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-TEŞRİF A Tf NA.İM. EFENDi TARİHİ 
(c. Ill. sayı : 14, aahifı> ; 160 dan denm 

geçilüb' Ziroce nam kasabasını · tahrib ve bir mikdar esir ve hayvdnat 
igtinan{ eyledikleri zikr. Ü beya~ ohin_muş. vuriid iden tatarlara ~il'atlar 
ilbas· olundı ·. . 

,:, " Hareket-i d~nanı:D.a.:yi hümayun . · 

Mukaddem tahrik ve ih.rac:'olunari· dorianma-yi hümayfiri ·muvafik 
hava ·ne yukarı çekdirilüb savb-i maksuda azimet olunurken Bebek ön-
-1.erİnde. ik_i kıt'a. kebir kalyoiılaı ı sular. sıkışdırub birinin yanında avihte 
olan lenger· tiİİıuru (demiri) .:ikisini birden zahmnak eylemiş iken hini
met-hnerciane ile birisi der'akab ve birisi dahi çend rı1z zarfında ta'mfr 
ve iktiza ide_n' mahalleri . tecdid: oluıiub yine s_eferinderi kalmamak üzere 
yetişdirildi ve -Akdenize tertib olunan. on iki kıt'a sefayin-i'miriyye üze~ 
ririe Tersane Kethüdası Ahıiı."ed PaŞa baş ve buğ (aynen) ta'yin ve onlar 
_dahi Kabataş· plşgahiria · ·ıenger-endaz :_ olub · levendatları heriuz tekmil 
'olmadığından devşirme le.vend. tedarüküne şurü' olundı · 

~·. - . . . . - . :: -~ .: : ' . ·.:: . . -: . . . . ·,,.. . ' 

. T~4dil:-i Ser Sekbanan-1 Dergah-i Ali . 

, Hala Sekbanbaşı olan Yiğen Ağa egerçi zabt ü rabt ·hususlarında 
İn~ktedir ollıb · ı§.kin tariıaından naşi doiıanma-yi hümayuna devşirme as
k~r ·tedarükü maddesini kendüye me'kel addiO:üb rast geldiği. eşhas"ı 
kapuya -'gönderüb' hallerine·. göre ; akçaya . kat'. ve ~fil-i külli tahsiline 
"cesaret ve kapU- tarafından her· çen.d terbiye olundukca o makule halat
. d'ı;ın tebrie-i zimmet· iderek · inkar· ve yine amelinde ısrar eyledüği _ zahir 
ve· aşikar olmağla ha.la Tekfurdağıiıda Yeniçeri Ağası olan Kul Kethu
das{ sabık Çelebi Süleyman Ağadan her vechile hidmed ve sadakat me' -
mul, olçluğuridan getürdiliib mah-i ramazan-i şerifin· altıncı günü Sekban 

. başılık mesnedine is'ad ve sabıkı mumaileyh -Soğucak ağalığiyle Dera:-
liyyeden tard ü· ib'ad kılındı Ve bu gü_nlerde 1 Anapa ve Soğucak ca
niblerine me'mur olan Battal Paşadan beş nefer dil gelüb birisi fiçyar 
yani: zabit olmağla: istintak olunub vaz'-i zindan olundı. ; 

-·· Azl~i'-Serdal·~i. E~em Yusu! Paşa_ ve nasb-i Hasan Paşa_ 
:: .- , Vezir"'i' A'zarn Yusuf Paşa destyari-i sadakatkaran-i devlet ile Nem-
. çe memleketine hucum . ve duhı1l ve tabur · cenginde cehd ü takatıni 
masruf ve. mebzul idüb Nemçelüyü tazyik ve ceriı'iyyet-i menhiiselerini · 

· tefrik itmiŞdi Ancak ·huliil-i şifa hasebiyle. ve tavaif-i askeriyye rnizacları 
· tna'lüİn ve~ ·mazbut ölmağla' Tuna'nın ·. kar.şu canibini muhafaza kasdiyle 
irrirar-i vakt ve it'ab·i asker itm_eyüb'mevcud olan pal~kalarını tahrib ve 
beri canibe güzar olunub sevahll-i Tunaya istihkam ve Belgrad ca:qibine 
dahi vesile-i takviyet olacak esbab istihsaline sarf-i iktidar- .Olunmak 
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Teşrifatı Naim Efendi Tarihi 

lazım iken Düstür- müşarünileyh kemal-i gayret ve şecaatlerinden naşi 
derdest olan mevazii terk ve· tahribe razı olmayub mücerred Mehadiye 
ve Nezartanın (~Jlj) muhafaza ve istihkamına mübaŞeret itdiklerinde 
askeri .taifesinin ise mevs.im-i şita takarrübünde adetleri üzere· müteferrik 
ve herkes oldıği yerden: kat'-i peyvend-i temekkün ve taalluk· eyledik
lerinden düşmen-i din fürce-yab olub Eflak misillü bii memleket-i kesir 

