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TEŞRİFATI NAİM EFENDİ· TARİHİ 

Eser hakkı'uda bilgiler: 

Bu eser, Fatih-Millet kütüphanesi «Selimiye - Pertev Paşa» kısmı, yazmalarından olup 
«Tarih-i Teşrifat! Naim Ef.» adiyle 464 numarada kayıtlıdır. Eserin maddi vasıfları aşağıda 
gösterilmiŞtir: 

Yaprak sayısı: 6+111, cilt ölçüsü: 180X309, kağıt ölçüsü; 183X306, yazı ölçüsü: 
117X290, satır sayısı: 31, yazısının nevi: güzel nesih, kağıt: abadi şeker rengi, cilt içi: 
ebri kağıt kaplı. Asıl metnin birinci yaprağında başlık müzehheptir. Metin her sahifede 
altın cetvel iç.indedir. Başta· altı yaP.rakta fihristi vardır, Birinci sahifede «Vakf-i kütübha
ne-i hanikah-i Selimiye» mühürü bulunmaktadır. · 

Eser, Selim III. i.:n tahta Çıktığı (H. 11 recep 1203 = M. 7 nisan 1789) tarihinden 
(H.1206=M. 179111792) tarihine kadara olan olayları ihtiva eden 111 bahisten mürekkep 
bir «hususi tarih»tir. Bu esere konu teşkil eden tarihi devir; «Tarih-i Cevdet» in. 4 Üncü 
(s. 234-265) ve 5. inci ciltleriyle «Asım Tarihi» nin birinci cildine de mevzu olmuştur. 
Ancak bu eserin müellifi Naim Efendinin Abdülhamid I. tarafından (H. 1201=M.1786/1787) 
yılında vak'.anüvis vekilliğine Lyiu olunduğu ve Selim III. tarafından da kendisinden devlet 
sırları dahi s_aklanmamak kaydiyle «mÜceddeden ve bil-asale zabt-i vakayi» hizmetine 
memur edildiği, eser Selim III. ün bütün hareket ve faaliyetleri için lehte bir görüşun 
mahsulü olmakla beraber «Tarih;i Cevdetı>in 4 Üncü ve 5 İnci ciltlerindeki tarihi görüşe 
birçok noktalarda uymadığı ve •Ayine-i Zurefa» da ve «Ravzat üI-Aziziyye» deki Osmanlı 
devletinin Vak'anüvisleri cetvelinde bu zat ve eseri hakkıuda hiçbir kayda raslanmadığı 

gibi, Cevdet Paşa da tarihinin mehazlarını sayarken bu zatın eserinden ve devrin olayları 
arasında Teşrifat! Naim Efendinin Vak'anüvis vekilliğine ve sonradan da •zabt-i vakayİ» 

hizmetine memur olduğundan hiç bahsetmemiş bulunduğu cihetle bir köşede unutulup 
kaldığı anlaşılan «Tarih-i Teşrifat! Naim Ef.» nin bu devr.İn tarihi üzerinde inceleme ve 
araştırma yapacak olanlar için özel bir değer taşıyacağı umulmuş ve bu bakımdan Türk 
harfleriyle neşri faydalı görülmüştür. 

Bu tarihi devir Üzerinde incelem~ ve araştırma yapacakiara bir kolaylık olmak Üzere 
bu eserin, hususi özelliğini teşkil eden tarihi görüşün «Tarih-i Cevdetı>in 4 Üncü ve 
5 inci ciltlerindeki tarihi bilgilere göre farkları haşiyelerde kısa ı::Ötlar halinde açıklan
mıştır. Bu iş için Tarih-i Çevdet'in «tertib-i cedid» 1309 .ikinci basımı esas tutulmuştur. 

Müellif hakkında bilgiler: 

Müellif Teşrifat! Naim Ef.nin hal tercümesi hakkında Osmanlı müelliflerinde hiçbir 
malumat yoktur. Bu hususta Şemsettin Sami'nin Kamus üI - A'lamı ·da bir bilgi vermiyor. 
Yalnız «Sicill-i Osmani yahut Tezkire-i Meşahir-i Osmaniye» de Naim Ef.nin a:Sıİ adının 
Mehmet olduğu, «Bab-ı Ali» den yetişerek 1189 da (1775 te) teşrifat kisedarı ve 1196 da 
(1781 de) teşrif~tçı olup 1200 (1785) muharreminin so?unda azledildiğ~, 1202 (1787) de 
Rikab teşrifatçısı ve daha sonra asil. olarak Teşrifatçı olduğu, 1212 (1788) ramazanın on 
yedisinde (28 şubat 1798 de) ölüp Şehzade Camii kabristanına · gömüldüğü yazılmakta
dır [1]. 

