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TEŞRİFATI NAiM EFENDİ TARİHİ 
[c. m. sayı: 13, sahife: 80 den devam] 

Ağa yediyle devir kürki gönderilüb ve dahi valide-i muazzama Haz
retleri tarafından Serdar-i Ekremlere mahsus kürk irsali merasim-i dirtn-i 
Devlet-i Aliyyeden olmağla Kahveci başıları Ağa yediyle onlar . dahi 
sevb-i sammG.r irsal ve ihsan buyurdılar [1] 

Der zikr-i alay-i taklid-i 
seyf • i mübarek 

Cülus-i humayunun yedinci mübarek isneyn (6.IV.1789) güni bil-cümle 
vüzera-yi izam ve ülema-yi a'lam ve rical-i devlet ve erkan-i .saltanat ve 
ocak ağavatı ve sairi resm-i kadim üzere saray-i hakanide cem' ve ber
muceb-i defter-i teşrifat alay tertib olundukdan sonra padişali-i Skender
tüvan Hazretleri şevket ü ikbal ve mehabet ü iclal ile müştak-i müşahe
de-i cemal-i şahaneleri olan kullarına arz.i didar ve nice tehi-vayeleri 
hisse-mend-i dirhem ü dinar iderek altmış bir kapusı pişgahına gelin
dikde kanun-i şerbet-i hoş-güvar ve türbe-i Ebu 'l-Feth sultan Muhammed 
Han Hazretlerine gelindikde resm-i ziyaret-i mağfiret-medar icra buyu
rularak Edirne kapusı ve Otakcılar derunundan zikr olunan alay-ı va
la-yi bi-hemta ile kasaba-i Eyyuba duhill ve türbe-i şerife-i hazret-i 
Halid radiy Allahu anhe nur-i malız-asa nüzill buyurub (bu kelime me
tinde buyurut şeklindedir) esvat-i tilavet-i Kur'an-i azim üş-şan ve zem
zeme-i ed'iye-i hayriyye-i icabet-nişan ve sıyt ü sad~-yi gülbank-i 
amin-guyan reside-i sımah-i ekvan ve hassaten dest-i fazilet-peyvest-i 
cenab-i fetva-penahiyle miyan-i ma'dilet-nişan-i padişah,;.i cihana seyf-i 
mübarek taklid ve inzimam-i dua-yi icabet-ara-yi Nakib ül-eşrafi ile 
hatime bend-i temhid kılınub Hassa kasapbaşısı Ağa mubaşeretleriyle 
zebh olunan niçe yüz kurbanlar ve kuyudat-i defter-i eslafdan efzun 
in'am ü ihsanlar ile niçe fukara ve zuafa ve hademe-i türbe-i şerife ve 
sairleri mazhar-i bezl-i bi-dirig oldılar Ba'dehu canib-i bahrden fülke-i 
felek-sema-yi hüsrevane ile avdet ve esna-yi rahda müteheyyi-i sefer-i 
humayiln olan kuh-peyker kalyonlardan ve iki canibden atılan tob-i ra'd
aşub şenliklerine nazar-endaz-i şevket olarak Yalı köşki ve andan sa
ray-i dil-küşa-yi humayilni kudum-i meyamin - melzum-i şaha.neleriyle 
reşk-i makam-i cennet eylediler [2] 

Neşr-i evamir-i celile-i hutbe.i seniyye-i padişah·i 
adalet-destgah 

İşbu bin iki yüz üç senesi mah-i receb-i şerifin on birinci (7. IV. , 
1789) salı güni cülus-i humayun vaki olmağla fima-ba'd hutbe-i şerife 

[1] Bu malumat Cevdet Tarihinde yoktur .. 
[2] Cevdet Tarihi, c. iV. s .. 265. 
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nam-i nami-i padişah:-i cihan ile tezyin buyurulması hususunu havi 
evamir-i aliyyet üş-'şan ısdar ve emek-daran-i Devlet-i Aliyye mübaşeret
leriyle memalik-i mahrı1se-i şehriyariye neşr ü tisyar kılındı 

İhrac-i donanma-yi humayiin 

Mah-i şa'ban ül-muazzamın on dördüncü bazar (10.V.1789) güni saati 
neharı bir saat elli dakika mürurunda donanma-yı humayfinun savb-i 
maksuda hareketleri karar-dade-i zamir-i padişah-i kişver-gir olmağla 
yevm-i mezbfirda Yalı köşkünü teşrif ve merasim-i dirin üzere cenab-i 
fetvapenahi ve Kaimmakam Paşa ve Kapudan Paşa kürkler ilbasiyle 
taltif olunub azim tob (top) şenlikleri ve ala-yı bihemta ile m.ukabele-i 
humayfindan mürur ve Dolmabahçe'de ·Te.rsane Emini tarafından ziyafet 
ve hadem-i donanmaya biecmaihim ilbas-i hil'at olundı [1] 