· hl-cedvayı bila-meşakkat nez' idüb Moskohi dahi Özü ve Bender kal'ale-
. rini ve Bu~dan vilayetini zabt eylediğinden vuciib~i. azlini ba'zı kimesiıe- · 

ler sevk eylediklerine binaen işbu ramazan-ı şerifin yedinci günü istirdad-i 
mühr-i hümayun içün ordu-yi hÜmayfuida Çavuşbaşı olan Genç Osman 
Ağaya tebdil hasekisi ve Serasker Hasan Paşanın mukaddema subut
yafte-i zuhiir olan bahadırlığı ve Mehadiye cenginde a~s~endaz-i mir'at-i 
-şuhiid olan hüsn-i tedbir ve dilaverliği müstelzim-i tezayüd-i kadr Ü itibarı . 
olmağla ·binaen ala-zfilik müşarünileyh münteha-yi· meratib-i Devlet-i 
Aliyy_e olan cah-i va.Ia~yi sadaret ile tebcil ve umiir-i sipehsalari · duş-i 
celadet-puş-i asafanelerine tahmil olundı [1] · 

Zi_kr-i,lhrac-i mevaclb ve re!im-i dyaret-i Hırka-i şerife 

Bu def'a ·iki yüz senesi le.zezine [2] mahsube~ verilecek bir kıst me
vacibin • ordu-yi hümayundan: icmali geç gelüb · vakıt mürur itmekle rama
zan-ı şerifin on beşinci s~ı günü adeten divan-i hümayun olub mevciid 
olan bir kıst mevacibin · tevzi ve taksimine ve ötederi berü ramazan-i 
şerifin on beşinci günt;ine mahsus olan Hırka-i şerifo ziyareti ve baklava . 
ihracı resimleri bir gün mukaddem icra olunmasına irade-i ·müliikane 

. taalluk itmekle ıriiih-i · mezbiirun on dördüncü pazarertesi mutad üzere 
Cenab-i ~eyh ül-islam ;ellemeh üs-selam ve Kaimma.kam-i ali-~akam 
ve Karadeniz muhafazasına me'mur silahdar Mustafa Paşa ve sudiir-i 

. kiram ve sair mutad olan rical-i Devlet-i Aliyye ·umiimen salat-i .zuhrı 
Ayasofye-i kebirde ba'd el-eda enderiin-i hümayilna azimet ve ziyar~t-i 
-şerife ile iktisab-i feyz-i revhaniyet olunduktan sonra avdet ve baklava 
ihracı resmi dahi ber~taraf kılınub irtesi salı günü eyyarn-i sairede -aldığı 
gibi divan-i hümayun olub pilav ·ve şorba yerine kaniin-i kadim üzere 
ramazan 4iv'anları resmi olarak Y eniçeriyan neforatiyçün söğüş tabh 
itdlrilüb ber-resm-i kadim ihrac-i · mevacib olundı. ·· · · · 

[1] Cevdet Tanhi, N, 306 - 310 da Yusuf Paşanın esasen azli için münasip vaktin. 
gözetildiğinden,· irtilı::iip ve irtişa ile dile geldiğinden, cariyeleri ·toplayıp eğlenmekte 
olduğu"ndan hahsolunmaktadır. . · 

[2] ~j): J (Şevval}, ·ı; (Zillca'de), ; (Zilhicce) aylarına ve hu üç aylık devrede. veri-
len mevacihe denir. .· 
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. : K~tl-i Li~adyeli f spirdaki (?) Ko~abaşı 
. . .. -· - ' . ' ... ., : ' ''·'· 

Livadye nam· kaza · reayalarının kocabaşısı olub fukara-yi raiyete 
. zulm ile emval-i . azime iddihar ve vaktiyle mes'ul olmamak içün. mai 
kuvvetiyle- Moskolu . bandırasiyle istinad idüb Devlet-i Aliyyenin·eıi be~ 
ratlı düşmenlerinden; _oimağfa· gali Asi tanede gah Livadyede ikamet. ve 
Mosko.luya casusluk iderek '.imrar-i vakt iderdi Hüd§.vendigar-i merh~m 
ha2:retled .v~kıf olrİı!llariyle mesfı1r habse kaldırılub e~nvar ve· eşyası 
canib-i miride~-zabt olunmak üzere. mübaşir ta'yin ve.cuh1s-i humayfin 
vukÜunda mahbus ML ·su def'a- . emr-f padiŞaİı:-i kişver-gir, ile Şab-i 
Humayiinda gerden-i hiyanetine. havale~i. seyf-i sultan v.e k~lle-i murdan 
aliide-i hiin-i hizl~n kılındı. -

. -· .. ' - ~'.- _. . -~ .. 

· Ba'z'i ha~adis~t'Bahr:.ı sefid · . 

