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SELİM IILÜN SIRKATfBt TARAFINDAN TUTULAN. RÜZNAME •. - - ' - . - - - -- ~. - - ~ - ., ' . 

. · . ·:_Sayın Enver· Ziya· kral Seli.m Ül. ün bfrtakmÜ:Hgtlarınf neşretti. [1] 
Bu Hatl_ar Selim m: ün şehzadeliği zan!amncian tiaŞiıyarak,}aJ.lta geçH~ 
ğinderi beri neler yapmak ·istediğini, yimi: siyasi, ·askeri, ._. iqarlve hatta:. 
ilD?-i birçok mes'efo ve hadiseler kai·şısında neler düşii11clüğfüıü göster
mektedir. Btinlarm arasıncl~ cidden çok mühim ve tam yerin<i,e olanla(da 
var. Fakat bunların i_cra ve tatbikine gelince, birçoklarının. ve ha:trn: en·: 
ınühfoılerinin bile: ~aŞarılmamasınln sepeplerini. araştırmak .bittabi ıa:zmı
dır. Bilfan Selim III. askeri birmaneviadaıi sonra .vezirine gönderdiği 
bir Hatt~ı. Hümayun-ile [2] <tBerÜİiı vezirim. Dünkü tertib hüne_rini gördüm . 
gerçi güzel, lakin geceden .berü mülahaza . ediyorum . o kadar · orduya · 
tertfü olunan top ve _havan gayet a,zdır .. Zira inuhar~be . oltina_cak kafir 
mürette b, taliınliaskerden seksen iki (i 798) f arihindeiı beril te~rübe ol unmuş. 
maddedir. Çarh~ı felekler üzerine atfa asker varmak mümkiiı cleğildfrzan
nederim. Zira Mısır askerinde d~hi. malüm oldu. Anları ibtal edecek top 
tüfenk ve hav;anclır, bir kere perişan ol[Qağa: yüz tutub çarh~ı ·telekl~rini 
güll(!ler il~ çla,ğıdub soma atlu.askeri.hücum ·eylemelidir. Benim bildiğim 
miilahazam budur;· bü suretde'.bu kadar top ile .nasıl olabilir. Bunu IIliF 
liihaza ed.üb müzakere eyliyesin, gerçi-.dahimevcud çok olmak gerekdir .. 
Zira .her taraflara. hayli top gitcli, lakin bunun da çaresine bakılmalıclır; 
tedarük .·ile mi olu!· yÖks.a dökdilrmek • iİe mi ·olur;· .. Müttefik devletlerden 
top ve topçu· celbi ile rni :olur; mütalaa ve mülahaza ederiz;. Ben alim 
Allah geceden berü · rnülafiaza ·· e°diyorum ziı:a bu kafirletliı. muharebesi 
acayibdir; meydana çıkub .merdane muharebe ~tse:.hiç mülahaza etmem; . 
lakin öyle etineyorlar,. birkaç sene mukaddem tercüme efdirdiğim· [3] 
Goban nam kitabı mütaliia olunsçı. malU.m olur.» diye verdiği emir çok 

. . . . . ~.:· .. 

. [1] Env~r Ziya Karal, Selim ıır ün Hatt~ı Hüriıayunları, Türk. Tarih Kur~mu ya:yı~-
la~ından, seri: VIJ, No. JO 1942 . • 

· (2] °Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi, No E 4241; . . 
. · (3] Bu eserin aslı Topkapı Sarayı Müzesi kütüphanesinin Hazi~e kısmında:2702 

numarada kayıtlıdır. . . . . . . . ·. . . ' ... 

Ga:uhan; Marechal d~ · France et Directeur General de eertifieation du ·Royaume. De 
l'atacjue et de la de/ence des places, Le Havre 1737. . . . . . . 

.. 
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. Teı:cümesi de Ahmed HI. kütüphanesinde 3644 numara.da ;mukayyettir. 
Raşid, Fenn-i lağım, 1208:~ 



Sadrazam Koca Yusuf Paşa Selim III. huzurunda 

(Topkapz Sarayı Resim galerisinde bulunan bu fotoğrafinin altında bir yazısı ile eski Maarif 
Nazırlarından Haşim Paşa büyük babası Yusuf Paşanın 7 206 hicri senesinde Rusya ve 

Avusturya ile sulh yapıldıktan sonra huzura kabalüne ait olduğunu belirtmektedir.) 

(Resim : .1) 



İncili köşkün bugün kalan kısmı ile altındaki çeşme 

(Resim: 2) 

Tarih Vesikaları D"rgisi - Xlll. 



Selim III. fur sırkatibi tanıfıııclaıı tutulan ruzname 

etraflı ve yerindedfr. Binaenaleyh bu Hukümdarın. verdiği emirlerr ta:niam 
tatbik ettirebilecek bir enerjiye ve takip fikrine sahip bulunup bulunma
dığı araştırılmalıdır. Maamafih icra safhasında d~vrinin salahiyet sahibi 
devlet adamlarınmiktidar ve kabiliyetlerinin de g.özönünde tutulması gerek
lidir. Ancak bu kadar etraflı ve ince tetkikler: yapabilmek için de elde 
bu noktalan aydinlatabilecek malzemenin .bulunması - lazımdır. Nitekim 
Selim III. bile Vasıf Tarihi hakkındaki bir Hattında [1] « .... eshab-ı merak 
mecmuasına_ dönmesün. Esrar-ı devletdir deyü vukuatı kendinden ketm 
etdirmeyüb tahrir _itdirin .... açık ibare ile müverrihane riya ve müdahene
sizce yazsun» dediği gibi bu esratı açacak belgeler ortada olmalı. Bu 
günün telakkisine göre tarihe ait çalışmalarda ise daha geniş kaynaklara 
ihtiyaç vardır ki _bu sahada da en kuvvetli bir menbaın Arşiv malzemesi 
olduğu pek tabiidir, Zaten T.opkapı Sarayı Müzesinde bulunan birkaç . 
yüz bin vesik.anm tasnifinde ve Arşiv kılavuzunun neşrinde gÖsterilen 
tehalük de hiç şüphesiz ki bu gayenin mahsulüdür. Her ne kadar ahval 
dolayısiyle kılavuzun neşrine devam olunamamakta ise de bu boşluğu_ Tı'irk 
Tarih Vesikaları Dergisi kısmen doldurmağa çalışmaktadır. Diğer taraftan 
da Belleten değerli mesaisine devam etmektedir. Bunlardan qaşka· sözü 
geçen Selim III.ün Hatları gibi kıymetli eserler_ de intişar eylemektedir. 

