânet-i ahâlî ve tebea maddesine ve 
gerek emvâl-i hazâin-i şâhânemin kesr ü noksândan muhâfaza ve vikâyesi 
husûsuna fevka’l-gâye sarf-ı mâ-hasal-ı vüs‘ ü kudret eylemeniz kat‘î matlûb-ı 
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mülûkânem ve mefhûm-ı emr u irâde-i seniyye-i şâhânemi yanlış anlayıp da 
gûyâ tekâlîf bütün bütün afvolunmuş deyu hal ve tahammülüne göre cümle 
marifetiyle tarh olunacak hısse-i vergiyi vermemek veyahut vücûh ve 
muteberân-ı memleket olanlardan kudretine göre üzerine edâsı lazım gelen 
tekâlîfi vermekte bir gûne tereddüt ile kendi vereceklerini fukarâya tahmîl 
ettirmek dâiyesinde bulunan olur ise cesaret eden ve ruhsat verenler her kim 
olur ise olsun haklarında cezâ kânûnnâmesi iktizâsınca lazım gelen mücâzât-ı 
şedîde bilâ-imhâl icrâ olunacağı dahi malumunuz olarak ona göre keyfiyeti 
herkesin gûş u hûşuna güzelce telkîn ve tefhîm birle her halde icrâ-yı emr u 
fermân-ı mülûkâneme bi’l-ittihâd sarf u cehd ü tâkat ve muğâyir-i rızâ ve 
tenbîhât-ı şâhânem vaz u hâlet vukûunu tecvîz ile nefsinizi mühlikeye 
ilkâdan sıyânet etmeniz bâbında. Fî 20 Zilkade sene [1]256.



RİYÂZ-I BELDE-İ EDİRNE 883

Ravzatü’l-Eş‘âr fî Vasfi Edirne



 20. Yüzyıla Kadar Osmanlı Edi̇rne’si884



RİYÂZ-I BELDE-İ EDİRNE 885

[s.542 ] Edirne’nin vasfı hakkında bazı şuarâ-yı benâmın dest-res 
olunabilen güftâr-ı pâkîze-âsârlarıdır.

Mevlânâ Alâüddîn Alî’nin Üç Şerefeli Medresesinde te’lîfine mu-
vaffak olduğu Hümâyûnnâme nâm eser-i muteberin dîbâcesindeki 
ebyâttır. 
Nazm Esdi cân bağına bâd-ı ıtrsâ-yı Edrine

Feyz-i rûh etti fezâ-yı cân-fezâ-yı Edrine
Ref ‘ edip dilden gumûm-ı köhneyi Îsâ gibi
Tâze cân verdi dem-i mu‘ciz-nümâ-yı Edrine
Gonca gibi şekl-i gülden dirhem olmuşken gönül
Gül gibi açdı nesîm-i dil-güşâ-yı Edrine

Cennet-mekân Sultân Selîm Hân-ı Sânî hazretleri hakkında Edirneli 
Hâtemî Bey’in söylemiş olduğu kasîdeden müfrez ebyât. 
Nazm Devr-i gülde reng-i cennettir fezâ-yı Edrine

Gülşen-i Firdevs olubdur şimdi cây-ı Edrine
Teng-dil olsan daralsan gonce-i dembeste-veş
Gönlünü açar fezâ-yı dilgüşâ-yı Edrine
Gülşen-i cennet gibi her bâğı bir hurrem-fezâ
Dem-be-dem hûb olmada hüsn-bahâ-yı Edrine
Abı Kevser hâki misk ü sengi sîm-i hâmdır
Gayret-i Firdevs-i a‘lâdır binâ-yı Edrine
Teşnesin ihyâ eder dil mürdesine can verir
Hızr u Îsâdır eder âb u hevâ-yı Edrine
Reşk-i murgân-ı gülistan-ı İremdir her biri
Nağmede her bülbül destân-serâ-yı Edrine
Her gümüş hum pür mey-i gencîne-i Cemşîd iken
Bürdegân mâlik olur budur safâ-yı Edrine
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Kûşe-i meyhânesin Cem tahtına vermez bugün
Derd-keş bir rind-i meynûş-ı gedâ-yı Edrine
Leb-şeker âyîne ruhlar bezmini peydâ eder
Tûtiyân-ı nükte-gûy-ı hoş-edâ-yı Edrine
Azmederdi Tunca veş olub revâne seyrine
Hân Selîm-i âdil ol fermân-revâ-yı Edrine
Tunca bir bahr-i revân ol şâh-ı dürr-i şâhvâr
Bir sadef olmuş ona devlet-sarây-ı Edrine
Mâverâünnehrde Hân olmadan Hâkân-ı Çîn
Yeğdürür olmak gedâ-yı bî-nevâ-yı Edrine
Nûş-i dârûdur dem-i germâda her yah-pâresi
Zehr-i kâtildir eğerçi kim şitâ-yı Edrine
Pâdişâh-ı heft-kişver eyleye gâhî nazar
Budurur ancak cihânda iddiâ-yı Edrine

Edirneli Mehmed Kesbî Çelebinin gazelidir. 

Gazel Meymenet-âgin-i şehr-i dilgüşâdır Edrine
Tarh-ı matbûu güzel zîbâ-binâdır Edrine
Her yeri mânend-i çâr-bâğ anın gülgeştdir
Bir diyâr-ı bî-bedel nüzhet-fezâdır Edrine
Âb-ı rükn-âbâdı şîrâzî sıfat-enhâr ile
Gıbta-fermâ-yı enâm-ı Firdevs-sâdır Edrine
Olmaz uşşâka bunun gibi karârgâh-ı gönül
Bir makâm-ı evc-i taksîm-i sabâdır Edrine
Gonca-i tab‘ı komaz nüşküfte eyler münkeşif
Mâye-i feyz-i seher-veş hoş-hevâdır Edrine
Gösterir kâlâ-yı irfâna kemâl-i iştihâr
Şevk-i erbâb-ı hüner meşhûr-edâdır Edrine
Gûş eden vasfın nola hâkin ederse kühl-i çeşm
Kesbiyâ câ-yı nazargâh-ı Hudâdır Edrine

[s.543] Şâir-i meşhûr Hayâlî Bey’in söylemiş olduğu gazeldir. 

Gazel Çûn şitâ-faslında tuğyân eyler âb-ı Edrine
Ey gönül seylâb-ı meyle ol harâb-ı Edrine
Kârbân-ı işrete lâyık mıdır Yûsuf-misâl
Çâh-ı hamra muntazır olmak şarâb-ı Edrine
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İşidip vasfın Sitanbulun çemende goncası
Ağzı suyun akıdır budur gülâb-ı Edrine
Rûzgâr ile Sitanbula gubârım erse ger
Eyler idim cismimi yârân-ı türâb-ı Edrine
Her menâr oldu Sitanbulun teninde bir elif
Rahm kılmaz mı şeh-i gerdûn cenâb-ı Edrine
Devr elinden çekdiğim cevri temâşâ kıl deyu
Çağırır savt-i hazîn ile dolâb-ı Edrine
Biz Hayâlî yâr ile azm-i Sitanbul eyledik
Bad-ezîn olsun selâmet şeyh u şâbb-ı Edrine

Eşrâf-ı kudâttan Edirne’li İlmî Nâzik’in nazîresi. 

Gazel Gördüler lutf u inâyet şeyh u şâbb-ı Edrine
Zâ’il olmaz haşre dek bu âb u tâb-ı Edrine
Feyz-i hulk u meşreb-i pâkinle şimdi ta‘n eder
Kevser-i gılmâna hûbân u şarâb-ı Edrine
Makdem-i şâh ola hem îyd ola hem fasl-ı bahâr
Etmesin mi cürme istiğnâ cenâb-ı Edrine
Kâhir-i şâh-ı Acem Sultân Murâd-ı Cem-hişem
Şâh-ı âlem pâdişâh-ı kâmyâb-ı Edrine
Her taraftan askeri deryâ gibi akıp gelir
Pâyine yüz sürmeye mânend-i âb-ı Edrine
İlmiyâ müştâk-ı rû-mâl idi hâk-i pâyine
Buldu teşrîf ile teskîn ızdırâb-ı Edrine

Şeyhü’lislâm Yahyâ Efendi hazretlerinin nazîresi. 

Gazel Gül-ruhun bûyun sabâdan aldı âb-ı Edrine
Bende bildim kim olur erzân gülâb-ı Edrine
Özge âlem verdi lutfuyla o şehr-i dil-keşe
Âlemin sultânı şâh-ı kâmyâb-ı Edrine
Hazret-i sultân Murâd ol şâh-ı âlî-kadr kim
Pây-bûsuyla muazzamdır cenâb-ı Edrine
Makdemiyle şöyle rif ‘at buldu ol şehr-i güzîn
Nüh sipihre ta‘n eder şimdi kıbâb-ı Edrine
Şemme-i lutfun verip hâssıyyet-i müşk-i gülâb
Kadr u kıymet bulmada âb u türâb-ı Edrine
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Onu döndürmüşdü pîr-i köhne-sâle rûzgâr
Hamdülillâh yine avd etti şebâb-ı Edrine
İltifâtın bir safâ bağışladı Yahyâ’ya kim
Vermeye bir meste ol hâli şarâb-ı Edrine

Şâir-i meşhûr Nefî’nin nazîresi. 

Gazel Nice dil-şâd olmasınlar şeyh u şâbb-ı Edrine
Şehri teşrîf etti şâh-ı kâmyâb-ı Edrine
Sâyesinde şenliğe yüz tuttu ser-tâ-ser yine
Oldu yeksân câ-yı mamûr-ı harâb-ı Edrine
Ol kadar etti sirâyet feyz-i hulk u meşrebi
Kevser ü misk oldu hep âb u türâb-ı Edrine
Nükhet-i hulkıyla hoş-bûy oldu hâki ol kadar
Rûy-i Çîn etti şemîm-i müşk-nâb-ı Edrine

[s.544]  Meşreb-i şûhunda bir sır var ki te’sîr eylese
Zâil olmaz haşre dek keyf-i şarâb-ı Edrine
Yaraşır Nef ‘î bu şi‘r-i âbdârı âleme
Ber-güzâr eylerse mânend-i gülâb-ı Edrine
Açtı hurrem etti zîrâ gül gibi endîşesin
İltifât-ı pâdişâh-ı Cem-cenâb-ı Edrine
Hazret-i Sultân Murâd-ı kâmrân kim Hak vere
Eyleye devletle zevk-i bî-hisâb-ı Edrine

Tatar Hânı Hüsâm Giray’ın nazîresi. 

Gazel Merhabâ ey pâdişâh-ı Cem-cenâb-ı Edrine
Oldu teşrîfinle hurrem şeyh u şâbb-ı Edrine
Rağbet etse kimyâ denlü aceb mi halk ona
Pây-bûsuyla şeref buldu türâb-ı Edrine
Şöyle mamûr oldu kim reşk etmede cümle bilâd
Feyz-i teşrîf-i kudûmünle harâb-ı Edrine
Pâdişâh ile bile geldi bahârı nola ger
Gâlib olursa bihişte âb u tâb-ı Edrine
Şâh-ı Efrîdun-alem Sultân Murâd-ı Cem-hişem
Ey şehinşâh-ı cenâb-ı kâmyâb-ı Edrine
Hazret-i sultânı tasdî‘ eyledin Seyfî sakın
Afvını eyle ricâ ey bî-hicâb-ı Edrine
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Devletinle bir safâ elverdi kim erbâbına
Vermez ol gûne safâ keyf-i şarâb-ı Edrine

Enîsü’l-müsâmirîn müellifi Edirne’li Abdurrahmân Hibrî’nin 
nazîresi. 

Gazel Feyz-bahş olmada enhâra sehâb-ı Edrine
Cûş ederse tanmıdır her bir habâb-ı Edrine
Şâhid-i gül hâr ile hem-sohbet olmuşdur meğer
Ona muğberdir bulandı sanma âb-ı Edrine
Âteşîn güller ile oldu kenâr-ı cûybâr
Güleşene gel kim yerinde âb u tâb-ı Edrine
Berg-i sebz ile olur eşcâr-ı bağı ser-bülend
Her biri rif ’atte oldu çün kıbâb-ı Edrine
Gülşen-âbâd-ı cihân mamûr olubdur gûyiyâ
İltifât-ı Hân Murad ile harâb-ı Edrine
Ol şehenşeh kim duâsın vird edinmişdir cihân
Nitekim zikr-i cemîlin şeyh u şâbb-ı Edrine
Peyrevî-i hazret-i üstâda kıl Hibrî heman
Hüsn-i nazmın tâ pesend ede şebâb-ı Edrine
Ol Hudâvend-i kerîmü’ş-şânımın bu halkının
Şemmesine değmeye tâze gülâb-ı Edrine
Lutf ü hâssı et bendene ey dâver-i sâhib-kerem
Almak istersen duâ-yı bî-hisâb-ı Edrine

Sünbül-zâde Vehbî Efendi merhûmun Edirne’de söylediği gazeldir. 

Gazel Hoş geldi bana şehr-i dilârâ-yı Edrine
İstanbulu andırdı temâşâ-yı Edrine
Her serv-kaddin aksi derûnunda nümâyân
Âyînedir enhâr-ı musaffâ-yı Edrine
Dilberlerinin bûse-i şîrîn leb-i la‘li
Uşşâka verir lezzet-i helvâ-yı Edrine
Benzer ruh-i hûbânına her vechile gûyâ
Sad-rengile bûya gül-i zîbâ-yı Edrine
Erzân satar şîveyi bî-renk u terâzû
Dildâde-i sûk-ı Alî Paşâ-yı Edrine
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[s.545]  Oğlanlıda bir kız gibi dellâka süründük
Çokdur belî germâbe-i ra‘nâ-yı Edrine
Devr eyleyerek âlemi şimdi benî Vehbî
Çarh eyledi üftâde-i sahrâ-yı Edrine

Lâedrî beyt

Bir latîfü’t-tab‘ pâk asla halefdir var ise 
Onun için böyle hoş-bûdur gülâb-ı Edrine

Lâedrî kıta
Rûh-bahş olmuş hevâ-yı can-fezâ-yı Edrine
Gülşen-i cennet midir bilmem sarây-ı Edrine
Şehrini şehr-i Sitanbul üzre tercîh eylemem
Lîk zevkine müreccahdır safâ-yı Edrine

Kâmî Efendi Edirnevî kıta
Bu kavli eyledi imzâ bütün ülü’l-ebsâr
Bahâr-ı Edrine oldu riyâz-ı hulde nazîr
Takaddüm eyler ise kıble-gâh-ı İstanbul
Karargâhı kibârın değil mi saff-ı ahîr

Tâcü’t-Tevârîh’den me’hûz ebyât-ı fârisiyye 

 

 

64

64  [Nesr tercümesi]: Bu Edirne şehri şehirler padişahıdır. Suyu tatlı Kevser gibi, âb-ı hayât gibi üç ırmak 
burada birleşir. Bu nehirler nile de benzetildi, lâkin Mısır onun ancak bir köşesi olur. O sevgili şehir 
maîşetin bolluğu ve zenginlikleri itibarıyla cennetlere benzetildi. Havası cennet havası, güzelleri de 
huriler misalidir. Bostanları cennet bahçeleri gibi dopdolu, tarlaları da hep ekilidir.
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Nev‘îzâde Atâî merhûm bu kıtayı Timurtaş mesîresi hakkında 
demiştir. 

Kıta Bezm-i dârü’l-üns-i kudsün anlamazdık hâletin
Edrine şehrinde yârân-ı safâyı görmesek
Bâ-husûs ol şehre nüzhet-gâh-ı bî-mânend olan
Kasr-ı hâlet-bahş-i âb-ı cân-fezâyı görmesek
Her taraf-ı havz leb-â-leb pür-safâ âyînedir
Nesne görmezdik bu câ-yı dil-küşâyı görmesek

Nef‘î kasîde der-tarîf-i şehr-i Edirne bâ-medh-i sultân Ahmed Hân

Edrine şehri mi bu ya Gülşen-i me’vâ mıdır
Anda kasr-ı pâdişâhî cennet-i a‘lâ mıdır
Beyt-i ma‘mûr-ı felek mi ol fezâda ol sarây
Ya zemîni cennet olmuş Ka‘be-i ulyâ mıdır
Cûylar mı devr eder taraf-ı çemenzârın yahut
Mâ’î pervâz ile kat‘ olmuş yeşil hârâ mıdır
Sebz-i hurrem bir fezâ mı her kenâr-ı cûybâr
Yâ miyân-ı cûda aks-i künbed-i hadrâ mıdır
Hıfz için yahut vücûd-ı pâdişâhı cûylar
Pâsbân-ı genc-i devlet olmuş ejderhâ mıdır
Cenneti görmüş bir adam var ise gelsin desin
Tarhı onun dahi böyle dilkeş ü ra‘nâ mıdır
Güllerinde var mı böyle reng u bû-yı dil-firîb
Yâ nesîm-i subh böyle bostân-ı pîrâ mıdır
Bir dıraht-ı ser-firâzı var mı bâğ-ı cennetin
Yoksa ancak vâizin methettiği tûbâ mıdır
Bunda tûbâdan kalır mı meşk-i bîd ser-nigûn
Ya gubâr-ı berg-i tûbâ anda misk-âsâ mıdır

[s.546]  Habbezâ câ-yı neşât-efzâ ki rıdvân görse ger
Hayretinden derdi bu cennet midir dünyâ mıdır
Sun‘-ı Hakk ya gülşen-i cennetten ifrâz eylemiş
Başka bir câ-yı tarab-engîz-i gam-fersâ mıdır
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Bu ebyât dahi Celâlzâde Mustafa Çelebi’nin Tabakâtü’l-memâlik ve 
derecâtü’l-mesâlik nâm kitabında Edirne’yi vasf ettiği mahallerde 
îrâd edilmiş olmakla buraya nakledildi. 