. . . · Birkaç' seneden berü Akdenlzde nice -fesad ve Il}el'ariete cesaret ve 
haylice hasaret iden Malta . korsanlaından · .Golermo (?) nani . kafir-i 
bed- tıynet yanına beş on· kıt'a Camlıca ve Sulıca tekneleri uyqurub ve 
bir iki kıt'a . sagfr kapak kaldırır Malta gemileriyle refakat, ve Nemçe 

. bayrakları ve: Maltız bandıralariyle geşt _ ü güzar ve ba'zı tüccar ve 
ebna-yi sebile isal-i- mazarrat· ü hasar iderlerdi Girid adası tüccarla- · 
rından: ve an-asi·· sefain~i miriyye. kapudanlarıridan. Şeremet. Mehmed 
kapudan nam Hanyalı bir .fedayi civan ptfrgendisine sabun 'yükledüb 
-gelü~ken· niesfı1rlara' tesadüf id~b oiıdan ziyade kafir tekneleri· hücum 
itmiş iken bir gün ahşamadek muharebe fdüb. tob · danesiyle birini telef 
itdikden sonra .selamete: çıkdığı ma'lum olmağla.Kapudan-i merkuma 
Bab~i Asaffde hÜ'at ilbas Ôlunub Bahr~i siyaha Kapudan Paşa maiyye~ 
tine frsfil olundı Hal böyle iken Akdeniz donanması bir kadar kıihpare 
sefineler ile bir iş göremedikleri ha:yret-feza-yi ·erbab-i gayretçiir ve 
yevm-i · mezbiirda Istiraricadan dahi vafir · h~yadid kelleleri gelmekle 
endahte-i hak-i hizlan kılındı ·- ·- · · · · : 

- -
İrsal-i evamir·i aliyye· be-sevahil-i Bahr-i sefid : : .. 

-·. . . bera-yi kahr ü tedmir·i kefere-i · korsan · 

- Akdenizde geşt ü güzar iden • derinti - birkaç melainin itmedikleri 
hasaret kalmayub_ ve derece-i kudret ve mahiyetleri dahi cümleye ma

. him_ ve . eğer murad olunsa yegan yegan her biri ele getürileceği cümle 
.. indinde ' meczum ·.iken korsan keferesine . tersanelünün bu derecelerde 

meydan- vfrmelerinin sebeb ü. hikmeti Kapudan Paşa-yi ~abık · z~m~ında 
· keenrie Akdenizde bir ferdin nam ü .kam almalarına müşarünileyhin 
rizası olmadığından bir. _iş gören ademe hasm-i can olacağı . mücarrebi-
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Teşrifaa Naim Efendi. Tarihi 

· miz.dfr deyü ahali-i tersane lisanında cari oldığından gayri eğer bir kor
san teknesi alınsa taraf-i Devlet-i Aliyyeden dahi mal İnatliib olunub 

: mucib-i cevr Ü eziyet ve belki. bederiimizden cerime virmek lazım gelür 
deyü nice kil ü kaal-i bi-meal istima' olunurdı Bu def'a padişah-i alem
penah efendimiz· işbu· zikr olunan mahzurat cümlesi her-taraf olub . her 
kim :kefere ve korsan sefinesi alur ise cemi'-i emval ve eşyasiyle teknesi 
kendüleririiiı ·olacağından başka nice atay~-yi cezile~i şehriyariye nail 
olacağını beyan iderek · evamir-i aliyyet üş-şan neşrini ferman buyurma
lariyle her siyak-i muharrer cümleye ve ümera-yi deryaya ve sevahil ve 
ceiaire · (ve) iktiza idenlere hitaben müekkid fermanlar neşr ü tisyar 
olundı 

Ameden-i name•res~l Hakim-i Buhara 

. Buhara ·hakiminin. başmusahlbi ve i'İimad üd-devlesinin dai:n'adı Mu
hammed Bedt' nam kime.Sne ha.cc-i Şerife azim .. olub mu'tadları üzere 
rikab-i riıristetab-i hüsrevaneye bir kıt'a name getürmekle Bab-i Asafiye 
getirilüb namesini. bila~resm teslim. ve kendüye .bir ferace .Sut giydirilüb 
ba'dehu bfrkaç kise akça ve kendüye ve refiklerine birer ~at ·libasla 
·ikram olundı .· · · 

Harek~t ü azimet-i donani:ıla-yi hu~ayun · 

Büyükdere ve Sarıyar önlerinde ruzgara mÜterakkib olan bil-cümle 
· donanma-yi huma yun ve Kalgay Mehmed Giray sultan gemisi umiimen · 
muvafık hava bulmalariyle · mah-i ramazan fil-mübarekin on .üçüncü günü 
savb-i: maksuda .badban-küşa-yi azimet oldılar. . 

İrsAI-i teşrifat-i · ıİahane be-canib-1 Serdar·ı. Ekrem 

Serdar~i hamiyyet-şiar canibine taraf-i hüsrevaneden istiklali havi ve 
iltifat-i şahaneyi muhtevi bir. kıt'a mübarek· hatt-ı humay~n-i ma'dilet
makrum ile serasere duhte · semmılr-i faiz üs-.surılr ve bir kabze seyf-i 

· sultani gönderilmek . lazime-i şan-i saltanat: olmağla Mirahılr-i evvel-i 
şÇhriyari Ağa yediyle ordu-yi humayı1İia irsal ve Mir-i Alem· i hassa 
el-hac Mehmed Bey hidmet-i vekaletleriyle ibcal kılındı · · 

· Zikr-1 ·ba'z·ı ahval. 