Maamafih tarihimizin birçok yÖnden aydınlanması içi~ pek geniş 
neşriyat~ muhtaç buli.mduğu~uz gibi adedi birçok milyonları geçen ar
şiv malzemesinin de tasnifi mutlaka lazımdır. Buna-ufak bir misal olarak 
Ziya Karal; eserinde M:ustafa III. ten bahsettiği sırada «gün geçtikçe . 
Mustafa'da, iyi bir devlet adamında aranılan meziyetler sezildi. Padişah 
akil ve muktesitti» diyor. [2] 

Halbuki bu esnada neşrolµnan Türk Tarih. Vesikaları Dergisi'nin 
sekizinci sayısında (Yerköy mükalemelerinde murahhasİar için gönderi
len büyülür) başlığı altındaki yazı «sözü geçen emrin başında "rikabdan 
varid olmakla ·icrası matlub-ı cihandaridir,, denilmesine nazaran bu arzu-: 
~un Mustafa III. tarafından izhar edildiği barizdir. Zaten bu Padişah'ın 
müneccimlere pek ziyade inandığı bilinmekte ise de böyle büyülerle 
hayırlı ·bir sulh yapmak te-şebbÜsühde bulunduğu da bu: def'a anlaşılıyor. 
Bu vesikayı on sekizinci asır sonlarında devlet idaresinin ne hale gir
miş olduğunu ve ne derece sukut ettiğini .göstermesi itibariyle tanıttırmağa 
layik bulmaktayız.» sözleri ile nihayet buluyor. Bu_ da gösteriyor ki. son 
asırlara ait tarihi tetkikler için bile bu sayısız Arşiv malzemesinin ortaya 
çlkması bir. zarurettir. · 

Herhalde Sayın Ziya Karal bu vesikayı görmüş olsaydı, Mustafa, III. 
[1] Selim III 'iin Hatt-ı Hümayunları, s, 167. 
[2] Ayni eser s, 1. 
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hakkınd.ak.i. ·kan~atlarını. - belki -bu- :sure_tle belirhtı_ez.dt _ ·Nitekim eserle~. 
dn_in- öhsözünd~ <4mparatotluğ.uiı · :kurubnasinı olduğu_: k<;ıdar genişleme~ 
sini-: ve parç~.Ictiımasını-da hakkiyle -cılllıyabÜıhek_için devle.t te_şkil~tnıı: ve_ . ..: 
bilhr;ı.ssa -teşkila-t;ın · başında: devleti-temsil:. ·ed·en Padişahı tanıİ]:ıak -lazım~. 

--dit;» diyerek' bu-H~tlan neşretrri~kJ~d°ir; f:ilhak,ika l:nrHatlar. b.iz~ b_iı:ç~k-- ,-.: 
- şeyıer· qğr#~ek_tedir.--:Ancı;ık_. iytil<_arıqa<·-işfir~t- e~t,iğiiniz· _vechile• bunlara: -_: __ 

nazaran kat'ı kanaatler hasıl etmek icin-dahabaşka.dokümanlara da .ihti·- · 
y~Ç- şüp~esizdi~:-Ka}:)il•olur.Si{bu.gibLbÜyÜkmaka~iaida b~lunan ·z~yat~: · -
yaİnız·resrrii cebhele~Jİıde~ değiİ, h!Jsusi h~iatlari:~a~ımından cfa iıic~lemek
f~ydali olsa gerektir. Ha°Ibı:İki tarihlerimiz ö~~ar1ıi~.Pağişahların_iri·_ husÜs( 

-hayatlarına- dair pek az nial_ı1mat-v~rn1iŞlerdir;~; Biiıaeiı~foyirZiya)<aHıl'ın.: 
eie. alİniş olduğu __ SelimJILdevfinLbiraz daha-_aydinfatma~ ·ar:Z:usiyl~: 
bi~ :de- PadiŞahın hususlhayatını kısmen oisuntanitacak:mühim J:>if-ber~-
gederi bahsedeceğiz. Şu stjretfo,:-bilha.ssasorı devir Osmafili. PaçliŞahları"_ 
kafes_hayatından kurfulduktan'sonta Za!llanJarini -İıasıl ge'ç_ir.irJerdi? :dÜ-

-şüricesiıle' d~ cevap veriJmiŞ _ olacaktır~ -_ : -. - : - . _·;' - - '. . 
- _ Me'vzuumuz Selim III'ün 12ö.5 senesi ı:~.c~l:ıinin dôkuzuıiciı-p_azartesi-

-gününden-öaŞlı~i:alLJ2iLı:artıazanınıiı iptidasma 1™!af""(f5:1If.'""119l-~· 
-~6:X[.1802) bet güri neler ·'yaptifilni v~)ıeleı:le riıeşg~J- oldugi.ınu mün~ -
ta.Zaiilan göstei·en bir'rılz-namedir.' Bu rılz-mıme Selim IIl?lı!f"'ralıtajre-ç-;;7 
~ ------. ----~ - - •- - -· .. c•·-··- - - ·--·--·----:---;--·-•·-····•· - -
tıgınden iki ·s·eiıe sonra-.--fiaşlam'akta ve hal'.!ndenlfilg:fü~!l __ b~ş sene evve_: __ 
~~aiiı~efme~fecıt~~-~:--- _ -.- ..... ·- _ - • ____ ··-·:-··--· -

- · -_ _ = Ruz_~riarile · 42_x 16 sm~ hoytirida 227 ·sayfadf!iı ibaref olup her say~. -
fada• vasati 43-·· · so ·s'atfr vardır .. Ekseriyeti ttık.'a ve J)i_r _kıs-mı talik· 

_ ile okunaklı olarak· yazÜmıştır. Ebri kaplı bil" . cilt içihd_ediı:.· - _ - __ 
_ . J9pk~pı ·sa,rayı _Müie~i. A_rşi_vinde: _ muhtelif: padişahlar?~ ait· bıin~ -

b~nzer "bazı_ ruz na~eler' daha -m~vctit_ i~e de- btın !arın çoğu - nö~s~İı~~r- -
Ve pek kısa zami=J.nlara irihiSar etmekte ve en eskisi .: Alirtıed~J. · zama-

. ' __ -_ -~iiıa- ~it -bıl!u~maktkdir ~-Bunlardan ve 1MünŞe~t'us-seliitiri; d_e :F efidıin .J3~;;•_i 
. ~- y'in'_yercİigi füneklerderi atilaşıldığına> göre 'Osmanlı ~saraylarlnda b6yıe.-