Nazm Ne şehr ol ki misâl-i bâğ-ı cennet
Bihişt-i Adne dönmüşdür ne minnet
Sular gûyâ gümüşten safhalardır
Kenârında çemenler levhalardır
Kenâr-ı Tunca sahrâ-yı musallâ
Bihişt anda revân âb-ı musaffâ
Meriç ırmağı nehr-i Nîle benzer
Eder toprağı altın bitirir zer
Revândır Arda benzer selsebîle
Ya Kevser suyudur benzer sebîle 
Şükûfe menbaıdır bâğ u râğı
Dırahtı sâyesidir gül yatağı
Nevâya başlasa bülbül kemerde
Dil-i uşşâkı yağmalar seherde
Safâ-yı mevsim-i îş u bahârı
Cilâ verir komaz dilde gubârı
Havâsı nükhet-efzâdır meşâmma
Safâda ta‘n ederse nola Şam’a
Olup her câmii zikrile memlû
Dolu her köşesi ya rabbi ya hû
Mücessem nûra benzer her minâre
Kılar tevhîd-i Hakkı âşikâre 
Süvârında mahalle mısr-ı Basra
Erişmez vasfının imkânı hasra
Makarr-ı şâh-ı zîşân-ı kasr-ı âlî
Bihişt ü adn ola varsa misâli
Kenâr-ı cûybârında çemenden
Çiçekler bû verir misk-i Hotenden
Simâr u hâsılı envâr-ı eşkâl
Zülâl-i ravzası gûyâ ki selsâl
Gülistânında bülbüller figânı
Eder pür-gulgul kevn ü mekânı
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Mamak Pınarı işret-câ-yı şâhî
Bütün dünya değerdir arz-gâhî
Nevâ-yı murgu hâlet-bahş-ı dilsûz
Enîn-i andelîbi hâtır-efrûz
Önünde Tunca mir’ât-ı mücellâ
Safâ-efzâ küdûretten musaffâ

Bu ebyât dahi Tabakâtü’l-memâlik’dendir

Mâ-hasal bir şehrdir cennet-misâl
Suyu Kevser selsebîl ü lâ yezâl
Bî-nazîr ü câ-yı dilkeş hoş-hevâ
Rûh-bahş u râhat-efzâ pür-safâ
Ka‘be-i ins ü safâ câmileri
Kudsîler kerrûbîler sâmileri
Her binâsı muhkem u sâbit-karâr
İçi dışı serv gibi pür-menâr

Keçecizâde İzzet Molla Mihnetkeşân nâm manzûmesinde Keşan’dan 
kufûl ve dâru’l-meymene-i Edirne’ye duhûlünü ber-vech-i âtî beyân 
etmiştir. 

Edip her taraf sırr-ı sun‘-ı hakîm
Göründü Edirne o şehr-i azîm
Sitanbulu gördüm kıyâs eyledim
Cenâb-ı Hudâya sipâs eyledim

[s.547]  Ne gördüm ki bir fırka bostâniyân
Durur reh-güzârımda çün gülistan
Gelip dedi bir bülbül-i hoş-nevâ
Selâm etti bostancıbaşı sana
Müsellimdir ol zâde-i şehsuvâr
Müsellemdir ona bu şehr u diyâr
Mekânıdır anın sarây-ı vezîr
Taâma sizi bekler anda o mîr
Bes ü pîşimi aldı bostâniyân
Göreydi şu ikbâlimi düşmenân
Duhûl eyledim şehre alay ile
Aceb tarz u tavr-ı dilârâ ile
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Sarây-ı vezîre varınca yakîn
Zuhûr eyledi nice müstakbilîn
Bir akdem binip rahşa gerdûneyi
Ederdim murâd eylesem her neyi
Olup çeşme Paşa Kapısı ayân
Sitanbuldaki bâbı sandım inan
Müsellim gelip merdiven başına
Kapı halkı indi binek taşına
Edip hürmet ol mîr-i dervîş-hû
Bilip kadrimi eyledi ser-fürû
Oturduk o gün onda akşama dek
Uzatmış idik sohbeti Şam’a dek
Edip badehü istirâhat taleb
Dedi vâkıâ çekdiniz çok ta‘b
Gediklilerinden birin istedi
Sarây-ı hümâyûna azm et dedi
Açıp bir oda eyleyin ihtimâm
Ola ta ki bu zâta ikrâm-ı tâm
Dedi taht-ı nazma bu sultândır
Sarây-ı hümâyûna mihmândır
Misâfir ki vassâf-ı hâkân ola
Sezâdır sarâyında mihmân ola
Katıp yanıma bir iki bendesin
Çıkıp etti teşyî‘ şermendesin
Sarây-ı hümâyûna oldum revân
Bana oldu dünyada cennet ayân
Nola bendesi etse ol câyı cây
Efendim sarâyı idi ol sarây

Evsâf-ı sarây-ı Edirne
Edirne sarâyı diğer bir cihân
Cihânla eder Tunca kat‘-ı miyân
Gören cedvel-i sîm ile der hemân
Yeşil safhada nüsha-i gülsitân
Binâsı sarây-ı hümâyûn gibi
Biri birine beyt-i merhûn gibi
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O bağın da Gülhâne meydânı var
Hezârân gülü var gülistânı var
O eşcâr-ı mültefitü’s-sâklar
Nice erguvanlarla leylaklar
Hezârân tâkı felek-iştibâh
Görenler harâb olduğun eyler âh
Cihânbîni var kim felekden bülend
Eder turrası zühreye rîşhand
Kusûr-ı metîni o rütbe metîn
Yıkılmaz yıkıldıkda belki zemîn
Soyup üsrübin düzd-veş rûzgâr
Kıbâbın fakat etmemiş târumâr
O gülzârı Tunca edip çâk çâk
Yaka yakaya gelmiş âbıyla hâk

[s.548]  Yapılmış muallâ nice dâire
Gelir âsumân hâtır-ı zâire
Nice havz-ı sâf u nice selsebîl
Nizâcıyla memzûcdur zencebîl
O hammâmlar kim cihân gülşeni
Sezâ bülbül olsa gelip külhanı
Şehenşâh-ı devrâna lâyık sarây
Eğer basa şevketle bir kerre pây
Cihân gibi mamûr eder anı da
Benim gibi mesrûr eder anı da
Misâfir olup anda beş gün tamâm
Edirne sarâyın gezerdim müdâm
Çıkardım gehî şehri seyrân için
Ederdim nevâ ol gülistân için

Sıfat-ı şehr-i Edirne

O şehrin felek-veş iki kutbu var
Nola rifati olsa gerdûn medâr
Birisi Enîs-i dil-i âşıkân
Birisi Sezâ’î-i mu‘ciz-beyân
Ziyâret edip ibtidâ onları
Sevindim görüp tekkede cânları
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Cenâb-ı Enîsin alıp himmetin
İşittim Sezâyî ile sohbetin
Cihânın gamından bulup râhatı
Ederlerdi kabr içre cân sohbeti
Gam-ı âlemi terk edip bizlere
Komuşlar sözü ikisi bir yere
Alıp neş’esin âlem-i vahdetin
İçerlerdi câmın dem-i vahdetin
Dedim bana bir câm Allâh için
Derûnumdaki âteşîn âh için
Dediler bu meyhânenin bâdesi
Zarardır içilmez susuz sâdesi 
Sirişk olmayınca içilmez o mey
Katılmaz o sahbâya bir başka şey
Alıp bu peyâmı hemen ağladım
Bakıp hâlime karalar bağladım
Dedim bir gün olsun zahîrim olun
Dem-i vâpesîn dest-gîrim olun
Dediler kim ikrârına kıl sebât
Erenler verir sana âhir necât
Dedim Hak Teâlâ muhakkak ede
Kapınızda abd-i muvaffak ede
Aceb zâtlar pîrdir gehleri
Gedâ sûretinde idi şehleri
Edip her biri ile aşk u niyâz
Duâ ettiler ol iki ser-firâz
Kabûl eyledim lutf u himmetlerin
Penâh eyledim bâb-ı devletlerin
Ziyâret edip bunları ibtidâ
Selîmiyede zuhru ettim edâ

Sıfat-ı Câmi-i Selîmiyye

Selîmiyye ol câmi-i dil-güşâ
Tamâm etmiş ol beldeyi rûşenâ
Ne câmi ki cem olsa mecmû-ı hayr
Yanında döner hiçe âsâr-ı gayr
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Nola eylese çarhı dehşet-zede
Yıkılmış yapıldıkda bin bütgede
Şu‘â‘-ı alem sanma pertev-feşân
Ser-i çarha mimârı dikmiş Sinân

[s.549]  Ne kubbe habâb-ı yem-i mağfiret
Olur çeşm-i mîzân dem-i mağfiret
Ne kubbe zemînde diğer âsumân
Mesâbîh-i rahşânı kevkeb-nişân
Ne ebvâb bâb-ı bihişt-berîn
İki halkası dîde-i hûr-i în
Ne mihrâb ebrû-yı ehl-i hüdâ
Firûzende-i şem‘i nûr-ı Hudâ
Ne minber bükülmüş kaddi nâzdan
Geçince sipihr ser-efrâzdan
Ne kürsî o pîş-tahta-i abnûş
Olur vâiz andan cevâhir-fürûş
Ne mahfil o kasr-ı bihişt-berîn
Akar idi tahtında mâ’-i mu‘în
Gelir hâtır-ı revzeninden tamâm
Aleyhi’s-salât üzre elfü’s-selâm 
Alaldan beri bülbül-i dîn nefes
Yapılmış değil öyle zîbâ kafes
Menârât-ı çârı mezâhib gibi
Tarîk-ı hüdâda merâtib gibi
İkinin yolu şerefesi gibi üç
Gelir çünki bennâ-yı akla bu güç
Turuk olsa da sûretâ zâide
Çıkar her biri matlab-ı vâhide
Hezârân da olsa reh-i ictihâd
Hudâdır Hudâdır Hudâdır murâd
Düşünsün bu remzi eder bî-gümân
İmâmeyn ile İbni Sâbit beyân
O Firdevsi yapmış Selîm-i halîm
Ola ona cennette kasr-ı azîm
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Olup vâkıf müjde-i men-benâ
Cinân içre ol tâkı kılmış binâ 
Görülmüş değil zîr-i nüh kubbede
Arar mislini pîr nüh kubbede
Onun olsa vasfında sanman yeter
Serâpâ bu manzûme-i muhtasar 
Dolaştı zebâna sözüm halka-veş
Kapısında kaldı gözüm halka-veş
Temâşâsını terk emr-i muhâl
Ne mümkün ki gelsin nigâha kelâl
Düşürdüm dili dûzah-ı firkate
Vedâ eylemiş yoğıken cennete
Düşüp sûka dîvâne-veş serserî
Temâşâ ederdim gezip her yeri
Bezistan gibiymiş o şehr-i cesîm
Derûnunda varınca sûk-ı azîm
O şehrin nice câ-yı ma‘mûru var
Ez-ân cümle bir sûk-ı meşhûru var

Sıfat-ı çarsû-yı Ali Paşa

Ali nâm paşa binâ eylemiş
Kıbâbın felek i‘tilâ eylemiş
Olur iki gerdûna geçse revân
Biri olsa gerdûne-i âsumân
Serpâ dükkân-ı cevâhir-fürûş
Güher-i tab‘ım âsâ ederdi hurûş
Cinân görse dükkân-ı attârını
Ferâmûş eder bû-yı gülzârını 
Açılmış beher köşede teng teng
Gülistan gibi kâle-i sürh-reng
Tuhafçıların öyle kim zîneti
Sanırsın ki İngiltere devleti

[s.550]  Mücellidleri bir kitap etse zeyn
Ederdi mehi şemse-i deffeteyn
Müzehhibleri etse tahrîr-i şeb
Kevâkib için mihri eyler zeheb
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Musavvirleri etse tasvîr-i rûz
Eder mihr ile meh beraber bürûz
İçinde var envâ‘-ı ehl-i hiref
Bezistan gibi bir değil her taraf
Bulursun ne kim ararsan bî-bahâ
Bulunmaz fakat dilberinde vefâ 
Kimi müslüman kimi kâfir-peçe
Oturmuşdu bir nice tâcir-peçe
Alıp hiçe âşıkların cânını
Satarlardı kırmız deyu kanını
Gelip cûşa şerbet-fürûşân-ı sûk
Kapağı atardı hasedden la‘ûk
İkindiye dek anda ârâm edip
Safâ-yı derûn ile akşam edip
Edip asrı Üç Şerefelide edâ
Varıp Eski Câmide ettim du‘â
Görüldü dahi nice âlî eser
Sitanbuldan belki efzûn-ter
Gönül uysa ger nefsin ibrâmına
Soyunmuşdu Oğlanlı Hammâmına
Yayan seyr olunmuşdu her cânibi
Görenler sanırdı ayak nâ’ibi
O rütbe sokaklarda oldum revân
Mahallâtta sandılar pâsbân
Vücûh-ı vilâyet ziyâfet edip
Bu ednâya a‘lâsı hürmet edip
Husûsâ reşâd-ı hüner-perverân
Anın ile fahr eylesin hâcegân
Beni gece o mihmân eyledi
Riâyet edip şâdumân eyledi
Yine avdet ettik sarâya o şeb
Anın hintosuyla gelip bî-ta‘b
Seher vakti bostancı başı ağa
Tulû‘ etti mânend-i mihr-i safâ 
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Sarây oldu mesnûd-i ayniyle pür
Duyulmuş meğer olduğum pey-siper
Tedârik olunmuş münâsib devâb
Uşaklar o dem oldular râhyâb
Bulunmaz iken bende her bâr esb
Hudâ verdi gerdûne-i çâr esb
Müsellim bey etti vedâı tamâm
O Paşa kapısına etti hırâm
Teveccüh edip ben de İstanbula
Hayâl-i vatan ile düştüm yola

Edirne vasfında Mesîhî Bey’in meşhûr şehrengîzidir

İlâhî âciz ü zâr u zebûnum
Giriftâr-ı kemend-i nefs-i dûnum
Beni reddetmez senin yolunda zincîr
Yeder bir kıl takıp bu nefs-i şerîr
Cihânda var mıdır ben gibi gümrâh
Meğer sürçem düşem kim diyem Allah
Ne mümkündür ki zikre söz kaçıram
Meğer tesbîhi gönlümden geçirem
Beş on gün eyleyem ger savma niyyet
Bozar ol niyetimi îd-i vuslat
Elim kaldırsam ellerle duâya
Sanırım el uzattım merhabâya

[s.551]  Çû mescid içre tutam kıbleye yüz
Cemâl-i yâr olur mihrâb düpedüz
Girip bezm-i meye bu nefs-i şâhî
Koyup beş vakti dinler pencgâhî
Ne mezhebdir bu kim nakkâş-ı fikret
Namaz içre yazar mihrâba sûret
Kılarım her gece mahbûb fikrin
Bu kara gönlünün gör hûb fikrin
Gözü âhû güzeller eylemek sayd
Seg nefsim edinmiş bir büyük kayd
Ne katre kim akar bu çeşm-i terden
Menîdir kim gelir hazz-ı nazardan
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Görüp nâzını bir serv-i revânın
Düşerim sâye-veş pâyine anın
Hemândem kim görem bir mâh-ruhsâr
Nücûm-ı eşk olur çehremde seyyâr
Şu denlü vâfir ağladım o yüzden
Ki ağlamakla başım çıkdı gözden
Dürr-i eşkimle çehrem zeyn olupdur
Yüzüm san mecma‘u’l-bahreyn olupdur
Nidem arz edip eşkim mâcerâsın
Yedi deryâ yumaz yüzüm karasın
Günâha eyledim şol denlü ısrâr
Ki rahm eden bana olur günah-kâr
Bu suçlarla beni tartarsa Rahmân
Kırılır arsa-i mahşerde mîzân 
Benim suçum sorulursa tamâmet
Birine dahi değmez anda nevbet
Budur korkum hemân artık dahi yok
Ki cürmüm rahmet-i Hakdan gele çok
Hatâ dedim nola oldumsa âsî
Umarım âhir olam Tanrı hâssı
Nice kâfir-i küllî var içi is pas
Ki defterde yazılır beyliğe hâs
Ne denlü çoğ ise bu bende de ayb
Eder bir nokta-i rahmet anı gayb
Eğer encüm kadar olursa ısyân
Gider çün mihr-i rahmet ola rahşân
Hudâyâ bana aşkı reh-nümâ kıl
Bu gözsüz âsîye lütfun atâ kıl
Yazıp yanılıp ettimse yavuz iş
Sen anı yazma yazısız çû yanlış
Bugün çün hicr odun ettin nevâle
Yarın tamu odun kılma havâle
Çû kûy-i yâr içinde vermedin câ
Ver irte cennetü’l-me’vâda me’vâ
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Bugün el vermedi ol serv-i kâmet
Yarın tûbâyı sen eyle inâyet
Çû sunulmadı bunda la‘l-i dilber 
Sunasın bari anda câm-ı Kevser
İlâhî buldurup sözüme rağbet
Bu şehrengîze ver şehr içre şöhret
Demezden kim basît-i hâke irgör
Melekler vasfıdır eflâke irgör

Sıfatı-ı şeb

Meğer bir şeb bu tâk-ı pür-sanâyi‘
Müzehheb levhasın etmişidi zâyi‘
Şihâbı kilk edindi çarhı kağıd
Ki yaza hûblar vasfın Utarid
Güzeller medhi yazılsın deyu hep
Devât-ı âsumân doldu mürekkep

[s.552]  Felek-i mihr eşrefisin eyledi güm
Anı bulunca göz yummadı encüm
Bırakıp Yûsufu san çâha ihvân
Şafaktan gömleğine sürdüler kan
Kılıp Yakub-ı çarh ol gece nâle
Gözünden subha dek akıttı jâle
Değil encüm görünenler semâdan
Ki çarhın gözü ağardı bükâdan
Tutup işbu kara bahtına mâtem
Yüzün derdi kara-pus oldu âlem
Sanasın sâbit olsun deyu seyyâr
Nücûm urmuşdu yer yer göğe mismâr
İhâta edip âfâkı şeh-i gam
Bu vechile geçerken hâl-i âlem