Zikri sebkat iden Karadeniz donanması techiz olunub · savb-i mak
suda azimet idinceyedek niçe haz~neler s.arf olunub yüz elli kıt'a kebir 

· ve· sağir Karadeniz teknelerine vefa idecek asker tedarük oluncayadek . 
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Tarih Vesikaları 

çekilen mihan Ü meşş.akkat. haric-i havsala-i kudret iken ·her ne hal ise 
hitama reside olub lakin Bahr-i sefide gidecek sefinelere bir vechile as. 
ker tedarük oluninayub biz-zarur Sekbanbaşı ve Bostancıbaşı ve Tersane 
Kethudası ve zabitan-i saire ve Üsküdar ustası ve. Galata voyvodası ve 
kulluklar çorbacıları ve kul çukadarları ba-emr-i ali tedarüküne mübaşe
ret. ve bir a:lay işe ve güce yaramaz ömründe silah kullanmamış ve ceng 
görmemiş ~eele ve derd-men~ makulesini tutub .hah il na - hah gemilere 
tahmil ve niçesi ·bu bahane ile tecrim ve aralık da .. ehi . ü iyal sahibi 
etli!· ve. muhtacları ve .ba'zan baliğ ve na. baliğ ahdas makulesini tutma· 
lariyle gemi zabitleri kabul itmeyüb virilen ıılufeye değmez .deyüb ·yoi 
virirl,erdi Bu sebebden Akdeniz gemileri bir mahdan ziyade Kabataş 
pişgahında imrar-ı vakt idüb Bahr-i sefldde reme-i hanazir:.asa geşt,- ü 
güzar iden bir alay derinti kefere gemileri önlerini boş bulub nice mel'a
netler itdiler ve ondan başka belde-i dar ül-emn-i padişahide böyle bir 
faide ve neticesi olmayub halet-i na-becayı irtikaba hais oldı Eğerçi 

· eslafda dahi tutma neferat tedarük olunm.ak adet gibi _ olmuşdır Lakin 
bu yechile- olmayub ancak kürekci makulesi . tedarük -ohınub ve ba'zı 
yaramaz· ve Is.tan bula sığmaz eşhas ele· girdikce · şehbazım · senin gibi 
yiğit sefer-i padişah ide gerekdfr diyerek .. gönderülüb iki taraf dan iş gÖ-: - . 
rülmüş olurdı y ohsa bir donanmalık asker böyle .tedarük olunmayub 
abese iştiga~dir Abci-i fakir · zanniderim ki _böyle yüz. elli pare tek
neyi boş ve tehi ve ceng Ü . harb · bilmez ve derya· halini anlamaz as
ker ile doldurmakdan ise ·mükemmel takım ve edevat ve levendatle do 

· nadub düşmenin misli ile mukabelede ihtimam olunsa hem b~ .mertebe
nin nısfiyle donanub ve hem -biavnillahi teala (Jl..i ~IJ..t"!) biri beş kıt'a 

. kafir gemisine padaş olacaklarında iştibah· yokdur · Yohsa bi-nazir . silah 
· ve edevat ile bir alay ceban ve saye-perverleri yarar ve tüvana esblere. 
süvar idüb ceng~ gönderi:nekden ·bunun farkı nedir ki ol silah ve esbin . \ 

· kendüye . bir Jaidesi olmadığından başka fennini bilme"'.ekle belki sebeb-i 
helaki olur ·cenab"'.i Rabb ül-izzetden mütemennadır ki padişah~i kar-agah 
ve. sultan-ı encüm-sipah hazretleri bu ioakulP. umfuu kendüleri fi'Je çıka
ri.ıb yek-be-yek rabıta ve nizamlarına sarf-ı himmet~i şahane buyurmala-. 
. riyie inşa' Allah ül-mevl~ saye--i sahib-kıranilerinde hem düşmen-i dinden 
·a.hz-i sar ü intikam ve hem fu~ara ve zuafa emn ü·rahatle bekam olalar 

. ·Zuh6.r·i elçi-i cum~iir-i Leh_ ve ta'yin. şüden-i mihmandar 

Bu esnada Leh cumhuru tarafından izhar-ı hulus-i dostaneyi · havi 
··ve -bir nefer-i mu'teber orta elçilerinin ba'zı mühimme hususat ile Der

aliyye'ye gönderileceğini ve lakin MÔskolu ile beyinlerinde şıkak hadis 



Teşcifatt · Naİm' Ef~di · T arilıi 

olduğundan. gelecek elçileri Hoti~ ve Bender · ve ol havalilerden gele
mediklerinden hudıid-i islamiyyenin ne mahallinden gelmeleri münasib 

· ise. istihbarı muhtevi tahririitı gel~b Deraliyyede bulunan beyzadeleri. 
tarafından arz olundukda elçi-i mumaileyh Nemçe içinden Venedik kör- . 
fezine inüb münasib mahalden sefine ile togrı (doğru) Gördös iskelesi
ne. yanaşub ba'dehu Selanik caddesiyle berren getirilmesi · re'y olun.
.~ağla Hacegan-i divan-i hümayiindan Kamil Mustafa Efendi Maliye Tez
kireciliği vekaletiyle. bekam· kılınnb iktiza iden yol ve ta'yinat emirle
riyle elçi-i mıimaileyhe ·mihmandar ta'yin · olundı . · · · 

.Aıiiedeıi-1 haber-i · vefat-i Sadr-ı ·sabık Ali Paşa ', · 

. Sadr-ı sabik Şahin Aİi Paş.a İsmail ~~raskerliğinden azl olunub ve
zareti ref' ve malı canib-i mirideiı. zabt ·.ve mütekaiden mahall-i menfa.
sına giderken Gelibolu'da fevt olduğu- haberi vasıl aldı 