Vü:riid-i üsera-yı -Moskolu ez-canib·i ordu-yi humayun 

Ordu-yi humayundan üç nefer Moskolu esirleri gelüb birisi polko
gink (polkovnik olacak) ta'bir olunur mu'teber zabitlerden olmağla 

vaz'-i zindan olundılar 

Tertib·i ceza-yi Haci Selim ha ukubet-i şedide 

Sinin-i vafireden beru çar-baliş-niş!n-i mesned-i izz ü ikbal ve müs
tağrak·ı mal ü menal ü cah ü celal olan Nazif Ahmed Efendi ile pederi 
Haci Selim- nam fürumayelerin Devlet-i Aliyyeye istilaları derece-i şir
kete reside ölub şerr ü mazarratlarından alem mutazarrır ve cevr ü si
temlerinden dünya mütekeddir olduğundan maada merkum Haci Selim 
ile oğlunun ve daire ve iyallerinin yedi sekiz yüz kiseden mütecaviz irad-i 
muayyeneleri cem' olmuş iken ve her birinin matbahdan mükemmel ta'yi
natları ve darbhiine-i Amireden külli mahiyeleri ve nema-dar kitabetleri 

- ve mahsuldar ve cesim ziametleri mevcud iken kanaat itmeyüb mana
sıb-i samiye-i devlet kendülere ve müntesib olanlara mahsus gibi olub 
sahib-i sadr olanlar re'y ü rizalarından haric bir maslahat gö.rmek_de 
aciz ve def'-i mazarratları ile sarf-i evkat itmekden umur-i ammeyi ida
rede kasır idiler Mutasarrıf oldukları mukataatı bir alay mürtekib ki
mesneler dairelerine intisab içün zi'fi mertebelerine iltizam idüb fukara-yi 
raiyyet mübtela-yi derd-i bi-deva ve cenab-i Hakka havale ile iktifa 
iderlerdi ·Ahır ül-emr iltihiib-i ateş-i ah ü enin-i mazluman zebane-keş-i 
evc-i asman olub şehriyar-i ma'dilet-şiar hazretleri dahi meğer her ah
vallerine · ve belki ahad-i n&sın vakıf olmadığı cürm ü hiyanetlerine mu-

[1] Cevdet Tarihi, c IV, s. 260. 
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be-mu vakıf ve icrası babında vakt-i mukaddere mütevakkıf imişler Bi
naanaleyh mah-i şa'banül-muazzanın on dördüncü (10.V.1789) günü Ka
radeniz donanmasını resm üzere ihrac itdirdikten sonra irtesi esneyn güni 
tebdilen tersane-i amireye varub nişimengah-i sultani olan kebir kalyona 
suıld ve mehalbet-i şahane ile kuud buyrulub Tersane Emini Hacı Selimi 
getürün deyü ferman buyurdılar Merkum dahi bim-i can ile oldığı mahal
den Çıkub gelürken nazar-gah-i sultaniye geldikde müterakkib-i emr ü fer
man olan celladlara işaret buyuruldukda heman der-akab iki ellerin ka
fasına (arkasına) çevirüb bila-eman gerden-i hiyanetine havale-i Uğ-i si
yaset ve saire, ibret kılındıkdan sonra Bab-i Asafiye haber. gönderüb 
sabika Tezkire-i Evvel vekili olan hacegan-i divan-i humayf:ından Kah
veci başı zade Ömer Efendiyi Tersane Emini nasb ü ta'yin buyurdılar [1] 

Akd-i meclis-i müşavere der huzur·i humayun 

Padişah-i kar-ag§.h Hazretlerinin tab'-i devletleri daima adi ü dade 
mail ve nakd-i vakt-i mülükaneleri tahsil-i esbab-i asayiş-i ibad-ullaha 
mütemail oldığından nik ü bed-i ahval-i aleme kesb-i vukuf itmeleriy
çün adet-i seniyye-i salatin-i adi-ayin üzere huzılr-i lami' ün-nur-i hüs
revanelerinde akd-i meclis-i şura olunmasını ferman buyurmalariyle 
mah-i şa'ban ül-muazzamın yiğirminci (17.V.1789) güni b'il-fiil Sadreyn-i 
muhteremeyn ve ma'zul sudf:ır-i kiram efendiler ve Sekbanbaşı Ağa ve Def
terdar Efendi ve Reis ül-küttab Efendi ve ümera ve ocak ağavatı tarafla
rına bir gün evvel tezkireler tahrir olunub irtesi Bab-i Alide cem' ola
cakları ihbar olunmağla yevm-i mezbılrda Şeyh ül-islam sellemh üs-selam 
Efendi ve sudur-i kiram ve saireleri Bab-i Alide cem' ve amade ve 
salat-i zuhri edadan sonra Baltacılar kethüdası· izn-i humayf:ına müş'ir 
haberle vürıld idicek tertib üzere alay ile Enderun-i humayunı azimet 
ve Revan odası nam kasr-i sultanide akd-i encümen-i meşveret kılındı 
Şöyle ki Padişah-i heft-iklim Hazretlerinin kuıld-i şahanelerine nazaran 
yemin-i humayılnda Kaimmakam Paşa ve veralarında Reis Efendi [2] ve 
zirlerinde Sekbanbaşı Ağa ve valide-i muazzama Hazretleri Kethüdası 
Mahmud Beğ Efendi ve Defterdar Efendi [3] ve sairleri durub ve ca
nib-i yesarda Şeyh ul-islam Efendi ve Reis ül-ülema Tevfik Efendi ve sair 
sudur-i kiram ve ocak ağavatı ve ümera ve Defterdar Efendi ve Reis 
Efendi ve Sekbanbaşı ve henüz ordu-yi humayf:ından gelmeleriyle ba'zı 