Sıfat-ı rûz-ı pîrûz

Görüp beytü’l-hazende âsumânı
Terahhum etti ana subh u sânı
Tefe’ül etti ol dem çarh-ı pür-zecr
Açıldı tâli‘inde sûre-i fecr
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Beşîr olub hemân subh-ı cihân-bîn
Dedi Ya‘kûb-ı çarha gözün aydın
Seher çün verdi Yûsufdan nişâne
Basîri erdi pîr-i nâ-tüvâne
Bozub ve’l-leylîsin başdan çıkardı
Yerine şems dülbendini sardı
Seher nakkâşı altın huliyy ezdi
Revâk-ı çarha bir hoş şemme yazdı
Görüb câm-ı Sikender sandım anı
Ki gösterdi bana cümle cihânı
Ne şâhid-i bâz olur gör pîr-i hâver
Ki hûba ağzı ile gösterir zer
Zihî kudret ki verdi ferd-i bîçûn
Maâş-ı halk için her gün bir altun
Çû buldu Yûsufun Ya‘kûb-ı eflâk
Zalâm-ı gamdan oldu çehresi pâk
Cihâna şol kadar zer etti ihsân
Ki giydi taş ağaç altunlu kaftan
Cemâl-i mihr verdi dehre tezyîn
Döşendi sath-ı hâke ferş-i zerîn
Çün ol gün mu’tedil gördü cihânı
Geçip şâh etti tebdîl mekânı
Devam-ı devletiyle bir iki yıl
Edindi Edirne şehrini menzil
Çün ihsânından ermiş idi behre
Sürünerek ma‘an geldim bu şehre
Aceb şehr ol kim anın bâğ u râğı
Verir kişiye cennetten ferâğı 
İçinde servler mevzûn-reftâr
Bulutlar başı ucunda hevâdâr
Temâşâ eylesen her bir minare
Dönübdür serv-kad bir şîve-kâre
Soyunup Tuncaya girer güzeller
Açılıp ak göğüsler ince beller
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Siyeh-futa kuşanır ak dilber
Olur san gece vü gündüz beraber
Futada hak komuş bir sırr-ı gaybî
Ki örter dâmeniyle görse aybı
Su içre bunlara kılsan nigâhı
Görürsün burc-ı âbı içre mâhı
Bulardan vasl uman abdâla benzer
Ki bunlar suya düşmüş mâla benzer

[s.553]  Gözün yaşı Meriç olsa nazarda
Ne mümkün biri kol boynuna Arda
Gören ol şehri bu resme kıyâfet
Sanır bununla dokuz oldu cennet
Zihî cennet ki yazılmaz günehkâr
Görür âsî vü âbid anda dîdâr
İçinde var anın birkaç melekler
Ki mislin görmemiş anın felekler

Nalband-zâde Ahmed

Bugün meydân-ı hüsn içre ser-âmed
Güzel dersen Nalband oğlu Ahmed
Cemâli kıble-i ashâb olubdur
Dükkânı na‘lband-ı mihrâb olubdur

Mahmûd Bâlî

Biri şol tâlib-i ilm adı Mahmûd
Yüzü misbâh-ı zavdır vasli maksûd
Güzel ezberlemiş fitne kitâbın
İyi tahsîl etmiş şîve bâbın

Ferrâşzâde Yakub

Birisi dahi Ferraş oğlu Yakub
Eşiğinde müjem her lahza çârûb
Söz açsam hüsnünün bir hissesinden
Uzun olurdu Yûsuf kıssasından

Alî Bâlî

Birisi İğnecilerde Alîdir
Meyânı sanasın iğne telidir
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Anın bir iğnesini eylemiş cer
Ki İdrîse vere Îsâ peyamber

Kız Ali 

Birisi Kız Alidir ol semenber
Olubdur sükkerîn pâlûdeden ter
Şu kim bin cân verip zevki sürdü
Bu kızlıkda anı ucuz düşürdü

Sarrâfzâde

Biri Sarrâfzâdedir güher-pâş
Ki olmuş kalbi anın kıymeti taş
Murâdı kesr-i zer ise yüzüm üzre
Dürr ü gevher dilerse gözüm üzre

Seyyid Cafer

Birisi Seyyid oğlu adı Cafer
Ruh-i rengîn ile al peyamber 
Bugün güzellerin oldu emîri
Yaraşır cân u dil olsa esîri

Semercizâde

Biri de şol Semerci oğlu âfet
Ana lâyık mıdır andan o sanat
O yalın yüzlüye her kim ki baktı
Karâr u sabrı rahtın oda yaktı

Hürmüz Bâlî

Biri Hürmüzdür ebrûsu meh-i nev
Lebi Nûşirevândır kendi Hüsrev
Bizi çün kûh-i gamda etti Ferhâd
Ne için eylemez şîrîn-lebi dâd

[s.554] Halîl Bâlî

Birisi de Halîl ol âfet-i cân
Gönüller edinir her gece mihmân
Ne sihretmiş yüzünde zülf-i serkeş
Ki ana gülşen olmuş suht-i âteş
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Haydar

Biri bir dil-rübâdır adı Haydar
Ruhı cennet lebi sâkî-i Kevser
Çü çekmiş gamzesinin zülfikârın
İki bölmüş gözünün zülhümârın

Yeşil Melek

Biri yeşil melek hüsn ana muhtass
Komuş kendüye yeşil deyu mahlas
Bileydi olduğun bu nesl-i hâsıl
Kılırdı Âdeme secde Azâzil

Kuyruklu Yıldız

Biri kuyruklu yıldız ol kamer-veş
Urur her gece yer yer göğe âteş
Dahi doğmadan ol hurşîd-pâya
Ya doğ ya işte doğdum derdi aya

Hızır Bâlî

Biri Hızır ol ki yokdur ana sânî
Dudağı olmuş âb-ı zindegânî
Şu kim anın ile tatlı derilir
Elin cânı acıdığın ne bilir

Îsâ

Biri bir mâh-rûdur adı Îsâ
Edinmiş âsumân-ı hüsnü me’vâ
Lebiyle ölü dirildir o fettân
İşiden anı niçin vermeye cân

Ebrî

Biri Ebrîdürür gazzâr-ı tannâz
Bizi cevre çeker dâim edib nâz
Başım düğme tenim ibrişim etti
Aceb bana ol ettiğin kim etti
Rakîbi döğmeden olmazsa dermân
İlikler gibi emsin anı yârân
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Seferşâh

Keçecilerde biri de Seferdir
Kılar insâf o kim sâhib-nazardır
Ana ta‘n etmesin kimse bu sudan
Keçesin çıkarabilir o sudan

Alemşâh

Birisi şol şeh-i âlem Alemşâh
Ki yanınca çekilir leşker-i âh
Ne güzel pâdişâh olur behey yâr
Ki olmuş gamzeler ona silahdâr

Yûsufşâh

Biri Yûsufdurur ol şâh-ı hûbân
Olubdur mısr-ı hüsn içinde sultân
Gören kûyunda tuttuğum anın yurt
Dedi yer Yûsufu en sonra bu kurt

Mehmedşâh

Mehmeddir biri ibn-i Abacı
Ayağı tozu halkın başı tâcı
Güneş âşık olup her subh ol aya
Girer dervîş gibi ak abaya

Hâfız Mahmûd

Biri Hâfızdır olmuş adı Mahmûd
Hudâ vermiş ana elhân-ı Dâvûd
Yüzü mushaf gibi olmuş mutahhar
Aceb mi başına and içse eller

İmâmzâde Mehmed

Birisi de İmâmoğlu Mehmed
Kaşı mihrâbıdır uşşâka mabed
Yüzü çün kıblegâh olmuş enâma
Bugünden biz dahi uyduk imâma

Hasan

Biri Attârlar içinde Hasandır
Ki enfâsı anın müşk-i Hotendir
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Akıtıp kanlı yaşımı yakamdan
Pür edeyim dükkânını bakamdan 

Tuzcuzâde Mustafa

Birisi Tuzcuoğlu Mustafacık
Tuz etmek bilmeyici bî-vefâcık
Cemâli mushafıdır gâyet-i hüsn
Ki anda hatm olubdur âyet-i hüsn

Abdişâh

Gönül şehrine benzer Benli Abdi
Gören kulun olayım der efendi
Cihân tendir kamu ol cân-ı âlem
Kul olandır ana sultân-ı âlem

Kayserilizâde Alî

Alîdir birisi Kayserlizâde
Gözü uşşâkla dâim gazâda
Dürüp kaşını hışm etse o dilber
Yıkılır tâk-ı Kisrâ kasr-ı Kayser

Abdî

Biri Abdî ki ol serv-i bülendi
Gören der yaricek Allah efendi
Kul olayım olup emrine münkâd
Şu kavliyle ki hiç etmeye âzâd

Şâdîzâde

Biri Vâlâcı Şâdî oğlu fettân
Değer bir bûsesine bin dil ü cân
Yakasın gömleğinin sanma vâlâ
Giribdir kana ol şûh-ı dil-ârâ

Sâzendezâde Cafer

Biri Caferdir Sâzendezâde
Zenahdânı kadehdir la‘li bâde
Beline tâlib oldum cân u dilden
Dedi sende çalar mısın bu telden
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Sârbânzâde Nimet

[s.556]  Birisi Sârbân Ebri oğlu Nimet
Serâser zelledir ol pür-zarâfet
Deve yanınca etsem ana hizmet
Yular tutmaz başım bulurdu devlet

Hayyâtzâde Alî

Birisi de Alîdir terzî şâkird
İşi öndi eden ol gürzî şâkird
Elinde zülfikâr oldukça mikrâz
Seni iki biçerse kılma i‘râz

Seydî

Birisi dahi şol bir terzî Seydî
Libâs-ı hüsnü dikdi kendi giydi
Temâşâ etsen ol ruhsâr-ı rengi
Sanasın al atlasdır Frengî

Mustafa

Biri takyacılarda Mustafâdır
İşin başa iletmiş pür cefâdır
Şu baş kim vaslına tâlibdir evvel
Tabanca yemeye kalıptır evvel

Hasan

Nigârın biri takyacı Hasandır
Kıyâmet-i Dicledir nâzik bedendir
Dolubdur şevki içim ile taşım
Düşer takyası düştüğü yerde başım

Bahşî

Biri hammâmcı oğlu adı Bahşî
Ki olmuş lebleri la‘l-i Bedahşî
Od urub sînemi hammâm etti
Gözümden ana iki câm etti

Alî 

Biri ser-mahfilin oğlu Alîdir
Hayâlim gece vü gündüz belidir
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Aceb mi eylese cânda karârı
Kılıcıyla açubdur ol diyârı

Dilsizzâde

Birisi Dilsiz oğlu şûh-ı nâzik
Gönüller kapmada çâlâk u çâpuk
Nice sevmeyim ol gül yüzlüyü çok
Ki gonca gibi ağzı var dili yok

Hüseyin

Biri Hallâc Hüseyn olmuş ana ism
Atılmış penbedir san andaki cism
İğnede âhımız almasın ol yâr
Od ile penbenin ne oyunu var

Şerbetcizâde

Biri Şerbetci oğlu sîb-i gabgab
Sözün cüllâb etmiş ol şeker-leb
İnanman ahd ederse vuslatını
Ki ben anın çok içtim şerbetini

Şâtır Pîrî

Biri Pîrî dürür mahbûb-i Şâtır
Zarûrî meyl eder gördükce hâtır

[s.557]  O kâmet üzre ol hûrşîd-sûret
Kıyâmet günü gibi pür-harâret

Kaya Bâlî

Kaya Bâlîdürür biri ki ol yâr
Be-gâyet seng-dildir katı cevvâr
İşi uşşâkına dâ’im sehâdır
Bize geldikçe amma taş kayadır

Memi Şâh

Birisi Yağcı oğlu Memi Şâh
Perîzâda dönübdür zâdehullah
Beliyle cismini şerh etse âkıl
Sanasın kim sah yağından çeker kıl
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Pîr Alî

Birisi Pîr Alîdir ol cefâkâr
Kılar dâim cefâ dersini tekrâr
Yaşım seylâb olup akdıkça her gâh
Görüp yükün yukaru yığar ol mâh

Mîrzâ

Biri serrâclarda Mîrzâdır
Yüzü sankim sirâc-ı pür-ziyâdır
Rakîb el uzadırsa ol sirâca
Çıkarsın koltuğunda çok sirâce

Benli Alî

Biri Benli Alîdir yâr-ı meh-veş
Bulunmaz Rûm ilinde ana yekdeş
Çû bend eden bu dâne kim değildir
Ana meyl etmeyen âdem değildir

Hacı Bayrâm

Birisi de civânın Hâcı Bayrâm
Zer etti benzimi ol sîm-endâm
Eğerçi hücreme her dem gelir hûb
Velî gelmez bana ol denli mahbûb
Oruç tutup kılarım hakka efgân
Anın îd-i visâlin kıla ihsân
Nola alçakda anılsa o dilber
Deniz dibinde olur dürr ü gevher

Nazm

Behişt içre kılıp her lahza seyrân
Bular denlü melek ararsa rıdvân
Birinin mislin etmeye temâşâ
Sekiz uçmağı ger dokuz dolaşa
Birine etmek isterdim mahabbet
Yine anınla kılmadım kanaat
Dilerdim eğleyim biriyle gönlüm
Kanaat etmedi biriyle gönlüm
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Olub hercâyî gönlüm pâre pâre
Yapıştı her birisi bir nigâre
İlâhî sen beni iletme sine
Kamusun görmeden sîne-be-sîne

Münâcât

İlâhî her birin bâbende eyle
Çerâğ-ı ruhların tâbende eyle
Çûn ettin leblerini çeşme-i cân
Buları tâ-be-mahşer zinde eyle

[s.558]  Cihân sultânlığı bana gerekmez
Beni bunlara sen tek bende eyle
Şerâb-ı la‘l-i nâbından buların
Bizi sâgar gibi şermende eyle
Buların zülfü bendine Hudâyâ
Dil-i şûrîdemi efgende eyle
Üşüb mey sohbetin ettiklerince
Dil-i nâlânımı sâzende eyle
Mesîhî medhi bu denlü becerdi
Beğenmezsen yürü var sen de eyle

Bâlîkesrîli Zâtî Çelebînin Edirne Vasfında Söylemiş Olduğu   
Şehr-engîzinden Latîfî Tezkiresinde Münderic Ebyâttır

Gazzâr Abdî

Biri Gazzârdır Abdîdir ismi
Harîre ta‘n eder terlikde cismi
Temâşâ eyledim düğme dökerken
Görünür iliği parmaklarından

Şerbetcizâde

Biri şerbetcizâde kand-lezzet
İçirmişdir fukâ‘a ağzı şerbet
Meğer kim ağzı yarıla nizâ‘a
Düşübdür şerbeti kuru fukâ‘a
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[s.560] Sâhib-i dîvân “Sâmî” dahi bu kadar medh ü sitâyişe karşı bir 
nâ-tamâm kasîdesinde Edirne’yi zemmetmiş olduğundan kaydedildi

Şitâda Edirne halkı garîb hâlette
Ki itidâl ile âb u hevâ bürûdette 
Muhâldir reh-i yah-bestesinde âmed-şüd
Ki ser takaddüm eder pâydan refâkatte
Nihâl-i bağları mürde-i kefen-berdûş
Kenâr-ı bâmı sinân-ı gamı irâ’ette
Şikeste câmları şehnişînleri ber hâk
Kibârı hâne-harâb ehl-i sûku zillette
Bahârı gerçi cevâhir-nisâr imiş tutalım
Olur rahîs güher buz olursa kıymette
Civânı berf ile pîr-i sefîd-rîşe döner
Eser kalır mı bu vech ile hüsn-i sûrette
Çû itidâl-i hevâ ilm ü marifet nâyâb
Tıbâ‘-ı ehl-i beled müttefik cehâlette
Misâl-i berf nükûd-ı müsâfirân zâyi‘
Ricâl-i şehr çû yah-ı cem âb u zillette
Siyâh fahm ile âteş bahâsına heyzüm
Netîce serdî-i kaht ile dil meşakkatte
Verirdi dûzahiyâna cahîmi minnet ile
Bu şehre Mâlik eğer gelse kış kıyâmette
Isınmaz adama mânend-i seng-i serd-mizâc
Soğuk muâmelesi halkının tabiatte
Kinâyedir garaz-ı ıtlâk dâr-ı meymeneden
Bu şehre var mı muâdil aceb nuhûsette
Sirişk-i dîde nemek-veş donup fütâde eder
Nigâh-ı lağzeş-pâ rehgüzâr-ı hayrette
Keser kılıç gibi kış pâ-yı merdüm-i çeşmi
Şikâf-ı pencereden taşraya nezârette
Zihâmı râhda gerdûnelerle gâvların
Kişiye mâni olur bir yere azîmette
Kubâda hubs-i bakar dâmeninde levs-i vahal
Güzâr ederse de âciz kalır tahârette
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O denli şiddet-i sermâ-yı buhl ü imsâki
Ki dest-i ehl-i kerem cümle ceyb-i hissette
Yine Sitanbul ile da’vâ-i tesâvîde
Edirne halkı aceb rütbe-i hamâkatte
Dahî şedâyid-i sermâyı vasf ederdim lîk
Midâdım oldü füsürde dem-i kitâbette

Nesr: Edirne şehr-i şehîri ki devlet-i ebed-müddet-i Osmâniye tarafın-
dan feth olunduktan sonra ahâlîsi lâ-yü‘ad velâ-yuhsâ gazavât-ı seniyyede 
ve ale’l-husûs şehr-i şehîr-i Kostantîniyye’nin fethinde mâlen ve bedenen 
îfâ-yı hüsn-i hizmetten kat‘â çekinmeyerek kütüb-i tevârîhde nâmı dâru’n-
nasr ve’l-meymene unvanıyla yâd olunmakta olduğu halde Hadîkatü’l-
vüzerâda ve Cevdet Tarihi’nde ve husûsiyle Âsım’ın kendi tarihinde sebt-i 
sahîfe-i beyân olduğu üzre 1221 senesinde sadrazam bulunan Hâfız İsmail 
Paşa ile bir takım hilâf-gîrânın efkâr-ı sakîmesinden mütevellid Edirne 
Vakası’ndan dolayı mûmâ ileyh Âsım yazdığı tarihinin matbû birinci cil-
dinin 119 sahifesinde şehr-i mezkûra Edirne-i bî-meymene tabir-i gayr-ı 
lâyıkını istimâl etmiş olması efvâh-ı nâsda nâmı “Âsim” telaffuz olunan 
zâta çok görülemeyeceği gibi bâlâda muharrer nâ-tamâm kasîdesinde 
şehr-i mezkûra min-kıbeli’r-Rahmân ihsân buyurulmuş olan kesret-i berfle 
şiddet-i bürûdeti kadh u mezemmete kıyâm ve Edirne’ye dâr-ı meymene 
ıtlâkı kinâye olduğunu beyân u ilam ve ifhâm ile mısra:

Bu şehre var mı muâdil aceb nuhûsette
Nesr: mısraıyla emsâl-i taharrîsine mübâderet eyleyen ve ahâlîsi hak-

kında mısra:
Kubâda hubs-i bakar dâmeninde levs-i vahal

Nesr: mısraını ve Edirneli Mevlânâ Kâmî’nin Edirne ile İstanbul’a 
dâir olan şu kıta: 

Bu kavli eyledi imzâ bütün ülü’l-ebsâr
Bahâr-ı Edirne oldu riyâz-ı hulde nazîr

[s.561]  Takaddüm eyler ise kıblegâh-ı İstanbul
Karârgâhı kibârın değil mi saff-ı ahîr

Nesr: kıtasıdan incinip beyt:
Yine Sitanbul ile davâ-i tesâvîde
Edirne halkı aceb rütbe-i hamâkatte
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Nesr: beytini îrâd ile tahkîr ve tezyîfe kıyâm eden “Sâmî” men-hûsunun 
beyt:

Edirne halkını hubs-i bakarla zemm etmiş
Çi sûd kendinin ismi Mayıs bozuntusudur

Nesr: beyti mazmûnunu teferrüs etmeyip irâde-i ilâhiye ile hükmü-
nü icrâ eden şitânın şiddetini bahâne ederek Edirne ve halkı hakkında 
mütecâsir olduğu isnâdâtına “el-Kelâm sıfatü’l-mütekellim”65 cümlesiyle 
mukâbeleden başka bir şey denilemeyip meselenin hall ü faslı ahkemü’l-
hâkimîn olan zât-ı ecell-i a‘lânın adâlet-i ilâhiyyesine arz u havâle ile iktifâ 
olunmuştur. 