Aziz BERKER 
Mf. Vekilliği Kütüphaneler Müdürü 

1] Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, c. IV, s. 576: 
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Safha-i ce~ide-i Sultaniyye ve levha-i mecelle-i ha.kaniyye zib ü 
ziver-i hamd ü sena-yi zat-i biçun ile muanven ü mücella ve salevat ü 
selam-i şefi'ül-enam ile müvaşşah ü muhalla kılmdıkdan şonra bu vechile 
bast-i mekal ve ifade-i ma-vaka'-i hal olunur ki tafsili cerayid·i vekayi'de 
inasrur olduğu üzere Devlet-i Aliyye-i Osmaiıiyye ile Rusyalu beyninde 
yüz seksen sekiz senesi Kaynarca musalahası namiyle vaki olan· musa
lehadan sonra Çariçe-i bed-ahdin hilaf i şurı1t-i muhadene bazı tekalif-i 
na-becalan ve hususa Cezire-i Kırımı derdest itmek babında güzeran 
iden hiyel ü hud'aleri mani-i musafat-i hakiki olmağla Devlet-i Aliyyeye 
emn-i tam hasıl· olmadığından iki yüz bir ( 1786) senesine gelince (ye 
kadar) tarafeyn munakaşatdan hali olmayub sene-i mezburede ez-ser-i nev 
tekevvün iden ihtilafat-i kil Ü kaal akibet müeddi i hurı1b Ü kital olıcak 
el-küfrü milletün vahide ( ö..ı.o.ı_, <J..o _,;,Oı) fehvası üzere Nemçe Çasarı dahi 
Çariçe-i mesfı1.re ile ittifak ve ittihad ve hem-rev-i meslek-i şikak olma
lariyle bi-takdir illahi taala ( .Jw .&•_._..ı.J::: ) iki canibe dahi sefer-i humayun 
vukuuna sebeQ ahd-_i saltanat~i h?zret-i Abdülhamid handa Serdar-i 
Ekrem Yusuf Paşa hasb el-iktiza evvela Nemçelü tarafına atf-i zimam 
ve sevk-i ordu-yi islam itmeleriyle mu'tad üzere rikab-i kamyabda ka
lacak vükela-i saltanat ve hademe-i devlet nasb ü tayin kılındıkda bu 
abd-i aciz nahi vak'a-nüvisi vekaletiyle me'mur buyurulmuş idim Binaan 
aleyh hareket-i ordu-yi humayun tarihinden bed' olunub ·Hudavendigar i 
sabık efendimiz hazretlerinin irtihal-i dar-i beka buyurduklari iki yüz üç 
senesi receb ül-müreccebinin onuncu (6. iV. 1789) gününe gelince (ye kadar) 
vukuat-i ruz-i merre ile hazan zafer-yab olabildiğimiz havadisat-i kevniye 
zabtına hasb et-taka sarf-i yaray-i liyakat ~lundu Lakin tahrir-i defter-i 
vukuatdan garaz nev-be-nev mecla-yi sünuh olan _etvar .ve mı'ıamelat-i 
vakt ü zaman ü ahval ü asar celi ve nihan etrafiyle sebt~i ceride-i beyan 
kılınub vaktiyle mutalaa iden kar-güzaran-i erbab-i ·maslahat nef' ü 
faideden hali olmamak iken tarih-i mezburda bulunan viikela-i devlet 
bu emr~i ehemmin husul ve itmamına çendan sarf-i himmet itmeyüb 
vakayi' tahririne memur olanlar dahi hafaya-yi umur-i Devlet~i Aliyyeye 
hod-be-hod zaf~r-yab olmak haric-i vüs' ü kudret olmağın abd-i hakirin 
müddet-i mezkurede tesvid eyTediği evrakın hulasa-i meali yalnız vakayi-i 
rı1z-i merre ile tevarih-i azl ü nasb-i erbab-i meratibe maksur ve garaz-i 
asli olan dekayik-i umı1r-i lazime beyanından dur ü mehcur idi Amma ki 
nevbet-i hilafet-i uzma ve. tasarruf-i saltanet-i kübra bil-irsi vel-istihkak 
zübde-i şehriyaran-i afak ve umde-i tacdaran-i alel-itlak olan Sultan 
Selim Han ibn üs-Sultan Ahmed Hah hazretlerine teveccüh ve ikbal ve 
ve ber-fehva-yi inn-el-arza yüriı;ıüha men yeşaü min (ibadih(( t.;J:.ı' .... "'.;'iıi.ıı · 
.,~ 0" ·l.:.! .:.~) bil-cümle makalid-i memalik~i osmani ve masalih-i kaasi il . 
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edani dest-i ma'dilet-peyvest-i şahanelerine intikal eyleyicek zat-i ma'di
let-ayat~i hüsrevanelerinde merkuz olan maye-i adl Ü- mürüvvet ve şime-i 
kerime-i rahm ü şefekat lazimesince. din ü Devlet-i A!iyyeye nafi' ma_salih-i 
hayriyyenin tanzim ü temşiy_etine · ve tahsil-i vukuf-i · künh Ü hakayik-i 
ahval-i ·ammeye sarf-i himmet-i şahane buyurmalariyle balada beyan 
olunduğu üzere ·ehemm-i mühimmat-i Devlet-i Aliyyeden olan zabt-i 
vakayi'. hususunun dahi vech-i layıkı üzere taht-i rabıtaya idbal olun
masına irade-i aliyyeleri taalluk itmekle fimaba'd bu abd-i bi-mikdar ve 
zerre-i haksarlariyçün kemakan zabt-i vekayi' hidemetinde kıyam ve 
tekeliüfat-ı münŞiyaneden ari vechile emr-i tahrirde bezl-i ihtimam itsün 
ve maye-i rabıta-i tarih-nüvisan-i devlet ancak mahremiyyet-i · hafa.ya yi 
maslahatdır Bu suretde kendüsünden bazı serair-i Devlet-i Aliyye dahi 
ketm olunmasun deyü Kaimmakam (Kaymakam) Paşa kullarına hitabe\} 
hatt-i humayun-i mevhibet-makrunları şeref-yafte-i sudur olmğla müced
deden ve bil-asale me'mur olub ibtiday-i· cülus-i" humayun-i ma'dilet
makrunlarından bed' ile tahrire şüru' ve fermude-i cihan-muta'-i şaha
neleri üzere tahrir-i mücelledat-i tevarihde müsteskal-i erbab-i ül-il-elbab 
olan istilahat-i mütetabiat ül-izafat-i münşiyane ve tekellilfat i dt1r ü diraz i 
bi-İıemekaneden keff-i kalem-i ictinab ve nakl-i beyan ü vukuat ve vasf ı'.i 
tarif-i ba'zı zevat mahallerinde hasb · et-taka garaz Ü himayeden taarri 
ve hod-be-hodane medh ü zem ve tatvil-i bi-faideden teberri · vadileri 
iritihab kılındı. 