[1] Haci Selim Ağanın idamı hakkında Cevdet Tarihi, c. IV, s. 269 - 273 te etraf· 
lı .bilgiler verilmiştir. Bu bilgilerden idamının yalnız irtikabından ileri gelmediği ve bun, 
da hususi ve resmi başka birçok sebeplerin de müessir olduğu anlaşılmaktadır, 

[2] Cevdet Tarihi, c. iV s. 290 da Reis vekili Raşid Efendiden bahsedilmektedir. 
[3] Aynı sahifede Defterdarın da vekil olduğu bildirilmektedir. 
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tafsil üzere başka başka emirler tahrir olunub balaları hutiit-i humayiin 
ile tevşih buyurıldı [1] 

Sôret-i Emr-i Ali-şan berayi nizam-ı umlir-i amme 

Anatolı ve Rumiliriin orta kol .ve yemin ü yesarlariyle nihayetlerine 
varınca (ya kadar) vüzera-yi izam ve mir·i miran ve mevali ve kuzat 
ve nüvvab ve zabitan ve şehir kethüdaları ve mütesellimin ve voyvodaları 
ve cizyedaran ve mültezimin ve sair iş erlerine ve umiimen ahaliye hi
taben cihet·i mezalimi ve perişai-i reayayı beyandan sonra evvela vüzera 
ve ümeı:a sık sık azl ü tebdil olunmamak ve sefer-her olmayanlarından 
caize-i muayyene-i kadimeden niaada bir akça ve bir habbe alınmamak 
ve seferber olanlar masarife mübtela olmalariyle caize ve sair vechile 
bir şey al~nmamak ve lakin vüzera ve mir-i mirana ta'yin olunan has
ların ekseri malikaneye tebdil olunmuş olmağla ref' ve halet-i iilasına 
irca' olunmak ve fima-ba;d seferler vaktinde seferiyye ve hengam-i 
hazarda hazariyyesiyl~ ve mansıbları havassiyle kanaat idüb (bir ke· 
lime okunamadı) ve kudiimiyye ve teşrifiyye ve mefrfışat-beha ve za
hire-beha ve a'yaniyye ve bunlar emsali mezalim ref' olunmak ve her 
·kazanın a'yanı mukaddem viriien nizam üzere ahalinin müntehab ve 
muhtarfari kim ise ba-huccet-i şer'iyye nasb olunub ve nasbı hususuna 
vali-i memleket karışmamak ve buyurıldı virmemek ve bir akça alma
mak ve hilafına cesaret iden vezir ve mir-i miranın bila-imhal hakkın
dan gelinüb sfüre ibret kılınmak ve şehir kethüdası nasbına ve intihab 
maddesine kadı ve naib karışmayub ve bir tarafı iltizam itmeyüb umii
men ahalinin ittifaklariyle nasb olundukda kadı ve naib aricak hüccet 
virüb bir akça harc-i hüccet almamak ve kuzaf ve nüvvabdan her ki
min bu nizama muhalif hareketi zahir olur ise hakkından gelinmek ve 
mezbfır dahi kendi nefsiyçün fukara-yi raiyyetden hin·i tevzi'de bir 
habbe almamak ve masarif-i sahiha-i memleket her neye baliğ olur ise 
ahalinin ilimleri Iahik olarak sarf olum.ıh ve bu sahih deftere dahi bir 
habbe idhal olunmamak ve kuzat ve nüvvab harc·i defter ve mahsul 
ref' ve bunlar emsali hilaf-i şer' Ü kanun akça almamak ve eğer sirren 
ve alenen cesaret ider olur ise o makuleler bir vesile ile cay-i selamet 
bulamayub bila-imhal saire ibret kılınmak ve bundan maada mezalimin 
bir nev'i dahi mukataat voyvodalarının zulmü olmağla fima-ba'ad kaffe-i 
mukataat on beş ve yiğirmi sene mukaddem ne mikdar bedel-i iltizam 
ile ilz&m olunagelmiş ise fima-ba'd ol mikdara ilzam olunub bir akça 

