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SELIM III. ON SIRKA TlBi TARAFINDAN TUTULAN RUZNAME 
[c. m. Sayı: 14, ~abife: 116 dan devam] 

32 - Rusların. Kuban serbesttsinde ve tazminat hususun
da ısrarı: (s. 34) 

· (Yirmi dokuzuncu pazar günü (rebi' üJ. ahiı:J206 ==26: Xll.1791) canib-i 
sadaret-penahrden telhisat varide olub orduda Baroc (r;:J)) ile bir meclis-i 

. mükaleme olunduğu ve altıncı Kuban serhestiyetine dair olan madde-i 
mekrılheye bir dürlil .. mümaşat mümkin olİnamakfa niht\yet Kubandan. 
Rusyal~ya bir· zarar isabet etmiyeceğine. Devlet- i Ali~ye .mütea'hhid oldu
ğu .mesfılre tefqim• ve bundan ziyade mümkin olmayacağı ve.ısrar ettiği 
surete. harb avdet. edeceği· kat'ice cevab verildik de Bunlar nizam bulur 
lakin devletim tazminden bir dürlü geçmez ve benim dahi madde~i 
mahsusa olan tazmini . te~ke ·ruhsatım <YOkdur. Bundan dahi, cevab~ı 
kat't· js~erim deyu. lain ısrar <~tmekle_ • ~adde-.i tazminden . işl~r ilişüb 
fesh-i mütareke .tahakkuk edı:;ceği derhal, Qrdµ-yı hu~ayun .. Asitane-i 
aliyy~de bi-garaz ulema efe~diler rey' ü tensib eylerler siyakında .•. tazmin 
maddesinde .. neticeten ara-yi ert?ab-ı ,şurayı taleb eymişler olmakla ... ) 

33 . - Me.clis-i . Şikanın.-u~iın. taksi İlerle tazmin.at . itasına 
kararı; Kubaıi ser'f:>esti&ini reddetme~i: · (s, 34) . . . - . . 

. .. : . .. ·,, ; . . 

(Dünki meclis mazbatası :~rz olunmakla. beyri el-huz~ar güzeran eden 
akvalü mebahisin hülasa.;;i ara-yi eshab~ı şıir~ ·ordun~n re'yini te'yid ve 
tazmin-i mutedile. taksit.;.i tavilet öl-müddet He riza-dade ve .ehv~n-i şerr 
ihtiyar olıinub lakin Kuban . maddesi , te'min ve serbestiyet tariklerinin 
birisi dahi kabul.olunur mevaddan _olmadığı bÜ:..ittifak karar-gir olub bu 
suretde tazmine cümlesi razi oldukları yeg&p yegan ikrar etdirilİniş ol
makla evvelki gün ,vürud eyleyen· Telhisat-ı .Sadrıa'zaıµi balasına ı e'yini 
te'yid ve .. ruhsatı havi Hatt-ı ·· Humayiin keşide ve (mla :ve,mazbata-i 
eshab-ı şıira :ile maan aceleten :Orduya İsra buyuruldu) .... 

34 ·~ . Ru'syalının tazmin~t · .taİ~bi~d~~ · vı:tzgeÇ:ıii.esi ve Ku
ban haklllndak(teklifini tacUU :' (s~. 35 ~ 36) '. :. ~.. - · 

. · (Cüm~~le~velin ~rmi· ÜçU~~Ü sal~- ~iinü '(18. L 1792)'','s~d~ıa'zamları 
tarafından Tatarağası yediyle Telhis vürud eyleyüb ..• '.Kasab.a-i Yaşda 
Rusyalunun müsteşar-ı hassı ve mükaleme nazırı tahriratı ile Ordu-yı 

hıimayuna mefsılr Baroc avdet eyleyüb Devlet·i Aliyye. murahhaslarının 
dahi ademleriyle tahriratlım ma'an vürud. eylemekle münazeünfih olan 
aİtıncı ve ·yedinci maddeler ta'.dil ve Kiıban madde.si serbest_iyet olmaya
rak. te'min ve ahali-i · Ktİbandan Rusyanın hasarah olursa ·- Cezayir 
Ocakları misillü Devlet-i Aliyye tazmin ,şartlarını idrac birle tesviye ve 
madde-i tazminden, Rusyalu bil-külliyye farig oldukları .... rusum-ı dü-
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vel üzere on iki maddeli temessükat temhir ve mübadele olunub beş~ 
haftaya değin tasdikrlameler kasaha~i Yaşda mübadele,_ olunmak uzere 
deriin-i temessükferde mastur idi) · · ·· ' ' · .. · 

• - . , : ·.-. ·.:: • • ·:· . -:_-·. ! 

35 - Rus şartlarındaki. deği§ikliğin Fransız ihtilali ile 
aliikasıı.-:(s. 36) :,_-,:;.'of.::\;:~, · "._. ""' -.:~~-- •· , .,<: 

· (: :·~ Ru~ya·· deviJti· fil-asi cay-gfr-i zamiri ·olan:: Leh ·memfilikini 
bi~-külliyye· kendi! memalikine. idhal birle tevsi-i . memleket ve. celb-i 
menafia:' her ne· kad'ar'sa;yü ihtimam eylediyse Nemçe ve Prusya dev- ." 
letlerinıi dahi' hisse çı_karniak ile şiriıdiyedek bu. maslehate anları dahi 
teşrik ve Lehe·. olacak hayfü gadrine· ekseri Avrupa·· düveli . razi olma~ 

. yacaklarıni idrak eylediğfoden bu . vak.tedek olan .. mukasemelerde' . yine 
Leh kır'alı' içfü:c bfr'ıriikdat arazi terk eyleyrek çeşni~i hi.rsını vakt-i fursate 

· diküb rasad~bfn· idi Vakta ki Françe kavniinin galeyanı ve bir tarihte vüku 
bulmayan _here' ·ff 'nierc ü tuğyanı v~ hanecİan-ı·· Burooniyeniİı bil-külliye 
zevfili _bu ·vakt Q.. za.mana tesadüf eylemekle· Avusturya· Hanedanı karabet-i 
sıhriye ve civariyet münasibetiyle Françe usah üzerjne. sefer eylemek lazım 
getüb Devl~t-i:Aiiyye He ;>ulh oldiyse Prusya ile 'dahi_ Françe ·aleyhine 
ittifak eyleyüb İngilt~re devleti dahi Françe ile fil-asi adavetindan naşi 
sefere kıyam. ve üi;ü dahi zahiren:· ne kadar Françaya nizam vermek ve 
ktal ·dikmek davalarinda' jseler dahi batınen böyle bir .hakiinsiz memle-· 
keti :z;abt' eyleriz ~sevdalarına düşüb Len memfilikini ·lisana" alacak ne 
hakk-i civariyeti olanlardan mecal ve ne millet-i Lehi himaye. eyleyenler 
de kil ü kal- kalmadiyse R:iısya devleti 'Lehe dair 'maksadıni' foraya : ta.; 
marn btı vakti· fursat· addeyleyub Françe''. üzerine. i'Iaıi-ı · harb · eyleyen 
diivel-i mübarizirii bir· taraftan· igra ve:· teşvik ve meyanelerine ilka-yı 
hatab birle. her taraf dan ateş-i harb Ü kıtali . afak-gir. eylemeğe cemi-i 
desayis il hiyeli müheyya ve ·madde-i· Lehi· pir devletin görecek · gözü 
kalmayınca meşgul olmalarına enve-i sanayi' icra eyleyüb bu usul-Ü 
İnarr uz-zik~e · nazaran Devlet~i · AHyye ile · dahi musaleha muktazf ve bu 
gaile-i cüz'iyenin ber-taraf olması tabiat-i maslehatden olduğu içün 
kafirler' tazmini terk eyleyüb suhulet ile işi kesdiler yoksa Huda· bilür 
ne cefa ve ne ezalar edecekle'r' idi •.. Hemen Hazret-i Hak Françe· ih
tilalini misal- i maraz~i ·firenk hain~i Devlet-i Aliyye olanlara dahi sirayet 
etdiriib ve çok zaman birbirlerine düşürüb Devlet-i 'Aliyyeye hayırlı 
neticeler müyesser eyleye amin) : . . . . . 