-- rı1z~na:nie. tutulması bir- an'ane: ve ~dettir~ - - - - -... 
· -- _ .: · - Seli~; HI. 'e •ait ·olan bu rfiz:nfülıe: · 

· : : «Bin 'iki -yüz beŞ-~enesi rec:el:H Şerifinin' dokuzuncu pazartesi :günü-- -
seheri~~·. Bamidt: Zad~ [1] ,_ Miıstafa 'Efendi ~mesfred-i ·şeyh~~I~islainiden. ~ -

- : ~- rır _Ha midi· Zade ·Mustafa Efencİ'i,- Mı~) Kadıs; Haıriidi. Efııncli'nin oğHı: oİu~ :'1144 .. 
(1731) )arihfoı;I~<.doğ-riiuŞtur~; 131Wtar.ihli/ İİ~iye' -Salna~-esi'ne•göre: ·şidi:leH ·zekaJfyı~; 
tatıınarak lı;iitjbalı,la _ Il}üd~rris olılnış, bilahare: -saray· hQcahğına . yükselriıiŞti: _ Bıi .vazifesi'ride:: •. 
büyÜk:bi{Şğl)-l'etJ~azanarak. sar~y_ erka'nı ile Şehzadelere oknr -ve_ muska-verirdi, Birin~i. 

- Abdülhamicl_'iiı · tevecçühün~· Içl;;:?;anara~ _İ\naıloİu _payesine irtikiı. ~tmfş~ :ve S~Iim :uf ,zafüıı~:=_ 
,. - ~iıidiı. is.ıah'a-ı: flkii'l~ri;ıiµ- kuvveô~n'. fi'le · çık~;ına~ına·- Çah.Şm!Ş:.veJıQ_4-(i1"&9->L~-~-~e~iiıde

Şeyh ül-İ~Iim ~lrtıtiŞ-vefakaY bilaharıi azledilerek Manisıı.'daikaıiıete nienitir:·olcİuğu·-~ira'- -
·da 1208 (1793) senesinde vafat etmiştir. 
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Sulatn Selim III. (Silihdar ve Başçukadarz ile beraber) 

Topkapz Saragz Müzesi resim salonu: No. 59 
( Hippolite Berteaux'nun tablosundan) 

Tarih Vesikaları Dergisi - XIII. 



Selim III. ün sırkat:iıbi tarafından tutulan ruzname 

azlolunub Serdes.tari Ahmed Ağa ile Yahya Tevfik Efendi [1] davet ve 
~uffa-i Hümayunda ilbas-ı hil'at-i beyza-i meşihat [2] · buyutulub bet 
mu'tad Kaimmakam'a dahi kürk ilbas ve Bab-ı Hümayundan resm-j 
kadim üzere Kapuya avdet eylediler ve ma'zul-i müşarünileyhin damadı 
Katib i Sirr-ı Sultani Boluvi İbrahim Efendi dahi ba-paye-i Altmışlı 
medrese ile çerağ buyurulmağla bu bende-i kemine Hazine-i Hümayun
dan Hane-i Hassaya nakil ve Sırkatipliğiyle bekam olub Daire-i Hü-

. mayuna dair ayinei alemde ru-nüma olan bazı havadisat-ı yevmiyye 
zabt u tahririne niyyet olundu. Her nekadar vadi-i eslafa gidilmez ise 
dahi mala-yüdrekü küllehu · lii-yiltrekü küllehı1 ile amel olunub adem-i 
ehliyet ve kıllet-i bidaaden maada hizmet-i Bab-ı Hümayun meşguliyeti 
mani-i zabt u tahrir olmağla mehma-emken sakim ül-ibad ve perişan
elfaz kenarı tekavime işareti vukuat vadisinde bir mazbatacık terkimi 
istisvab olundu Ve min Allah it-tevfik» sözleriyle başlamaktadır. 

Sırkatibi Ahmed· Efendi'nin [3] bir mazbatacılık diye başladığı bu 
ruz-namede, on iki seneden fazla bir müddet bazen seherden itibaren -
geceleri de dahn ~lmak üzere Selim-·nrüiı-·lıeı::·g.uiiüniI--ı1ereİe1:cie .. vene 
ile meŞguı-oıarak-ğeÇirdiğCve}!mierf~j(;_ı!ı~i- -~ttiğfyaz"IlffiıŞtı~. -Zaten ----- -~ ·-- ~·-- . . - ........ ·······-··- ---·---· .. 
bu ruz namenineie geÇen emsaline nazaran hususiyeti de bunun pek. 
uzun bir zamanın vekayiini ihtiva etmesidir. Filhakika verilen izahçı.t 
ekseriya .e_e~ __ k:ı.~~çlJr~ Maamafih hey'et-i umuiniyesi Padişahıq devlet 
ad.aml.f!rı ile J_<WJ.aslarını,~.a.ıi1.3i~J.C!J.i!!l~r.i_. nefiy_ y~ idB!Ill<!!!• yazılan .Hatt-_ı __ 
Hümayunların ma~munla.nnı, .. sufü·•Y<:! ... h.arb_ rrı:~~·~l~lerini,. bazı hacÜseler 
karşısında tehevvÜ~ ve ye'~ini, arza çıktığım, nerelerde· gezdiği'IiI~)iiı!_gi 
-k~ŞG_e- kaslrfiifj &;ftf.igioi, =~miisIT<C?l.em]filfo_i,~~ol{: ve si@1 .. atlşfarin~ ve 

[1] Yahya Tevfik Efendi, Müderrisinden Eyüp Efendinin oğludu_r. 1127 (1715) sene
sinde doğmu~tur. Kadılıklarda bulunarak sırasiyle Anadolu ve Rumeli Kadıaskeri ve N~klb 
üİ-eşraf oldu. İlmiye Salnamesi Yahya Tevfik Efendi hakkında (Makam-ı Meşihate irtib. 
eylemeğe son derece haris idi. Ekseriya: "Şeyh ül - isliim ol~ad .. n Allah canımı almasın;, 
dediğini rivayet ederler.} diyor. Makam-ı me;ihatta on üç gün kadar bulunabilmiştir ki 
vefatına (Ciih-ı fetvadan geçüb Yahya Efendi gitdi vah) tarihtir. Yahya Tevfik Efendi 
·fadıl ve şairdi. Mezarı Küçükkaraman medresesi kurbünde ise de yol açıldığı sırada kal" 
dırılmıştır. · 

[2] (Hil'a:l:-i beyzii-i meşihat)ın geri istenilmesi azlin tebliği de~ektir. 
-[3] Ahmet Muhtar Bey (Yekçeşim) Hazine kethüdası Halil Pa§a'nın oğludur;· 

Babasının vefatında biraderi İsmail Bey'le bikes kalıp Mustafa Hl. zamanında EnCle
run-ı Hümayuna çerağ ve şehzade Sultan Selim hizmetine memur oldular. 