65  Söz sahibinin aynasıdır.
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Ravzatü’l-Mahallât
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Ravzatü’l-mahallât
[s.562] Nefs-i Edirne mahallâtı 

Esami-i Mahallat Semt ve civârı

Harfü’l-elif
İbn-i Arab mahallesi İslâm Dâru’l-hadîs
Ahî Hasan mahallesi İslâm Germekapı’da
Arpacı Hacı Hamza mahallesi İslâm Süpürgeciler

İskerletoğlu mahallesi Rûm Süpürgeciler
İskerletoğlunun nâmı Aleksan-
diri olub dîvân-ı hümâyûn 
tercümanıdır

Üsküfçü Hızır mahallesi İslâm Kıyak
Eskici Hamza mahallesi İslâm Abdullâh hammâmı
İsmâîl Ağa mahallesi İslâm Kırlangıç sokağı
Akmescid mahallesi İslâm ve Rûm Yıldırım
Altûnî mahallesi İslâm Üç şerefeli

Umûr Bey mahallesi İslâm ve Kıbtî Murâdiye
Timurtaş Paşanın mahdûmudur 
vezîr olmuş ise de Umûr Bey 
derler

Emîr şâh mahallesi İslâm Yeni İmâret
Emîr mescid mahallesi İslâm Yeni İmâret
Ortaçukur mahallesi Rûm Kıyak
Orta Karaağaç mahallesi Rûm Kıyak

Evliyâ Kâsım Paşa mahallesi İslâm Kirişhâne Sâhib-i Câmi’ Kâsım Paşa 
nâmına mensûbdur

Aya İsterati mahallesi Rûm ve Ermenî Derûn-ı hisâr

Kadîmen Hacı Doğan ve Kara-
cahacı Halîl ve Kahtalu ve Kilise 
câmii mahallâtı bu mahalleye 
maklûbdur

Aya İstefanos mahallesi Rum ve Ermeni Derûn-ı hisâr

Aya Nikola mahallesi Rûm ve Ermenî Derûn-ı hisâr

Hâce Siyah ve Hacı Bedreddîn 
Fîrûzağa Kemerhavlu Köhne 
Kadı mahalleleri bu mahalleye 
maklûbdür

Aya Yani mahallesi Rûm Derûn-ı hisâr
Aya Yorgi mahallesi Rûm Kafeskapu hârici

Harfü’l-bâ
Baba Timurtaş mahallesi İslâm Arpa karbân

Baruthâne mahallesi Rûm Murâdiye
Fâtih Sultân Mehmed Hân 
hazretlerinin Baruthâneleri bu 
mahallede imiş

Papasoğlu mahallesi Rûm ve Ermenî Süpürgeciler Nâm-ı kadîmi Devlet-şâh 
mahallesidir

Papa Kaçanos mahallesi Rûm Hisârda Kafes kapu Nâm-ı kadîmi Îsâ Fakîh 
mahallesidir

Buçuktepe mahallesi Rûm ve Ermenî Kıyak

Benderci Hâtûn mahallesi İslâm Orta imâret Şâhmelek Paşanın zevcesi 
nâmına mensûbdur

Berkûk ağa mahallesi İslâm Kıyak

[s.563] Bönce mahallesi İslâm Beylerbeği Sıkça Murad mahallesine 
maklûbdür

Balabanpaşa mahallesi İslâm Köprübaşı
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Bülbül hatun mahallesi İslâm Rûm Kıbtî Yıldırım
Penaiye mahallesi Rûm ve Ermenî Derûn-ı hisâr
Bevvâb Sinan mahallesi İslâm Ayşekadın
Büyük Hacı Velî mahallesi Rûm Kirişhâne

Harfü’t-tâ
Teftin ağa mahallesi İslâm Yeni tophane

Tekke-i Alî Paşa mahallesi İslâm Murâdiye Küçük pazarı Atîk Alî Paşa nâmına mensûbdur
Timur Biga mahallesi İslâm ve Rûm Yelli Burgaz

Harfü’l-cîm
Çakırağa mahallesi İslâm ve Kıbtî Saraçhânebaşı
Câmi-i İbrâhîm Paşa mahallesi İslâm ve Kıbtî Kıyak
Çavuşbey mahallesi İslâm Horozlu
Cedîd Kâsım Paşa mahallesi İslâm Güzelcebaba
Çirkâb mahallesi Rûm ve Ermenî Süpürgeciler
Çokalca mahallesi İslâm ve Rûm Kıyak

Harfü’l-hâ
Hâcce Hoşkadem mahallesi İslâm Yeni İmâret
Hacı İslâm mahallesi İslâm Güzelcebaba

Hacı Hallâç mahallesi İslâm Süleymâniyye küçük 
pazarı

Hacı Sarrâf mahallesi Rûm Yeni İmâret
Hacı Safâ mahallesi İslâm Tahmîs

Hacı Ömer mahallesi Rûm Kafeskapı dahili
Nâm-ı kadîmi Hâce Ömer 
mahallesidir. Peyâm Hacı Ömer 
dahi derler

Hacı Kılağuz mahallesi İslâm Yeni İmâret

Hacı mercimek mahallesi İslâm Süleymâniyye küçük 
pazarı münderisdir

Hâfız Ahmed mahallesi İslâm Güzelcebaba
Hücerât-ı Şâhmelek Paşa 
mahallesi İslâm Horozlu İttisâlindeki Molla Fahreddîn 

mahallesine maklûbdur
Hasan Paşa mahallesi İslâm Hasfırın

Harfü’l-hı
[s.564] Hadım Balaban 
mahallesi İslâm Sultân Selîm

Hadım Timurtaş mahallesi İslâm Tahtalı Hamâm
Hadım Fîrûz mahallesi İslâm ve Rûm Yeni İmâret
Has Murâd mahallesi İslâm ve Rûm Yeni İmâret
Hadîce hatun mahallesi İslâm Yıldırım münderisdir
Hristos mahallesi Rûm ve Ermenî Derûn-ı hisâr
Hazînedâr Sinan Bey mahallesi İslâm Çöplüce Hendek
Hızır ağa mahallesi İslâm Sultân Selîm
Hâcegî mahallesi İslâm Tahtalı Hamâm

Hâce Bâlî mahallesi İslâm Süleymâniyye küçük 
pazarı

Hâce Ivaz mahallesi İslâm Horozlu Nâm-ı kadîmi Hâcı Ivazdır

Harfü’d-dâl
Dârü’s-siyâde mahallesi İslâm Ayşe hatun civârı
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Dâye Hatun mahallesi İslâm ve Kıbtî Tekkekapı
Fâtih Sultân Mehmed Hân’ın süt 
vâlideleri Hand Hatun nâmına 
mensûbdur

Debbâğ Hacı Halil mahallesi İslâm Debbâğhâne
Dervîş Âbî mahallesi İslâm Taşlık

Harfü’r-râ
Rakkâs Ali Bey mahallesi İslâm Kanlı pınar

Harfü’z-zâ
Zen-i İbrâhîm Paşa mahallesi İslâm ve Kıbtî Kıyak
Zincirlikapı mahallesi İslâm ve Rûm Ağaç pazarı
Zen-i Sarıca Paşa mahallesi İslâm Ayvalı göl

Harfü’s-sîn
Süpürgeciler mahallesi Rûm ve Ermenî Süpürgeciler
Sitti Hatun mahallesi Rûm At pazarı

Selçuk Hatun mahallesi İslâm Yeni tophane

Çelebi Sultan Mehmed Hânın 
kerîmesi ve Karaca Paşanın 
zevcesi nâmına mensûb olması 
maznûndur.

Sultan Bayezîd mahallesi İslâm Yeni İmâret
Süle Çelebi mahallesi İslâm ve Rûm Tarla kapı
Sevindik Fakîh mahallesi İslâm Kâdirîhâne Nâm-ı kadîmi Sevincik Fakîhdir

Harfü’ş-şîn
[s.565] Şâh Melek Paşa 
mahallesi İslâm Mihalbaşı Nâm-ı kadîmi Kurb-i 

Şâhmelekdir

Şerbetdâr Hamza Bey mahallesi İslâm Kanatlıköprü civârı Fâtih ümerâsındandır 864’de 
Rûmiyye-i Suğrâ Beylerbeyisi idi

Şehâbeddîn Paşa Kurb-ı Arasta 
mahallesi İslâm Arastabaşı Hadım Şehâbeddîn Paşa nâmına 

mensûbdur

Şeyh Şucâ’uddîn mahallesi İslâm Debbâğhâne
Tercemesi Ravzatü’l-meşâyih’de 
mezkûr olan Şeyh Şucâ’uddîn 
nâmına mensûbdur

Şeyhî Çelebi mahallesi İslâm ve Rûm Buçuktepe Kadı Bedreddînin mahdûmu 
Şeyhî Çelebi nâmına mensûbdur

Harfü’s-sâd
Sâbûnî Hacı Halîl mahallesi İslâm Laleli Nâm-ı kadîmi Sabuncu Mah.

Saçlı Dede mahallesi Rûm Yeni İmâret
Kemânkeş Kara Mustafa Paşanın 
sevgilisi Saçlı Mustafa Dede 
nâmına mensûbdur

Sarıca Paşa mahallesi İslâm Sarıcapaşa Tercemesi Edirne vâlîleri 
sırasındadır

Sıkca Murad mahallesi İslâm Paşakapısı
Sûfî İlyas mahallesi İslâm Murâdiye

Sûfî Bâyezîd mahallesi İslâm Murâdiye
Çelebi Sultân Mehmed Hânın 
Hocası Bâyezîd-i Sûfî nâmına 
mensûbdur

Harfü’t-tâ
Taş Odalar mahallesi İslâm Sultân Selîm
Turgut Bâzergan mahallesi İslâm Ayşe Kadın
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Harfü’l-ayn
Ârif Ağa mahallesi İslâm Tahtalı Hamâm

Abdurrahmân mahallesi İslâm Tarla kapı
Tercemesi Ravzatü’l-kudâtta 
mezkûr Mevlânâ Abdurrahmân 
nâmına mensûbdur

Attâr Hacı Halîl mahallesi İslâm Germekapı
Alemdâr mahallesi İslâm Köprübaşı

Alî Kuş mahallesi Rûm Kirişhâne

Bu mahallede vâki’ Nezîr Ağa 
Çeşmesi’nin tarihine nazaran 
nâm-ı kadîmi Ali Kuşcu mahal-
lesidir

İmâret-i Mezîd Bey mahallesi İslâm Kirişhâne 845 tarihinde Eflak’da şehîd olan 
Mezîd Bey nâmına mensûbdur

Harfü’l-ğayn
Gâzî Hâce mahallesi İslâm Horozlu
Gâzî Mihal Bey mahallesi İslâm Orta imâret

Harfü’l-fâ

Fazlullâh Paşa mahallesi İslâm Der-kurb-i Câmi’-i 
Atîk

Feyzullâh Paşa mahallesi dahi 
derler. Fazlullâh Paşa Seyyidler 
İmâretinde mezbûr

Fındık Fakîh mahallesi İslâm Koğacılar

Harfü’l-kâf

Kadı Bedreddîn mahallesi İslâm İstanbul yolu Kadı mahallesi dahi derler. Edirne 
Kadılarının yirmi dördüncüsüdür.

[s.566] Kuburcu Alî Bey 
mahallesi İslâm Eski tophane

Karabulut mahallesi İslâm ve Rûm Kıyak
Şüce’ân-ı Osmâniyyeden sâhib-i 
mescid Karabulut İbrâhîm Bey 
nâmına mensûbdur.

Karaca Ahmed mahallesi İslâm ve Rûm Kıyak
Nâm-ı atîki Arabacı Ahmed 
mahallesi idüği muhâsebât-ı 
evkâf defâtirinde mezkûrdur.

Karaca Bevvâb mahallesi İslâm Sultân Câmi’i
Karakaş mahallesi Rûm Kirişhâne

Kazâz Sâlih mahallesi İslam Kirişhâne Nâm-ı atîki Gazzâz Sâlih 
mahallesidir.

Kızıl mescid mahallesi Rûm Yıldırım

Kızıl minare mahallesi İslâm Paşakapısı Nâm-ı kadîmi Zağanos Subaşı 
mahallesidir

Kasab Abdülaziz mahallesi İslâm Kanlı pınar
Kıncı Firuz mahallesi İslâm Vâvlı Câmii

Kavaklı mahallesi İslâm Süleymâniye küçük 
pazarı

Kuşcu Doğan mahallesi İslâm Karanfiloğlu çarşısı
Nâm-ı kadîmi İshak Paşa nâm-ı 
ahîri Kurtcu Doğan şimdiki nâmı 
Kuşcu Doğan

Kum mahallesi Rûm Yıldırım

Kunduk Osmân mahallesi İslâm Kurb-i Kirişhâne

Vilâdet-i fakîr-i câmi’u’l-hurûf 
bu mahallede Karaağaç Çeş-
mesi Caddesinde 13 numaralı 
hânededir.
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Harfü’l-kâf
Kâtib-i Cev mahallesi İslâm Beylerbeği
Kebeyapıcı mahallesi İslâm Kurşunlu fırın

Kürd hâce mahallesi İslâm Süleymâniye Küçük 
pazarı

Kiremitçi Hacı Halil mahallesi İslâm Saraçhânebaşı
Genişvakıf mahallesi Rûm Yıldırım

Külahtuz mahallesi İslâm Ayşekadın Kadîmî Külâhdüz olub sonradan 
tahrîf olunmuşdur

Gülbahar Hatun mahallesi İslâm Tepemezarlığı
Küçük Hacı Veli mahallesi Rûm Kirişhâne

Kösec Balaban mahallesi İslâm Kurşunlu fırın
Bu kitap bu mahallede Kanatlı 
Köprü Sokağının 1 numaralı 
hânesinde te’lîf olunmuştur

Köfteciler mahallesi Rûm Yıldırım Nâm-ı atîkı Köftecizâde 
mahallesidir

Göl mahallesi Rûm Yıldırım

Harfü’l-mîm

Metrepolid mahallesi Rûm ve Ermenî Derûn-ı hisâr’da
Mevlânâ Veliyyüddîn ve Kuru-
çeşme ve Yakut Paşa mahallâtı bu 
mahalleye maklûbdur

Mehmed Ağa mahallesi İslâm Hasfırın
Mahmud Ağa mahallesi İslâm Sarıcapaşa
[s.567] Mahmud Ağa 
mahalles Rûm Kirişhâne

Madanoğlu mahallesi Rûm Kirişhâne

Medrese-i Alibey mahallesi İslâm Taşlık
Bu mahalle Alibey İbn-i 
Mahmud Paşa-yı Velî nâmına 
mensûbdur

Murâdiye mahallesi İslâm ve Kıbtî Murâdiye Nâm-ı kadîmi Mevlevihane 
mahallesidir

Mezîd Bey mahallesi İslâm Tepemezarlığı 845 tarihinde Eflak’da şehîd olan 
Mezîd Bey nâmına mensûbdur

Miskinler mahallesi Rûm Kirişhâne
Ma’rûf Hâce mahallesi İslâm ve Kıbtî Yıldırım
Menzil ahırı mahallesi Rûm Murâdiye

Molla Fahreddîn mahallesi İslâm Horozlu
Ravzatü’l-meşâyihi’l-islâmiye’de 
tercemesi mezkur Fahreddin-i 
Acemi nâmına mensubdur.