·. :·: : : . ·. -- . 
36 .... rersane. kasrının inş,esı :Js .. 37) 

(Yirmi sekizinci pazar (23. I.1592) günü tebdilerf; Tersane bağçe
sine teşrif ·ve derı1n~i bağçede mücededen bir kasr-i cedtd ve Harem-i 

. ' 
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Humayiin fa Efendilere ve Pevletlü Valide Sultan Hazrtelerine birer 
daire binası keşf _ü tahmin) [lJ --

. . 
37 ~ _H~ttat Yesari- Efe~diyi kabul ve taltif:. (s~ _38) 

(Recebin ikinci (25. II. 1792) cuma günü bu sene hacca niyet eyle".' 
yen .Hatta_t Yesari [2] Efendiyi .Huzlir-i Hum_ayunlarına ihzar bi!le yirmi 
kese kendüye ve beş kese oğluria [S] ve beş kese Nakkaş Hafıza ihsan) . 

: • 'j • 

!8 :.:.,--Eaad Galib Dedenin kasidesi ve Galata Mevleviha-
~esl~in mücedde~en binasi ~ (s~ 38) ·... . 

(On birinci. (5. III. •• 1792) pazar günü. Galat Mevlevihanesin~e Şeyh 
olan Esad Galip dede [4] Efendi tekyenin ta'mirini niyaz· zımnında söy
lediği kasid~ · Babıaliden ·rikaba ·arz·; olunmakla'·: müceddedeıi bina' ve 
inşasına emir: .. ): ,,:., · · 

-. ·' 39 ·,;... Küçük Hüseyin Paşanın Kapudan-ı Deryalığa. tayi-
ni ve damad ·edilin.esi:· (s~ 38- 39) ,. · · 

. . 

· (Receb-i ·ş~rifin. oli altıncı (10. III. 1792) günlü sünnet odasında saat 
ikiye birkaÇ dakika,:, mürurund~. bende-i has Baş~çukadar-i cihanda.riler~ . 

[1] (Tersane kasrı) Hi"sköy kap;sı ittisalinde bulunan hu sarayın birjnci Süleyman· 
zamanında yapılmış olduğu anlaşılıyor. (1022) 1613 de birinci Ahmet (1118)1706 da üçüncü. 
Ahmet zamanlarında tamir ve te'vsi edildiği ve üçüncü Selim zamanında: bu.~un. devam 
~ttigi işbu ruznamede' giirülüyor ki, bundan .. Manhuri'nin İstanbul rehberinde b_u _sarayın 
Selim III devrinde "külliyyeiı hedmedilerek. arsasının .Tersaneye ilhak olunduğuna dair 
kaydının yanlışlığ'ı. anlaşılmaktadır. Binaennaleyh(l237) 1821 senesindeki büyük yangında 
mahıv ve harap ofduğİı me!lmzdır. (Resim 1-2) '·· 

[2] (Mehmet Esat Yesari}, şehridi~, babası Anadolu Kazaskerliğl ·. ağalariıidan Kara 
Mehmet ağadır. Solak ol~n hu zat Dede zade Seyid Mehmet Efendiden icazet· almıştır, 
Zamanının en tanınmış talik nüvisi -~!muştur. Üçüncü Osman'ın takdirf~i kazanm.ış, üçüncü 
Mustafa zamanında -Saray hocalığına alınmıştır. (1218) 1798 de vefat ~tmiştir. (Resim: 3) 
(Tuhfet-ül-hattatinden) , , . . 

[3] (Mustafa İzzet Ef~ıidi, Yesari zade) Mehmet Esat Yesari'nin · Öğlu olup İstan'.. 
bulda doğmuş, babasından ders almış ve devrinin tanınmış hatt'atı oİmuştu ·~usikide de · 
zamanımn üstatlarından idi. Anadolu ve Rumeli Kazaskerliği payelerine yükselmiş Tak'.'" 
vimhane nazırlığında hulunmuf (1265) 1848 tarihinde vefat etmiştir. Fatih civarında 
babasının bulun~uğu hu_susi makhereye . defnolunmuştur (Resim. 4) (Meşhur ada:-mlard~n) 
Bu iki üstadın mezarları Fatih türbesi haziresine nakl_olunmuştur.) 

(4] (Muhammed· Galip Esaı:l Dede) Ketebeden Mustafa Reşit Efondi mahdumu olup 
1757 (1171) de doğmuştnr .. Tahsilini m~drdsede yaptıktan sonra Yenikapı Mevlevihane
sinde çile çıkarmış ve Seyyit Ali dededen inabet alıp 1790 · (1205) te Galata Mevleviha.., 
nesi şeyhi olmuştur .. (6. Recep 1213)14. XII 1798 de vefat etmiş ve tekke yanındaki. tür
beye defnolunmuştur •. Eserleri: Divanı, Hüsn u Aşk, Şiiarayi mevleviye tezkiresi, Cezire-i 

· mesneviye şerhi. (Sicill-i Osmaniden) · 
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Küçük· Hüseyn [1] Ağa Hazretlerine hil'at~i vezaret iksa ve Kapudan'-ı 
Deryalık mansıbiyle çerağ buyurulub kürklir ve sade ve erkan üç kat 
hil'at ile teşrif ve Hudavendigar-i sabık merhftm Abdülhamid Han haz
retlerinin · kerime-i· muhteremeleri Esma -Sultan [2] Hazretlerini· akt ü 
tezvic içün namzed buyurulub ... ) 

40" - Başkadının ge~e olmadığının bildirilıiıesi: (s.· 39) · · 

. . (On: yedinci Cumartesi günü (11. III. 1792) Kapudan Paşa-yi"._cedid 
bu sene bahreyne ihrac olunacak gemileri alarga . etdirmeğe başlayub · 
toplar endaht etdirmekle me'mul ve maznun olan hamil :ve viladet·i 
hüm.ayundan bil:külliyye me'yusiyeti halka ilan eylediler) 

41-Sancağ-ı şerifin Davntpaşada karşılanmasu(G. 40-41) 
'. . . . : . . . 

(Şaban-i şerifin onuncu pazartesi (3. iV. 1792) günü Destar·İ Hü
mayun i [3] gece saat dokuzda Defterd.ardan Davutpaşaya irsal olun
makla Şevketlü Efendimiz saat onda Yalıköşkünü [4] teşrWve salat-i 

[1] (Hüseyin Paşa, Küçük) (1757-1İ303) Silahdar İbrahim Paşa lcölesidir. Mustafa 
III;e takdim olunup Ş~hzade Mehmet hizmetine tayin olundıı; Selim ·m. :ı:amanında Ma

: beyinci ve Başçukadar ve Kapudan-ı Derya ve nihayet Esma Sultanı alarak damat oldu. 
Adal~rda, Mısır harbinde büyük hizmetleri vardır. Eyüpt~ Mihrişah türbesi bahçesin-

de medfundur ~ (Sicill·i Osmani'den) . . . . · .. ' . . 
46 yaşı~da vefat eden Küçük Hüseyin Paşa borc içinde idi ki buna ~it . ~üteaddit 

arizaları Topkapı Sarayı Arşivin"de bulunmaktadır. Hüseyin Paııa'nın sulu boya bir resmi 
Topkapı Sarayı Müzesi resim dairesinde bulunmakta cıİup Tarih . Vesikaları . Dergisi'ni~ 
2 nci sayısında neŞrolumuŞtur. · . . . . . _ . · 