1148 (1773) de eülus-iHümayun vukuunda biraderi ihrac olundu ise de bu zat hizme
tinde baki hldı Şehzade-i müşarünileyh 1203 (1788) te cülus ed_ince Mabeyinci oldu. Man
zur+ Hümayun olup 1222 rebiülevvelinin yirmi birinde (29: v. 1807) fitne zuhilruna değin 
makamını muhafaza e.yledi. O gün bir tarafa savuşmak emelinde iken tutulup Soğukçeşm~ 
·kapısında heziir pare olmuştur. Yekçeşm, esmer ül-levn, tatlı dilli, işgüzar idi. Biı'az ileri 
gider idi. Kadıköyüne defnedildi (Sicill-i Osman!, c. 1, s. 278) 

29 



Türk Tarih Vesikaları 

şehir dahilindeki yangınlara gidişini ve ·daha ·birçok hususalı, hülasa 
on iki senelik bir zamana ait saltanatın iÇ yüzünü belirtmektedir . 

. Biz bu _'),27 kocaman sayfalık mazbatacığı tarayarak içinden ancak 
dikkate layık gördüklerimiıin _bk.c~_k.ısmınLayn~_ve._bazi!eiini hülasa: 
ederek arzedeceğiz; · ··--- -·- ----
------- Ta_lısin ÖZ 

Topkapı Sarayı Mifaesi Müdürü 

Ruz-name, yukarıda aynen yazdığımız bir mukaddimeden ·s.onra 
şöyle devam ediyor: 

l - Şeyh ül-islamın azli [1] - (sayfa. 1) 
(Ferdası salı günü [yani 10 .receb 1205 = 15._ III. 1791] Topkapı 

sahilsarayına teşrif ve istirahat buyurulub Sadrıazam Yusuf Paşa [2] 
tarafına Şeyh ul~islam azlini ihbar zımnında beyaz üzerinde Hatt-ı hümayun 
keşide ve bazı · telhisat Üzerlerine manend-i jale-i subh,dem hutut-ı 
hümayunlar paşide kılınarak imrar-ı evkat buyurulub ba'?e salatı asır 
yukaru haremi- hass-ı hümayuna [3] avdet) · 

2 - Şeyh ül·islam ·ve Kaimmakam Paşanın -kabulleri· -
(s. 2) 

(Ertesi [cumartesi 14 receb = 19. III. 1791] Kasr-ı İnciliye [4] 
[1] Bu hülasalar ruz-namenin aslında yoktur. 
[2) Yiısµf Paşa (Koca) - Gürcü ol_up Liman Reisi olan efendisi Hasan Kaplan 1161 

(1748) senesinde azat etmiştir. Kasımpaşada Zincirjikuyuda kahvecilikle işe başlıyarak 
devlet hizmetine intisap etmiştir ki ikinci defa sadareti hakkında Hadikat ühüzera (def'a-i 
saniyesinde mühre davet ve çend nefer etbaiyle şitab üzere meştaya azimet olunub selefi 
Ruscuklu Hasan Paşa kati ve Ağa Paşa Kaymakam nasb ve sahib-i tercüme beş cümazi
yel'ahiresinin yirmi üçüncü· günü Şumnu meştasında Ordu-yi Hümayuna dahil ve mühr-i 
hümayuna ·nail v~ küşadıua bais. olduğu . seferi her ne hal ise kapadub altı senesi şaha-· 
nının üçüncü pazartesi giinü. livii-yi Şerif ile Asitaneye dahil) olduğunu yazmaktadır. Sicil" 
1-i Osmanide dahi iki defa sadareti kaydedildiği halde 1301 (1883) senesine ait Salname-i 
Nezaret-i Harieiyede 1203 (1717) senesinde iki ay sürtn bir sadareti bulunduğu ve hi• 

. naenaleyh Hadikat ül-vüzera ile Sicill-i Osmaninin def'a-i saniye diye gösterdiği son 
sadareti Salnamede def'a~i salis~ olarak bir sene iki ay ve yirmi üç gün devam ettiği 
mukayyettir. 

Yusuf Paşa 1215 senesi muharremiride (1800) vefat etmiştir. 
[3] Saray-i cedid Harem dairesi. 
[4] İnciliköşk veyahut Sinanpaşa köşkü-Ahırkapı feneri hizasında,· Selimiye _kışlası 

karşısına doğru deniz kenarınd.a idi ki hiilen temel akSamı ile çeşmesinden başka bir 
şey kalmamıştır. _ 

Bu köşk Yemen fatihi Sinan Paşa tarafından Mura-d III. e hediye olarak Mimar Da"· 
vud'a yaptırılmiş ve İnşaatı iki sene sürerek 999 (1590) senesinde tamam olmuştur. Hatta 
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Selim III. iin sırkatihi tarafınchıı. tutulan ruzname. 

biniş ve r1kab ve mutad üzere Şeyh· ül-islam.:.ı cedid ve Kayimmakam 
Paşa arza girüb bir saat mikdarı halvet ve umur-ı ibad-ullahı suhbef ey'- . 
ledikden sonra me'zunen ikisi de avdet eyleyüb Şevketlü ·Efendimiz haric~i 

. kasirda vaki Taht-ı Hümayuna [I] teşrif ve Tüfenkciyan kullarına 
tüfenk endahtı ferman buyurtılmakla bir mikdar tüfenk-endazan temaşa
siyle asayiş ve sebfi-şikestlere altun .ihsan .. ) . 