[l] Bu emir hakkında Cevdet Tarihi, c. IV, s. 291-292 de ·«Bazı nizamat-i cedide~. 
başlığı altında maliimat verilmiştir. 
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-
hususlarda vükufı olan kapucılar kethüdası Şemsüddin Beğ ve birader-
leri Şehremini Abdürrahman Beğ dahil-i meşveret olub tertib üzere 
yemin ü yesarda ve mukabele-i humayı1nda balka-vari kıyam olunduk
da mübarek yed-i müeyyed-i şahaneleriyle cümleye kuud itmek emr-i 
humayı1n buyurmalariyle imtisalen l'il-emr cümlesi kuud itdiler Fakat 
mu'tad üzere Reis ül-küttab Efendi Kaimmakam Paşanın verasında · 
kıyam idüb ve Çavuşbaşı Ağa ile bu kulları mukabele-i humayı1nda 
maan kıyam itmek resm-i kadim olmağla dest-ber-sine-i adab-i kıyam 
olundukdan sonra kasr-i mezburun kapuları kapanub dört nefer bi-ze
banlardan maadaya ruhsat-i dühul virilmeyüb müterakkib-i emr-i huma
yı1n oldılar İşaret-i şah-i kişver-gir ile Reis ül-küttab Efendi durdığı ma
halden ta mukabele-i humayuna gelüb koynundan hulasa olmuş mevad 
tahriratını çıkarub kıraat ve yine yerlerine varub bir mikdar . sükfitdan 
sonra Padişah-i alem Hazretleri cümleden istintak-i hal itmeleriyle su
dfir-i kiramdan Hamitli zade Mustafa Efendi kıraat olundığı üzere 
fukara-yi raiyyetin pa-zede-i zulm ü hasar oldığını ve ordu-yi humayı1-
nun hal ü keyfiyyatını ve zahire ve asker olmadığını ve çend ruz zar
fında Kalas kasabasını küffarın tahrib idüb ve yine avdet eylediğini ve 
nizam-i umur-i devlete tetarruku cümlesini tasdik idüb lakin bu zikr 
olunan halat efendimizin zaman-i devletlerinde olmadı Bu esnada Kalas 
maddesi vukua geldi Bu cümlesinin vakta göre ilacına teşebbüs olunur 
Tekrar be-tekrar akd-i mecalis-i şura kılınub eyyam-i devlet-i padişahide 
tedbir olunur deyüb hatm-i kelam idicek mukabelede vaki el-hac Nu'man 
Beğ Devletlü Padişahım bu kulun taşralıyım Hakikat-i halqe fukara ve zua
fanın hali şudur ve derece-i nihayete reside olmuşlardır deyü enva-i meza
limi yegan yegan ta'dad itdikde Defterdar-i sabık Hakkı Beğ dahi birkaç 
kelam irad ve mezalim-i mübayaayı ta'dad idüb ve ordudan gelenler 
dahi her biri ta'dad-i mevadd-i mezalim idüb ca-be-ca cenab-i fetvape
nahiye ve Kaimmakam Paşaya hitab-i mülukane oldukca cevablar vi
rülüb ve bir mikdar dahi askeri hususları müzakere olundukda Sekban
başı kifayet-i rüşdi mikdarı kelam deyüb tekrar sükfite varıldıkda ke
lam ül-müluk müluk ül-kelam [1] müeddasını Şevketlü K;udretlü Efendi
miz Hazretleri cenab-i mollaya Efendi kuzat ve nüvvab hususlarını ve 
def' ü ref'-i mezalimleri senden matlubumdur Bak Paşa vüzera hususları
nı ve ref' -i mezalimlerini senden bilürüm. Bak Sekbaşi (Sekbanbaşı ola
cak) askeri umürı ve nefarat tedarüki ve zabt ü raht hususlarını senden 
ve umur-i mtriyyeyi Defterdar Efendi senden süal iderim Kaldı ki ce" 
nab-i Hak derunumı bilür nefsim içün değildir Her kim dine ve devle
time hiyanet itler ise başını keserim ve yerine adem bulurum Evladım 

[l] r~'6'...lı.!l_,ı.. .!lfalr»ls' 
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olsa himayet itmem deyü hatm-i kelam buyurdıklarından sonra mevad 
kağıdını bir kerre dahi kıraat eyle deyü Reis Efendiye ferman· buyur
dılar Netice-i meal diğer mecalis-i şuraya muhtac olduğu münfehim ol
mağın Şeyh ül-islam Efendi menzilinde tekrar-be-tekrar akd-i meclis olu-: 
nub iktizası üzere her bir mevadda rabıta ve nizam virilmek üzere ka
rar virilmeğin izn-i humayun suduriyle avdet olunub f'il-hakika niçe me
calis dahi akd olunub cem-i erbab-i şuranın ittifakiyle karar-dade olan 
keyfiyyat kaleme alınıb Rumili ve Anadolu nihayetlerine varınca cümleye 
hitaben balaları hutfit-i humayun ile muanven evamir-i aliyleyyet üş-şan 
tahrir ü tasdir (J • ..l..ai) ve taraf taraf Memalik-i Mahrusaya irsal ü tesyir 
ve hilafı vaz' ü hareketden terhib ü tahzir kılındı [1 ]. 