[2] (Esma Sultan): Birinci Abdülhamid'in kızıdır. (21,_cümazeliihir. 1192) 17- Vll-
1778 tarihinde doğmuş (1206) 1792 _senesinde Küçük Hiiseyin Paşa ile evlenmiş ve (1264) 
1847 Cle vefat etmiştir. Mahmut 11. türbesinde medfundur. (Sicill-i Oımaniden) 

°[3] Destar-ı Humayıinun herhangi bir saraya veya ca~ie .gönderil~eııi oraya bir 
biniş ·olacağını belirlen bir -~asime idi. . . · · · 
· · · [.İl] (Yalıköşkü}i Bu bina ıaray-i Ceditte hala mevcut Sepetciler lcö§kü civarınd~ bnlun
makta idi ki Kanuni Süleyman zamanında yapıldığı melhuzdur.' . . ' 

.Yalıköşkünün denizcilik farihimizde de ehemmiyeti vadır. Kaptan paşalar sefere 
çıktıkla~ı ve seferden. dBndükleri zam~nlar burada el öperlerdi. {Bu merasim Tarih Ve~i.' 
kaları · Dergisi'nin 2 İıci sayısında, Zarif Orgun'un yazısında . etrafiyle belirtilmiştir,} 
Yalıköşlı::ünün şeklini rahmetli Ahmet Refik merhum, Dördüncü Mehmet zamalında· Fransa 
Elçisi ile beraber gezen Galland'dan nakleıı şöyle anlatıyor. Bina dört küşeli ve damın 
ortası kubbeli, etrafı ·mermer sütunlarla çevrili olup içi çinili denize nazır yer, iki yanın
da da birer_ sedir yeri ve karşısında bronz bir ocak ve selsebiller bulunmakta ve köşkün 
içinden geçilen. ufak bir odası daha varinış ki -Ahmet. Refik' in tahmini vechile -Bağdat-
köşküne hayli müşabeheti olduğu anlaşılmaktadır. ' 

· Yaİıköşkü Mahmut ı.· tarafından hııyl(tamir ettirilmiş 114 bin . dirhem ağırlığında 
-gümüş bir taht konmuştur ki rıiznamenin müteakip günlerinde· <Selim· III. 'ün taht-i' 
siminde oturduğu» kaydı bulunmaktadır. (Resim: 5) 
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subhi eda ·birle sandal-suvar-i azimet ve Defterdarda Şahsultan [1] sa
hilsarayından suvar-i esb-i se: ba-reftar ve esn_a· yi rahda afitab tülu' 
eyleyüb on iki~e Davutpaşa sarayı harimine nüzul buyurdılar .. ve saray-i 
mezkur hariminde sabah t~amı olub saat biri kırk dakika · müri.ırunadek 
aram ü istirahat ve İncirliden liva°-yi saadet ve serdar-ı Ekremin suvar 
oldukları tahmin ohınmakla' sorguçsuz . destar ve kavuniçi . şale kaplu 
erkan kürk ile bid-devleti ve};.iclal eşheb-i Derviş-i mısriye suvftr ve Li
va-yi Hazret~i Hayr ül-Beşeri istikbale. teveccüh ü · ibtidar. buyıÜ·ulub 
haric-i sarayda iki canibe saf. beste-i suvar olan ulema-yi izam ve rical-i 
devlet . : •• derunundan iki tarafa nigiih-i atıfet ~elamı birle mürur ve 
adeten cum'a takımı vera~yi alayda sorguçlu destar-i Hümayun ile Hane-i 
Hassa a:gavatı gidüb Hazinedar çiftliği deresinde -;köprünün beri tara
fında vaki düz mahalde- Liva-y'i Saadet. tevkif etdirilmiş ' olmakla Şev-· 
ketlü ... ; Efendimiz ...• ol mahalle vusı1llerinde Sadr-ı a'zam Yusuf 
Paşa kulları atdan inüb ·üç def'a zemin~pus oldukda serheiıgan alkışla
yub. Rikab-i ·Hümayuna' Çehre~sa ve hoş geldin · paşa hitabiyıe ·kadr ü 
şanı· i'Ja buyu~ulub Minihor:-1-Evvel Ağa taraf-ı Hümayundan donanmış 
esb keşide Sadr a'zam dizgin - bus-ı suvar . oldukda · Şeyh ül-islam 
Efendiyle. maan . tahrik-i licam ve ilerü yürüyüb .ba'dehu · verii-yi 
Liva~yi Saadetd~ Şevketlü : .. Efendimiz yürüyerek haric·i sa~ay-ı 
Davutpaşada cirid temaşa buyrulan Mehmed Paşa kasrına gelindik- · 
de Sadr,-ı a'zam Şevketlü Efendimizi b~gal- gir ;: olarak.· es binden )>eng-i 
rikaba alüb derfin~i kasra idhal ve gerü dönüb. paye:i :Seng-i rikabda 
Liva-yi Saadeti Aleıridardan ahzeyleyüb . Kayimmiı.kam Paşa ve Kapu
dan Paşa ve Sadreyn . Efendiler ~aan . deraguş eyleyerek derun-i 
kasra 'İdhal ve dest-i · mülfıkarieye . teslim· ey!edikde kasrın köşesine. 
vaz'. olunub. arz. Ôlmakla nısf saatden ziya.dece· padr-ı a'.zam ve Şeyh · 
ül-islam arzda ikamet ve hitamında . kasra h rib madrub .olan haymeye 
varub istirahat eylediler ••. Kahve irsal buyurulub bir mikdar istirahat- · 
den sonra tekrar ;3adr-ı a'zam kulların kasra da'vet ve dı1ş-i mefharetine 
sera:sere kaplu kürk ·ilbas buyurulub ..• Efendimiz-. .- ~ kasr-ı mezkurdan 
hareket ve Sadr:-ı a'zam bir mikdar rikab-ı riıülı1kiinede yürüyüb me'zunen 
avdet eyledi Şehriyar-i :gerdı1n-vekar ·_Efendimiz .. doğru· Liva-yi Saadet 
yolundan. Topkapısından duhfil ve. Davudpaşadan erkan kürk ile suvar 
o)_unmuş olmakla harg!re _binilmeyüb es~-i dilkeş·hfriim ile teşrif v_e şeh
f!:! .karib rahş-i Humayı1n tebdil. buyurulub _nebati kula Tür km ene suvii-

., :: ·. · [1] (Şahııultan): Üçüncü Mıistafa'nin kızıdır. (1174) 1760 da doğmuş ve Bahir Mustafa 
ve Yağlıkçı zade Emin Paşalarla namzet olmuş ise de Karavezir İbrahim Paşa ile ev-
lenmiş (1217) 1802 senesinde ölmüş ve Eyüpte Mihrişah Sultan türbesine. defnedilmiştir. 
(Sicill-i Ösİ:nani'den) · · · · · 
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ren şehre girilüb iki tarafa kesret üzere tezahum eyleyen fical ü. nisa 
ve sıbyana niğah-i atıfet buyruldukça cümleden isticlab-ı daavat-ı hay
riyye buyurularak Divan yolunda Bab-ı Humayuna vüsı11 ve Cebeci Ocağı 
Topkapı :haricinde suvaren selamlayub Yeniçeri Ocağı Bab-ı Humayfin 
haricinde. tertib beste-i intizar ve Yeniçeri Agası Bab-ı Humayfinun sağ 
tarafında suvaren karar eyleyüb bu tertib üzere O~takapu ve Bab us-sa 
adeden dıihı1l ve Silahdar Ağa yerine .nüzul. buyurdular Cay-ı'. mezkur 
da Mabeyn tarikiyle aram ü istirahat ve vakt-i zQhrü ba'd- el-eda saat 
yedi buçuğa karib livay-i hadra-yi Hazreti Hayr 'ül-Beşerin resin-i dirin 
üzere terib olunan ala-yi valasiyle Ortakapuya karib mahallere teşrifi 
haber verilmekle Silahdar Ağa yerinden kıyam ve Arzodasını teşrif ve 
bir mikdar aram birle Liva-yi Saadetin Bab üs--saadeye takarrübü meş· 
-hftd ü nümayan oldukda derhal .istikbaline teveccüh _ve Bab .üs-saade 
pişgahında kestane ·ağacı hizasına değin piyade istikbal ve ol mahalde 
Liva-yi Saadeti aleminden ber-dfiş ve Sadr-ı a'zam ve Kayımmakam Paşa 
ve Kapudan Paşa ve Dar us-sade Ağası ve ağavat-i · arz . gönderine 
doğru ber-dftş ve müezzinan-i Enderun önünce tekbir ile Hıraka-i Şerif 
odasına isal buyurdular ... ) · 