Mumcular mahallesi Rûm ve Ermenî Ağaç pazarı
Mumhane mahallesi Rûm Kıyak
Mü’min hâce mahallesi İslâm ve Kıbtî Yıldırım

Mihalkoç mahallesi İslâm ve Rûm Yeni İmâret Mihalkoç bey “Malkoç Bey” Yıldı-
rım Bayezid Han ümerâsındandır

Meydan mahallesi İslâm ve Rûm Yeniçeri meydanı
Meydan-ı vakıf mahallesi Rûm Yıldırım
Mirahor Ayas Bey mahallesi İslâm ve Kıbtî Murâdiye
Mîrimîrân mahallesi İslâm Saraçhânebaşı Beylerbeyi mahallesi dahi derler
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Harfü’n-nûn

Nâib Çelebi mahallesi İslâm Yıldırım Akmescid mahallesine 
maklûbdur

Neccâr Panayot mahallesi Ermenî Süpürgeciler
Nişancı Paşa mahallesi İslâm Kıyak
Noktacızâde mahallesi İslâm Kıyak
Nişdoğan mahallesi İslâm Karanfiloğlu çarşısı

Harfü’l-vâv
Veled-i Veliyyüddin mahallesi İslâm Tepemezarlığı

Vize Çelebi mahallesi İslâm Kirişhâne Nâm-ı atîkı Hayali Vize Çelebi 
mahallesidir

Harfü’l-yâ
Yancıkçı Şahin mahallesi İslâm Ayşekadın Yancık Heybe demekdir
Yaya Timurtaş mahallesi İslâm Paşakapısı

Yahya Bey mahallesi İslâm Eski tophane Şâir-i meşhûr Yahya Bey nâmına 
mensûbdur

[s.568] Yeşilce mahallesi Rûm Kirişhâne Mezîd Bey’in Yeşilce Câmi’ine 
nisbetle bu nâm verilmiştir

Yakûb Kilâri mahallesi İslâm Yediyol ağzı
Yeni İmâret mahallesi Rûm Sultan Bayezid-i Velî
Yelpınarı mahallesi Rûm Murâdiye
Yıldırım Bayezid mahallesi İslâm ve Kıbtî Yıldırım

Yahûdî Cemâ’âti
Polya cemâati Yehûdî Tahakale
Tolya cemâati Yehûdî Tahakale
İtalya cemâati Yehûdî Tahakale
Sisilya cemâati Yehûdî Tahakale
Katalonya cemâati Yehûdî Tahakale
İstanbul cemâati Yehûdî Tahakale
Büyük portakal cemâati Yehûdî Tahakale Evora cemâati dahi derler
Küçük portakal cemâati Yehûdî Tahakale
Aragon cemâati Yehûdî Tahakale
Budin cemâati Yehûdî Tahakale
Mayor cemâati Yehûdî Tahakale
Alaman cemâati Yehûdî Tahakale
Gayroz cemâati Yehûdî Tahakale

Mürûr-ı zamân ile münderis olan veyahut yekdiğerine kalbolunan mahallât
İshakpaşa mahallesi Nâm-ı ahîri Kuşcu Doğan mahallesidir
Odahâ-yı Bahşî Fakîh mahallesi Çukacılar hammâmı kurbunda münderisdir
Bezergan Bâlî mahallesi Derûn-ı hisârda münderisdir
Hacı Bedreddin mahallesi Aya Nikola mahallesine maklûbdür
Hacı Doğan mahallesi Aya İsterati mahallesine maklûbdür, Doğan tuc kaldırım dahi derler
Hacı Yakûb mahallesi Tahtakale derûnundadır, Yehûd cemâatine maklûbdür
Habbâz Muhyiddin mahallesi Nâm-ı cedîdi Panaiye mahallesidir
Hamîd Bey mahallesi Fil yokuşunda yalnız mescidi mevcûddur
Hâce Bayezid mahallesi Tahtakale derûnunda, Yehûd cemâ’atine maklûbdür
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Hâce Hasan mahallesi Münderis yahut Şehabeddin Paşa mahallesine maklûbdür
Hâce Siyah mahallesi Aya Nikola mahallesine maklûbdür
[s.569] Hayali Vize Çelebi mahallesi Nâm-ı ahîri Vize Çelebi mahallesidir
Devletşah mahallesi Nâm-ı ahîri Papasoğlu mahallesidir
Zağanos Subaşı mahallesi Nâm-ı ahîri Kızıl minare mahallesidir
Zen-i firuz mahallesi 1293 İstîlâsında münderisdir
Sevincik Fakîh mahallesi Nâm-ı ahîri Sevindik fakîh mahallesidir
Şehâbeddîn Paşa Kurb-i Hammâm-ı 

Fil mahallesi
1294 İstîlâsında münderisdir

Saçlı Ali mahallesi Debbâğhânede münderisdir
Tarakçılar mahallesi Yediyol ağzında yalnız mescidi kalmıştır
Arabacı Ahmed mahallesi Nâm-ı ahîri Karaca Ahmed mahallesidir
Alemüddîn mahallesi Saraçlar çarşısında yalnız câmii mevcut mahalle münderisdir
Îsâ Fakîh mahallesi Nâm-ı cedîdi Papa Kaçanos mahallesidir
Gazzâz Sâlih mahallesi Nâm-ı ahîri Kazaz Sâlih mahallesidir
Fâtıma Sultan mahallesi Nâm-ı ahîri Tahtakale mahallesidir
Firuzağa mahallesi Aya Nikola mahallesine maklûbdür
Kurb-ı Şâhmelek mahallesi Nâm-ı ahîri Şahmelek Paşa mahallesidir
Karaca Hacı Halil mahallesi Aya İsterati mahallesine maklûbdür
Kurtcu Doğan mahallesi Nâm-ı ahîri Kuşcu Doğan mahallesidir

Kuruçeşme mahallesi
Metrepolid mahallesine maklûbdür nâm-ı kadîmi İbn-i Çelebi 

mahallesidir
Kahtalu mahallesi Aya İsterati mahallesiyle Cemâât-ı Yehûdiyeye maklûbdür
Külâhduz mahallesi Nâm-ı ahîri Külahtuz mahallesidir
Kemer havlu mahallesi Aya Nikola mahallesine maklûbdür
Kilise Câmii mahallesi Aya İsterati mahallesiyle Cemâât-ı Yehûdiyeye maklûbdür
Köftecizâde mahallesi Nâm-ı ahîri Köfteciler mahallesidir
Köhne Kadı mahallesi Aya Nikola mahallesine maklûbdür
Merhûm Kâsım Paşa mahallesi Evliyâ Kâsımbaba mahallesinin nâm-ı atîkidir
Mevlânâ Veliyyüddin mahallesi Metrepolid mahallesine maklûbdür
Mevlevîhâne mahallesi Nâm-ı ahîri Murâdiye mahallesidir
Yakut Paşa mahallesi Metrepolid mahallesine maklûbdür
Aya Petri mahallesi Münderis

İbn-i Çelebi mahallesi Kuruçeşme mahallesinin nâm-ı atîkidir Süle Çelebi Câmi’i vakfiyesin-
den me’hûzdür
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Ravzatü’ş-Şevâri’ ve’l-Esvâk fî Edirne
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[s.570] Ravzatü’ş-Şevâri’ ve’l-esvâk fî Edirne
Harfü’l-elif Caddeler
Atpazarı caddesi Yelliburgazdan Pazar yerine kadar
Arasta caddesi Yediyolağzından Kargababa türbesine kadar
Ağabeğendi caddesi Tarlakapıdan Hristiyan kabristanına kadar
Ağaçpazarı caddesi Üçşerefeliden Yelliburgaza kadar
Ağa hamamı bakkalı caddesi Kıyakdan Murâdiyeye kadar
Akmescid caddesi Yıldırım
Ayıcı yolu caddesi Tekkekapı
Eski telgrafhane caddesi Tekkekapı
Eski Câmi-i şerîf caddesi Abacılar başından Eski Câmi-i şerîfe kadar
Ayvalı göl caddesi Süleymâniye küçükpazarından Karaağaç çeşmesine
İstanbul yolu caddesi Kanlıpınardan Seyyid Celâli’ye kadar
İki kapılı han caddesi Tahmîsden Yediyol ağzına kadar
Üç Şerefeli Câmi’-i şerîfi caddesi Abacılar başından Üçşerefeliye kadar
Odun iskelesi caddesi Dâru’l-hadîs
Uzun kaldırım caddesi Ayşekadın’dan Kirişhâneye kadar

Harfü’l-bâ Caddeler
Bâtpazarı caddesi Sebîlden Çilingirler caddesine kadar
Paşakapısı caddesi Üçşerefeliden Beylerbeyi hammâmına kadar
Bağlar yolu caddesi Sırık meydanı der-kurb-i hamâm-ı Fil
Balıkpazarı caddesi Balık kapısı derûnu
Balıkpazarı kapısı caddesi Balık pazarı derûnu
Balıkpazarı yemeniciler caddesi Bâtpazarından Balık kapısına kadar
Beylerbeyi caddesi Saraçhâne başından Beylerbeyi hammâmına kadar
Buzhane caddesi Bâtpazarından Koğacılara kadar

Harfü’t-tâ Caddeler
Tahtakale caddesi Tavuk kapısından Tahtakale çarşısına
Tahtakale hammâmı caddesi Tavuk kapısından Bâtpazarına kadar
Tarlakapı caddesi İstanbul yolundan Tarla kapıya kadar
Tekfûr dağı caddesi Miskînler mezârlığından Kiremithâneye kadar
[s.571] Tekke kapı caddesi Murâdiyye Küçükpazarından Tekke kapıya kadar

Harfü’l-cîm Caddeler
Çilingirler caddesi Bâtpazarından Tahmîse kadar

Harfü’l-hâ Caddeler
Hacı Hasan mescidi caddesi Sultân Selîm câmi’-i şerîfinden Arpa kârbânına kadar

Harfü’l-hâ Caddeler
Hasfırın caddesi Bâtpazarından Hasfırına kadar
Horozlu caddesi Ağaçpazarından Süpürgecilere kadar

Harfü’d-dâl Caddeler
Debbâğhâne caddesi Kermekapıdan Mihal başına kadar

Harfü’z-zâ Caddeler
Zehrimâr caddesi Kargababa türbesinden Murâdiye Küçük Pazarına kadar
Zindanaltı caddesi Tavuk kapısından Zindan altına kadar
Zincirlikapı caddesi Yıldırım

Harfü’s-sîn Caddeler
Süpürgeciler caddesi Süpürgeciler
Saraçhâne köprüsü caddesi Serrâchâne başından Sırık meydanına kadar
Saraçlar caddesi Bâtpazarından Hacı Alemüddin Câmi’ine kadar
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Sarayköprüsü caddesi Saraçhâne başından Bönce köprüsüne kadar
Sakalar iskelesi caddesi İskelede Dârü’l-hadîs civârında
Sultan Bayezîd caddesi Sırık meydanından Nazar Baba türbesine kadar
Sultan Selim caddesi Eski Câmi’den Arastabaşına kadar
Süleymâniye Küçük pazarı caddesi Abdullâh hammâmından Sezâyî dergâhına kadar

Harfü’ş-şîn Caddeler
Şeytanköprüsü caddesi Yeni İmâret

Harfü’s-sâd Caddeler
Sarıcapaşa caddesi Yedi yol ağzından Sarıca Paşaya
Sal İskelesi caddesi Eski köprüden Odun iskelesine kadar
Soğuk çeşme caddesi Sarıcapaşa

Harfü’t-tâ Caddeler
Taşbahçe caddesi Yıldırım
[s.572] Taşlık Câmi’i caddesi Taşlık
Tulumba caddesi Yeni İmâret
Top caddesi Yeni İmâret
Topkapı caddesi Topkapı’dan Yelliburgaz’a kadar

Harfü’l-ayn Caddeler
Abacılarbaşı caddesi Abacılar başından Saraçlar’a kadar
Atîk Tophane caddesi Eski Tophane
Alemdâr Mektebi caddesi Köprübaşından Süleymâniye Câmi’ine kadar
Aliağa caddesi Yeniçeri meydanından
Ali Paşa Çarşısı derûnu Ketencilerden direk çarşısına kadar
İmâret caddesi Yıldırım

Harfü’l-kâf Caddeler
Kâdirîhane caddesi Yediyol ağzından Kurşunlu fırına kadar
Karanfiloğlu çarşısı caddesi Üçşerefeliden Tahtalı hammâma kadar
Karaağaç çeşmesi caddesi İki Lüleli çeşmesinden Karaağaç çeşmesine kadar
Karabulut caddesi Kıyak
Kızıl mescid caddesi Yıldırım
Kışla meydanı caddesi Sırık meydanı
Kafeskapı caddesi Derûn-ı hisâr
Kafeskapı hârici caddesi Kafeskapıdan Mihalköprüsüne kadar
Kulekapısı caddesi Derûn-ı hisâr
Kıyak caddesi Kıyak
Germekapı caddesi Germekapıdan Zindanaltına kadar
Kirişhâne caddesi Süleymâniye Câmi’inden Kirişhâne’ye kadar
Geniş vakıf caddesi Yıldırım
Gülâbcılar caddesi Ayvalı gölden Yeşilce Mektebine kadar
Köprübaşı caddesi Eski köprü
Keçeciler kapısı caddesi Derûn-ı hisâr

Harfü’l-mîm Caddeler
Manyas kapısı caddesi Manyas kapısından Tahtakale çarşısına
[s.573] Mavridi caddesi Süpürgeciler
Metrepolid kilisesi caddesi Kulekapısından Metrepolidhâneye kadar
Murâdiye Küçükpazarı caddesi Sultan Selîm câmi’inden Küçükpazara kadar
Mustafapaşa caddesi Mihalköprüsünden Kum mahalleye kadar
Menzil ahırı caddesi Murâdiye küçükpazarından Menzil ahırına kadar
Mumcular caddesi Üçşerefeli önünden Topkapıya kadar
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Mihalköprüsü caddesi Mihalköprüsünden
Meydan caddesi Yıldırım

Harfü’n-nûn Caddeler
Nâzırçeşmesi caddesi İstanbul yolunda iki mezarlık arası

Harfü’l-yâ Caddeler
Yalnızgöz köprüsü caddesi Süpürgecilerden köprüye kadar
Yediyol ağzı caddesi Muvakkithâneden Yediyol ağzına kadar
Yenimezarlık caddesi Kirişhâne
Yıldırım caddesi Yeni İmârette Hâcce Hoşkadem
Yelliburgaz caddesi Kafeskapı hâricinden Yelliburgaz’a kadar
Yemiş iskelesi caddesi Köprübaşından Süleymâniye Câmi’ine kadar

Harfü’l-elif Sokaklar
Atpazarı sokağı Atpazarında
Acıçeşme sokağı Kıyakta
Ara sokağı Topkapıda
Arasta sokağı Arastabaşında
Arasta başı sokağı Arastabaşında
Arpa kârbân sokağı Arpakervanda
Arnavudoğlu Çeşmesi sokağı Kürdhâcede 
Arnavud bayırı sokağı Yeniçeri meydanında
Asmalı sokak Eski Tophaneden Yeniçeri meydanına kadar
Ağa hammâmı sokağı Kıyakda
Akmescid sokağı Yıldırımda
Alaca câmi’ sokağı Yeni İmârette 
Alaca Çeşme sokağı Horosludan Ağaçpazarı caddesine
[s.574] Altûnîzâde sokağı Kanlıpınarda
Anabine sokağı Hisârda Aya Nikola
Andonoğlu sokağı Hisârda Aya Nikola
Aya İsterati Kilisesi sokağı Hisârda Aya Nikola
Aya İstefanos Kilisesi sokağı Hisârda Aya Nikola
Aya Nikola Kilisesi sokağı Hisârda Aya Nikola
Aya Yani Kilisesi sokağı Hisârda Aya Nikola
Aya Yorgi Kilisesi sokağı Yelliburgazda
Aydınoğlu sokağı Kirişhânede
İbn-i Arab türbesi sokağı Manyas’da
İbn-i Arab Câmi’i sokağı Manyasda
Ebe sokağı Murâdiye’de
Ebe kadın sokağı Hisârda Aya Nikola
Ekmekçi köylü medresesi sokağı Üçşerefeli kurbunda olup ahîren yapılan müşîr dâiresine maklûbdur
Ermeni sokağı Kıyakda Buçuktepe mahallesinde
Ermeni Kilisesi sokağı Hısârda Balıkpazarı kurbunda
Esadpaşa câmi’i sokağı Bezistan kurbunda
Eski arasta sokağı Arastabaşında
Eski bezistan sokağı Bâtpazarında
Eski telgrafhâne sokağı Tekkekapıda
Eşrefbey sokağı Yeni İmârette 
Enserci sokağı Unkapanından Eskicâmi’ caddesine kadar
Enserci sokağı Lalelide
Enserci Aşâr sokağı Tahtakale’de Eski kapanda
Elekci sokağı Güzelcebabada
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Elmacılar odaları sokağı Zindanaltında
İmâm sokağı Murâdiyede
İmâm Mehmed Efendi sokağı Tekkekapıda
Anbar sokağı Kürdhâcede 
Orta sokak Arpakervanda
Orta sokağı Kıyakda Çokalcada
[s.575] Orta bahçeler sokağı Debbâğhânede Debbağlariçi sokağı dahi derler
Orta kapı sokağı Ali paşa çarşısından hisâra

Orta mezarlık sokağı Kıyakda Câmi’-i İbrahim paşada
Oruç bakkalı sokağı Yeni İmârette hamâm-ı Fil kurbunda
Uzun Haçador sokağı Derûn-ı hisârda
Uzun sakallı bayırı sokağı Yıldırımda
Ostoyan sokağı Yeni İmârette 
Odalar sokağı Hisârda Kemer havluda
Odalar derûnu Hisârda Aya Nikola
Evliyâ Kâsım Paşa Câmi’-i şerîfi sokağı Kirişhânede
İhmâl paşa câmi-i şerîfi sokağı Hisârda Kuruçeşmede
İsakçalı sokağı Yeni İmârette 
İsak Avidor sokağı Hisârda Manyaskapısında
İki Lüleli sokağı Kirişhânede Uzun kaldırımda