3 ..;. Çarşıda yangın, Donanı:nanın Karadenize ·. çıkış~ 
(s. 2) 

(On altıncı pazartesi (21. IIl.· 1791) gecesi gurfib-ı afitabdan bir saat 
yiğirmi üç dakika murfiründa neyyir-i a'zam burc-ı hamele tahvil eyleyüb 
ol gece saat beşde İstanbul'da Çarşu-yı kebirde vaki' Kebeciler Hanı 
ittisalinde berber dükkanından bi-kaza'- illahi taala bir ateş nageh zuhfir 
eyleyüb Yağlıkçılar ve Y organcilar ·ve Bitpazarı Dua meydanına varinca 
ve bir tarafdan Örücüler başında Sultan Bayazid Kazancıları başına 
varınca muhterik olub kabiyl~i tulfi'-i şemsde bi-İnayet-illah muntafi ve 
Şevketlü EfendimiZ Hazretleri hin-i zühfirunda Nurıosmaniye Cam.i-i 
şerifinde ateşe nigah ve def'iyçün dest-berdaşte-i icabetgah-i 'ilah oldu
lar Salat-ı subhi carrii i mezkurde ba'd el-eda' suvar-ı semend-i devlet 
ve saray i mülfikanelerine avdet ve bu gün Mabeyn-i Hümayunfarında 

· istirahat buyurdular İşbu bahar-i meymenet-asarda Bahr-i Siyaha azimet 
içlin kemal-i dikkat ü ihtimam ve bin-nefs nezaret-i Hümayunla tertib il 
techiz olunan Donanma-yı · Hümayun sefayini reside-i derece-i hitaD.J. 
olub bu gün saat ikiyi yirmi sekiz dakika mürurunda mersa-yi tersa
neden alarga birle Bahr-i Siyaha azimet düşmen-i din ü devlet olan 
Rusya keferesinden ahz-i sara niyyet ve bakaya-yi !evazımatların rfiy-i 
deryade tetmim il tekmile dikkat olundu.) 

4 - Seyh ül-islamın vefatı - (s. 2) 
(Yiğirmi ikinci pazar gecesi (27.III.1791) saat altıda Şeyh ül~islam Yah

ya. Tevfik Efendi ancak on iki gün mesned-nişin-i sadr.ii fetva olarak ir
tihal-i dar-i beka eylemekle seheri Şeyh ül-islam-ı esbak Mehmed Mekki · 
Efendi (~) Sertüfengi-i Hazret-i Şehriyar! Said Ağa ile· davet buyrulub 
çini . cihetinden emsaİine tesadüf edilmiyecek bir zenginlikte mimari kıymeti üstün o.lan 
bu köşkün dahili tezyinatına çok itina edilmişti Maalesef Sultan Aziz zamanında fazla 
masrafı mucib oluyor diye sair-köşkler ile beraber yıktırılmıŞtı. Birinei cihan ·harbinde 
Fransız askeri işgal kuvvetleri tarafından biı köşk civarında da hafriyat yaptırılmış ise de 
neticesinde.~ o vakit Müze idaresi haberdar edilmemiştir. 

[1] Bu gibi daimi nişan atılan ve idmanlar yapılan sahalardaki koltuk şeklinde 
mermerden tahtlar. . " 

[2] Mehmed Mekki Efendi, Kilar-i Hassa ağalarından Halil Efendi'nin oğludur. Mek
kede doğmuştur. Ka~ılıklarda bulunarak az zaman. içinde Kazasker olmuştur. İlmi Saliıa
meye göre ilk defa 1202 (1787) senesinde Şey~ ül-islam olmuş ve yüz on gün ·kadar bu 
makamda kıılarak azleçlilmiş,. Sadrıazam Yusuf.I'aşa .ile arası iyi olduğundan ikincL-def' a 
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Türk. Tarih V esikal~r~ 

suffa-i. Hilm~ay~nda:.Mustaf~
0

-Paşa t~j · k~siırida Kayi!lııri_akall} . gelince . ü,-. 
· tiraliat- ve biı' dehu ·müşarünileyh' ·ve. Kayimriıakam Paşa -sünnet . : qd~şın:-. 
-da' [2] hiızfit-i 'sati' -ün-nur~ i 'in ülı1kanel erlri'e 'rı1: m~ l; ve: saat_ ~ki' 'btjÇukd~ 

- bil' at Löeyüi:.:yi =meŞihat. rnüŞiırüriileylıe :_ iksiı ve: resm üzere kayimh!akflı:iı. _ 
Paşaya' dahisarasere' küfk il)jası iC_ra ve ikiSi ; dahf eltaf ~~ (Şahane~eri} naiH' 
amal buytitulub. -ber-rmı'tad . .Arslanhane:ı:fo [3] Silihdar Ağa tcirafıiidiıiı 
kahve ve~v~ şerbet ve buhuı; i_Ieikr.afu:•-Ve/Şeyh,ül-islam ziyaret~i HfrkaA 

. _Saadet· Jle .vasi_ı~-ı<m~raıp: ôichıkdaI1 -~orir.a: J(ayinimakam. Paşa He ınaa!i -
Ortak_ap!d~~: Paşak,ıı,pusuı:ıa · az!İn~t-ye;::~nd~ ,olan re_sll!i jpracf..~11. :so~ta 
Şeyh ül-islam-i sabik İnerhı1ı:rnm ·salaf..i 'cenazesine ik!sF bircieifinusaraat -
ve Suitari Melimed- .Cam1-i Şeı:ifinde--Jia'd_ .e~:,Zuhur:s~fat-i' cenazeyi _ed~ı . 
ve het :birler( İna~allerine ayd~teylediler.)' _::; ~--;~ :-·-~· ·: ·:,;::~. : .•.• - < : 

5: ~ Do~a~m~ e~cı4İn_a -çarŞicicın _-ŞilAh -t~<ta~Ukl~ (·ş': ·~}· · .... 
· .cYirmi.aibiıcı r~11~Ş~n~ih güiıü[3i.HL1}9ı] · - - ·. 