Stiret-i emırDi ali-şan bera-yi nizam-i tarik·i kuzat Ü 
niivvab 

Bil-fi'il Rumili kadıaskesi (kazaskeri) ve Reis ül-ülema seyyid 
Yahya Tevfik Efendiye hitaben Memalik-i Mahruse reay.ası bir müd
detden brü niçe mezalime giriftar olmalariyle men' ü def'ine şürfi' ve 
mübaşeret olunmak savab-did-i humuyfinum olmakdan naşi vüzera ve 
mir-i miran ve a'yan ve voyvada ve mültezimin ve cizyedaran ve sairin 
cihet-i mezalimleri ve men' ü def'i hususları beyan olunarak Rum ili ve 
Anatolıya hutfit-i humayfiµ ile muanven evamir i aliyyet üş-şan neşr ü 
tisyar olunub ancak kuzat ü nüvvab makulesinin dahi cihet-i teaddi
lerinin def'i ve bir suret-i haseneye rabt ü tanzimi ehemm olmakdan naşi 
fimaba'd arpalıklar ve maişetler iltizam misillü naiblere maktuan viril
meyüb emaneten hums ile müteşerri' ve mütedeyyin naiblere ihale 
olunmak ve Anatolı ve Rum ili kuzatının alil ve ihtiyar ve mani-i kavisi 
oldığı aşikar olanlardan maadasının mansıbları naiblere virilmeyüb 
kendüleri mansıblarına b'in-nefs azimet eylemek ve alil ve ihtiyar ve 
mani-i kavisi aşikar olanlar zikr olunan naiblere htims ile emaneten 
virmek ve müteşerri' olmayan cehele makulesine virrriemek ve fimaba'd 
hidmetkar ve cehele ve na-ehi makulesine ve bila - imtihan kimesneye 
müceddeden kaza tevcih olunmamak mikdar-i zerre zulm ü taaddi 
olunmayub ve eğer memnu' ve mütenebbih olmazlar ise yerleri ceride-i 
kuzatdan hakk ile iktifa olunmayub haklarından gelinmek hususlarını 
Run ili ve Anatolı kuzahna ve sair lazım gelenlere tenbih ü te'ktde 
mübaderet ve bu hususa halefen an selef Rum ili ve Anatolı sadrı 
bulunanlar tarafından aled-devam i'tina ve nezaret olunmak deyü gayet 

[1] Cevdet Tarihi, c, IV, s. 289 - 291. Bu müşavere meclisinin gündeminde sulh 
meselesi de varken hu maddenin Selim III. Ün arzusiyle çıkarıldığı Cevdet Tarihi'nde ya
zılıdır. 
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ziyadeye virilmemek ve alınmamak hususı Der-i Aliyyemde karar-gir ol
mağla vqyvadalar ·ve mültezimler a'şar-i şer'iyye ve rusfımat-i kanfıniy
yeden maada zulmen reayadan bir akça almamak ve bu nizamdan ev
vel ziyadeye ilzam iden mültezimler nizamı takribi (aynen) ile bizler 
mukaddem iltizam itmekle zarar itdik <lirler ise zararlarını reayadan 
çıkarmak kaydine düşmeyüb a'şar ve rüsumatdan makbuzlarını virdikleri 
bedel-i iltizamdan füru-nihade idüb maada zarar-i sahihlerini eshab-i 
mukataatdan taleb ve alız itmek ve ziamat ve timar dahi buna kıyas 
olunmak ve mübayaa müretteb olan mahallerden aynı alınmak lazım 
iken ba'zı mahaller gerek Der-i Aliyyemden ve gerek mubayaacılar taraf
larından bedele kat' olunmak bir müddetden beril adet gibi olub bu 
keyfiyet dahi fukaraya bir biri üzerine gadri mucib olmağla fima-ba'd 
mübayaat aynen tahsil olunub bir akça bedel alınamamak ve vezn ü 
keyl hususunda fuk?raya gadr olunmamak ve bedel-i mübayaaları ba'zı 
mukataabı merbil.t ve muayyen olan mahallerin dahi merbutiyetleri 
kaydı terkin ve sair mübayası misillü tanzim alunmak üzere olmağla 
frma-ba'd hilAfi hareket iden mubayaacıların haklarından gelinmek ve 
f'il-asl ba'zı kuranın muafiyyeti hidmet mukabelesinde iken bir müddet
den beril hidmet mukabelesinde olmayarak birer takrib tekalif den muaf 
olub hisse-i tekalifleri ahar kazalara tahmil ve fukaraya gadr oldığın
dan rahmen l'ir-reaya o makule hidmet mukabili kadim olmayub muafiy
yetleri muhdes olan mahallerin muafiyyetleri ref' içün kuyudatı ihrac 
olunmak üzere olub ve ref' olunan mahallere evamir-i şerifem irsal olu
nacağı ve sahih tekalif-i seferiyyede muaf ve gayr-i muaf mecmu kaza
lar dahil idüği zahir olmağla işbu şerait vesilesiyle mürettebat-i seferiy
yeye kat'an halel tetarruk itmemek ve sefer içün matlub olan mühim
mat ve zahire bir müddetden beril bir kimesneye maktuan virilüb 
fukaradan· iki katı tahsil ve a'ydrt ve kuzat beyinlerinde taksim ve 
noksan beha ile sonradan amele yaramaz makulesinden tedarük ve bu 
vechile mürettebat-i seferiyye halel-pezir ve hem fukara mutazarrır 
oldukları tahkik olunmağla ba'd el-yevm bu misillü hareket bir mahal
de mesmu' olmamak ve haber alınur ise cesaret idenin bila-imhal hak
kından gelinmek ve reayanın bir iztırabları dahi cizyeden olmak müla
besesiyle iki yüz dört (1790-1791) senesi cizyeleri der-uhde olunmuş 