42 - Sadr-ı a'zamın getirdiği. neferatın askeri 'talimleri : 
fs.· 43) · · · · · · 

(Bugün (27 şaban ·1206=.20. IV. 1792) :Topkapuyıı teşrif ve· Sadr•ı 
a'zamın istishab eyleyüb maan getirdiği talimlü nef erat Davutpaşa sara
yında tevkif olunmuş olmakla Ağayeri [1] meydanına on altı' nefer getürü· 
lüb kaide-i 'harb-i cedid üzere yek-.ne.sak hareketlerin ve yemin üye.Sara 
kasr ü medd birle enva-ı teşekkülatların ve bir fitilden tüfeng .endahtların 

· seyr ü te!llaşa ve bu tarz ü hareket üzere ceng eyleyen yirmi otu~ bin 
askerin şiddet-i muhaceriıe ve yek-reng yek~saklarından mukabelesinde 
olan bir birinden haberi yok zabit ve müdürden hali ve idmari-i azmayiş 
eylememiş bir alay derd-mendanın hal ü keyfiyetleri neye müncer olacağı 
celi v_e aşikar ve bu kadar zamandanberi-asker-i islama ariz oliı.İı heziınet 
ve mağlubiyetin sırr ü hikmeti kalb-i ilham-intima-yi mı1lı1kanelerine keş
şemsi -fi-vasati 'n-riahar (Jt,:ll .l:ı.-_, j ~\() bedidar olub dtişmenleri-

. mizin fenn-i h~rbde bu kadar mahareti ve bizim bu babpa külliyen tekasül 
ve cehl ü gafletimiz nümayan iken .... olduğu ... ; ·mukabele bilmisle· ria
yet olunarak talimi neferat hususlarına..... niyyeti halise buyurdukların 
tizkar buyurub :iki serkerdelerine yüzer ve • nefercita ellişer guriış 
ihsan; .• ) _ . . · · , · · 

[1] (Ağayeri): şimdi lstıı~bul Arkeoloji Müzesinin bulunduğu sahanın bir kısmı. 
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43-Muallem neferatın sU.nnet edilmeleri: (s. 43) 

(Ferdası yirmi dokuzuncu cumartesi {20. IV. 1792) günü ... muallem 
neferat ihzar ve cedit esvablar iksa buyrulup mahtur. olmayanları Bos
tan·cıbaşı marifetiyle hitan olunmağa· emr buyruldu) 

44-Sadr·ı a'zamin inhala':'ınm. te'hir olunması: (s. 43) 

·(Ramazanın ikinci {24. IV. 1792) günü Sadrıazaıh tebdilen rıkabı .mü
liikfuteye yüz sürmekle inha. eylediği ,husasatm tanzimini . ba'd el-ide 
te'hir .ile igfal v~ insirafına r~sat) · . ~. · · · 

. . 

45-Sadarete Melek Mehmet paşanın· intihabı ve Hattı 
humayunun hafiyyen gönderilmesi ı (s. 44) :"_. , · · ı, 

.. {Ferdası altıncı (28. IV 1792) cumartesi günü bir mikdar Topkapıyı_ 
teşrif. birle Kasr-ı alaya teveccüh ve makamı sadaret~i uzmaya Kandiye 

·valisi Şeyhülvüzera Melek Mehmet paşa [1] intihap buyrulmuş olmakla 
davet hatt-ı şerifini tahrir ve akşama karip Haremi· humayunlarina iftara 
teşrif buyurdular. Tahrir buyrulan hatt-ı ş'erif mühürlenüp ba'd el~iftar 
Mazlum Hasekiye teslim ve hufyeten irsal olundu.) · · . 

46-İstanbul Kadısmın ek:İnekcileri tesahU.bü dolayisiyle 
azli: (s. 48) ' · ' · 

. (On üçüncü salı gü~ü (şe\rval 1206 ·. '2s.v: l792)Jstanbul Kadı~~ olan 
Cevdet Halil Efendinin ekmekçileri tesahübü ve. es'ara adem-i dikkati 
malıim-i şahane olduğundan· tekmil~i müddet eylemeden_ ba-Hatt-i. Hu
mayıin azl ü ·nefy ve yerine~··· Mahmud Çav1ış" Zaffe Şemsüddin Efendi 
nasb ... ) · ·· , 

· 47-Kor~an Lambre'nun ·mağUibiyeti: .(s~ 48 - 49) 
. . 

(On beşinci (27. V. 1792) günü Neşatabada biniŞ~i hümayunla teşrif 
buyruhıp 'agavat kullarına . tömak. ve pehlüvanan gÜ!eşdirilüp. yukarı 
havz [>aşındaki kasre .saye-endaz-i saltanat ve. rler~n~i, havzdaki ~evrak~ · 
.çeye ağa vat kullarını. nevbetle ,bindirüp ..şarkı okutmak ile .iaram ,ü istira-

[1] (Melek Mehmet Paşa) (1719-1801) Kapdan-ı ·derya Bosnalı Süleyman· Paşanın 
cğludur. Denizciliğe girmiş Kapdan-·ı derya ve vet.ir olmuş, Zeynep sultan verilerelc da
mad edilmiş bir aralık rütbesi. alınarak aürülmüş sonra affedilmiş valilikler~e bulu~muş, 
telcrar rütbesi alınarak İstanlcöye sürülmüş ve Selim lll, vezeratini iade ile. Kan diye mu
hafızı, bilahara Sadrazam yapmıştır ld 2 sen~ 5 ay 7 .. gün bu vazifede bulunmuştur. 
Sokukçeşmede Zeznep sultan -camii haziresinde medfundur. {Sicilli -Osmani ile Hariciye 
salnamesinden) · · · · . . 
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hat esnasında Kapudan-ı Derya Küçük Hüseyin Paşa'nın ve Mora Vali
si Silahdar Mustafa Paş~nın .birbirini müteakib tahriratları vı1n1d eyle
yüb telhis ohinmağla .. bir nice müddettir Bahr-i Sefide gulgule salan 
Lambro nam korsan.donanma-yi menhı1sesine Manya havalisinde. TorUe
kale (<1h.A>-;y) limanında Paşa-yi müşarünileyh hücum. ·eyleyüb . melain 
tab-~ver.:.i mukavemet olamadıklarından .teknelerini J:maku_b !eylen usat 
Manya. cibaline fir"ar ve her birleri tarumar pl4b sağir ü . kebir on bir 
kıt'a teknesi ahi ve bir kıt'ası'ihrak ol~riub tekneler" deriı.iıunda Yüz. on·. 