· İrsal-i teşrifaİ:-i hümayun be-Vali-i Bağdad-ı dar tis-selam 
· · b·era-yi nizam-i Basra 

. . .. -· .. ~ 

Müntefik kabilesi şeyhi Sevbeti ( ı.; ;) · ~am .şekavet - piş eyi hiyanet 
ve kabahat sebebiyle Bağdad Valisi" Süleyman Paşa mukaddema gereği 
gibi te'dib ü azl ü tenkil idüb. yerine Hamı1d Üs-Samir <v-l!lb_?) ta'yin 

. ve· Basraya dahi ~tuz senelik bir emekdarını · rİıüte~eflim nasb. v~ · Ha
inıid üs-Samir ile hüsn.;i. · zindegani itmelerini tavsiye ·ve telkin itm!ş 
iken ol mütesellim-i nemek be-haram tekrar mezbilr Sevbeti ·ne ittifak 
ve birbirini idi al idüb sahte buyuruldu v·e ·tahri"rat. ile tekr~r · Sevbeti'yi 
nasb ve Hamiid üs-Samiri azl ve nehr~n ve be~ren Basra. yollarını kat~ 
ve donanmalar ihdas eylemeleriyle fesad-ı azime cesaret itdikieri ve 

. tavaif-i urban dahi i'timad idüb başlarına cem' oldukİarı müşarünileyhin , 
ma'liimu olıcak tekrar'kapusu halkı ve asakir~i saire ile v~ Hamı'.id üs0 

Samir ile maan · Üzerlerine varub berren ve nehren kalır ü tedmir ve 
cem'iyetlerin perişan ve tekrar Hamild üs-Samir'i şeyh ül-meşiiyih nasb 
ve mütesellimi tecdid eylediğini ve lakin Basra · kal'asinin tamir ve ter~ 
mime. muhtiic olduğum rnüş'ir müşarünileyhin tahriratı gelüb nezd-i 
]erd-i hhsrevaiıede karin-i' pesend u fohsin. olmağla· dergah-i ali kapticı
başılarından Abdi Bey yediyle serasere kaplu samur kurk ve bir kabza 
seyf ve· iktiza iden neviizişatı havi evamii.--i aliyye ve ·tahrirat-i seniyye 
irsal ve kemakan ol havalinin cemi' -i umun ve def' ü ref'-i mezalim hu-
susları uhdesine ihale ve tefviz kılındı· . · 
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Tarih V esikalan 

Eday-i salat-i id·i şerif ve icra-yı rilsum-ı 
muayede-i hümayun . 

Id-i şerif yevm-i mübareke-i hamis olmak üzere iken rü'yetıe sabit 
oimağla (24. VI. 17S9) çeharşe~bih gicesi saat beşde iken bil-cümle 
vüzera-yi izam ve ulema-yi al'am ve rical i . devlet ve erkan-ı saltanat . 
saray-ı sultaniye ceriı' 9lub mutad üzere muayede~i hümayiin ve cami-i 
Sultan Ahined Handa eda-yı salat-i id-i şerif merasimi icra ·.buyuruldı. · · 

. Vukô.;.i tevcihat der rikab-i hümayun· . 

Id-:.i şe.rifin dördüncü (27. VI. 1789) sebt g~nü tevcihat: olub yerlü 
yerinde ibka- olunanlardan maada Tevkif vekaleti Hakkı Mehmed Beye 
ve Defter Emaneti vekaleti Kapucubaşılık ile Küçük lörahim Efendi 
damadı ibiş Ağay·a Şair Emaneti. Selanikli Memiş Efendiye Anadolu Mu-· 
hasebesi vekaleti Ahmed Vasıf· Efendiye Suvari Mukabelesi· vekaleti 
Lala Mehmed Efendiye Haremeyn-i Şertfeyn Muhasebesi· asaleten Berber-· 
başı-i esbak' Ali Efendiye Yeniçeri kitabeti vekaleti Ken'an Efendiye 
ve Cizye :. "fytuhasebeciliği · asaleten Asit~nede ikamet şartiyle Şehriyar-i 
alem Efendimizin peder-i cennet-mekanları · çerağlarından olmağla Mus
tafa İzzet Bey Efendiye ve sairleri · dahi. müstahakkine tevcih olunub 
Bab-i Asafide hil'atlar i.Jbas 9Iundu. 