olmağla vakit olmadığından bi-mennihi iki yüz beş (1791-1792) senesin
d~ nizamı virilmek ve balalada mastur nizamın istkrariyçün taraf taraf 
tebdil . ta'yini ile teharri ve tecessüsden hfili olunmıyacağından başka 
vakit vakit mehakim sicillatı Der-i Aliyyeme getürdilüb nazar ve niza
mın hilafı madde bulunduğı gibi her kimin vaktinde olmuş ise hak
kından gelinmek ve virilen nizama muhalif hareket idenlerin haklarında 
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bir dürlü afv Ü iğmaz mutasavver olmayub bila-imhal cezruarı icra olun
mak ve lakin bu heba.ne ile mühimmat-i seferiyye ta'til olunmamak hu
susatını havi gayet mufassal ve müekkid emirler neşr olundı [1] 

Azl-i Kapudan-i derya Gazi Hasan Paşa 
ve nasb-i Hüseyin Paşa 

. On beş se~eden mütecaviz Kapudan-i derya. olub ve geçen sene 
Özü ve Kalbırn (Kılburun olacak) vak'alarında donanma-yı humayunun 
nısfi dereceleri bela-yi su-i tedbiri ile duçar-i ha:saret-i uzma olmağla 
bir maslahata muvaffak olamayub avdet iden Hasan Paşanın kapudan
lıkdan azli ve aharın nasbı derece-i vücuba reside · olduğı Padişah-i kar
agah Hazretlerinin meczum-i humayunları olmağla binaan aleyh. ba-emr-i 
all müşar ün ileyh Bab-i Asafiye da'vet oluriub duş-i gayret-pil.şuna Özü 
canibi Ser-askerliği unvaiıiyle seraser kürk ilbas ü iksa ve mükemmel 
dairesiyle çend-ruz tarafında (zarfında olacak) savb-i me'mftresine azi
met itmesi matlub-i padişah-i devran . oldığı guş-i huşine ilka olunub 
yerine halen kapudane-i humayun kapudanı olub umur-i bahrde 
kendüsinden meram üzere hidmet ve sadakat me'mfü olan Giridli Hü
seyin kapudan dahi akib-i müşar ün-ileyhde Paşa kapusına getürilüb 
ihtida kendüye Rum ili payesiyle rütbe-i mir-i mirani ve ba'dehu derya 
kapudanlığı tevcih olunub bir sevb bol yenlü. sammur kürk ve üzerine 
seraser hil'at ilbas ve takımla iskeleye ve andan Tersane-i Amireye irsal 
olunub ancak böyle azim cem'iyyetlü donanma:-yi hurnayun ile namzed-i 
muharebe-i cesime olan kapudan-i deryanın vezaretle gönderilmesi la
zime-i şan-i Devlet-i Aliyyeden olmağla çend ruz mürurundan ihrac-i 
donanma-yi humayundan mukadd_em rütbe-i vala-yi vezaret ihsa buyu
rılub silk-i vüzeraya idha.li ve selefi müşar ün-ileyhin bir kadem akdem 
savb-i maksude azimeti hususunda kemal-i isti'ca.I kılındı. [2] 

Katl-i Ahmed Nazif Efendi · 

Maktul Hacı Selim'in büyük oğlı olub ordu-yi humayuiıda halen 
kethüda-yi Sadr-i Ali bulunan Ahmed Nazif Efendi ve biraderi Emin 
Efendinin dahi Der-i Aliyyeye ihzarları içün ordu-yi ·humayuna haseki 

[1] Bu emir hakkında da Cevdet Tarihi, c. N, s. 292 de malumat verilmiştir. Cev
det Tarihi'ndeki hu b!Jgiler, bazı kısımlarında, Teşrifatı Naim ~fendinin eserine aynen 
tetabuk etmektedir. 