· beş kıt'a top ve aitmiş dörf nefer esir" alındığı ve sahil.:.i limanda vaki'
lairi-i · mesfurun müceddeden bina ve inşa eylediği tabyeler h~dmolub [1] · 
b;_. suretle korsan-ı m~sfı1run gailes_i her-taraf olduğu ..••.. ) 

48 -Bebek...;;Kanlica arasında kayık yar~şı: (~. Sl) 
. - - • ' - ' • 1 : ~. • ' 

(Ertesi altıncı perşembe günü (Zilka'de 1206=. 26. VI. 1792) Bebek 
[2] bahçesine biniş-i hümayun : ile teşrif ve. Tüfenkciyan kuUarına tüfenk 
attırub ve biz~at dahi sebular ·şikest ve sandal :ne filika-yi hümayuna 
yarış emrolub piyadeleriyle rriaan içlerine· Hane-i J:ıassa a.ğavatı _irkab ve 
hisarda Arİıca: Hij.seyin J>aşa sahilhanesi [3] ·önünden . birbirini · müsaba. 
kat~ ikdam : ••• ) · 

49 - Mısırdan,.hediye gelen atlar:.(s~_s_ı)· 
. (Ertesi y~dinci (27. Vl.1792)· cuma günü Mısır Valisi İzzet Mehmed 

. PaŞa ve-_ ümera~yi Mısir ·1araflarindan mübarek Pikab-.i .Hasrevaniye arz 
ii, takdim olunan hedaya ve esban,i · Mısriyye huzı1r~ı hümayuna kapiı 
tarafından arz olunmağla . esbanı ıe;na.şa ve m.ecmfüı 'donanmış otuz. altı 

. esb-i Mısri olmağla lstabl~i Amireye irs.al b~yurıldı) . . . . ' . . _: : 

[1] Bu vaka Cevı:Iet Tarihinde (c.5, s.276.) yazılmakta ise de zabtolunan tekne; top 
ve esir miktan gösterilmemiştir.- ·. · · .. : i. '·>·: •:. - -'·' '" ·. · · l'. ": ·.. · ·· 

[2] Bebek kasrı-ÜçUncü .A'.hmed zam~nında ~evsian ~amir edilere.k {Humaynn-abiid) 
is~( verilmiş ve etrafı imar edil~iŞH~; Bii:ı~ •. birbirine geç~n Eç salondan mürekkep ve 
orta kısmı diğerlerine nazara~: daha çıkıntılı iiniş .. Bir vakitler, Reisülküttablar, burada 
Sefirleri k~bul ve müzakerelerde bulunduklarındaİı (Ko·nferaİıs :XöşlCü} diye ·de tanınmış~ 
br: Sonraları Kapudan-ı Derya Cezayirli Hasan Paşa tar~fından :esa~lı surettı; tamir et~ 
tirilmiş, falcat Abdülmecid zamanında harab olduğundan yıl::hrılmıştır •.. (Resim: 6) 

[3) Amca Hüseyin Paşa yalısı-On yedinci asrın sonlarına ait (1699) en eski Türk yalı 
tipi olarak Boğazda kalan yegane binadır. Mevcut kısım ·selamİık dairesinin· divan ·yeri 
nlup · senelerc,lenberi bakımsız ·olmasına rağmen.Türk san' at kudretini· -ve zevk üstünlüğünü 
bala tainamiyle belirtmektedir. Ancak. bütün teşebbüs -ve· arzulara .rağmen bir türlü ona
rım! -yapılmamaktadır ki :bu, hal bir müddet daha· devam ederse bu s.on yalının da tama
-,~en. kaybedileceği :şüphesizdir. Geçen sene Anıtları : Koruma Derneği ·temellerini tamir 
ettirmiştir. (Resim: 7-18) · 
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50 Büyllkdere çayırında fevkalade merasim ı (s. 52) 

(Zilka'denin on üçüncü (3. VII. 1792) perşembe günü Büyükdere ka. 
zasında inadrub lahuri şaldari masnu sera. perde-i şahanelerine teşrif bu
yurdular [1]. Müh1k-i saire elçileri etraftan bu r.esm~i saltanat-i şahaneye 
nazır olmalariyle icra-yi rüsum-i saltanatde tekellüf buyurulub İ-lane-1 hassa 
ağavatı üstüfa kaftanlar ile bir tarafa taht-ı · hümayun· kurbüne aniardan 
aşağı miısaP.iban, bi-zeharian verasına çiıkadarfuı-i rikab-i 'hümayun atlas 
kaftanleriyİe bir t~rafa- dahi bil-cümle ağavat-İ Enderun·'· ~af-best:e-i kı~ 
yaıi:ı olub vera-yi m~ydAna.'kus-i ş'ahiler ve mehterha~e tertib ü tezyin 
olunduktan sonra mehterhane_ ile pehlüvanan güleşüb esban-i hassa et
raf-ı meydanı dolaşub bu vakte değiıi -m~nzurumuz olmayan ıia-Şmet ü 
şukuh-ı saltanat kulub-i evidda::yi .devleti mesrur ve .eadi-i dini k(J.rin-i 
gıbta eyledi) · · _ ,, 

si - Çağlayan ka~rınin tibniri: (s. 53) 

( ... ferdası pazar (p. VII.1792) günü bargir-suvar gezerek Sa'dahad'a 
tevcih ve müceddeden tamir ü termimine ·şuril' olunmuş olmakla bir mik-
dar suvaren seyr ü temaşa .•. )' · . _ _ .. 

53 - lmra'hor ka~rının inşası: "es. 53) · · 

( .. ~ E;tesi paz~rtesi ( 7. VII. 1792) günü mücecİd,ed~n bina -ve :·inşa 
buyrulub resfde·i hüsn-i hitam olan Mirahor kasrına [2] t.eşriL .. ) _ 

54 - Mehmet Raşid .. Efendinin Reisülküttablığa tayini: 
(s. 56) - ' . . - .- :: . '. . . --_· -. : - .. - . -,_ ',- - - ' - - - ·:: 

. -
.(1207 muhreminin on dokuzuncu (6. IX. 1792) perşembe· günü sabahı 

Çavuşbaşı Mehmed Raşid Efendi [3] riyaset-i küttaba · nasb ·olunub ... ) 

55-Balmiımundan yapılmış heykellerin_görülmesi: (s. 57) 
..: . . . . . -, , , ,. :· ~ -. ' -' 

Yirmi beşinci (12. IX. 1792) çarşa~ba· günü 'tebdil-i bi~iş-htrikıyle 
·sahil.;,saray-i : Tırna~çıya : azimet ve Lorence ( "-!-"..;} ) _ cerrahın <\fasıta---------- --- - - . . 

. [1] Mahmud il. devrinde BüyükClere'de. ayni şekilaeki ıi:ıer~iind;iı :birini gıist~;~ri 
bir ııuluboya resim~ Topkapı S~rayı Müzeııi galerisinde bulunmaktadır.'· ~· .· . , : -

[2] İmrahor kasrı-Son zamanlarda gördüğü tamirlerle, hiçbi~ mimari kıymeti kalmı
yan bu binanın mavi beyaz Venedik kristallerind~n ve başlıkları ampir ~rzında bronz
~an ole.iı merdi.ve~ korkululdan vaktiyle. hayH itinalı -yapıldığını_ göstermektedir. . 

Me.amafih hu parmaklıkların birer birer kırıldığı -görüldüğiinden verilen karar 
üzerine lcalıınlar söktürülerek Topkapı Sarayı' Müzesine ·naklettirilmiştir. Bina da her gün 
dahıı ziyade yıkılmıığa yakla~malctadİr. · - · · 

[3] Raşid Mehmed Efendi --1753 (1167) ie doğmuş, bir .hayli hizmetlerde bulun-
miıı, üç def'a Reisülkpttii.b olmuŞ ve 1797 (1212) senesinde vefat etmiştir.:' . 
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sıyle mahall-i merkumda bir odaya vazolunan balmurnundan masnu' tasvir
leri seyr ü temaşa buyurdular. Bu tasvirleri ltalyadaİı bir freng sebk il kalb 
ü san'at eyleyüb Büyükderede bir hane derununa vaz' ve. akçe ile halka 
temaşa etdirdiği mesmii~ı ·hümayun olmağla cerrah-ı mesfiir ma'rifetiyle 
hufy~ten. sahil-saray-i merkuma celb ve ~emaşasina •. rağbet buyrulinuŞ 
idi. On kadar ·avret ve sabi suretinden ibaret olub ezmine-i salifede bir 
kıraliçe_ firak·ı şevher ·ne kendüsünii darh ü helak ·eylediğini ·muhki bir 
meclis olmağla canlu gibi tecessüm etdirrniş v~ gayet'.izh-ar~( meharet 
eylemiş ... bir İnikdar seyr Ü temaşa· buyurulub ... ) . . :; ...... . 