Der zikr-i tafsil-i cülus-i humaywı-i ma'dilet- makrun 

İşbu bin ikiyüz üç senesi mah-i recebin on birinci salı (7. IV. 1789) 
günü ki takvim-i salde şeref-i şems-i cihan-tab ve kudum-i meymenet
lüzum-i şah-i alemle bihterin-i eyyam ü ezman olduğ·u; bi-şaibe-i kayd-i 
irtiyabdır. Şevketlü kerametlü azemetlü kudret!ü padişah i cihan veliyy-i 
nimet-i amme-i alemiyan es-sultan ibn üs-sultan es-sultan Selim Han ibn 
üs-~ultan ül-gazi Mustafa Han ibn üs-sultan Ahmed Han ebbed Allahü mül
kehu ila intiha' iz-zamani ve inl5iraz id-devran (.:ıı_,;~ıı _. ı~.a,·!.ı .::L;:ı .t.,:;ıJı "<..L <\.il·~-') 
hazretlerinin kamet-i ziba-yi hüsrevaneleri hil'at-i vala yi inna. cecal
nake halife ten fil-arz ( '-:.---' '}ıj ~ :\,;:).;. .ı!l:l~ vı ) kerimesiyle tezyin ve nam. i 
nami-i daveraneleri sultan ül-berreyn ve kakan ül- bahreyn ile tayin buyu
rulmak hususuna irade-i aliyye-i samedani taalluk itmeğin amm-i büzürg
varları padişah-i mağffir hazretlerinin mürg-i ruhları Iaı;ıe-saz-i kurb-i 
rahmet olıcak heman ikametgah-i hüsrevaneleri olan makam-i aliden zuhiir 
ve hücre-i hırka-i saadeti zat-i şevket-ayat-i mülukaneleriyle nu~ün-ala
nur kıldılar ve der'akab· Kaimmakam Paşaya irsal-i peyam ve emr-i biat-i 
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şahane levazımına kıyam .buyuruldu Abd-i fakir ve bende-i pür-acz ü 
· taksir dahi 'böyle bir evan-i şeref-iktiranda rikab-i müstetab-i şahanede 
teşrifati hidmetinde bulunub 

Zerreler şimdi heme şems-i cilıan-tab oldu 
Makdem-i şah-i cihan ile şeref-yab oldu 

fehvasınca ba'de ezin h~r bir edna hademe-i rikab-i saltanat. gıbta
ferma-yi eshab-i dl.h ü miknet olmuşdur 

Cihan ikbal ile doldu serapa 
Fehamden sümme hamden sümme hamda. 

Heman Kaimmak~m Salih Paşa icaleten Bab-ı Asafiden EnderG.n-i 
humayuna ve Reis-ül-küttab Efendi Şeyh ül-islam Efendiyi Saray-i hüma
yuna getürmek maslahatına memur oldular Ba'dehu defatir-i teşrifatda 
tafsili mukayyed olduğu vechile vüzeradan mevcud bulunan Kapudan·i 
Derya Gazi Hasan Paşaya ve ulema-yi a'Iam ve erkan-i saltanat ve ocak 
agavatma serian ve acilen Enden1n-i humayG.nda kubbe altında bulun
malariyçün tezakir-i da'vet neşr olunub abd-i fakir ·dahi cümlede.n 
akdem Eederı1n-i humayı1na varub Bab üs-saadeden dühı1l ve Arslanhane . 
nam odada cümleye intizarda olan Kaimmakam Paşa huzurunda kiyam 
ve ( ...... ) itdim Padişah-i alem-penah Hazretleri dahi hırka i şerife 
odasında ibtidaen Kaimmakam Paşa kullarına mu'tad üzere serasere 
dı1hte ferve-i sammur-i faiz üs-sürur ilbas ve sair vürud-idecek kullarına 
intizar eylediler Ba'dehı1 cenab~i fetva-penahi es seyyid Kamil Menmed 
Efendi dfülei·i ve Kapudan Paşa dahil-i meclis olmalariyle mu'tad üzere 
üçü dahi huzı1r-.i humayuna da'vet olunub kürkler ilbasından sonra 
müşarün-ileyhim tekrar kubbe-i humayuna getürülüb ve bu esnada umı1-
men erbab-i biat dahi hazır ve müheyya olmalariyle mu'tad-i selatin·i 
adl-ayin üzere Bab üs-saade önünde taht-i humayı1n kurulub ber-muceb-i 
defter-i teşrifat yemin ü yesar ve piş ü verası tanzim ve müterakkib-i 
didar-i saadet-asar-i padişah-i heft-iklim olan erkan-i devlet saf-beste-i 
makam-i ubudiyet oldukları Babüs:saade Ağası vesatatiyleifade ve 
ihbar ve kudum-i meymenet:lüzum-i şahaneye intizar olundu Nagehan 
şems-i münir-i cihantab-asa Bab üs-saadeden zu hur ve pertev-i şa'şaa-i 
nur-i cemalleri sagir ü kebir ve berrıa vü pirin kulı1blerin pü'r-sur ü 
sürur idüb bi~ihtiyar zemzeme-i Gülbank-i maşa? Allah ve velvele-i 
saada-yi 'aleyke 'avn-ullah ile saha-i sarayı Ieb-riz eylediler Hakka ki 
bir padişah~i ziba ve tac-dar-i ·cemal-ara müşahede olundı ki cebin-i 
saadetlerinde asar-i şecaat ü fetanet ve. kemal-i zeka vü seha vü 
ma'dilet taban ve beşere-i şahanelerinde envar-ı feyz-i kudret iyan ü 
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dilrahşan idi Yemi~ ü yerarlarında · Dar üs-saadet. üş-ş~rife ve Bab Üs-saa
det il-aliyye ağaları bagal-gir olarak , sahib-kırani reftar . ile canibeyni 
muamele-i selam-i şahaneleriyle lfüf ü ihsanlarına mazhar ve saat-ı 
sahih ul-ayar· gurubu dört saati tecavüz itler itmez taht-ı ali-baM-ı 
osmani üzere cülus-i meymenet-me'nusları mukadder oldukda resm-i 
kadim üzere evvela Nakib ül-eşraf ve hala sudur-i Rum .bulunan es
seyyid Derviş Muhammed Efendi dföleı~-i düa ve biati eda ve ba'dehu 
muayede resmi üzere hademe-i rikab-i saltanat ve Kapucubaşı ağalar 
hitamında Semahatlü Şeyh ül-islam Efendi Kubb~ altından getürülüb 
anlar dahi resm-i düa ve biati icra ve ba'dehu Kaimmakam Paşa ve 
Kapudan Paşa ve .sudur-i kiriim ve umume·n ülema-yi a'Jam ve rical i 
devlet ve vükela- yi saltanat ve ocak ağavatı yek-be-yek şeref-i biat-i 