[21 Gazi Hasan Paşanın azli meselesi, Cevdet Tarihi, c. iV, s. 274-276 da etrafiyle 
incelenmiştir. Kendisinin azlolunmasının «teceddüd-i saltanat hasebiyle icabat-i asriyyeden 
olub ancak zahirde bazı esbaba isnad olunmuş~ olmasından ileri geldiği bildirilmelctedir~ 

Cevdet Tarihi, c. IV,s. 276, 
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gönderilüb ikisi dahi Edirne'ye getürüldükde ber-muceb-i emr-i Aıi bir
kaç gün bostancıbaşı mahbesinde ibkadan sonra yine Der-i Aliyye'ye getü
rülüb kendi hanelerine mahbusen vaz' ve hal-i hayatlarında malik oldukları 
emvfil ü eşya ve nukudları canib-i miriden alız ve zişti-i a'mfil-i sineleri
ni (seyyielerini olacak) mir'at-i müciizat-i filemde gereği gibi müşahede
den sonra ramazan-i şerifin yigirmi altıncı [1] gicesi keennehu ba'zı 
hnsus müzakeresiyçün iktiza itmek suretinde ba'd el_-işa Bab-ı Asafiden 
da'vet olundukda varan ademe Paşa Hazretlerine selam i~in Şimdi pek 
bi-tablığım vardır Ba'd el-id mülakat ideriz deyü cevab idicek tekrar 
şimdi buyursunlar Maslahat-i lazime zuhllr itmişdir dinildikde na-çar 
süvar ve B~b-i Alinin ard kapusuna gelüb dühlll murad eyledikde bos
taniler oda başısı müterakkib olmağla ruhsat virmeyüb bizde müsiife
retle me'muruz diyerek alub Soğukçeşme kapusından içerüye idhiil ve 
amade olan Bostancıbaşı Ağaya isal eylediler Ol dahi kapu arasında 
habsiniz ferman olunmuşdur deyüb mahall-i mezbftre geldikde işaret 
olunub celladlar karını temam ve irtesi ser-i maktuu Bab-i Humayuna 
vaz' olunmağla terhib-i enam kılındı Mukaddema pederi katlinde validesi 
haseki ağa mehbesine virilmiş olmağla bu def'a dahi kendi hazinesi ve 
mühürdar namına olan ademleri Başbakı kolu Ağada mahbus iken 
anlar dahi Enderun-i humayı1na bostancılara virilüb ve biraderi Emin 
Efendi Başbakı kolu Ağada ibka olunub mumaileyhin peder ve 
biraderine teşrik olunacak cünhası ve anlara müşabih istila-yi ammeye 
liyakati olmadığından çend ruz mürurunda sebili tahliye kılındı [2] 

Asar-i ragbet-i padişah-i enam 
be-esbab ü edevat-i ssferiyye 

Padişah-i kahraman-nihiid Hazretleri Davud Paşa sarayının ta'mir ü 
termimine azim ihtimamla:r idüb kama.I-i gayret-i şahanelerinden naşi es
na-yi muharebede isti'ma.I olunacak edevat-i ceng ü sitize diiir alat ve 
sanayi-i cedide ihtirama ve pesmande-i ukde-i nisyan olan i'tibar-i ta'
lim-i tir ü keman hususlarına b'in-nefs mübaşeretle icra-yi sünnet ve ez
kadim nazargah-i kemankeşan-i guziit-i islam olan Tekye-i Meydan-i tir 
harab ü viran olmuş iken müceddeden ta'mir ve bina ve ayin-i" sahabe-i 
kiramı ihya ve cümle ibad ullahı esbab-i gaza vü cihada teŞvik u igra 
buyurdular. [3] 

[1] Cevdet Tarihi, c. IV, s. 270 te yirmi yedinci gece olduğu yazılıdır. 

[2] Cevdet Tarihi, c. IV, s. 270 te Ahmed Nazif'in idamı hakkında malUİnat vardır." 
Bu bilgiler birkaç kelime farkı ile bu, esere tatabuk etmektedir, 

[3] Cevdet Tarihi, c. IV, s. 265 te bu hususta maliimat vardır. 
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Tebdil-i ser-bostaniyaıı-i Edirne 

Edirne bostancı başısının zabt ü rabt-i etraf ü enhada adem-i ıktida
dan mesmfi'-i padişah-i devran olmağla Bostancıbaşılık sabıkı Ali Beğe 
tevcih olundı. 

Nasb-i kethada-yi Emine Sultan aliyyet üş-şan 

Hüdavendar-i [1] merhum hazretlerinin kerime-i muhteremele
rfoden ismetlü Emine sultan aliyyet üş-şan hazretlerine dergah-i ali kapu
cıbaşılarından Ratib Ahmet Paşa zade Naşid İbrahim Beğ [2] ba-emr-i 
humayun · kethüda nasb ü ta'yin buyurıldı 

Nasb·i mütesellim·i Kutahiyye (Kütahya) 
ve. zikr ü tafsil-i ba'z-i keyfiyet·i Anotolı 