Harfü’l-bâ Sokaklar
Papa Anastaş sokağı Kirişhâne Miskinler mahallesinde
Papasoğlu sokağı Yıldırımda
Papas sokağı Hisârda Aya İsteratide
Papasoğlu odaları sokağı Kanadlı köprü kurbunda
Bâtpazarı dar sokağı Bâtpazarında
Paşaköylü sokağı Tepe mezarlığında
Başbakkal sokağı Kıyakda
Başçeşme sokağı Kavakkapıda câmi’-i İbrahim paşa mahallesinde
Bağcı sokağı Yeni İmârette Hasmurad mahallesinde
Pamukçu sokağı Süpürgecilerde
Bamyacı bayırı sokağı Kıyakda
Bayır sokağı Murâdiye ve Menzilahırında
Bıçakçı sokağı Saraçlar çarşısında yalnız Câmi’i mevcut mahalle münderisdir
Berber Arkir sokağı Kirişhânede
Berkukağa mescid-i şerîfi sokağı Kıyakda
Parmaklı câmi’i-i şerîf sokağı Yeni İmârette
[s.576] Parmaklı mescid sokağı Murâdiyede
Bezistan sokağı Kuyumcularda
Pasdırmacı sokağı Unkapanında
Basmacılar hanı sokağı Abacılar başından Hacı Alemüddîn Câmi’ine kadar
Bahçesokağı Süpürgecilerde
Bahçesokağı Beylerbeyinde
Bahçelersokağı Manyasda
Bakkal sokağı Yıldırımda
Bakkal Eyyüb Ağa sokağı İstanbul yolunda
Bekci sokağı Murâdiyede Mirahor Ayasbeyde
Bükreş sokağı Yıldırımda
Beylerbeyi Câmi’-i şerîfi sokağı Beylerbeyinde
Beylerbeyi fırını sokağı Beylerbeyinde
Bulgar mektebi sokağı Hisârda
Panaiye kilisesi sokağı Hisârda
Postahâne sokağı Çilingirler câddesinden Laleliye kadar
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Polisoğlu sokağı Yıldırımda
Boyacı damadı sokağı Kürd Hâcede
Pîrbudak oğlu sokağı Hisârda
Büyük arasta derûnu Sultân Selîm caddesinde

Harfü’t-tâ Sokaklar
Tabutlu câmi’-i şerîf sokağı Kavaklı içinde
Tepemezarlığı sokağı Mekteb-i i’dâdî-i askerî kurbunda
Tahtalı câmi’-i şerîf sokağı Yıldırımda
Tahtalı Hammâmı sokağı Tahtalı hamâmdan Hacı Hasan mescidine kadar
Tahtalı kapı sokağı Yıldırımda
Tahmîs sokağı Tahmîsde
Türbe sokağı Kıyakda

Türbe sokağı Murâdiyede Sûfî İlyas mahallesinde
Tarla sokağı Yıldırımda
Tiridbaba sokağı Murâdiyede
[s.577] Tiridbaba fırını sokağı Murâdiyede
Teftin ağa sokağı Çiçekli mektebten Yeni tophâneye kadar
Tüfenkçiler sokağı Bât pazarında
Tüfenkçi Mehmed Ağa sokağı Ayşekadında
Taksîm sokağı Kıyakda Karabulutta
Taksîm sokağı Kıyakda Câmi’-i İbrahim paşada
Tekke sokağı Kurşunlufırında
Tekke sokağı Murâdiyede
Tekke sokağı Hisârda Aya Nikolada
Tekke altı sokağı Murâdiyede
Tut sokağı Murâdiyede
Tut bahçesi sokağı Tekkekapıda
Tutluk sokağı Yıldırımda Akmescidde
Tütünsüz Tekkesi sokağı Ağaçpazarı kurbunda
Timurtaş mescid-i şerîfi sokağı Üçşerefelide Karanfiloğlu çarşısında
Timurtaşlı sokağı Kâsımpaşa hamâmı kurbunda hamâm ve sokak mahv ü münderisdir

Harfü’l-cîm Sokaklar
Câbî çeşmesi sokağı Kirişhânede Süle Çelebide
Câbî Hacı Mehmed Ağa sokağı Kirişhânede Süle Çelebide
Câmi’-i şerîf sokağı Murâdiyede
Câmi’-i şerîf sokağı Orta İmârette
Câmi’-i şerîf sokağı Yıldırımda Nâ’ib Çelebide
Câmi’-i şerîf sokağı Yıldırımda Kum mahallede
Câmi’-i şerîf bayırı sokağı Murâdiyede
Câmi’-i şerîf derûnu Yıldırımda
Câmi’-i şerîf meydanı Yıldırımda
Çubukçular hanı sokağı Eski câmi’ kurbunda
Çeşme sokağı Kıyakda Ortaçukur mahallesinde
Çeşme sokağı Yıldırımda
Çeşme başı sokağı Buçuktepede
Çiftçi Andonaki sokağı Yıldırımda
[s.578] Çifte kapı sokağı Yıldırımda
Çukur bakkal sokağı Yıldırımda
Çukur çeşme sokağı Şifâ hamamından Sarıca paşaya kadar
Çukur çeşme sokağı Kıyakda Zen-i İbrahim paşada
Celladkızı sokağı Kıyakda
Çamaşırcı sokağı Oğlanlı hamamından Üçşerefeliye kadar
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Çokalca câmi’-i şerîfi sokağı Kıyakda
Çukacılar fırını sokağı Hisârda
Çömlekci sokağı Koğacılarda
Çiçekci sokağı Paşa kapısı kurbunda
Çiçekli mekteb sokağı Mekteb-i i’dâdî-i askerî kurbunda

Harfü’l-hâ Sokaklar
Hacı Ahmed Bey sokağı Yeniçeri meydanında
Hacı İslâm câmi’-i şerîfi sokağı Güzelce babada
Haçi Pavli sokağı Hisârda Kafeskapıda
Hacı Burnaz Câmi’i sokağı Keçeciler kapısı haricinde
Hacı Hasan mescid-i şerîfi sokağı Sultan Selîm kurbunda
Hacı Hüseyin sokağı Süpürgecilerde
Hacı Receb sokağı Uzun kaldırımda Seyyidler imâreti kurbunda
Hacı Şâkir Efendi sokağı Yelliburgazda
Hacı Şâkir Bey sokağı Horozluda
Hacı Şerîf Efendi sokağı Beylerbeyinde
Hacı Ârif ağa sokağı Kirişhânede

Hacı Ârif ağa sokağı Saraçhâne başında
Hacı Kâsım Bey sokağı Uzun kaldırımda Solak çeşmesinde
Hacı Kabak sokağı Uzun kaldırımda Taşkapı bakkalında
Haçi Ligoraki sokağı Hisârda Hristos mahallesinde
Hacı Mahmûd Ağa bayırı sokağı Kıyakda Zen-i İbrahim Paşa mahallesinde
Hacı Mercimek câmi’-i şerîfi sokağı Gelin gölünden Ayrancı bayırına kadar el-yevm münderisdir
Hacı mülâzim sokağı Zen-i Firuz mahallesinde münderisdir
Hacı Memiş Bey sokağı Hasfırın caddesinden Himmet dede tekkesine kadar
[s.579] Haçi Milo sokağı Yıldırımda Akmescidde
Haçi Nino sokağı Hisârda Aya İsteratide 
Haçi Vangel sokağı Yıldırımda Saçlı dedede
Haçi Yanaki sokağı Yıldırımda Haçi Sarrâf mahallesinde
Hâfızağa sokağı Yelliburgazda
Hâfız Osmân Efendi sokağı Manyasda
Harem sokağı Hisârda Aya Nikolada
Hasanağa sokağı Kirişhânede Süle Çelebi mahallesinde
Hasan fırını sokağı Kirişhânede Paskalya meydanında
Helvacı baba sokağı Taşlıkda
Helvacı câmi’-i şerîfi sokağı Taşlıkda
Hamâm sokağı Şehâbeddîn Paşa kurb-i arasta mahallesinde
Hamâm sokağı Üçşerefelide Çavuşbey mahallesinde
Hamâm sokağı Kıyakda câmi’-i İbrahim paşa mahallesinde
Hamâm ardı sokağı Mihalbaşında
Hamîd Çavuş sokağı Debbâğhânede
Hahambaşı sokağı Tavukkapısından Manyas kapısına kadar hisârda
Hasfırın sokağı Hasfırında
Hanımoğlu sokağı Süleymâniye Küçükpazarında münderis
Havra sokağı Tahtakalede
Haymaçı sokağı Tahtakalede Aya İsterati mahallesinde
Hadîce Sultân sarayı sokağı Mekteb-i i’dâdî-i askerîde
Hurdacılar sokağı Eski câmi’-i şerîf kurbunda
Hristos Kilisesi sokağı Derûn-ı hisârda
Hazînedâr câmi’-i şerîfi sokağı Çöplüce hendek kurbunda
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Hastahâne sokağı Yeni tophaneden İsmâîlağa câmi’ine kadar
Hastahâne meydanı Yeni tophane badehü hastahâne el-yevm askerî marangozhânesi önü
Hızırağa câmi’-i şerîfi sokağı Kargababa türbesi pîşgâhında
Hatîb câmi’-i şerîfi sokağı Kıyakda Menzilahırı mahallesinde
Hatîb sokağı Murâdiyede
[s.580] Hâce Bâlî câmi’-i şerîfi sokağı Süleymâniye Küçükpazarında 
Hâce Mestan Efendi sokağı Koğacılarda

Harfü’d-dâl Sokaklar
Dârü’s-siyâde câmi’-i şerîfi sokağı Ayşekadın kurbunda
Dâmâd çeşmesi sokağı Süleymâniye câmi’i civârında
Debbâğ Hacı Halil câmi’-i şerîfi sokağı Debbâğhânede
Debbâğlar içi sokağı Debbâğhânede
Debbâğ Mustafa sokağı Yeni İmârette
Duhânî Hurşid Efendi sokağı Kanadlı köprü kurbunda
Dörtkaya sokağı Kıyakda
Dervîş Bey sokağı Debbâğhânede
Dere sokağı Murâdiyede
Dirhemsiz bakkal sokağı Yıldırımda
Değirmen sokağı Kıyakda Buçuktepe mahallesinde
Değirmen sokağı Murâdiyede Sûfî İlyas mahallesinde
Değirmen sokağı Süpürgecilerde
Dilgöz sokağı Kâsımpaşa hamâmından Neboysaya kadar kısmen münhedim
Dule sokağı Hisârda Aya Nikolada

Deve sokağı Kıyakda
Dibek sokağı Yeni İmârette Emîrşah mahallesinde
Dibek sokağı Kavaklı içinde
Dibek sokağı Hisârda Aya Nikolada
Dibek bakkalı sokağı Kıyakda Çokalcada
Direk çarşısı sokağı Bâtpazarında
Direkli câmi’-i şerîf sokağı Derûn-ı hisârda Hâce Siyah mescididir. 

Harfü’r-râ Sokaklar
Rabiş oğlu sokağı Murâdiyede
Rif’at Efendi sokağı Hasfırında
Rûm kilisesi sokağı Kirişhânede

Harfü’z-zâ Sokaklar
Zerde sakal sokağı Yeni İmârette
[s.581] Zincirlikapı sokağı Kıyakda Çokalcada
Zindan sokağı Hahambaşı sokağından Germekapı caddesine kadar çıkmazdan açıldı
Zen-i Firuz câmi’-i şerîfi sokağı Selhhâne havlusundan Ayvalıgöl cad. kadar idiyse de münderisdir
Zehrimâr bayırı sokağı Çöplüce Hendekte

Harfü’s-sîn Sokaklar
Sebîl sokağı Tahtalı Hamâmda
Süpürgeci sokağı Yıldırımda Kum mahallede
Saraçlar câmi’-i şerîfi sokağı Saraçlarda
Servi sokağı Yıldırımda Mü’min Hâce mahallesinde
Saka sokağı Yeni İmârette Emîrşah mahallesinde
Selâmsız sokağı Kazgancılar başında
Selçuk Hatun câmi’-i şerîfi sokağı Yeni Tophanede
Semerci sokağı Tavuk kapısı kurbunda
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Sinanpaşa çeşmesi sokağı Yeni İmârette
Süslü Kâmil ağa sokağı Sultân Selîm kurbunda
Süle Çelebi câmi’-i şerîfi sokağı Tarla kapıda
Sidikli sokak Kıyakda
Simonacı sokağı Tahtakale’de Manyas kapısı kurbunda

Harfü’ş-şîn Sokaklar
Şâhmelek paşa câmi’-i şerîfi sokağı Mihalbaşında
Şerîf Bey sokağı Sarıcapaşada
Şifâ Hamâmı sokağı Kurşunlu fırında
Şekerci Yokuşu sokağı Murâdiyede
Şehâbeddîn paşa câmi’-i şerîfi sokağı Büyük arasta kurbunda
Şeyh Davud Efendi sokağı Kâdirîhâne civârında
Şeyh Şucâ’uddîn câmi’-i şerîfi sokağı Debbâğhâne mahallesinde
Şeyh Ferhâd Efendi sokağı Çöplüce Hendekte
Şeyh Muslihuddîn dergâhı sokağı Debbâğhânede
Şeyhî Çelebî sokağı Kavakkapıda Köprüce bayırında

Harfü’s-sâd Sokaklar
Sâbûnî câmi’-i şerîfi sokağı Laleli kurbunda
[s.582] Sadıkağa sokağı Yeni İmârette
Salcı sokağı Yıldırımda
Salı tekkesi sokağı Karanfiloğlu çarşısında
Sarrâf İlya sokağı Tahtakalede
Sarrâf Kirkor sokağı Tahtakalede
Soğuk çeşme sokağı Saraçhâne başında
Soğuk çeşme sokağı Kıyakda Zen-i İbrahimpaşa mahallesinde
Sıkça Murad mescid-i şerîfi sokağı Paşakapısı civârında
Saksağan sokağı Karaağaç çeşmesi caddesinden Gülâbcılar caddesine kadar
Su sokağı Sarıca paşada
Su terazisi sokağı Sultân Selîm kurbunda
Sıvacı oğlu sokağı Derûn-ı hisârda Aya İsterati mahallesinde
Sıvacı Halil sokağı Evliyâ Kâsımpaşa mahallesinde

Harfü’t-tâ Sokaklar
Dar sokak Şehâbeddîn Paşa kurb-i arasta mahallesinde
Dar sokak Balıkpazarı dâhilinde
Dar sokak Beylerbeyinde Sıkça Murad mahallesinde
Dar sokak Sarıcapaşada Mahmûdağa mahallesinde
Dar sokak Derûn-ı hisârda Aya İsterati mahallesinde
Dar sokak Derûn-ı hisârda Aya Nikola mahallesinde
Taş odalar sokağı Sultân Selîm kurbunda
Taş odalar hamâmı sokağı Sultân Selîm kurbunda
Taşlık bayırı sokağı Taşlıkda
Taşlık câmi’-i şerîfi sokağı Taşlıkda
Taş mekteb sokağı Kirişhânede
Tavşancı sokağı Tahtakalede
Tavukçu sokağı Kıyakda
Tavukçular Hanı sokağı Sultân câmi’inden Filyokuşuna kadar
Tavukkapısı sokağı Hisârda Tavuk kapısından Balık pazarına kadar
Toprak sokak Üçşerefelide Karanfil oğlu çarşısında
Tanaş sokağı Hisârda
[s.583] Tavanlı çeşme sokağı Taşlıkda



RİYÂZ-I BELDE-İ EDİRNE 937

Tavanlı çeşme sokağı Abdurrahmân mahallesinde
Topkapı sokağı Hisârda
Turpoğlu sokağı Kurşunlu fırın kurbunda
Tûr-ı Sînâ Kilisesi sokağı Hisârda Metropolidhâne kurbunda
Turna sokağı Paşakapısı civârında
Tunca sokağı Beylerbeyinde 
Tunca sokağı Debbâğhânede Temelsiz câmi’i kurbunda

Harfü’l-ayn Sokaklar
Ârif ağa câmi’-i şerîfi sokağı Tahtalı hamâm kurbunda
Amre Kostanti sokağı Kirişhânede
Ayşekadın sokağı Kurşunlufırından Ayşe kadına kadar
Abacı başı sokağıW Yelliburgaz
Abdurrahmân câmi’-i şerîfi sokağı Mahallesinde
Abdullâh hamâmı sokağı Abdullâh hamâmından Hasfırına kadar
Arab hendeği sokağı Yıldırım
Arablar sokağı Zen-i İbrahim paşa mahallesinde
Arabacı sokağı Kıyakda Menzil ahırında
Araba geçmez sokağı Yıldırımda
İzzet Bey sokağı Kurşunlu fırında
Azîziye sokağı Köprücede
Uşşâkî dergâhı sokağı Germe kapıda
Alemdâr baba türbesi sokağı Köprübaşında
Alemdâr baba câmi’-i şerîfi sokağı Köprübaşında
Alî Bey sokağı Ağaçpazarında Tütünsüzde
Alî Bey câmi’-i şerîfi sokağı Taşlıkda
Alî Paşa tekkesi sokağı Sultân Selîm civârında
Alî Paşa câmi’i sokağı Alî paşa çarşısı zahrında ve Ortakapı ile Başkapı miyânındadır
Aliş paşa sokağı Yeni İmârette
Ali Kuş câmi’i sokağı Kirişhânede mahallesinde
İmâret sokağı Orta İmârette
[s.584] İmâret-i Mezîd Bey câmi’-i 
şerîfi sokağı Kirişhânede mahallesinde

Innâblı câmi-i şerîfi sokağı Süleymâniye Küçükpazarı civârında Mercimekli Göl kurbunda münderis

Harfü’l-fâ Sokaklar
Fâtma Sultan câmi’-i şerîfi sokağı Tavukkapısı kurbunda
Fanfan sokağı Kıyakda Ağa hamâmında
Frenk kilisesi sokağı Derûn-ı hisârda
Innâblı câmi-i şerîfi sokağı Süleymâniye Küçükpazarı civârında Mercimekli Göl kurbunda münderis

Harfü’l-fâ Sokaklar
Fâtma Sultan câmi’-i şerîfi sokağı Tavukkapısı kurbunda
Fanfan sokağı Kıyakda Ağa hamâmında
Frenk kilisesi sokağı Derûn-ı hisârda
Fırın sokağı Kıyakda Çokalcada
Fırın sokağı Yıldırımda Akmescidde
Fırın sokağı Derun-ı Hisârda Kafeskapıda
Firuzağa Çeşmesi sokağı Hisârda Eski mahkeme kurbunda
Feyzullâh paşa câmi’-i şerîfi sokağı Çubukçular hanı kurbunda. Esahhı Fazlullah Paşadır.
Filyokuşu sokağı Sultan Camiinden Fil Yokuşuna kadar
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Harfü’l-fâ Sokaklar
Fâtma Sultan câmi’-i şerîfi sokağı Tavukkapısı kurbunda
Fanfan sokağı Kıyakda Ağa hamâmında
Frenk kilisesi sokağı Derûn-ı hisârda
Fırın sokağı Kıyakda Çokalcada
Fırın sokağı Yıldırımda Akmescidde
Fırın sokağı Derun-ı Hisârda Kafeskapıda
Firuzağa Çeşmesi sokağı Hisârda Eski mahkeme kurbunda
Feyzullâh paşa câmi’-i şerîfi sokağı Çubukçular hanı kurbunda. Esahhı Fazlullah Paşadır.
Filyokuşu sokağı Sultan Camiinden Fil Yokuşuna kadar