· hı{mayun ile teşerrüfden sonra kemal-i şevket ü mahabetle ve tarafeyne 
lü'lü'-paş-i muamele-i selam olarak Enderun-i .humayilna teveccüh ü 
azimet buyurdılar Ve yevm i mezburda cümleden akdem resm-i 
tuğ-ra-yi cedid ve sikke-i hadide yetişdirilüb icaleten ordu-yi hüma
yuna gönderildi 

Der-zikr-i ba'z-i evsaf-i padişah-i islam 

Padişah-ı şecaat-şiar Hazretlerinin cemi-i etvar-i mülukaneleri tamam 
şan ü şükuh-i saltanata layık ve fenn-i silahşor! ve isti'mal-i alat-i har
biyyede mahir ve faik olduklarından fazla selamet-i tab'-i nakkadları 
muktezasınca selis ü latif eş'arları olub ve müstazill~i saye-i hilafetleri 
olari ibad· ullaha rahm ü şefekatle mecbfıl ve şeriat-i garraya ta'zim ü 
inkiyad ile meşgul oldukları amme.i ibad ullahın manzur ve ma'lumu 
olmağla dua-yi hayr-i enama badi olmuşdur Şöyle ki cülils-i meymenet
me'nus-i hümayunları vukuunun gicesi Hasköy nihayetinde harik-i cüz'i 
zuhiir idüb padişah-i merhamet-şiar Hazretlerinin bin-nefs azimetleri 
melhuz değil iken zat-i hümayunlarında vedia-i ilahi olan gayret ve 
merhamet lazimesince ekser·i zabitandan akdem bin-nefes azimet' ve 
in'am ve ihsan-i hüsrevane ile itfasına bezl-i himmet . buyurdukları ve 
cülils-i hümayunları _yevmi salı olub ve yevm-i sebt valide-i muazzama 
hazretlerinin alayı olmağla de'b-i dirin-i padişahan-i islam üzere taklid-i 
seyf~i müb~rek alayı resmi hasb el-iktiza yedinci isneyn gününe te'hir 
·olunmağın evvel (evvela yerinde kullanılmış olacak) salat-i cum'aya 
hasb er-rüsum ikdam buyurulmıyacağı me'mul iken istizan olundukda 
kariha-i sabiha-i şehinşahanelerinden merasim-i taklid-i seyf icrası sün
net-i padişahan ve eda-yi feraiz ve vacibat ise emr ü ferman-i cenab-i 
rabb-i müstean ola hangisi takdim olunmak layık ve şer'-i şerife muta-
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bıkdır deyü buyurub evvel [1] (evvela anlamında kullanılmış olacak) 
cum'ayı Ayasofya-i kebirde teb~rrüken eda buyurdukları hususları 
ammeye ziyafet-i maneviyye olub fal-ı hayr addolunmağla sagfr ü kebir 
ve berna vü pir devam-i · ömr ü devlet ü saltanatları daavatına kıyam 
etmişlerdir Cenab-ı hak vücud-i hümayunların suri ve manevi afatdan 
masun idüb serir-i şevket-masir-i mülukaneler!~de atval-i ömr ile pir ve 
a'da'yi dini seyf-i hüsrevaneleriyle kalır ü tedmfr eyleye amin bicah iri-
'nebiyy il-emin 04 }il ""-..:.: ı~Lf: ve dahi kemal-i mürüvvet ü fütüvvetlerinden 
biri dahi tasrih-i lihye i saadetleri hususunda meşhud-i enam oldu ki 
sabıka peder-i vala-güherleri merhum cennet-mekan hazretlerinin zaman-ı 
sıhhatlarında kendülerinin · Berber. başıları olan Ali Efendi. müddet-i 
medideden beril Enderun-i hümayundan ihrac olunub tarik-ı hacegana 
duhul ve ıikab-i kamyabda Mevkufati vekili iken sultan-i kfünkar haz
retleri ismiyle zikr ü y,iid idüb tesrih-i lihye-i humayunları hidmetini 
mumaileyhe ihsan buyurmalariyle ammeyi memnun buyurdılar Kaim
makam-i ali-makam ve Bab-i ali ricali ve Kapudan Paşa ve Defterdar 
Efendi mu'tad üzere mumaileyhe kürk ve esb ve hidmet ve atiyyeler 
ile ikram eylemişlerdir 

İlbas-ı hil'at-i. umum der Bab-i Asafi ber-nıu'tad 

Cülus~i humayun günü meras!m-i biat-i şahane ba'd el-eda umumen 
Bab-i a!iye gelinüb Kaimmakam Paşa buzurla~ında evvelen Şeyh ül
islam Efendiye kürkleri arz olunub ba'dehil Kapudan Paşaya ve Sad
reyn-i muhteremeyn ve İstanbul Kadısı Efendilere kürkler ve umumen 
hademe i devlet-i aliyyeye hil'atler ilbas olundu 