Ayalet-i Anatolı cesim bir memleket olub sefer-i humayun takribi 
vüzera-yi izamdan hali aldığından ayaletin zabt ü rabtına ve geşt ü gü
zar iden yaramaz ve eşkiyanın men' ü def'ine ve tekalif -i sahi ha tahsi
line ve asil.kirin vakt ü zamaniyle sevk ü tahrikine kadir bir mütesellim 
dahi nasb olunmayub ibtida-yi seferden cülus-i humayun vukuunadek 
bir buçuk sene zarfında on beşden mütecaviz mütesellim gönderi
lüb her biri güei yetdüği mikdarı tahrib-i dar ü diyarda kusur itmediler 
Ezcümle Tekeli Deli Bekir nam şaki-i bed-nihada iki tuğ virildiği hayret
dih-i erbab-i ukul iken Kütahiyye gibi makarr-i ehl-i itaat olan bir şehr-i 
nazenini yed-i tegallübüne teslim ve iki bin Teke levendiyle gelüb ika
metini tecviz ve keennehu Mütesellim olmak üzere ibad üllaha taslit ey
lediler Derun ü birun-i şehri zulmle harab ve niçe ma'mfireleri aşiyan-i 
bum ü gurab itdikden sonra bir gice bağteten meı;nleketine firar itdi 
Ba'dehu yine merkumun çıraklarından Mehmed Çavuş nam bir oğlanı 
iki def'a Mütesellim idüb andan başka niçemechul ül ~.hal eşhasa bey'-i 
men yezid ile virilüb asıl vali-i memlekt olacak vezir her kim ise Mü
teselliminin namını istima' itmeden taraf-i ahardan biri dahi nasb olunub 
bu siyak üzere valinin mansıbı hatırı gibi viran ve kendüye bir fa.idesi 
olmadığından gayri fukara ve zuafanın feryadları reside-i çarh-i gerdan 
olmuş iken bir mu'tedil kimesneyi sevk u ta'rif ve bu makule halatı 
rikab-i müstetaba oldığı gibi tavsif ile mezalimi tahfife kimsenin kudreti 
yoğ idi Lakin padişah-i adl-ara hazretlerinin bereket-i cülus-i humayunla".' 
riyle. amme-i alem nil.il-i fevz ü felah olub her amanabn ehli ve her maka
mın recülü mahallinde istihdam olunmak mukteza-yi şan-i adetlerinden 

(1] Hudavendigar olacak. 
(2] Namık Kemal'in dedesinin kardeşi. 
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olmagın atik kapucı başılardan Kütahyeli Seyyid Abbas Ağa mücerrebül
etvar ve kar-güzar olduğundan şürı1t-i adi ü dad ile Ayfilet i Anatolı 
kaimmakamı nasb ü ta'yin ve sairi gibi zulme cüret ider ise hakkından 
gelineceği kendüye telkin kılındı. 

Teşrif-i padişah-i devran ba~ Sultanan·i 
aliyyet üş-şan 

Padişah-i alem-penah hazretleri kemal-i fütüvvet-i şahanelerinden 
naşi de'b-i salatin-i izam üzere hemşiregan-i ismet-nişanları iffetlü sulta
nan-i aliyyet üş san hazara.tının sarayha-yi cennet-asalarını birer def'a 
takımı-i mülakane ile teşrif ve havatir-i ~liyyelerin tatyib ve taltif idüb 
beher hafta cum'a selamlıklarından sonra şan-i hüsrevaneye layık vechi
Ie amade buyurılan ziyafet i mülükaneye saye-endaz-i şevket ü iclal 
buyrulub ahır-i cum'a-i şa'ban ül-muazzamda üçünü dahi itmam buyurdılar 

Men' ü yasag-i elbise·i muhdese 

Birkaç eyyamdan beril ba'zı süfeha-yi etba' dürlü dürlü kasir ülk-ame 
kebir ül-hacm kaüklar ve altun tükmeler (düğme) peyda idüb ve elbise 
ve kaftanlarını rerte refte zenane teşbik iderek her biri bir vadiye gidüb 
egerçik mehabfb-i sade-ruyan her hangı hey'ete girse elmas-i müşa'şa' 
gibi dürahşan ve her ne kadar ganc ü delal itse onlara şayan çesban 
olmağla ne hal ise karin-i afv olur diyelim Lakin etba' namına bir alay 
(Bir kelime okunamadı) köhne-i devran kiyafetlerine avret gibi çehe düzen 
virüb rizan-i ab-i ruy-i merdan ve ondan maada nesara taifesi dürlü dürlü 
nevzuhur kalbaklar (kalpak) ve bila munasebetin sarı mest ve papuşlar 
geyüb havf-i siyaset her-taraf olmağla ifrat itmeğe başlamışlar idi Cüm
lesi padişah-i alem efendimizin manziir-i humayiinları oldukda nem' ü 
defini emr ü ferman buyurmalariyle fimaba'd etba' makulesi zikrolunan 
elbise ve kiyafetden men' ve kefere ve yehud kisve-i mahsuse-i kadime
lerini geyüb resm-i kadimden tecavüz itmemeleri babında azim tenbih 
ve te'kid olundı Hatta birkaç hafta sonra padişah-i alem hazretleri 
Ortaköy'den tebdil-i came güzar iderler iken hilaf-i emr-i ali kıyafetle 
bir yehudiye tesadüf itmelerile der-akab cezasını tertib ve sairini tehdid 
ve terhib buyurdılar. 

Vurud·i peyam·i sarre ez canib·i Bosna 

Avahir-i şa'ban-i şerifde Bosna'dan tahrirat gelüb intiha-yi serhad
da.t-i Bosna'dan olan Istroviçe nam kapudanlık sınırundan Nemçe tarafına 

{Arkası 11ar} 
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