·.Vuku-i. hartk der Zencirlikuyu · 

·. Şevval-i şerifin yedinci (L VII. 1789) günü .Zincirlikuyu'da harik 
olub lillah il-hamd tiziyye (?) muntafi oldı · 

Nasb-i voyvadB:_-i Kıbrıs ve vekil-i Aydın ve 
: · ilbas-i hil'at be-Arab Ağa 

·Padişah-i alem hazretleri şevval· ül-müke~~ernin .. haftası~da (temmuz 
1789) Kağıdharieye biniş idüb · sefer-i hümayuna .azimet· üzere Ka
ğıdhanede haymenişin olub l;>inbaşı neferatı .emr-i hümayun . ile na
zargah-i padişahitje cirid ve mızr_ak oynamalariyle Arab Ağa .nam bin
başıya ve neferatına bi-had in'am ü ihsan buyurulub ve Bab-i Asa-· 
fide hil'at . ilbas ve yine yevm-i mezburda hassa silahşorlarından. Paşa· 
Zade Abdi Beğe . Kapucıbaşılık hil'ati . ve yine hassa. hasekilerinden 
sabik;an -İzmir voyvadası olan Hacı Osman Ağaya iki yüz. dört senesi (ni) 
zabt itmek üzere . Kıbrıs voyvadalığı tevcih ~e hil'at ilbas . olunub ve. 
Aydıri Kaimmekamlığı :dahi bundan -akdem :sefer-i hümayuna metmur 
iken hasb el-iktiza avdet itdi~ilen yine Aydınlı· Kapuc~b~şı Çihanzade 
Hüseyin Beğe tevcih ve hil'at ilbas olundı 
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· Nefy·i Kaadi·i havass·i refia be-mahrusa-i Burusa: 

. . Şehriy&.r-i Sikender-hade~ Hazretleri daima istitla-i h< vadis-(eyyam
dan hali. olmayub ibadullahın emn ü istirahatleriyçün bin-nefs' kendileri 
tebdil-i c~me ile belde-i lslaı:ııbol'un derun ve birunun geşt ü güzar bu
yurmalariyle tebdilen Kağıdhaneden güzarları ·esnası bir kefere kazaen 
suya.· gark olmağla kıbel-i şer' den keşf olunmak içün Eyyüb Kadısı 
Hü-!!am Zade Efendi tarafından iki yüz guruş matlub olunub sahib-i mev
ta ile keşmekeşde iken keyfiyet:..i hale tahsil-i vukuf ve der'akab Şeyh 
ül-islam Efendi dailerine te'dibini emr buyurmalariyle. ba-işaret-i Şeyh 
ül-islami ferman-ı ali sadır olub efendi-i mumaileyhi te'diben Burusaya 
nefy ü ib'ad ve yerine mukaddema vaktiyle .zabt itmek üzere tevcih 
olunmuş olan lzz~t Beğ nasb ü is'ad buyuruldı 

A ~ . - • 

Ameden-i _peyam".'i donanma-yı hümayun 

Donanma-yi hümayunun selametle :Sülüne (Sulina) ve Yılan adası 
pişgahma lenger-endaz. olub bir mikdar ikametden sonra muvafık hava 
ile kalkub Özü. ve Kılbunin önlerine varub geşt ü iüzar itme!eriyie ta
raf-ı küffardan· asla baŞ. gösterilmeyüb bir iki· çalopeleri çıkub yine limana 

. fir~r itmekle iyazen billah· i teala rnukaddama su-i tetjbir olundığı gibi 
donanma}rı sığlara çekmek fikr-i fasidinde oldukları ve ba'dehu (bir 

· kelime okunamadı).. limanına ve· Kırim sularına toğrı (doğru) gitdikleri 
haberiyle. Kalgay sultanın'Anapa'ya ·varub Battal Paşa ile mülakatları 
peyamı vasıl. oldı . . 

Vürud-i ahbar-i meserret· ez· canib-i Bosna 

Bosna Valisi' Arsl~İi Paşadan ordu~yi hi.imayuna ve Derali.yye'ye 
tatarlar ve tahrirat gelüb ·serhad-nişin gazifer birkaç toprak kal'alar alub 
beş altı yüz küffarı kılıcdan geçirüb ve ol mikdarını dahi giriftar-i kayd-i . , 
isar eyledikleri: ifad~ olunmuş Tatara hiırat ilbas olundı _ 

· : Nakl-i hümayun be-sahil·sai'ay-i tersane 

. . - . 
Padişah-i alempenah hazretleri şevval ül-mükerremin on yedinci(11. 

VIL 1789) günü _Ayineli Kavak sahil-saray-i hümayununa nakl buyurdilar 

Zuh'iir·i harik der: kurb·i. Ayazma 

· Mah-i mezburuı{ yiğirmi ikinci gice saat dördü tec11vüz idicik Ayaz
ma kapusı kurbunda .... (bir kelime · noksandır) çeşmesi nam mahalde 
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etmekçi furunundan ate"ş zuhı1r idüb yemin ~ yesarmı ihrak. ederek ta 
Ağa kapusu kurbünedek ve bir tarafdan Sulu saraylar ittisalinedek kali 
vafir mahaller ~uhtarik olub tuhi-i fecrden · sonra gücle ıİıuntafi oldı 

Tebdil-i Ser-etibba-yi hassa 

Hassa Hakimbaşısı {Hekimbaşı olacak) Gevrek ( ~.)Ş) zade Hasan 
Efendi Haleb üş-şehba ile dahil-i silk-i mevleviyyet olub bala.da mezkur 
nizam-i cedid şurutı üzere erbab-ı menasıbın bizzat kendüleri mansıblarına 
gitmeleri iktiza idüb birkaç malı mürurunda müşarünileyhin dahi bin-nefs 
azimeti lazım gelmekle yine etibba-yi sultantden ve müderrisin-i kiramdan 
her vechile şayeste-i inayet olan Sadık Efendi Hakimbaşı · (Hekimbaşi 
olacak) nasb ü tayin buyurılub Bab-i Asaf ide ve Enderun- i hümayunda 
mu'tac;l ü.Zere kürk ilbas· ve selefi Hasan Efendi daqi canib~i şehriyariden 
karin-i iltifat Olarak ma-lezime-İ raha iştigal gÖ_sterdiler 

Zikr-i ba'zı vukuat . 