Ameden·i · Hatt•i Humayün be-Kaimmakam Paşa ve ba'z·i 
vukuat 

İrtesi. çiharşenbih (çarşamba) günü Kaimmakam Paşaya hitaben 
Hatt-i Humayı1n-i şevket-makı'un vurı1d ideceği saatiyle ihbar olunmağla 
umumen vüzera ve. rical-i. devlet ve e\.kan-i saltanat da'vet olunub arz 
odasında amade kılındılar Hatt-i · Humayun-i şevket-makrunu Lala-i 
bala-yi şehdyarf Mahmud Bey getürüb Kaimmakam Paşa hutuvat-i 
ta'zim ile istikbal ve ber-ser i iclal idüb Reis Efendi kıraat ve mazmun-i · 
şerifi cümleye -işaat ve mir-i müşarünileyhe ferve-i sammı1r ve had~me
sine hil'atler ilbas olundu 

[1] Bu malı1mat, Cevdet Tarihi, c.' IV, S. 264 te de bir iki kelime değişildiği ile ay-. 
nen mevcuttur. 
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· Suret·i Hatt•i Humayun 

Kaimmakam Paşa 

Bi- einr illahi taala ainmim ·Sultan Abdulhamid Han ecel-i müserri
masiyle azim-i ·dar-i cinan olub nevbet-i hilafet ve saltanat b'il-irsL vel-is
tihkak zat-i mekarim • simat-i padişahaneme intikal itmekden'naşi taht-i 
ali-baht-ı Osman! üzere cülfis-i humayı1İıum vaki ölmağla hala Sadr-i.a'_zam 
Yusuf Paşa kemakan sadrda ibka olunub istikbal i.çün Hatt-i Humayfr
numla mühr-i humayı1İıum gönderilmek üzere ve düşmen-i din· olan Mos
kov ve Nemçe kefen~lerine i'Ia-yi kelimet üllah içün ve ahz-i intikam olunma
dıkça seyf-i cihad-i şehriyaranem idhal-i niyam olunmamak cezm-kerde'.'i 
daveranemdir · Cenab-i hayr ün-nasırın her halde fevz Ü nusrat ihsan ve 
kariben fütuhat-i celile ile kaffe-i müminini nail-i sürfü- eyleye B'il-cümle 
vüzera ve ülema ve rical-! devletimi ve ocaklu zabitan ve agavatımı ve 
mecmu hademe-i salatanat-i seniyyemi umurlarında hayra ve din ü 
devlete nafi' hidemata muvaffak eyleye Benim duam sizinle ve din: ü 
devlete sadakat idenler iledir Sadakat edenleri Allah-i zül-celal 

' dareynde s·aıd itsün Hiyaneti zahir olanlari. kalır itsün Berren ve bahren 
tertibat-i seferiyenin tehire balmaması ve vakt ü zamaniyle yerlerine eriş
dirilmesi ve Sa<lr-i a'zamım tarafından gelen tahrirat üzere mevadd-i mat
lubenin temşiyeti ve ocakların nizamı ve ser-hadlerin takviyesi ve İslam
bol ( İst~nbul) sükkanının zehayir ve levazımlan celbinde kusur olun
maması ve din ü devletime nafi masalihin gerü kalmaması hasıl-i kelam 
kaff-i umur- i devletimde riza-yi şahaneme muvafakçıt vechile idaresi 
kat'a matlilb-i şerifimdir Temam hidmet ve ikdam vakıtlanmızdır 

C_çnab-i Hak her halde cümleyi mazhar-i tevfik eyleye amin [1] Temınet 
Y evm i mezkurun irtesi güni soffa.i humayunda rikab olmağla Şeyh 

ül-islam Efendi ile Kaimmakam Paşa mu'tad üzere maan ı:ikab-i huma
yilna gidüb yine avdet ve yevm-i cum'a balada zikr olanduğu üzere 
padişah-i dilagah hazretleri salat-i cum'ayı Aysofya camiinde edaya 
himmet buyurdular . . 

Nasb - şüden-i Lala Maıbmud Beğ be - Ketlıiidayi·i 
Hazre-t-i valide i muazzama ' 

Şehriyar-i a!i-tebah ( ali-tebar olacak) hazretlerinin lala~yi sacla-. 
kat- piralan Mahmud Beğ Efendi hakkında ötedenberü hüsn-i tevecçüh-i 
Şahahape her-kemal olduğundan maada Mir.i müşrünileyhin ez-ka
dim tarz ve etvarları akilane ve dil-pesend ve cümle hakkında ntg - hah 

[1] Cevdet Tarihinde bu Hatt-i Humayundan hiç bahsedimemiştir, 
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ve mürüvvet - mend ve gayetle salil.ha mail ve ahlak-i hamideye nail 
olduklarından tac ül - mestı1rat seyyidet ül - muhadderat devletlü ismetlü 
veliyye-i ni'met-i alemiyan valide sultan aliyyet üş - şan hazretlerinin 
kethudalıkları hidmet-i halilesi ( celilesi olacak) avatif-i seniyye·i tac
dariden Mir-i müşarün-ileyhe mücedden kapucıbaşılı~ ile inayet ü ihsan 
ve culı1s i humayı1nun ikinci güni Bab-i Alide başka başka iki aded sam
mur erkan kürk ile mağbutül-akran .kılındılar .. 