Harfü’l-kâf Sokaklar
Kâdirîhâne sokağı Yediyolağzında Kâdirîhâne kurbunda
Kargababa sokağı Sultan Selîm kurbunda
Kâsımpaşa hamâmı sokağı Kanadlı köprü kurbunda
Kadı Bedreddîn câmi’-i şerîfi sokağı İstanbul yolunda mahallesinde
Kalço oğlu sokağı Atpazarında
Kaldırımcı sokağı Yeni İmârette
Kanlıpınar sokağı Kanlıpınarda
Kanlıpınar dar sokağı Kâsımpaşa hamâmından Kanlıpınara
Kayış Ahmed sokağı Sarıcapaşada
Kapan-ı dakîk sokağı Unkapanında
Kabristan sokağı Yeni İmârette
Kıbtıyân-ı Müslim sokağı Yıldırımda
Kabûlîbaba sokağı Çöplüce hendekde
Kapılı sokak Güzelce babada Cedîd Kâsımpaşa mahallesinde
Karanfil sokağı Murâdiyede
Kırlangıç sokağı Mekteb-i i’dâdî-i askerî pîşgâhında
Karabulut sokağı Kıyakda Yeniçeri meydanında
Karabulut câmi’-i şerîfi sokağı Kıyakda Yeniçeri meydanında
[s.585] Karatutlu sokağı Köprücede
Karaca Ahmed türbesi sokağı Kıyakda mahallesinde
Karaca Ahmed câmi’-i şerîfi sokağı Kıyakda mahallesinde
Kara Ali sokağı Kirişhânede
Kara Mustafapaşa çeşmesi sokağı Kirişhânede
Kazâz Sâlih câmi’-i şerîfi sokağı Kirişhânede
Kazâr Salomon sokağı Hisârda
Kazâzlar sokağı Bezistan kurbunda
Kızoğlu fırını sokağı Yeni İmârette kurb-i hamâm-ı filde
Kızçeşmesi sokağı Kıyakda
Kızlar mektebi sokağı Balık pazarında
Kızıl minare sokağı Paşakapısı kurbunda
Kasab sokağı Kıyakda Yeniçeri meydanında
Kasaboğlu Osmân ağa sokağı Kirişhânede
Kasab Bohuraçi sokağı Tahtakale’de
Kasablar sokağı Tahtakale’de
Kalaycı sokağı Yıldırımda
Kalaycı İbrahim ağa sokağı Tarla kapıda Süle Çelebi mahallesinde
Kalaycı oğlu sokağı İstanbul yolunda Dâru’s-siyâde mahallesinde
Kılınçcı Ali Efendi sokağı Yeni İmârette
Kulekapısı fırını sokağı Kule kapısında
Kanadlı köprü sokağı Kuruşunlu fırından Kanadlı köprüye kadar
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Kanberbaba sokağı Hisârda Kilise câmi’inde
Kavakkapı sokağı Buçuktepede
Kurdoğlu sokağı Kıyakda
Kuruçeşme sokağı Kıyakda Karaca Ahmedle Menzil ahırında
Kuruçeşme sokağı Hisârda İhmâl paşa câmi’i kurbunda
Kuruçeşme odaları sokağı Hisârda İhmâl paşa câmi’i kurbunda
Kuruçeşme fırını sokağı Hisârda İhmâl paşa câmi’i kurbunda
Kuru karaağaç sokağı Kıyakda
Kuru Yamandi sokağı Yeni İmârette
[s.586] Kuzuoğlu sokağı Hisârda Aya Nikolada
Kosti sokağı Hisârda
Koğacılar câmi’-i şerîfi sokağı Kovacılarda
Kokarca sokağı Kıyakda
Kolancılar sokağı Bezistan kurbunda
Kulluk sokağı İstanbul yolunda Ayşe kadında
Kulluk sokağı Balık pazarında
Kumbakkalı sokağı Yıldırımda
Kunduracı Hristaki sokağı Yıldırımda
Konyalı Mektebi sokağı Kazgancılar başında
Kuyu sokağı Yıldırımda
Kuyulu sokak Tarla kapıda Süle Çelebi’de
Kahve sokağı Beylerbeyinde
Kahve sokağı Tekkekapıda
Kahveler sokağı Güzelce babada
Kır meydanı sokağı Murâdiyede
Kaymakcı sokağı Kıyakda
Kuyumcu bayırı sokağı Buçuktepede
Kuyumcular sokağı Bezistan kurbunda
Kuyumcu Margirit sokağı Yeni İmârette Saçlı Dede mahallesinde
Koyunoğlu sokağı Yıldırımda
Koyun baba sokağı Kanlıpınarda
Harfü’l-kâf Sokaklar
Kâtib-i cev câmi’-i şerîfi sokağı Saraçhâne başında
Gâvsâleciler sokağı Debbâğhâne
Ketenciler sokağı Ali paşanın Üstkapısında
Keresteciler bayırı sokağı Yediyol ağzından Kargababa türbesine kadar
Kürdhâce câmi’-i şerîfi sokağı Süleymâniye Küçükpazarında
Kiremitci Hacı Halîl câmi’-i şerîfi 
sokağı Saraçhâne başında

Kiremithâne önü sokağı Kirişhânede Kiremitlikte
Kirişci sokağı Murâdiyede
[s.587] Gülbahçesi sokağı Kıyakda
Gülbahar câmi’-i şerîfi sokağı Mekteb-i i’dâdî-i askerî kurbunda
Külhan sokağı Kâsımpaşa hamâmı kurbunda münderisdir
Gülşenî dergâhı sokağı Kovacılar kurbunda
Güllü meyhâne sokağı Beylerbeyinde
Kelleci oğlu sokağı Hisârda Aya İsterati mahallesinde
Kel Yani sokağı Yıldırımda
Kilise câmi’-i şerîfi sokağı Hisârda Eskikapan kurbunda
Kilise sokağı Kıyakda
Kilise sokağı Atpazarında
Kemhacı çeşmesi sokağı İstanbul yolunda
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Kemer havlu sokağı Hisârda Keçeciler kapısı kurbunda
Kenar bakkalı sokağı Kıyakda
Köprü başı sokağı Murâdiyede
Köprücebayırı sokağı Buçuktepe ile Güzelcebaba miyânında
Küçük eski câmi’-i şerîf sokağı Tahtakalede
Küçük çeşme sokağı Hisârda Aya İsterati mahallesinde
Kürkçü Todor sokağı Yıldırımda
Güzelcebaba sokağı Güzelcebabada

Harfü’l-lâm Sokaklar
Laleli medresesi sokağı Laleli câmi’i kurbunda
Lüleciler sokağı Eski câmi câddesinde
Lom sokağı Murâdiyede Sufi İlyas mahallesinde
Lonca sokağı Debbâğhânede

Harfü’l-mîm Sokaklar
Manolaki sokağı Balıkpazarında
Metris yolu sokağı Kıyakda Câmi’-i İbrahimpaşa mahallesinde
Metrepolid çeşmesi sokağı Hisârda
Mücellidler sokağı Eski câmi’ caddesinde
Mahkeme sokağı Hisârda Firuzağa câmi’i kurbunda
Mahkeme odaları sokağı Hisârda Firuzağa câmi’i kurbunda
[s.588] Mahkeme bayırı sokağı Sultan câmi’i kurbunda
Mehmedağa câmi’-i şerîfi sokağı Hasfırından Vavlı Câmi’e kadar
Medrese sokağı Orta İmârette Necâtiye
Medrese sokağı Hisârda Topkapıda Yakutpaşa
Medrese sokağı Hisârda Kilise Câmi’inde Hacı Doğan
Muradağa sokağı Manyasda
Murâdiye yokuşu sokağı Murâdiyede

Harfü’l-mîm Sokaklar
Manolaki sokağı Balıkpazarında
Metris yolu sokağı Kıyakda Câmi’-i İbrahimpaşa mahallesinde
Metrepolid çeşmesi sokağı Hisârda
Mücellidler sokağı Eski câmi’ caddesinde
Mahkeme sokağı Hisârda Firuzağa câmi’i kurbunda
Mahkeme odaları sokağı Hisârda Firuzağa câmi’i kurbunda
[s.588] Mahkeme bayırı sokağı Sultan câmi’i kurbunda
Mehmedağa câmi’-i şerîfi sokağı Hasfırından Vavlı Câmi’e kadar
Medrese sokağı Orta İmârette Necâtiye
Medrese sokağı Hisârda Topkapıda Yakutpaşa
Medrese sokağı Hisârda Kilise Câmi’inde Hacı Doğan
Muradağa sokağı Manyasda
Murâdiye yokuşu sokağı Murâdiyede
Murâdiye yokuşu sokağı Murâdiyede
Mezarlık sokağı Kıyakda Çokalca ve Buçuktepe mahalleleri kurbunda
Mezarlık sokağı Yıldırımda Kızıl mescid kurbunda
Mezarlık sokağı Yıldırımda Saçlı dedede
Mezarlıkbaşı sokağı Yıldırımda Saçlı dedede
Mezarlıkbayırı sokağı Yıldırımda Kum mahallede
Mezarlık kenarı sokağı Buçuktepede
Mezarlık meydanı sokağı Kıyakda Karaca Ahmed mahallesinde
Mescid sokağı Murâdiyede
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Mescid-i şerîf sokağı Kıyakda Ortakaraağaç mahallesinde
Miskînler sokağı Kirişhânede mahallesinde
Mustafa Bey sokağı Süleymâniye Küçükpazarında
Musallâ sokağı Taşlıkda
Musallâ meydanı sokağı Kıyakda
Mimar sokağı Yıldırımda
Mekteb sokağı Taşlıkda
Mekteb sokağı Hisârda Keçeciler kurbunda
Mekteb sokağı Hisârda Kafeskapı kurbunda
Müezzin sokağı Yeni İmârette Emîrşâh mahallesinde
Müezzin sokağı Yıldırımda
Muvakkithâne sokağı Câmi’-i Atîk önü
Mumcu sokağı Hasfırında Eskici Hamza mahallesinde
Mumcu sokağı Kovacılarda Büyük Buzhane kurbunda
Mumhâne sokağı Kıyakda mahallesinde
Mûytab sokağı Yıldırımda
[s.589] Milo sokağı Yıldırımda

Harfü’l-nûn Sokaklar
Nâzır Mustafa sokağı Yeni İmârette
Neboysa sokağı Uzunkaldırımda Seyyidler İmâreti kurbunda münderisdir
Merdivenli sokak Saraçhâne başında
Nişancı paşa câmi’-i şerîfi sokağı Kıyakda
Nazarbaba sokağı Yeni İmârette Dârü’ş-şifâ kurbunda münderisdir
Nazîf Efendi sokağı Yeni İmârette Dârü’ş-şifâ kurbunda münderisdir
Nalbant Hrito sokağı Yıldırımda
Nakkaş Ali Ağa sokağı Ayşekadın kurbunda
Noktacızâde sokağı Kıyakda
Nakuş sokağı Kirişhânede
Nevbet bakkalı sokağı Kirişhânede

Harfü’l-vâv Sokaklar
Vangel sokağı Yıldırımda
Vavlı câmi’-i şerîf sokağı Filyokuşu kurbunda
Veled-i Veliyyüddin câmi’-i şerîfi 
sokağı Tepe mezarlığı kurbunda

Viran câmi’-i şerîf sokağı Gülâbîciler caddesinden Karaağaç çeşmesi caddesine kadar

Harfü’l-hâ Sokaklar
Hekîm sokağı Atpazarında
Hekîm sokağı Tahtakalede Kasablar kurbunda
Hekîmoğlu sokağı Balıkkapısı dâhilinde
Hekîm Faso sokağı Balıkkapısı dâhilinde

Harfü’l-yâ Sokaklar
Yarmo oğlu sokağı Yıldırımda
Yazıcılar sokağı Eski câmi’ caddesinden Üçşerefeliye kadar
Yaşova sokağı Tahtakalede
Yahnipazarı sokağı Büyükarasta ile Nahlhanı miyânında
Yahyâ Bey câmi’-i şerîfi sokağı Eski tophânede
Yeşilce dar sokağı Kirişhânede Paskalya meydanında
Yeşilce mektebi sokağı Kirişhânede Hamâm önünde
[s.590] Yeni sokak Yıldırımda Haçi Sarrâf mahallesinde
Yeni sokak Hisârda Papa Kaçanos mahallesinde
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Yeni Hamâm sokağı Yeni İmârette
Yemişkapanı sokağı Yediyol ağzında
Yemişgen sokağı Kürd hâce mahallesinde
Yüzbaşı sokağı Yeni İmârette Hâcce Hoşkadem mahallesinde
Yoğurtçu sokağı Tahmîsde
Yüksek kahve sokağı Eski câmi caddesinde Mücellidler kurbunda

Çıkmaz Sokaklar
Aşağı çıkmaz sokağı Kıyakda Çokalca mahallesinde
Aya Dimitri çıkmazı Hisârda Hacı Ömer mahallesinde
Aynacı Şâkir çıkmazı Boyacıbaba türbesi kurbunda 
Ebe çıkmazı Uzun kaldırımda Hacı Receb fırını kurbunda
Odalar çıkmazı Hisârda Hacı Ömer mahallesinde
Uncu Dimo çıkmazı Yıldırımda Geniş vakıf mahallesinde
Eyyüb Ağa çıkmazı İstanbul yolunda
Bakkal çıkmazı Yıldırımda
Beylerbeyi çıkmazı Beğlerbeğinde
Balaban paşa odaları çıkmazı Köprübaşında
Büyük Hacı Veli çıkmazı Kirişhânede
Paşaoğlu çıkmazı Hacı Mercimek mahallesinde Mercimekli gölde münderisdir
Timurtaş çıkmazı Üçşerefelide
Cafer Ağa çıkmazı Yeniçeri meydanında
Çalı çıkmazı Şerbetdâr Hamza Beğ mahallesinde Neboysa başında münderisdir
Çizmeci Vangel çıkmazı Yeni İmârette
Çiftçi çıkmazı Yıldırımda
Çukur çıkmazı Horozluda
Çinioğlu çıkmazı Kirişhânede Süle Çelebi mahallesinde
Haçi Balko çıkmazı Yıldırımda Haçi Sarrâf mahallesinde
Haçi Nikola Çıkmazı Kirişhânede
Hüseyin Çavuş çıkmazı Tarla kapı kurbunda
[s.591] Han ardı çıkmazı Ayşekadın hanı zahrında
Duhancı Hacı Ali çıkmazı Süleymâniye Küçükpazarı kurbunda Hâce Bâlî mahallesinde
Deli Mehmed çıkmazı Küçük arasta kurbunda
Dülger çıkmazı Kirişhânede
Servi saray çıkmazı Kıyakda Karabulutta muahharan Ağa hamâmı caddesine açılmıştır
Şâhmelek çıkmazı Horozluda
Şarapçı çıkmazı Yıldırımda Saçlı dedede
Soğuk çıkmazı Yeni İmârette
Zabtiye çıkmazı Yeniçeri meydanında
Tâhir Ağa çıkmazı Vavlı câmi’ kurbunda
Tophane çıkmazı Hisârda Hacı Ömer mahallesinde Sultân Murâd-ı Sânî tophânesi imiş
Ayşemolla çıkmazı Yeni İmârette Emîrşâh mahallesinde
Ali paşa câmi’-i şerîfi çıkmazı Direk çarşısında
Filibos çıkmazı Hisârda Aya Nikolada
Karı fırını çıkmazı Kirişhânede
Karabağlı çıkmazı Yeni İmârette
Kavaklı içi çıkmazı Kavaklı içinde ahîren Mercimekligöl cihetine küşâd edilmiştir.
Kuzma oğlu çıkmazı Yeni İmârette Saçlı dedede
Kirkor çıkmazı Yıldırımda Geniş vakıfda
Mandıracı çıkmazı Çöplüce Hendekde
Madanoğlu çıkmazı Kirişhânede Kiremitlikde
Murâdiye câmi’-i şerîfi çıkmazı Murâdiyede
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Ravzatü’l-kurâ’-i Edirne
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[s.592] Ravzatü’l-kurâ’-i Edirne
Edirne kazâsına tâbi’ Üsküdâr ve Ada ve Çöke ve Manastır nâhiyeleri kurâsının 1294 sene-i hicriyesinden 
mukaddem olanlarının mikdârı

Üsküdar nâhiyesi kurâsı

1 Öreyiş karyesi
2 Asiyâb paşa karyesi
3 Akça İbrahim  karyesi
4 İsmâîlce-i kebîr  karyesi
5 Ahî  karyesi
6 Ozgaş  karyesi
7 Obruklu  karyesi
8 Ekmekçi  karyesi
9 Evciler  karyesi

10 Budak Doğanca  karyesi
11 Pirinçcili  karyesi
12 Terfillî-i Müslim  karyesi
13 Terfillî-i Zimmî  karyesi
14 Terfillî nâm-ı diğer Tirkeşli  karyesi
15 Hızırağa  karyesi
16 Dimitri  karyesi
17 Düdükçülü  karyesi
18 Resilli  karyesi
19 Söğüt  karyesi
20 Simavlı  karyesi
21 Saray Akpınar  karyesi
22 Sofular-ı Müslim  karyesi
23 Sofular-ı Zimmî  karyesi
24 Sâdıklı  karyesi
25 Sûret  karyesi
26 Avârız  karyesi
27 Gaylevân  karyesi?
28 Kadın  karyesi
29 Kara İsmâilce  karyesi
30 Kırşehri  karyesi
31 Kıbtî paşa  karyesi
32 Kum Doğanca  karyesi
33 Karapınar  karyesi
34 Kurtçalar-ı Müslim  karyesi
35 Kurtçalar -ıZimmî  karyesi
36 Koca Ya'kûblu  karyesi
37 Karapelid  karyesi
38 Kâin  karyesi
39 Kalfa  karyesi
40 Kızılcıklı  karyesi
41 Kum  karyesi
42 Koyunlu  karyesi
43 Karabulut  karyesi
44 Kara Hızır  karyesi
45 Kireççi Hasköy-i Müslim  karyesi
46 Kireççi Hasköy-i Zimmî  karyesi