·i:; 

55 - . Zeyneb. Sultanın dllğün alayı: (s. 64} 

(Cümadelevvelin altıncı (20. XII. 1792) perşembe günü Ala-yı ariis 
tertib olunmağla gene Şevketlü Efendimiz Kasr-ı Alayı teşrif_ ve dünkü 
gibi Topkapuya nüziil buyurdular. Gene tavŞanlar ternaşasiyle gecesi sa~t 
dört buçuğa değin eğlenüb ... ) (Re~im ~ 9) ' ·.· · ··· ' 

. . 
56 - Karagöz :temaşası: ·(s. 64) . 

(Yedinci (21. XIİ. 1792) cuma gecesf mabeyne hayal ısmarlanmış ol
duğundan Şerbetçi Emin ve Sait .münavebe ilı;! hayal{l] oynadub saat 
beşe değ~n temaşa .... ) · . . . . ·.· . · 

. . 
51 - Donanmanın talim ve 'Dlanevresi ı (s. 65) 

(Cümadelevvelin be'şinci (19. XII. '.1792) . cuma gllriff K~sr-i . lncülüye 
teşrif ve Tersane Kapu.danlarından Mehmed Bey ve Fazlı kapudan gerni
leriyl~ rii-yi deryada birbirlerine hamle ve .cenglerin"i seyr Ü temaşa .... ) 

~ . 58 ~: Eyüp Türbesi'nın gUmüş şebek~sİııin tecdidi ve H~-
zinedarların helva sohbeti ı "(s~ 66) . . . . . .. . 

. (On ikinci (2. XII. 1792) cuma günü, ,Wrbe~i şerffeyi zlyfuet ve tür-: 
benin şebeke-i simi tecdid olunmuş. olmağla es~r-i şahanelerine ihti
mam ü dikkat~~ .• ahşamı Hazinedar ·kullaririın° 'helva s'ohb~ti ohnağla 
saat beşe .değin tavşa:niar temaşasiyle eğlenüb ... ) · · _ · i. 

, . i.· ·-

59 -Rasih Mustafa Paş~nın Rusya elçiliğine tayini: (s. 66) 
ı M:· •. 

(Ferdası on beşinci (29. XII. 1792) . pazar günü ... ' Rusya ,~.tarafına 
; ' 

{1] Bu TU~aııienin .devamı müddetince hemen her akşam saz ve musiki fasılları 
kaydedildiği halde iki def'a karagöz oynabldığma :tesadüf olunma~tadır. · 
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büyük elçi tayin buyurulan Rasih Mustafa Paşa'ya [1] hi.ızur-ı Hı1ma
yı1nda Name-i Hümayun teslim .•. ) 

60 - Topçu neferatı nizamnamesinin müzakeresi : (s. 67) 

(Cumadelahırın üçüncü (16. I. 1793) perşembe ;gunü Topkapıyı teŞrif 
ve Sadrıazam ve Şeyhülislam ve muteayyinan-i devletten cündine neferi 
ve tebdilen huzı1r~ı hümayunlarına celb ü ih~ar ve. ittifak.i ara· ile karar· 
gir-i hüsn-i nizam olan topcu neferatı nizami söyleşüb .•• ) 

61 _...;. Mustafa Reşid ·Efendinin Talimli A~ker Nezaretine 
tayini: (s~ 68) · · 

(On üçüncü (26. 1. 1793) pazar günü. T opkapıyı teşrif ve Şevkıyede 
aram ·buyurulub bu gün sabık Kethüda. yi Sadrıazami Mustafa Reşid 

, Efendi [2] Nizaİn-ı Cedid Defterdarlığı ve talim.lü Asker Nezareti ve 
Şıkk-ı Sanilik ile hıl'at giyüb Topcu Ocağı tanzimi Kanun-i cedid-i 
hümayun üzere kendüye ihale olunduğu taraf-ı Sadr-ı a'z.amiden bit-telhis 
arz olundı) · . 

62 - Tophane ocağına Tuğ verilmesi: (s. 68) . 

(On· yedinci (30; 1. 1793) ·perşembe gÜnü Kasr-ı Alayı· teşrif ve 
Tophane-i ma'mfire ocağına müceddeden verilen nizam~i cedidin mukte
zası ocak-ı mezkı1ra · Cebehane gibi bir Tuğ verilmek lazım olmakla 
Topcıbaşı celb olunarak huzfir-i Asafide istikrar içün ilbas-i hil'at ve 
Tuğ-ı Hümayun. teslim ve balası Hatt-ı Hümayıi; ile müzeyyen Kanun- · 
iıame-i cedid-i ·şahane· dahi teslim olunub alay ile Tophaneye götürme-
leri emir plunmakla .... ) . . 

63 - Selim· III. 'ün Kapİıcubaşı kıyafetiyle Şehri teftişi ı 
(s. 68) · · ' 

(O~ d~kuzuncu (1. II. 1793) cuntart~si günü Topk~pıya teşrif ve 
' Kapucubaşı hey'etine teb'dil~i kıyafet buyurulub Şehir tebdiline .azimet 

ve bir mikdar · muarrielat-ı nası ba'd er-rü'yet. '...) ' 
. " .. - -. . . -
64 - Asar-i .Nusret kalyonunun denize indirilmesi: (s; 69) 

' . . . 

(On ~)tını (receb 1207 =.27. II. 1793) bi-avni!İahi taal8: sahil-i ter~a
nede nüzıile müt~heyyi olan Asar-i Nusret niim · kalyon.:i kuhnümunun 
rfiy· ı deryaya tenzili , musammem olmağla seheri Sünnet odasına huruc 

[1] Mustafa ·Rasih Paşa, Bazirganbaşı:i:ade: Rusya sefaretinden avdetinde Defter
emini, Rumeli Ti~ar ·ve Ziamet ·Nazırı, sonra ReisülküUab Ve tekrar Defteremini. olup 
1802 (1217) senesinde vefat etmiştir. 

(2] Köse· KethÜda namiyle tanınmış olan Mus~afa Reşid Efendi 18i8 (1234) 
senesinde vefat etmiştir. 
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vakti muhtar olan bir· saat elli dakika tekarİ-üb eylemekle bil-yümni -
, vel-ikbal sandal-suvar-i ·azimet ve taht-ı hümayun kalyonuna saye.bahş-i 
saltanat oldular Kalyon-ı -cedit bi-lı1tfillahi taii.la bila-külfet vakit ve 
saatinde deryaya nüzul eyledikde ber-mu'tad Sadr-ı a'zama ve Şeyhülis
lama ve· Kapudan Paşaya kürkler'ilbas olunub. ve saat-i merkumede. elli · 
üç arŞın bir fıkrateyn· inşaya bed' ... ve ser Mimarı Tersane İsmail Ağaya 
dahi bfr top il bas ... · İmrahor kasri · karŞında -madrub saye bana . nakl ü 
teşrif ve 'tsmail kal'asi resminden bir kıt'a olarak inşa olunan tabye 
derununa. Levend Çifliği muallem neferatı ve müecceden tanzim~ olu-

. nan topçular ve tersa_ne (ı.S)J'._,l: o.)_,....) tabiye ve .Beyzade mühendis. 
gelerek tertibiyle. müdafaa suretlerini ~zhar ve bir. saat' kadar top ve 
tüfeng ile: meşk u idman 'olundukda ihtida İsmail. kal'asi Biri_a Em!ni olan 
el-hac. Nu'İnaiı_ Beye erkan, kü~k il bas Ve: qu suretde kal'ayi. müceddeden 
bina -eylemesi: kendüye tenbih; buyurulub son~a Bey~ade-i merkuma 
dahi -kubur yenlii kakum kürk ilbas ve bin atlun kendüye ve dört yüz 

- altun __ etbfuna ihsan: .. ) _ .. 