Der .-zj_kr-i. ba'z-i tebdiiat ve tecdidat 

· Şehriyar-i Skender-tüvan hazrtlerinin şahzadelikleri evanında kendi zat i 
mülukanelerine ihtisas ile bendeleri olan hademe i devletleri s&ye-i merha
met-vaye-i hüsrevanede ala-meratibihim hal ü şanlarına çesban birer manası
b ü meratib ve ataya ile bekam buyrulmak layık-i şan-i saltanat olmağla 
mukaddema padişah-i merhum zamanında Çırman sancagı beğliği ve mer
tebe-i mir-i miranı ile Enderun-i humayundan ihrac olunmuş iken ba'zı es
ba~ ile nail oldukları nan-pareleri ref' ü iz'ac olunan Ratib Ahmed Paşa 
zade Şemseddin Beği [1] Kapucılar kethüdalığı hidrrtet-i celilesiyle mesrur 
ve bekam ve yif!.e efendilikleri zaman-i sa'd-iktiranlarında Kur'an-i azim 
üş-şan haceleri olan silahşoran-i hassadan iffet ü salah ile maruf Meh
med Efendiyi Kapucıbaşılık ihsaniyle maan mir-ahur-i evvel-i şehriyari 
nas bile şadkam ve kahvecibaşılan sabık Mehmed Efendinin [2] evkaf. i 
humayun ve Ayasofya vakfi tevliyetleriyle maan kitabet-i Ağa-yi Dar üs
saadet iŞ-şerife hidmetleriyle mesrur ve Şemseddin Beğ biraderi Ab
durrahman Beğ ve hacegan-i divan-i humayundan Amedi Ratib Ebu 
Bekir Efendi ordu-yi humayunda bulunmasiyle ikisinin dahi icalet~n 
Asitane'ye gelmeleriyçün emr-i humayun şeref-sudur itmekle geldikle
rinde Abdurr,ahman Beğ Şehremaneti ve Ratib Efendi Tezkire-i evvel 
vekateti ile ve ikinci kahveei başıları Efendiye [3] Haremeyn muhase
heciliğiyle müceddeden hacelik ve ma'zul ş~hremini Mehmed Efendiye 
Arnabut Mehmed Efendi azlinden Anatoli (Anadolu) muhasebeciliği ve 

. ismetlü iffetlü Şah sultan aliyyet üş-şan hazretlerinin baltacılar kethü
dası Yusuf Efendiye Burusa (Bursa) payesiyle hacelik ve çend ruz mü
rurunda müşar ün-ileyha hazretlerinin kethüdalıklan ve ismetlü iffetlü 
Hadice sultan aliyyet üş-şan Hazretlerini~ masraflık hidmetlerinde olan 
Ahmed Efendiye mevkufat. payesiyle hacelik ·ve çend ruz mürurunda 
müşar ün-ileyha hazretlerinin kethüdalıklan ve kezalik Matb.ah Emini 
Küçük lbrahim Efendi Mühürdarı Ahmed Efendi ba-emr-i humayun ha-
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(1] Namık Kemal'in dedesi. 
[2] Cevdet Tarihi, c, IV, s. 266 da, adı Mahmud Efendi olarak kayıtlıdır. 
[3] Cevdet Tarihi, c. IV, s. 266 da, adı Osman olarak tesbit olunmuştur. 



Teşnifatr Naim Efendi Tarihi 

celik ve çend ruz mürurunda Beyhan ·sultan aliyyet üş-şan Hazretleri
nin kethüdalıkları ve kapu hasekisi İsmail Efendiye [1] Divan-i huma
yun hiiceİiği ve tevcihatda anbarlar _emaneti ve ma'zul Yazıcı Efendiye 
Nı1r-i Osm~ni tevliyeti ve müd~rrisin-i kiramdan ikinci ~ltmışlı rütbe
sinde olan Yenişehirli Osman Paşa merhumun mahdumu izzet Beğ hak
kında dahi inayet-i padişahi zuhfirçı. gelüb vaktiyle zabt etmek üzere . 
havass-i refia mevleviyyeti ve Dergah-i ali kapucıbaşılanndan Şehsüvar 
zade Hamdullah Beğin bir müddetden beril ahvali diğer-gun ve fikdan-i 

· irad ile giriftar-i pençe-i eshab-i duyun olduğı ma'lilm-i padişah-i rub' -i 
meskun olmağla rikab-i humayı1nda Çavuşbaşılık ihsan buyurulub ey
yam-i adalet-fercam-i padişahide her biri nail-i meram oldılar [2] 

Zikr·i alay-i valide suJtan aliyyet üş-şan 

Valide-i · muazzama·İ padişah-i devran Hazretlerinin de'b-i dirin-i 
saltanat-i seniyye üzere azim alay ile saray i atik-i ma'mureden saray-i 
cedid-,i humayuna getürÜlmesi hususuna irade-i aliyye erzanf buyurul
mağla culus-i humayunun beşinci sebt güni irken saha-i saray-i atik-i 
humayı1nda mevcud olmalariyçün ber-muceb-i defter-i teşrifat rikab-i 
humayun ve şikar-i humayı1n ağaları ve umumen kapucıbaşı ağaları ve 
salatin-i izam kethüdalar.ı ve piyade ve süvari hademe-i Harameyn-i şe
rifeyn ve erbab-i manasıbdan Haremeyn-i şerifeyne ve Enderuna müte
allik olanlar ve selatin evkafı mütevellileri ve teberdaran ve ağavat-i 
harem-i humayun ve ve Dar üs-saadet iş-şerife Ağası v:e kethüda-i haz
ret-i müşarün-ileyhaya ve saire bir gün mukaddem tezkireler yazılub 
cum'a irtesi güni tertib-i alaya mübaşeret olundukda ocaklu dahi esna-yi 
tarikde tarafeyne saf-beste-i makam-i selam ohib · sekbanbaşı Ağa sul
tan Bayezid kolluğu pfşgahında piyade durub yer öpdükde müşarün-i-
· leyha hazretlerinin gerdune-i gerdun-medarları cüz'i tevakkuf ve ağa-yi 
müşarün-ileyhe hil'at ilbas ve bir boyama derununda kendüye ve nefe
rata ve etbaına. mahsus olarak defter mucebince atiyyeleri ihsan ve her 
bir kolluk geçildikde ataya-yi mahsusları ·virilüb bu uslub üzere Cebhp.ne 
önünden Cebecibaşı selamlayub atiyyeleri virilerek ve iki tarafa çil pare 
(para) nisar iderek Bab-i humayundan duhul olundı ve · erbab-i alay has
talar kapusı köşesini ilerüye tecavüz itdirilmeyüb her kes Bab-i huma
yı1ndan girdikce rütbe rütbe iki canibe· dizilüb ve has furun dıvarı semti 
tahliye kılındı ve başhaseki ve hasekiyan dahi ellerinde heziı.renler ile 
sol canibde dizilüb ziham-i nası seddetdiler Gerdune-i hazret-i müşarün-