47 Kemâl  karyesi
48 Kâfir Hacı  karyesi
49 Küstü  karyesi
50 Gödeler-i Müslim  karyesi
51 Gödeler-i zimmî  karyesi
52 Gülpınarı  karyesi
53 Maa Emrudlu Girdime  karyesi
54 Kâfiralan  karyesi
55 Köse Hamza  karyesi
56 Lefke-i zimmî  karyesi

[s.593] 57 Lefke-i müslim  karyesi
58 Maraş karyesi
59 Mihaliç karyesi
60 Minnetçe karyesi
61 Nefs-i Üsküdar karyesi
62 Üsküdarın Hisâr mahallesi
63 Üsküdarın Paşa mahallesi
64 Yunus Bükü karyesi
65 Yenibeyli karyesi
66 Dervîş tepe karyesi
67 Soğucak karyesi
68 Nusretli karyesi

Adana nâhiyesi

1 Öyüklü Tatar  karyesi
2 Ahur  karyesi
3 Emirli  karyesi
4 İğneoğlu  karyesi
5 Umûrbey  karyesi
6 Ece Sultan  karyesi
7 İskender  karyesi
8 Oğlupaşa  karyesi
9 Azadlı  karyesi

10 Elçili  karyesi
11 Pazar  karyesi
12 Bosna  karyesi
13 Timurtaş  karyesi
14 Çene Tatarı  karyesi
15 Çörek  karyesi
16 Düdükçü yeni  karyesi
17 Sekbân  karyesi
18 Şâhince  karyesi
19 Şerbetdâr  karyesi
20 Sığırcılar  karyesi
21 Sofular  karyesi
22 Saltıklı  karyesi
23 Doğanca-i müslim  karyesi
24 Doğanca-i zimmî  karyesi
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25 Doğanca arz  karyesi
26 Taşçı Arnabud  karyesi
27 Abalar  karyesi
28 Kuleli burgaz  karyesi
29 Kara Kâsım  karyesi
30 Kurukulaklı  karyesi
31 Kabaöyük  karyesi
32 Karaağaç  karyesi
33 Kiliseli  karyesi
34 Kör ümidi  karyesi
35 Ayntablı  karyesi
36 Yarpus Tatar  karyesi
37 Yelburgaz  karyesi

Çöke nâhiyesi
1 İlhanlı  karyesi
2 Ocak  karyesi
3 Eğnesi  karyesi
4 Ortakçı  karyesi
5 Arnabud  karyesi
6 Elmalı-ı kebîr  karyesi
7 Ahlatlı  karyesi
8 İslive  karyesi
9 Orman  karyesi

10 Benefşe sofular  karyesi
11 Boyalık-i kebîr  karyesi

[s.594] 12 Boyalık-i sağîr  karyesi
13 Pravadi  karyesi
14 Büyük önlü  karyesi
15 Tatarlar  karyesi
16 Timurhanlı  karyesi
17 Çatal  karyesi
18 Çömlek  karyesi
19 Timur  karyesi
20 Çeşme  karyesi
21 Hasanağa  karyesi
22 Hacı Umûr  karyesi
23 Hacılar  karyesi
24 Rûmbeyli-i müslim  karyesi
25 Rûmbeyli-i zimmî  karyesi
26 Hacı Dânişmend  karyesi
27 Hatîb  karyesi
28 Hanlı yenice  karyesi
29 Hacıbaba tekkesi
30 Hamzabeyli  karyesi
31 Hızırağa  karyesi
32 Hasanoğlu karyesi
33 Değirmen yeni karyesi
34 Devletliağaç  karyesi
35 Derbend-i kebîr  karyesi
36 Çömlek Akpınar  karyesi
37 Derbend-i sağîr  karyesi

38 Değirmendere  karyesi
39 Dere mahalle  karyesi
40 Terzidere  karyesi
41 Receb mahalle  karyesi
42 Selecik  karyesi
43 Süleyman dânişmend  karyesi
44 Tut  karyesi
45 Ömeroba  karyesi
46 Gaybolar karyesi (Kızılbaş)
47 Tanurcalı  karyesi
48 Sarı Dânişmend  karyesi
49 Sınırcalı  karyesi
50 Taşlık sekbân  karyesi
51 Taşlı Müsellem  karyesi
52 Tavşan koru  karyesi
53 Kanara  karyesi
54 Kurtalan  karyesi
55 Kara Yûsuf  karyesi
56 Kayapa  karyesi
57 Kabaklı yeni karyesi
58 Kırıkköy  karyesi
59 Küçükönlü  karyesi
60 Keçidinli  karyesi
61 Kürdillî-i sağîr  karyesi
62 Lahanapaşa  karyesi
63 Muradınlı paşa  karyesi
64 Muradınlı  karyesi
65 Muradçalı  karyesi
66 Musulbeğli  karyesi
67 Veysel  karyesi
68 Hâbiller  karyesi
69 Malkoçlar  karyesi
70 Yumrukaya  karyesi
71 Yağcılı  karyesi
72 Yünlüce  karyesi

Manastır nâhiyesi
[s.595] 1 Anbarlı  karyesi

2 Pazarcık  karyesi
3 Beşayaklı  karyesi
4 Bitlice  karyesi
5 Burgucu  karyesi
6 Çukur  karyesi
7 Cedîd der-kurb-ı Kozluca  karyesi
8 Dramalar  karyesi
9 Dobruca  karyesi

10 Dramanlı (Abdurrahmânlı)  karyesi
11 Dânişmendli  karyesi
12 Derbend vakıf  karyesi
13 Deliceli  karyesi
14 Dâvûdbeyli  karyesi
15 Derbend-i papas  karyesi
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16 Sirem  karyesi
17 Sinablı  karyesi
18 Şevkiler  karyesi
19 Şâhlı  karyesi
20 Salarya yeni  karyesi
21 Doğanoğlu  karyesi
22 Taştepeli  karyesi
23 Azîz Halîfe  karyesi
24 Aşklı  karyesi
25 Gacıl oba  karyesi
26 Fikele  karyesi
27 Kayalıdere  karyesi
28 Köse Kurfallı  karyesi
29 Koyunpınarı  karyesi
30 Kayacık  karyesi
31 Kavaklı karyesi Beşir mahallesi
32 Kavaklı karyesi Bulgar mahallesi

[s.596] Edirne Kazâsının 1294 istîlâsından sonraki 
nevâhî ve kurâsının mikdârı

Üsküdar nâhiyesi
Edirneye Mesafeleri

Saat dakîka
1 Avcılar  karyesi 1
2 Kayı karyesi 1
3 Budak Doğanca  karyesi 1 15
4 Akça İbrahim  karyesi 1 30
5 Kemâl  karyesi 1 30
6 Karabulut  karyesi 1 30
7 Ekmekçi  karyesi 2 30
8 Uzgaç  karyesi 1 15
9 Saray Akpınar  karyesi 1

10 İsmâîlce-i kebîr  karyesi 2
11 Mihaliç karyesi 1
12 Kireçci hasköy karyesi 2
13 Kâfir Hacı  karyesi 2 30
14 Avârız  karyesi 3 15
15 Köse Hamza  karyesi 3
16 Fikile  karyesi 3 30
17 Bereket karyesi 3
18 Eser-i Sultânî karyesi 4
19 Bahşî fakîh karyesi 3 30
20 Kırşehri  karyesi 1 30
21 Kara İsmâilce  karyesi 2
22 Hamîdiyye karyesi 4 30
23 Kadın  karyesi 3
24 Ahî  karyesi 1
25 Paşa mahalle karyesi 0 15
26 Büyük döllük karyesi 5
27 Değirmen yeni karyesi 4
28 İğnesi  karyesi 3 30

33 Kavaklı papas karyesi
34 Kozluca Tanaş mahallesi
35 Kozluca Celeb mahallesi
36 Kozluca Duman karyesi
37 Kozluca Todori karyesi
38 Kürdler  karyesi
39 Keş  karyesi
40 Matsa  karyesi
41 Manastır-ı kebîr  karyesi
42 Manastır-ı sağîr  karyesi
43 Meşeler  karyesi
44 Nalbandlar  karyesi
45 Gündüzler  karyesi (Kızılbaş)
46 Posoflar  karyesi
47 Dotik  karyesi
48 Yazmadere  karyesi
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29 Hatîb  karyesi 4
30 Muradçalı  karyesi 5
31 Çömlek karyesi 4 30
32 Suakacağı karyesi 4 30
33 Osmanlı karyesi 6 30
34 Dâru’l-hayr karyesi 6 30
35 Boluca karyesi 5
36 Cündîoğlu karyesi 4
37 Viran tekke beklemesi karyesi 1 30
38 Çalıkavak karyesi 4
39 Kırçeşme karyesi 3
40 Çukurçayır karyesi 3 30

Çöke nâhiyesi
1 Hacı Dânişmend  karyesi 1
2 Hacılar  karyesi 1
3 Büyük öyüklü  karyesi 1

4 Küçükönlü  karyesi 1
5 Vaysal  karyesi 1
6 Sarı Dânişmend  karyesi 1
7 Süleyman dânişmend  karyesi 1
8 Kalkan söğüd karyesi 2
9 Lahanapaşa  karyesi 2

10 Eser-i hamîd karyesi 2
11 Taşlı Müsellem  karyesi 2
12 Tomurcalı karyesi 2
13 Sülük karyesi 2
14 Ömerobası  karyesi 2
15 Dün karyesi 3
16 Timur  karyesi 3
17 Hanlı yenice  karyesi 3

[s.597] 18 Çömlek Akpınar  karyesi
19 Kayapa  karyesi
20 Pravadi  karyesi
21 Ortakçı  karyesi
22 Taşlı Sekbân karyesi
23 Tatarlar  karyesi
24 Samurcalı karyesi
25 Yağcılı karyesi
26 Karaklı karyesi
27 Hamzabeyli karyesi
28 Hamîdâbâd karyesi
29 Çatma karyesi
30 Korucu karyesi
31 Menekşe sofular karyesi
32 Hızırağa  karyesi
33 Küçükdöllük karyesi
34 Kara Yûsuf  karyesi
35 Geçkinli karyesi
36 Bünyân-ı hamîd karyesi
37 Arnabud  karyesi

38 Hasanağa  karyesi
39 Musulbeyli  karyesi
40 Timurhanlı  karyesi
41 Hâbiller  karyesi
42 Söğüdlü dere karyesi
43 Hacı Umûr  karyesi
44 Kürdilli karyesi 
45 Tekke karyesi

Ada nâhiyesi
1 Sofular  karyesi
2 Umûrbey  karyesi

3
"Timurtaş  karyesi (Bu karye-
deki bir kubbe ve bir minâreli 
câmi'-i şerîf

4 Yarpus tatar  karyesi
5 Şâhince  karyesi
6 Kara İshaklı karyesi
7 Kiliseli  karyesi

8
Emirli  karyesi (Bu karyedeki bir 
kubbe ve bir minâreli câmi'-i 
şerîf  Bâkî Paşa binâsıdır)

9 İğneoğlu  karyesi
10 Sığırcılı  karyesi
11 Ahur  karyesi
12 Saçlı müsellem karyesi
13 Bosna  karyesi
14 Doyran karyesi
15 Yelbergos  karyesi
16 Öyüklü Tatar  karyesi
17 Ece Sultan  karyesi
18 Çene Tatar  karyesi
19 Düdükçü yeni  karyesi
20 Azadlı  karyesi
21 Pazarlı karyesi
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[s.598] 34 Kumçiftliği 
35 Elçili  karyesi
36 Dâyekadın çiftliği
37 Elçili  Çiftliği
38 Yelbergos Çiftliği
39 Timurtaş Çiftliği
40 Ece Sultan Çiftliği
41 Sığırcılı Çiftliğ
42 Saltıklı Çiftliği
43 Ahurköy Çiftliği
44 Doğanca arz Çiftliği
45 Çene Tatar Çiftliği

22 Kara Kâsım  karyesi
23 Kurukulaklı  karyesi
24 Bünyâd-ı hamîd karyesi
25 Saltıklı  karyesi
26 Sekbân  karyesi
27 Kör Ümîdi karyesi
28 Doğanca arz  karyesi
29 Çörek  karyesi
30 Maraş karyesi
31 Karaağaç  karyesi
32 İskender  karyesi
33 Pamukdere karyesi

Edirne şehrinde bazı mevâki’ın esâmîsi teberrüken yazılmıştır. 
Bayırlar
Ecinni bayırı Güzelce babada
Armudlu bayırı Güzelce babada
Arnavud  bayırı Kıyakda Yeniçeri meydanında
Uzunsakallı  bayırı Yıldırımda
Ayrancı  bayırı Kunduk Osman mahallesinde
Bamyacı  bayırı Kıyakda
Câmi’-i şerîf  bayırı Muradiyede
Hamâm   bayırı Kurşunlu fırında
Hastahâne  bayırı Yeni tophanede
Zehrimâr  bayırı Çöplüce hendek kurbunda
Sarıcapaşa  bayırı Sarıcapaşa mahallesinde
Taşlık  bayırı Taşlıkda
Kuyumcu  bayırı Buçuktepede
Keresteciler  bayırı Yediyolağzında
Köprüce  bayırı Buçuktepe ile Güzelcebaba miyânında
Mahkeme  bayırı Sultân câmi’inde
Mahmûdağa  bayırı Murâdiye Küçükpazarı kurbunda
Murâdiye  bayırı Murâdiyede
Mezarlık  bayırı Yıldırım Kum mahallede
Neboysa  bayırı Uzunkaldırımda Seyyidler İmâreti kurbunda

Pazarlar
Atpazarı Yelliburgaz ile Yalnızgöz miyânında
Ağaçpazarı Üçşerefelide
Bâtpazarı Bitpazarı denilen mahall-i meşhûr
Balıkpazarı Balıkkapısının cihet-i dâhiliyesidir
Süleymâniye küçükpazarı Sezâyî dergâh-ı şerîfinin olduğu mahal
Fidanpazarı Filyokuşunda
Karılar pazarı Bâtpazarında
Kuşpazarı Filyokuşunda (Güvercin satılır)
[s.599] Murâdiye küçükpazarı Sarı câmi' ile Murâdiye câmi'i miyânında
Yahni pazarı Arasta ile Nahl hanı miyânında

Meydanlar
At meydanı Atpazarının nâm-ı diğeri
Câmi'-i şerîf meydanı Yıldırımda
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Hastahâne  meydanı Yeni tophanede
Sırık meydanı Sarâ-yı hümâyûn pîşgâhında
Kışla meydanı Piyâde kışlası pîşgâhında
Kum meydanı Paşa kapısı derûnundaki meydân
Kır meydanı Murâdiyede
Mezarlık meydanı Kıyakda Karaca Ahmedde
Musallâ meydanı Kıyakda
Yeniçeri meydanı Kıyakda

Yokuşlar
Arpa kervan yokuşu Tahtalı hamâmdan aşağıya doğru
Horozlu yokuşu Horozluda
Şekerci yokuşu Muradiyede
Fil yokuşu Eski câmi' civârında
Murâdiye yokuşu Muradiyede

Başılar
Arastabaşı Sultân Selîm kurbunda
Bayırbaşı Kulekapısı dâhilinde
Serrâchânebaşı Beylerbeyi câmi'i kurbunda
Abacılarbaşı Üçşerefeli kurbunda
Kazancılarbaşı Laleli câmi'i kurbunda
Kavakbaşı Buçuktepede Kavakkapı dahi derler
Köprübaşı Ekmekçizâde Ahmed paşa köprüsünün başı
Mûytablar başı Filyokuşunda
Mihalbaşı Şâhmelek paşa câmi'i önünde

Kapanlar
Eskikapan Tahtakalede Kilise câmi'i kurbunda
Unkapanı Abacılarbaşı kurbunda
Balkapanı Pazarcılar içinde
Yemişkapanı  Yediyol ağzında

Ardılar
Câmi' ardı Eski câmi' medresesinin nâm-ı atîkı
Hamâm ardı Üçşerefeli kurbunda
Hânardı Tahmîs mektebi ve Ayşekadın
Yolular
İstanbul yolu Ayşekadında
Ayıcı yolu Tekkekapıda
Bağlar yolu Sırıkmeydânında
Topyolu Bağlıkda

Kapılar (Kale kapılarından 
mâ’adâ)
Parmak kapı Uzunkaldırımda Milo bakkal önünde
Tarla kapı Süle Çelebi câmi'-i şerîfi kurbunda
Tekke kapı Eski telgrafhânenin yeri
Kavak kapı Buçuktepede Kavakbaşı dahi derler
Altılar
Hastahânealtı Yeni tophanede Hastahâne bayırı da derler
Zindanaltı Mahall-i meşhûrdur
Burunlar



RİYÂZ-I BELDE-İ EDİRNE 951

Kâsımpaşa Burunu Câmi'i pîşgâhında ve Kirişciler adası mukâbilinde
Göller
Ayvalı göl Zen-i Sarıca paşa mahallesiyle Kunduk Osmân mahalleri miyânında
Kazıklı göl Hâce Bâlî mescidiyle Kaşıkcı Baba türbe kurbunda
Şerbetdâr Hamza Bey gölü Kâsımpaşa hamâmı kurbunda
Gelin gölü Hacı Mercimek mescidi pîşgâhında
Göl Yıldırımda nâmına mensûb olan mahallede
Mercimekli göl Uzun mezarlık kurbunda Paşaoğlu çıkmazında

“[s.600] Bu kitâbın muhteviyâtı hatt-ı dest-i fakîr-i câmi’u’l-hurûf 
olup yalnız Ravzatü’l-uhûd’da “”477.””

sahîfeden “”526.”” sahîfeye kadar “”49”” sahîfe Çırpanlı Necîb Efen-
di nâmında bir kâtibe yazdırılmıştır. “

1/2. Cildin Sonu
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