65. - · Sa'd-abad. şenliği: (s~ 73) 

· (Dördüncü (şevvai .1207 = 28. V. i793) salı günü Rı1z-ı Hizırın on 
birinci günü olmağla ... Sa'dabfidın · tamam mevsimi ve hitam-ı tecdidi [1] 
esnası olduğundan yirmi otuz senedenberü meşhı1d olmayan ziham-i 
nas görülüb-yine rüsı1m-ı id üzere pehlüvanan ve· canbaz. ve çengileı: 

temaşasiyle araı:n. buyurulub halka dahi derfin:-1 parmaklığa duhule iz_n-i 
hümayun erzan buyrulduğunda teza.hum-i · nas temaşa ve seyriyle saat 

. . 

[1] Sa'd-ahad sarayı - Bizanslılar_ zam~nında ~a'mur -bir yer· olan Kağıthane bil
hassa Kanuni zamanında rağbet gilren bir' av sahası ve gezinti ~ahalli olmuş, Kırk-
çeşme sularının kaynağı da bu suretle ele geçmiştir. · 

Ancak Ahmet III. zamanında (1135) 1722 .tarihlerinde Pıiris elçisi Yirmi Sekiz Çelebi 
Mehmed Efendi'nin resimler~ni getirdiği V :rsay, F ontenblö saray ve bahçelerinden ilham alı
narak- bir saray kurulmuştu. Etrafındaki vasi' erazi Topkap~ Sarayı Müzesi arşivinde bulun.an 
bir fermanda belirtildiği vc:çhile köşkler; bağçeler, bağlar yaparak: imar şartiyle saray 
mensuplarına verilmiştir •. Kağıthane'nin güzel vadisi kisa "bir zaman· içinde ahşap zarif 

. köşklerfe- .donabldı; nehrin iki -yanı beyaz mermerlerle çerçevelendi, çeşmelerle süslendi •. 
Nedim coştu; en güzel şiirlerini burada tereı;ınü~ etti. (Sa'dabad) adını alan bu ıiıamur 
yeri Patrona isyaıiı bir gÜn içinde bir harabe haline getirdi. · · -

İŞte. bu enkazın üzerine Selim II.( yeniden köşkler, ·saraylar, cetvel-i siminler, bah
çe~er tarh ettirdi. Mahmud il. zamanında tamir ve tadile ·uğrayan bina, son devirlerde · 
asli şeklini. ç"ok kaybetmiş ve nihayet tamir imkanı kalmamış olduğundan birkaç sene evvel 
yıktırılmış ve. :araziSi ·İstanbul Belediyesine· verilmiştir; Ancak kalan. nişan taşlarının,-
şelalenin, Ahme.d III. çeşmesinin ve enkazı mevcut Çadırköşkünün ihya ve tamirleri de 

. şart koşulmuştur. Şehriiı bu en eski mesiresinin yeniden canlandırılacağı ve kalan· ta
rihi eserlerin de kurtarılacağı ümit olunur. (Resim 10-15) 

t'. 
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ona değin yukarı Cirid ka~rı~da ba'dehu Aşağı havi başında taiim ve 
taşra hanendeganı istimaiyle merasim·i mu'tade-i ide hitam verildi Saat 
~n birde Topkapuya avdet ve Şe~kıyede ihzar olunan~ firenk rakkasları 
ve_ tavşanlar_ temaşasiyle eğlenilüb ... ~ 

_ 66 .;.. _ Kağıthanede dal-fes askerlerinin ve yeni teşkil olu_
nan. _topçaların _talimleri:- (s. 82) 

·(Yirmi dördüncü (s11fer 1208 _-_ 1. X. 1793) pazartesi - Sa'dat·a~e 
biniş-i humayun ile teşrif ve Mirahor kasrına çıkılub berren azimet v_e 

- Yeniçariyan-ı Dergah-ı Ali kullarına huzur-ı - müh1kanelerinde nişana 
kurşun atdırub iltifat ve ihsaı:ı-i şahane buyurulmak tasmimkerde-i cih-an
darileri olmağla beş yüz nefer dal-fes tüfeng· en daz ve iki yüzden müte
caviz zabitan iki tarafa saf. beste-i selam oldukları halde kemal:i şevket 
ü debdebe-i şahane ile nigah-endaz-i selam olarak Havz?aşı kasrına 
saye-bahş-i saltanat buyurub ibtida Başyazıcı-i Ocak 'ba'dehu tertib 
eyledikleri üzere yirmişer -nefer ve birer tüfenkci· başı - ağalar kurşun 
atub isabet etdir-enlere ·altışar .rub'iye ihsan ve hitamında Başyazıcıya 
ilbas~ı _kaftan ve bir _ cep altın ihsan ve zabitana · ala-meratibihim ve 
neferata alesstviyye onar kuruş - i'ta.:. salat-ı zuhra _ kıyam ba'dehu 
müceddeden vaz'-i -kavanin il_e ihya-kerde-i şahaneleri -olan topcıyan 
ocağının kaideleri üzerine talime nevbetçi ·-olan beş qrta, zabitan ve 
neferatı tertib-j cedid üzere· obüs toplarını sur'at- endaz ve ateŞfeşan olub 
icra-i kaide- ve izhar-i hijner eylemeleriyle bunlara atiyeler ... ) -

67 - Meddah Sadık Efendi'nin huzura kabnlil: (s. -88) 

(Ferdası dördüncü (cumadel'ahir 1208 = 7. I. 1794) pazartesi günü 
dünkü gibi Topkapı Şevkıyesinde ve Taşköşkde Meddah Sadık Efendi 
menkıbesiyle _ eğlenüb .. ) - ' 

68 ""." Yapılmakta olan_: Çirağan. sarayı1;11 ziyaret: (s~ 92) 

(Yirmi birinci (şaban 1208 = 24. ili; 1794) pazar günü tebdilen' Top
haneye murı1r ve ihya-kerdeleri olan_ cedid kışlaklar seyr ü temaşa ve 
nakıs olan mahallelerini tekmile. emr ü fermari -buyurub andan Galata 
Sarayını teşrif ve agavatma atiyeler ihsan /ve bir mikdar aram buyrulub 
ba'dehu suvar-ı semend-i devlet ve Neşatabad [1] sahilsarayını kudu.m-ı 

· [1] Neşatabad sahilsarayı ~Çirağan kasrından sonra gelen bu saray (1139) 1726 tari· 
hinde yaptırımış ve Üçüncü Selim Kızkardaşı Hatice sultana vermiş, bu sultan da Melinf e 
baştanbaşa yeniden yaptırmış olduğu bu yalı bir -aralık Hattat Rakım'a intikal etmiş ve 
nihayet harahiyetine mebni İkinci Abdülhamit zamanında yıktırılarak -yerine N~ime ve 
Zekiye sultanlara- birer saray yaptır;lmış iııe de bugü~ bunlardan da b-ir eser kalmamıştr _ 
-<Haliik Şehsuvar, Boğaziçi Sahilsa;ayları, Ulus, 4/Xl/1944) -. -
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şahaneleriyle pür-ziynet kılub avdet Beyhan. Sultan [1] dalı( bina eyle
mek üzere oldu~u Çirağan [2] sahilsarayını temaşa birle •.. ) 

69 - Yeni yapı~an baruthaneyi ziyaret: (s;. 94) . 