[1] Cevdet Tarihi bu zatın tayininden bahsetmiyor. 
[2] Gevdet Tarihi, c. IV, s.266 da Ratib Ahmet Paşa zade Naşid İbrahim Beye Emine 

Sultan kethüdalığı verildiği yazılı ise de Naim Efendi bundan bahsetmiyor .. 
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ileyha tamam hasfurun kapusu Ünlerine resfde oldukda heman hurşid-i 
cihan-tab-i saltanat v~ mihr-i sipihr-i hilafet kendi takım-i hüsrevaneleri 
bil-cümle piyade rikab-i humayunlannda aheste aheste orta kaldırımdan 
istikbal idüb furun hizasında takarrub itdiklerinde tamam adab-i mülı1-
kane ile rikab beraberi valide-i muazzamları ümm ül-mü'minın Efendi
miz Hazretlerine iki def'a resm-i temenn§. ile ta'zim ve tahsil-i_ riza-yi 

-cenab-i kibriya içün kad-hamide-i tekrim ü tefhim (~") oldılar bid
defeat zemzem-i gülbank-i mübarek bad düa (sı) reside-i küngüre-i arş-i 
a'la olub tarafeynden cüz'ice vakfe-gif-i eday-i mıiamele-i dil-nevaz bu
yuruldu Ol ruz-i firılzda saha-i saray-i _ behişt-asada bulunub bu halet-i 
celileye nazar-endaz-i behçet ü meserret o-lan ibad-ullahda büka-yi şadi 
ile hamd ü sena ve dua itmedik bir ferd kalmayüb ez-çümle abd-i fakir 
vakt-i iciibet-i dua oldığı hatır-i fatıra l~yih olmağla dergah-i cenab-i 
kibriyaya ne vechile tazarru' ve niyaz olundığı hakka iyandır Ba'dehu 
ortakapudan dühıll buyurmalariyle herkes .mekanlarına avdet ve erbab-i 
alaydan piyade ve süv;ari atiyye erbabından olanların atiyyeleri kethü
da-yi hazret-i müşarün-ileyha tarafından ihsan buyuruldı [1] 

Ameden-i feırve-i sammuır be-Kaimmakam Paşa ez 
canib-ı valide sultan aliyyet üş-şan 

Öteden berü mu'tad olmak mülabesesiyle valide sultan hazretlerin
den Kaimmakatn ~aşa kullarına bir sevb-i ferve-i sammı1r-i faiz üs-sürur 
inayet ü ihsan buyurmalariyle kethüda-i ali- cahları Mahmud Beğ ferve-i şe-

, rifi ziver-i aguş-1 ta'zim iderek Bab-i Asafiye getürüb umumen kapu ricali 
ta aşağı divanhaneden karşulayıib ve ta'zim ile Kaimmakam Paşa dahi 
istikbal ve arz odasında mübarek damen-i devletlerin .ba'd et-takbil 
iktisa ve lı1tfa (lı1tfen olacak) ve keremen tahrir buyurılan ferman-name-i _ 
aliyyelerini ihfaen: kıraat ve mir-i müşar ün-ileyhe ilbas-i ferve olunub 
ve hademesine dahi hil'atler ilbas_ ve iade olundu [2] 

Vürud.:.i Kalgay- Gir~y sultan ve azimet-i o 

Bundan akdem müceddeden Kuban Hanlığı itibariyle han-i ali-şan 
nasb olunan merhum Kırım Giray Han zadelerin ekberi Bahtgiray Hanın 
_ kalgay nasb idüb yine re'y-i Devlet-i Aliyye ile Kuban ve Çerkes taraf
larına gönderdikleri birader-i · kihteri Mehmed Giray Sultanın Der-i 
aliyyeye vürud ideceği çend ruz akdem ihbar olunub bir mahal tedarük 
olunması iktiza itmekle dergah-i ali kapucubaşılanndan mihmandar ta'yin 
ve Şehremini kurbünde bir -vasi' konak isticar ve canib-i İniriden ta'yinat 
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Jl] Bu bahis, _Cevdet Tarihi c. IV, s. '165 te birkaç satırda ici-rıal olunmuştur. 
[2] Cevdet Tarihi, c iV, s. 264-265 te bundan kısaca bahsedilmiştir. 
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virilüb resm üzere Bal;>-i Asafiye iki .def'a gelüb kendüye sammur erkan 
kürk ve bir kat Iibas-i f~hir ve mİrzafanna birer boğçe libas ·ve sair 
hademesiyçün atiyye ve kendi koyunlarına iki bin rub'iyye altunu vaz' ü 

·ikram olunub ems.al-i sabıkı üzere rüsumat icra olunarak bir iki mahdan 
sonra donanma~yi humayun kalyonlarından birine v~z' ve kendüye yi
ğirmi bin ve etbaına altı bin g·uruş haı'c-i ı~ah ve andan. maada Kuban 
ve Çerkes canibleri ümerasma ve iktiza iden mühimmat-i ceng ve tir ü 
keman ve hil'atler elli bin guruşlukdan ziyade taşi·a Hazinedarbaşı. 
ma'rifetiyle eşya amade olunub defter mucebince sefineye vaz' ve üzerine 
zuamadan bir kimesneyi bil-maiyye me'mur idüb cümlesi birden Anapa 
ve Soğucak ve andan Çerkes canibine irsa.l olundılar (1] 

Ta'yiiı şüden·i el~hac Nu'man Beg be-muhafaza ve 
nezaret_.i umur-i kıla'-i boğaz 