> Yine T~pkapuya· teşi-iLv~ ~ı)ôiıannüı;.yi . Hümayü~: ri~fer~tin<!ari ~Jatj . 
olmayanlaraJta,jçin-Cel)~haıie~Lamiredeiı ihraç ve çarşıdaıfiŞtira m~ te:
darük olu·n:arı· -biıi::kıt!a: tüferik ve bin y~tağari bıçağı J>u -güri Topkapu.; · · 

' ~a~ san_dal ve kayıklara fahİnil Ve Serte,bdi1~ i Şehriyar! Haseki Emin Ağa 
ile. Ters_an~'.'.i Aı;n.ireyeirı;al buyuruldu.) · · .< - · · ·· .· · · -_ · · 
·. 6 -:-·:Prusya ae..iıeti elçisine· müzakere; şeıiid ·ço~ukıarına. 
yardım · {s. 3 .:4): . ' · · •· , · · · · ~ .. · · · · · ~; 

(t:ı:tesi'salı:gü~Ü·gurre~i şaba~~lş~rif{. ı. ı\T.1~9-1) :g.e.ne To~ka2 
.- puya ·teŞr.if:'ve Devl~t'."i Ali,YYeriin. müttefi,kı ol~n Prusya devl~ti' elçisi_ ile 

1205 · (1791) senesinde tekrar. fueşihata' getiril~iş, bu. def'a. da yaŞh . olduğunda.a _o sıme 
içinde tekrar azl_ohiıimuŞtuı:'~E~afi:i·Beyzaviyye~e birhaşiyesi, Kaside:i BürdeşJ:ırhi; Harrid_ 
u şükre müteallik bir risalesi; Sıfat- uilah hakkında bir te'lifi, ve -daha bazı eserleri -
vardır. . . . .. . · ·.· . 

, [1] Mustafap;ışa :köşkü -::- 'f opkapı Sarayı Müzesi~e Lale. Bah·çe~i- ~iye tanınan 
sahada bulunlriaktadıi-; Yaplldığı ta'.rih· ka~iyetle malum değild~r·; Zat~n ;ırka .ceohesindeki 
ııierme~ merdiven; ya,nındaki: Clı~arlaı: köşkün bıi 'araya soıiriıd~n sokı:işturuldlığ~nu göster~ 

, ıİıekİ:edi~. -Bu. glbf setlere· siıffa deniline~i mutad olduğundan' bir isıri.i d~ (Sıiffa: köŞJ;:ü)_ diir: 
. 1f ı 9. (1707) ve 1166 (1J52f sen~l~ri~d~ tamir etti;ildiğii:ıe dair iki mermer 'kit~beyİ'havidir; 

. · . Ahşap olıiıi bü .. kqşk biri oifrük,'. diğeri küçük iki odadan ili~r~ttfr. fiirk ·r;;koko 
. tezyinatİİıın en zarif parçalariyle bezenmiştir. ,Birçok tarihi haqiselere sahne. olmuş VJ~ 
bil~assa iı_22 (1710} seiı~~in~~' Ah~et m. Ün ~d~hi ha';ır bulunduğ:u::bir)opla~tıda Rus 
liarbine burıİ.da karar verilmiştir; . ... ' . ·. .• . . . . . .. · .. 

. [2]- Sü~~~todası Bağd~t kö§kü~e. µ~zır. oİup • Hırka~i Saadet dalresinin ,bir köşesinde-; 
dir. l050 (1640) senesh:ide iµşaedHmiş ()Jup bilhassa.kapısJ ve iki yanındaki çiıil panolar 
eri nadir parçalardandır. . . . .. ·. . ' . ' . ' ' . . . . . 

_Kezalik odanın her . p.~ıi~eresiiıin .yanındaki selsebifler de birer, zevk mahsulüôü_r. · • 
. Eski minyatürlere -nazaraiı:sô~· devlrİerde Iiıi 'ıcöŞkÜri 4ayIL tadile ~ğr~dı~ı anlaŞıl ... 

riıaktadır.:.Şehziıdelerlıı' sünİietleii. biıra_di('icriı: edilctiğlllden 'h,ıi is~~f:aı;niştır:~ ·:, .· ,• ~ .· ':} .··. ,• 
· .. · [3] Aslıinhane ·-:~Hirka:.i Siıatlet; biıi~Şı' ile Emanet;fiiızin~si arasındakfkı:ibJ>~ıi ·bi.r' 
--·odadır; ki· ek:eX:-ri;aruzat ii.ur'ada' ya'j)ıidı~~hdl{fı: Arz!l'aııe: dani.'denir. . - . . . . .· • 
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T:ırih :Vcsibbrı Dergisi - Xlll. 

Sünnet odası kapİsl -

(Resfın: 5) 



Selim III. ün ,;ırkaıiibi tarafmdan t_uhılaıı ruzname 

Reis.-Efendi [1] bir· meclis-i ·mükaleme · eylemekle mükaleme-i fuezkilre• 
nin mazbatası - arzolunub ·hulasa-i· mükalemelerhıdeiı · münfeh_im ·._·olan 
Prusya: kıralı Devlet-:i Aliyyenin k.a'1 dostu Ye-müttefiki olduğundan Nemçe 
ile Deştbaşda akdolunan istatüsko (statüko) esası üzere· miısaleha'yi tekef~ 
fül eylediği ve .hala Ziştovi'de Devlet~iAliyye· murahhaslariyle<maeıi ta• 
vassuta murahhas olan Prusyan'nın .sj.r') -nariı mtirahhasııia bu rriazmui:ıu 
tenbih ve te'kid eylediği· ve NemÇelü ısrar eyler ise cebredeceği ·ve 
Rusya üzerine 'Prusya Kıralı bin-nefs harketeyleyüb i'lan-dıarh edeceği 
elçisltarafından -me'muren. ifade oluniıb lakin Devlet-i Aliyye. İsveç dev.;. 

. Jeti 'ile blından ak.dem müttefik olub bu esnada mecbur olduk' diyerek 
Rusyah.i ile akd-i musalehası Devleti Aliyye ile olan ittifakını fesheyle::. - · 
mekle ittifak-ı mezkure tecdid olunmak Prusya kıralı t~mifindan istid;a 
olundu ve eğer tecdid:-i ittifaka Devlet-i Allyye rıza-dade ohır ise kendi 
ittifakı' .sebebiyle isveÇ ittifakının. tecdidine dahi rabıta verüb fsveçe- dahi 