. Mah-i şev\ralin yiğir~i birilıci (15. VII. 1789) günü or:du-yi hümayii.n-
. d·~n mirahii.r-i evve}:..j şehriyari Mehmed Efel!_di gelüb Asit~neye vasıl oİub 

. v~ kapucıbaşılardan Halebli zade Ahmed Ağaya Bağdad kapukethu
· dalığına, ilbas-i hil'at olundı ve göç-i hümayun vukuunun dördüncü ha
. ~ts günü mutad· üzere rik~b-i kame~-tab-i hüsrevaneye tehniye ve teb~ 
. rik lazım gelmekle yevm-i mezbfirda Kağıdhaneye biniş-i hümayun fer
man buyurılub mahall-i mezbii.rde resm-i rikah-i şahane ··icra ve_ eser-i 
ihtira-i sultan-i alem olan topların ve sairin atıldığı tem·aşa ve tab'~i 
nekkad-i· şah-i sahib~intibaha hezar hezar tahs~n ü dua olundı . . 

.Bed'·i elçiyin-i düvel-l nasara be-tebrik·i cllhis-i 
' · . hüm.ayU.n ve ahz;.i ni!-meha · · · 

. . . 

Galata'da mukim düvel-i nasara elçilerinin mu'tad üzere tebrtk-i 
cülus-i hümayii.n içün birer ·kerre Bab-ı Asafiye gelüb hem t~brtk-i cülii.s-i 
_hümayii.n idüb :ve hem i'lan-i cülı'.is-i hümayunu müş'ir virilecek nameha-yi 
hümay.unu almaları resm-i kadim olmağla inah-i mezburun. yiğirmi birin
ci (15. VII. ·-1789) isneyen günü evvela Firance elçisi gelüb tebrtk-i cülus-i 
padişahiyi ba'd et-takrir amade kılınan name-i hümayii.n-i şevket-makriin 
·resm-i.teşrifat üzere hezar ta'zim ü iclal ile elçi-i mumaileyh~ teslim · 
olunub hita.mınadek haftade ikisi gelmek üzere tertib olundı Eğerçi 
selefde name-1 hümayun .tesli~i içün başka birer ·defa kapuya getürül-

. mek mu'tad plub lakin hüdavendigar-i merhum ·cülib;larında dahi ·ordu-yi 
hümayunun taşrada. bulunub umiirun kesreti· vakıtlerine . tesadüf . itmekle · 
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te'hlr-i masaliha badi olmamak içün izn-i hümayun ile· iki resm bir def'a
da icra olunmağla bu def'a dahi rikab-ı kamer- tab-ı hüsrevaneye arz 
olunub yine ol vechile rabıtası verildi 

Ameden-i name-i cedid ez canib-i Kıral-ı Punİsya . 

Zikr olunduğu üzere elçilere virilecek nameler virilüb her· biri dev.;. 
İetleri tarafına gönd~rüb ba'dehu tebriknameleriyle hedayaları gelmek 
iktiza 'iderken Purusya kıralı bu esnada cülus-i hümayO.n . vukuunu ve 
Padişah'.'i kahraman-nihad hazretlerinin alat ü edevat-i harb ü sitize dair 
ba'u sariayi-i seferiyye icad buyurduklarını ve asar-i şecaat. ve meta
netlerini istima' idicek kemal-i şevk ü garamından name-i hümayun vu
rtidunadek tahammül· idemeyüb hemen istim:a' itdiği gibi tebrik-i cültis-i 
meymenet: me'nusu ve .bais-i te'sis-i mebani-i dosti ve ·müvalatı havi 
name ve hediye gönderdiğini Galata'da ·mukim elçisi Bab-ı Asafiye ba-
takrir ifade (cümle noksan kalmıştır) · · 

· Ahval-1. Şerif Abdallah Şerif-i Mek:lu~-i Mükerreme-i esbak 
. . . . . ... . - - .· . " . - ~ 

Sabıka ber-takrib ~esned-i şeraf ete. kutid idüb hüsn-i zindeganiye 
muvaffak olmadıgından cüm.le. ittifakiyle az\. olmağla . Devlet-İ Aliyyeye 
gelüb canib-i miriden kifayet mikdarı mahiye ta'yiiı olunmu'ş iken btılun
dığı mahalde bir vechile ülfet ve müaşeret idemediğinden gah Mısır 
ve gah Edirne ve gah ~.Bursa· ve. Aydın ve Agriböz ve sfür yerlere 
gönderilijb vardığL mahatlin . ahalisi dad i1 feryadi asumana çıkarub 
cevr Ü ezasından şikayet iderek .yine ahır ül-emr. Üsküdar' da. ikameti 
münasib. görüldiğinden cevri çekilürdi Lakin müşadi.nileyh. halet-i cez-· 
beye müstağrak olub elbette ben Hicaz'a giderim sebilimi tahliye idin 
deyü ahali-i mahalleyi birbirine katub alat ve silah ile naslıı üzerine hü
cum itdiğini Üsküdar ustası haber vermiş idi Bu def'a cariye ve evla
diyle Gekbuze'ye (Gebze) doğru bağteten firar itdiği ihbar olunmağla 