Karadeniz boğazında mukaddem ve muahhar bina ve ihdas olunan. 
kıla-i tis'anın nezaretine ve zabt Ü rabt-i neferatına ve emr-i muhafaza
larına müteayyinan-i Devlet-i Aliyyeden bir nafiz ül-kelim sadık ve 
işgüzar ve mücerreb ül-etvar. şeci' ve bahadır bir kimesnenin nasb ü 
ta'yini vakt ü hale nazaran mühimme-i Devlet-i Aliyyeden olmağla ol
mağla dergah-i ali kapucubaşılarından olub mukaddema Mehadiyye 

. ma'rekesinde Rüstemane secaati meşhud-i hass ü anı olan salih ve mu
tedeyyin ve her vechile kar-güzar seyyid el-hac Nu'man Beğ ba-ferman-i 
ali kıla' nazırı ünvaniyle nasb ü ta'yin olunub. boğazın canibeyninde 
vaki' kılaa merbut olan sevahilin nig ü bed umur u hushsu sahib-i 
arz olmak üzere mufevvaz-i uhde-i iktidarları kılındı [2] 

İtlak-i nefy-şüdegan ve ihsan-i payeha ez-kariha-i 
huma yun 

Vuku-i cülus-i humayundan mukaddem ber-mukteza-yi takdir-i ilahi 
birer vesile ile nefy ü icla ve metfüb-i gurbete mübtela olan zevat-i 
kiramın yine vatan-i asliyyelerine (aslllerine olmak lazım) gelüb dua-yı 
hayr-i padişahlye müvazaba:t üzere olmalarına irade-i seniyye taalluk ve 
afv ü itlakları ferman-ı humayun buyurlmağla evvela Şeyh ul-islam-i esbak 
İbrahim Beğ Hazretleri Burusa'dan (Bursa) gelüb sahil-hanelerinde ika
met itmek ve mahdumları el-hac Mustafa Beğ dahi sahil - hanelerinden 

[1] Mehm~d Giray Sultanın İstanbul'a gelişi ve Kuban bölgesine gidişi hakkında 
Tarih-i Cevdet maliimat vermiyor. 

[2] Cevdet Tarilii, c. iV, 's. 266 da bundan kısaca bahsedilmiştir.· 
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taşra çıkmamak [1] üzere gurbet der - vatan cefasına mübtela iken onlar 
dahi fima ba'd itlak olunmak ve Taifde ikamet şartiyle menfi olan Reis-i 
etibba-yi sabık Hayrullah Efendi huccac-i hidayet - minhac ile avdet itmek 
ve sabıka Anatoli (Anaolu) payesiyle ordu-yı humayı1n kadısı iken. 
Mağnisa'ya ( Manisa) nefy olunan Abdullah Monla (Molla) . Efendi 

· dahi Asitaneye hanelerine gelmek üzere. ferman-i cihan muta-i hüsreva
neleri şeref - südur itmeğin ıtlak emr-i şerifleri taraflarına vasıl oldukda 
her biri hasret-keş-i. arzu-yı mülakatı olduğu iyal ü evlad ü etbaına mü
laki ve eyyam-i ömrü devlet~i padişah! daavatına müdavim oldular ve 
avasıt-i şaban ü l - muazzamda Anatoli ( Adadolu) payesi olan Hamitli 
zade Mustafa Efendiye kariha-i sapiha-i şehriyariden Rumili ( Rumdi) 
sadrı payesi ve s_abıka bil-fi'il Anatoliden (Anadoludan) ma'zul Mustafa 
Aşir J;:fendiye kezalik Rumili (Rumeli) sadrı payesi ve· sabıka bil-fi'l 
İstanbul'dan ma'zUl Mehmed Salih Efendi zade Ahmd Es'ad Efendiye 
Anatoli (Anadolu) sadr payesi ve sabıka Medine-i Münevvere kadısı 
Mehmed Paşa zade İbrahim Efendiye İslanbul payesi ve sabika Burusa 

· (Bursa) kadısı es - seyyid Halis Efendiye Mekke-i Mükerreme payesi 
inayet ve ihsan buyurulmağla hakka ki levazım-i Şan ü şükı'.'ıh i saltanat 
merasim-i mekadir-dani vü rutüvveti ifa vü icra buyurdular [2] 

İki yüz dört. (1789-1790) senesine mahsuben İstadbul cizyesi kapucı-. 
başı ağalardan Kıbrıs! Ali· Ağaya tevcih ve ilbas-i hil'at ve hassa kasaÇ
başlığı yine kapucıbaşı Ağalardan sabıka Duhhan Gümrükcüsi Selanikli 
Hasan Ağaya tevcih ü inayet buyuruldı [3] 

İrsal -i mührD i humayun 
be D §eırdaır-i ekırem 

· Serdar-i ekrem Yusuf Paşaya mühr-i cedid-i humayun gönderilüb 
kema-kan mesned-i vala-yi vekalet-i mutlakada istikrarlarına irade - i 
seniyye-i cihan-dar! taaluk itmeğin kethüda-yi bevvabin-i şehriyari Şem
süddin Beğ vesatetleriyle mühr-i cedid-i humayı'.'ın ve serasere dÜhte 
sammur-i faiz üs - sürı'.'ır ve kemakan ibka-yi sadareti havi bir kıt'a Hatt-i 
Humayı'.'ın-i şevket - makrun irsal buyurılub ve bu esnada ordu-yı liu
muyı1nda bir kıst mevacib virilmekle çukadar-ı Endernun-i şehriyari 

(arkası var) 

[1] Cevdet Tarihi, c. IV s, 267 den, bu zatın istediği yerde oturmasına son~acİan mü
saade edildiği anlaşılmaktadır. 
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[2] Cevdet Tarihi, c. VI, s. 267 - 268 deki malumata uygundur. 
[3] Cevdet Tarihinde bu malfimat yoktur . 