. Rusya 'üzerine tekrar ·naıi-ı harb itdireceği kıralı tarfaİndan :resme~ ifade 
öl~nmuş 'o'mağla ittifak hususu umur- ı . azirrie-i devletden : olduğı.incİaİı 
Ordu-yı Hümayuna _tahrir _ve. ~ikab-:ı Hfünayun: tar~fın9an_ dab.i akd-i 
meclis-i şura ile müzakere o.lunmak fasmfm buyruldu Bu gü~ Topkapudq 
evrak-ı rnezkure. İn_utc:ı.Iaasiyl~ eğlenilüb. ahşaını tahrik-:i .· Ri_kab-ı devlet• 
meda~ ve yukaru iffet-saray-ı. Şalianeleri;ne teşrif ve kar.ar ye ferdasi 
ikinci çarşenbih gunüg~ne Top~apuya şaye-endaz-ı şevket ve a_sude.;nişiQ-i 
pister-i istirapat buyurulub (şbu gµri hane~i _Fetva-:pep.a}ıide lsve.Çlü itti
fakının tecdidi maslahati içlin .akd-i mecilis-i meŞveret olub ertesi üçüncü 
pençşenbih günü Ser-seğban Ömer Ağa azil ve yerine eı"'.·Hac: · Mustafa 
Ağa Ser-seğban nasbolunub bu gün dahi Topkapuya teşrif ve dünkü niec~ · 
lis-i meşveretin mazbatası ve ashab-ı meclis temhir . eyledikleri istisvab 
ve istihsan kağıdı manzur-ı cihandarileri · buyruhıb bundan çeıid gün 
akdem husus-ı merkuriıe Ordu-yı HümayunP,~ dahi söyleşilüb istihsan ve 
bil cümle vükela-yı devlet tarafından istisvab ve -temhir olunub -Rikab-ı · 
Hümayuna vurud eylediğind~n _hal?.- Sadr-ı Rum ·Faziletlü Abdiılla1ı -Molla, 
Efendi kendi kalemleriyle ordudan. 'vüiud eyleyen kağıdın zeylinf, bu 
ibarat ile tayiri ve Asitan-i A'iyyede me'vcud rical-i devlet ve ülema 
temhir ve -i'inza · eylemişler Maslahat~i Saltanat-ı Seniyyeye vakt u -- hal~, 

·•nazaran İsveç devletinin Moskolu · aleyhfoe _ Devlet-i Aliyye ile· tecavüzi 
ittifakını~ iadesi ara-yi haseneden olduğu -ve Devlet-i Aliyye f~yaid-i 

-kesires~n( v.e-~~.:l?-~~us _~~l:ır-i-~efide Mpsk~ dona~m~n çıkmamas~ni ·mucip, 
olduğu bit-tecribe ·'zilhir olduğundan- bu fıirsatı feda bir vechile. caiz 
olmadığı ve İsveçlü - Devlet-i Aliyyeden me'yus -olduk da Moskoluya 
meyletmek ve Moskolu tarafından celbolunub beyinlerinde ittifak tekev::-

[1] Abdullah Birri. Efendi. 
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vüriiyle Devlet~ i AHyyenin .niCe mazarratı iuhiii etmek ihtimali derkii.r idüğü 
. bahir ve bu ittifakın iadesi ehemm ü elzem umfirdari ••olduğu gayr- i hafi 
olmağla · evvela mukaddema mubadele ve.· tarafeynden tasd_ik ·olunan 
sened-i ittifak fesbolunmamış gibi- tarafeynden mer'i ve muteber tutuluh 
derununda niastı1r şerait icra olunmak saniyen . İsveÇlü işbu sene-i 
mübarekede Moskolu, üzerine. berren ve bahren: hüciini -ve muharebeye 
mübaşeret· eylemek salisen Devlet.,;i · Ali)fye · Moskofü ile sulh ol!fiadıkça 
fsveçlü dahi. ·ınecbiır. ölduri:{kelamı ve sair a'zar ile akd;i sulh etmeyüb' 
musaleha. her ne vakit: muk:add~r ise-' Devlet:.i Aliyye' ve'; Prusya ve İsveç . 
devletleri beraber sulh, olmak rabiaiı Prusya'. Kıralİ İsvtiç. ittifakına kefil 
olmak şartiyl~: · ittifak..;ı sal:nkın senedi tecdidi hiısi.ınunı.ı: tanzimini Prusya 
Kıralına tara:f-ı Devlet-i Aliyyederı havale ;·olunduğunu ve sened-i mez
kı1rda mastur yiğirmi· bin_.kiseden gayr ez:teslini baki ka:lan on s'ekiz bin 
kiseden evvel \Terilecek'dort bin . kisesinden iki · bin kisesi ittifak sendi 
tecdidi akabinde d~Paten·v~rilmek ve iki bin kisesi dahi ·senesi hitamına 
dek taksiteri ita olunmak' ve m:aada on dört 'bin kisesi sened-i sabıkda 
mastur · evkat•ı tekasitde Isyeçlüye tesJim olunmak: şart kılınması ve 
taraf-ı Devlet-i Aliyyeden bu veçhile.·taa~hiid:olunduğunu havi Prusya
luya sened. verilin.ek dlrnlemiz indinde dahi Ordu-yı Hümayunda Serdcır-~ 
a'zam Hazretl~;1~ih •ve ~aif:ric'ai..;f Devlet:.i • Aliyyenin-isti~vab ve imz~ ve . 
mühürledikleri gibi emr-i savah ve re'y-i hasen .olmağla yekzeban olarak 
bu sureti bizler dahi tasvib ve tahsill ·eyled4klerimizi .müş'ir imzalarımızı 
vaz' ile mühürlerimiz ile mÜhürleyüb istisvab . eyledik Cenab~ı Hak din. ü 
devlete mahz-ı. hayr eyleye ·amin Bu suretde sened verile mazmununda 
miibart!k Hatt-ı Hümayun· şeref-efza i sudur öluh Tspkapuda·saIM.:ı :zuhrı 
edadan -sonra· suvar-ı semerid~i ikbal ile kasr-ı lndlüye saye-endaz-ı_iclAl 
buyufülub letafet-.i hava nümı1dar ve mevsini~i .evvel~b~liai qlm?ğla'tefer-: · 
rüc ye tene:ı:z.üh esri~sinda bu def'a İsmail vak'asında Ş~hi~, olan Aydo~hı 

_ MehilıedPaŞa'I!ıi(saği'..(yetini· oğlu Numan Beyile Paşa-yı.iiıüŞar~ün~neyhiii 
vak'a~yi inezkı1reqe ,d~st·i küffara giriftar olan Ha.ti Hasan .B~yiıi .s.ağir. 
oğlu_ Hüseyin Beyi: nuziir~ı Hümayunların·a · getürdüb. nevaziş ve :kem·al~i 
şefekq.t~i ş'ahanelerfnden' kalb:i. mahzunların tefiilı.'v~ ikisirtin dahi: cebie"'.. 
rine. beşer yüz altuµ · vaz' ve Haziiıe Kethüdası·· lh.\llarına . e~va;b kat'ı .fer-· 
~an bi.ıyurulub H*zi.ne~i H~m&yun odasına_ çırağ buyuid~far j : :· ·_ · .. ·. · • 

•· 7 ;.... Jlus· harliine Cıa•r telhisler-,;... .(s~-4.:s) . . .. 
-. (Ön ikinCi cumartesi . (i4. iV. l 791)' günü : iniıtad~i:ş~iıanelerL iiZer~ 
! opkapü'. Şyvkiyesipd.e .[1] .ve 'Taşköşkt~ 'r~L ~~~d.e: ni,şin~ i '-~a:li~~ İ )s~ij-_a~: 

: [lJ Şe,V!ciy~ köŞkir-:- Selim'III• tarafından'· :Y_aptırıllliış J~ulüıian ·vl ·şimdiki· Meddi ye · 
~öşküıiÜn. ön taraflarına tesadüf ettiği tahmiıi edilen·'bir bina: olup içindeki s-els~l>ille~ ' 
riıiden d.ofayı (Ser4iıh köşkü) nam:ı-da.verilmeki:;;dir:-stıiü~ bir eser hlma~ıştm ·: . · .. 