· . adem ta'yin ve meks itdirilüb cezire-i Limnide ikamet itmek üzere emri 
yazılub bir sefineye mevztian irsal. olundı 

· Tebdil-i vekil-i ser-topciyan-i dergah-i ali 
Topçıbaşı vekili. umtir-i lazimesini idarede aciz olmağın vekalet-i 

mezbı1r erbaq-ı istihkakdan Kefeli Zade Abdullah Ağaya tevdh 
ve hil'at ilbas olundı . 

Mv ü ıtlik-i Mahmud Paşa _be-şart-i itaat ve·istikam~t 

Niçe sinin ü ezmandan .beru ba'zı esbab ve ~varızat ha~ebiyle Dev
let-i Aliyye'ye sı1ret-i isyan gösterüb hakkında birkaç def'a i'damiyçün 
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ferman-i celil üş-şan sudur itmiş .iken gah cereyan iden cürm u ısyanını 
i'tiraf ve istirham itmekle ıtlak ve gah memfir-i kalır ü istisali · olan vü
zeranın. adem-i ittihadları sebebiyle derece-i i'damına bir ramak kal~ış 
iken yine reha ve necat bulan 1skenderiyeli Mahmud Paşanın vakAyi-i 
güzeşteşi tafsili mahallerinde zikr ü beyan olunduğı üzere havadis-i ga
ribeden ma'dud bir keyfiyet olub bu def'a asar-i bereket-i culıls-i mey
menet-me'nus-i. hümayundan olmak üzere mumaileyh Mahmud Paşa ku
rena-yi saltan.atdan kethüda-yi bevvabfn-i şe-hriyari. Şemsüddi~ '. Beğin 
bil-vasıta zeyl-i . şefaatine iltica idüb fimaba'd hidemat-ı. nafia-i din ü 
devletde kaaim ve pa-berca ve· menialik".'i Bosna ser-haddabnı k~yd Ü 
gezend-1 ada-yı dinden :ıpuhafaza itmek üzer~ taleb-i rütbe-i vezaret 
itmeğin etvar .ü girdarı davasına mutabık ise ba'd el-imtihan kaamet-i 
istihal ve liyakatı ferve'.'İ sammıir-i vezaretle tezyin ve Bosna vilayet
lerinde· muh~fazası ehem olan mahalle i'zam kılınmak içün mir~i müşa
rünileyhe ruhsat virilüb lskenderiye ve Bosna taraflanna me'İnur kılındı {11 

Tebdil-i Şeyh ül-islam Efendi -ye Kaimmekam Paıa . 

: . Tanzfm-i umıir-i sderiyyede mücedd~den sarf-i himmet· ve bezl-i 
miknet ü .kudret olunmak içün inüşarünileyhimanın tabdilleririe. irade~i 
aliyye-i şahane taalluk itmeğin mah-i zilka'de~in yiğirmi .. yedinci (19. 
VllI. 1789) günü tersane sarayına resİn-i rikab-i . hümayun sipariş ve kari
·ha-i sabiha-i şaha:neden oltylaküzere Şeyh ül-islam-i esbak Es;ad Efendi _ 
zade Mehmed Şerif Efendi hazretleriyle Boğaz muhafazasına memur 
Beykoz'da mukim ·tsmetlü · Beyhan sultan aliyyet Üş-şan hazretlerinin 

. zevc-i ehemleri Silahdar Mustafa Paşa hazarat.- da'vet . olunub rna'an 
huzıir-i la111i ün-nıir~i şahaneye dahil ve makamlarına mahsus. olan ferve-i 
sammılr-i faiz üş-surı1r i.le seı::-menzil-i merama vasıl· oldılar · 

Kabza-sitaden-i padişah·i , heft·iklim 

Padişah-i heft~ıklfm hazretleri mahz·a erbab-i seyf ü şecaatı esbah· ı 
gaza ve cihaddan . olan alat va cdevat-ı harbiyye isti'mallne teşvik 1.:1 iğra 
içün padişahan~i selef meslekine r.ağbet birle m.a~-i zilhiccenin beşinci 
(27. VIII. 1789) günü mukaddema tamir ve ihya buyurdukları Ok meyda
nında vaki tekye-i kemankeşana biniş tarikiyle saye-endaz-i şevket ü iclal 
ve resm-i kabza-sitadan-i şahanayi bi.n-nefs eda birle şeyh-i hanikah-i ke
mankeşanı vasıl-ı ser-menzil-i amal buyurub ye.vm-i · mazbı1rda mazhar-ı 
birr ü ihsan-ı padişah-i cihan olan bay ü gedasını şast-i hman-ı deninla
~ndan gilşad bulan. tir-i dua-yi bf-riyaJ,,rı isabet-i hedef-i icabet kılındı 

{Suna oar) 

• [1] Cevdet Tarihi, c. V, a. 20 
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