· [2J Mermer köşk _,-Bu isimde Saray-i Cedid ·ııahasıiıda iki: köŞk · biı!iııim~ld:a ·ii:H. 
, . - . ~ .. _.. ·. ~ 



Selim III. Nişan taşı 
(Resim: 7) 

Tarih Vesikaları ·Dergisi - XIII. 

----· --------

İhlamurda Nişan Atış yeri {sofa) 

(Resim: 6) 

Mahmut II. Nişan taşı 
(Resim: 8) 



Levent çiftliğinden çıkarılan ve şimdi Topkapı Sarayı 

müzesinde bulunan Selim III. nişantaşı. 

(Resim: 10) 

Tarih Vesikaları Dergisi - Xlll. 

Ihlamur köşkü 

(Resim: 9) 



Seliıll·m. ün sırkatibi. tıirafmdan tutul~n ruzn.aıne 

I_ıat buyµrulu.b afişamı Harem-i Hass-ı müh1kaneye teşrif buyurdular .İşbu 
gece·Qrdu~yı Hümayı.iiida:ıı·· tanrirat vijrud eyleyüb. beyn es~selateyn 
Şevketlü Efendimiz· Mabeyn-i atika ]:ıµruc v·e maruzat-ı ·sadaret-penafii 

· manzur-ı Hazeret i. Cihandarı.. ohıb :hülasa-i. mefhumunda.· küffar-ı fiak
sardan altı-hin ·mikdarı-.piyad~· suvarL:rıelir~i Tunayı' Macin canibine 
. mürur ve ol .mikd~n ·daM tanıf -ı · a}J.ard.an ToIÇa ~anibine ubur eyleyüb . 
Macfode ()lan vüzera ve asker tab~av"er olmayub firar eylemeleriyle Macine 
·dühı'.il ve firar eyledikleri ve Tolca'ya ubur. eyleyen ,mahazil · dahi İsak

~eye ·Ve .. ol havalil~re .isal~i h;ısa( birle Harsovayı . zabtye tarik~ı İbraili 
s~ddeyleyüb maaz Allahu taala. Kal'a-i lbraili istiı§. niyyet~f fasidesinde 
oldukları Sadrıazamın tahdiş-i samia-i şuuru olduğu gibi derhal Silistre 
tertibatının Harsova canibine sevk u ta'yi~ ve imkanı ·mertebe .asker ordu~ 
dan techiz ve biz:iat kendüsi dahi veralarinda Hacıoğlupaziırına va:rdiğı 
müsteban ve· me~l-i telhisatından iyan olrriağla iktiza eden cevablari . 
tahrir buyurulub ...... ;) . · 

8 .... Donanmanın hareketi .~. (s. 6) . . . 

(Mah-i.mezkurun yiğiniıi yedinci ve nisanın, yiğirm.ind pazar günü 
kanun-i kadim-i devlet ·ve· resmi dirin-i saltanat üzere · Dônanma-yf 
Hümayiln alayı olub seheri Şeyh ül-islairı. ve Kayimmakam, Yaliköşküne 
gelüb kudum-i · mülukaneye dide-duz-i intiza{ üzere ·oldukları huzur i 
s~ti' ün nur-i şahaneye ihbar olundukda bid~devleti vel~ikbal Mabeyn-i
Hümayilndan olan Hasan paşa. küşkünden · harek~t ve Yalı kasrınçı..::saye..:. 
~nd~z~i şevket buyurub istikbal-i hüm.ayfin merasimi ba'd el~icra Kapu-

. dan Paşa davet buyurµlub .dördü kı~ yedi dakika mürurunda:· Tersane
d'enbaştarday~ suvar olub Mehterhanesiyle Kasr-i Hümayun pişgahıiida 
aram ve saridal 'i.l~ sahi)e }yanaŞub 'hrızur-i .hümayuna geldikde il?Üda· 

. Şeyh üİ•isiam Mekki Efendiye hil'at::i ·beyza .iksa ba'dehı'.}. Kayimmakani 
Mustafa Paşaya· ve Kapudan. Hüseyin Paşaya s~rasere duhte, ve sade . 
hil'atlet ilbas· buyurulub ve ba'dehu ümeı:a-yi ·deryaya ve sonra Kapudan-i · 
Hümayiin Seydi . Ali Be'ye . , ve A~deniz. başbuğu Seyid · Çelebi Ahmed 
Kapt:ldang .·ve Patı;ona::.i . hümayun Kürt Mehmed Kapudana· ve Liman 
Reisi: Hasan:. Kapudam( ve· Riyale-i Hüm~yun Hasan Bbye resm-i adi:· 
üzer~ hil'atleri ilb-as olllmili ba'dehu Cezayir Patr0nası Hasan Kapudana 
ve Tunus Patroiiası. Ali Kapuda~a ve. ba'dehu Cezaii- .Riyalesi Yakub 
Kapudana ve 'Tunus Riyalesi. İslam Kapudana dahi ilbas-ı hil'at ve bu 
· - - . . . · {Arkası vari 

~unlard~n biri :selim). za~an~da yaptırılmış' ve hatta 'bazı taşları . Mısırdan getirilmiş~ 
Ne duvarlarınin: da ; resimleri. 9Jduğiı, ·tarihlerden a~la.şılmakhıdıT. Fakat. bugün bulunduğu. 
yeri tayin: bile.kabil diığih:lir; .. IDiğertde· Saraybiırnun:diı olup Selim III. ta.rafından yaptı-.· 
'rılmıştır ki bugün bundan i:Ia eser kalmamıştır. . .. 
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