(On birinci (şevval _1208 · 12. V. 1794) cumartesi günü teb.dil-i biniş 
tarikıyle' seheri Defterdar iskelesine piyade suvar teşrif ve·. Şahsuitan 
sarayında- bargir. suva~-ı ikbal Baruthaneye nüzul ve -nezareti iıhde-i 
ihtimamın~ ihale buyurulan Başrriuh·asebe Şerif Efendi anda bulunmağla 
atikleririi -bil-külliye hedm ile müceddeden bina ve inşasına mübaşeret 
olunan ·çarklar v.e müceddeden ihdas ·olunan sergi ve Kalhane ve per'." 
dahhaneleri yegan yegan temaşa ve. iktiza. eyleyeni lisan en. Efendi-i mu-
maileylie emr ü tenbih ... ) . · · .· -

70 - Yeni askeri teşkilatı teftiş g (s. 96) . 

(Doku_zuncu · (zilka'de 1208= 8. VI. 1794) pazartesi giinü Kağıthane 
fezasındi:( · bi-lutfillahi - taala müceddeden tanzim ve tertibine muvaffak 
olunan Topcular ve arabacılar ve Humbaracılar ve Levend çiftliği miı
allem neferatı getirdilib icra-yı fenn-i ateş-bazi ve ibraz-i sanayi-i hiır
biyyelerin temaşa marrüzzikr ocaklardan nevbetci-i meşk ü idman olub 
huzur-ı hümayunda icra-yi hüner eyleyen· bin iki yüz nderat ve zabitana 
Devletlü _Valide Sultan ... otuz · keseden ziyade ataya ihsan ·ve ocak 
ağalarına şal ve ıikmişe ·inayet . ~ .) . 

71 - Kızgın gülle tecrübes~: (s. 98) ' -

(On altıncı (zilka'de 1208 = 15. VI. 1794) pazartesi günü Kağıtha
neye teveccüh buyurulub memalik-i islarniyede istimali şayi' olmayan 
kızgın güle atdırılub niŞane isabet eylediği gibi füruzan olduğun tema:. 
şa ve kantar gülle dahi atdırılub imtihan ve kızgın . güllenin _ihrakı ve 

, . kantar güllenin tahribi numayan ... ) 

(1] Beyhan Sultan, Üçüncü Mustafa'nın kızıdır. (1179) 1765 tarihinde doğmuş" ve 
Silahdar Mustafa Paşa iİe evlenmiş ve (1240) 1824 seıı.esinde vefat ederek Eyübte Mihri
şah türbesine defnolunmuştur. 

· [2J Çirağan Sar:;ıyı, Dördüncü Murad. zamanında yaptırılmış, Üçüncü Ahmed'in .da
madı İbrahim Paşa tarafından yeniden ihya olunmuş, Lale devri eğlencelerine sahne ol
muştur. Bunuıi. Beyhan Sultan tarafından· ihya·. edildiği bu ruznameden anlaşılmaktadır. 
Bilahara Mahıniid Il. yeni bir 'cebhe ile. inşa ettirmiş ve nihayet bu sarayın yerine 
Beşiktaş Mevlevihanesi arsası da ilave· . edilerek Sultan Aziz. tarafından karışık bir iıs
IGbta ayni ismi taşıyan bir saray yaptırıl~ıştır ki Mebusan dairesi olı;ı.rak kullanılmakta 
iken 1910 sen~sinde yanmıştır. (Resim 15) . 

( 
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72 - Galata kulesinin yanması: (s. 99) 

(Yirmi sekizinci (27. VI. 1794) cumartesi gecesi kulekapısı haricin
den ateş zuhür eylemekle ... etrafa saı:i olub Galata kulesi dahi füru-
zan ... ) . ,1 • 

. 73 - aumbarahaiıe. derunundaki camihı ikmali: (s. 100) 

(1209 senesi rebiülevvelinin birinci ( = 26. IX. 1794) cuma gunu 
Hasköyde müceddeden inşa ve iJıyakerdeleri olan Humbarahane dedi

. nunda Valide Sultanın bina ve ihya buyurdukları cami-i . liitJf _tekmil 
olmuş .... ) 

7 4 - Sadarete İzzet Mehmed Paşa'nın getiril~esi: 
(s. 101) · 

(Yirmi beşinci, teşrin-i evvelin dokuzuncu pazarertesi günü Anadolu 
·Valisi fzzet Mehmet [1] Paşa'ya Mühr-i Hümayun tevec_cüh eyleyüb ge
çen pazarertesi günü teb~ilen Üsküdara gelüb Mehmed Paşa kasrında 
sudur-i ferman-ı hümayt1na muntazır olduğunu Ali Haseki gelüb haber · 
vermekle Sadrıazam. Melek Mehmed Paşa tebdilen Baruth~neye azimet 
eyle~iş olduğunda~ verasından Karakulak kapuçukadarı Yedikule piş
gahında· erişüb Balıkhaneye çevirüb Mirahur-i Sani Zühdi Bey vesatatiyle 
Mühr-i Hümayun .alinub _tekaüden sahilhaiıesinde ikamete mezun olub 

· Silahdarağa dahi vezir-i ced~di Üsküdardan. üç çifte ·kayıkla Yalı kasrı
na götürmüş olmağla Jiırka-i Saadet odasında Mühr-i Hı1mayt1nu. tes-
lim, ... )· · · · . . · . 

75 - Şehzade Mahmrtd'İın sünneti: (s. 114) ; · ·· · 

(Fer.dasi yirmi biriilci ·(Rebiulevvel .· ı2ıO ~ 5,;X. 1795) pazarertesi 
günü Necabetlü Sultan Mahmud Efendi hazretleri seheı i .Şevkıyede hitan 
olun:ııb ... ) 

· 16 ... Dağlı eşkiyasının te'dibine Hakkı Mehmet İ>aŞanın 
memur edilmesi: (s. 119) 

., .. .· 
· (Yirmi sekizinci (cumazelahire 1210 =:= 9. 1. 1796) ·cumartesi günü 

rnüceddeden ihsan-ı vezaretle Rumeli tevcih buyurulub dağlu eşkiyası 
üzerlerine tayin buyurulan Hakkı Mehmed Paşa [2] kullarını tebdilen 
getürdıib .umür-1 me'mfiresine dair hafi sohbet ve avdetlerine izin ... ) 

[l] İzzet Mehmed Paşa, Safranboluludır, Zülüflü baltacılardan Ali Ağa'nın oğlu 
olup (1156) 1743 senesinde doğmuştur. 6 sene, 11 ay, 23 gün sadarette kalmış ve (1227) 
.1812 senesinde vefat .·etmiştir. Bahkpazarı_nda bir cami' yaptırmıştır. 

[2] Hakkı Mehmed Paşa, birkaç def'a vezareti refolunarak sürgün _edilmiş ve (1226) 
1811 seµesinde vefat etmiştir. 

197 



, Tarih Vesikaları 

77 - Dağlı eşkiyasının başlarının getirilmesi ı (s. 125) 

(Yirmi dördüncü (şevval 1_210 ~ 1. V. 1769) pazarertesi günü Davut
paşada Mehmed Paşa kasrında ... pehlüvan güleşdirildiği esnada birkaç 
atlu ile bir araba nümayan olub kimlerdir ve getirdikleri . nedir, deyü 
sual o\undukda Edirneden. H?kkı Paşa tarafından geldiklerini ve araba
daki eşkiya rüı1s-i menhı1sesi olduğu habei- "verilmekle arabayı huzt1r-i 
mülı1kanelerine ihzar ve kelleleri ihrac etdirüb doksan _adet rüCıs-ı mak~ 
tıia olduğu zahir olmağla getirenlere bahşişler ita ... ) [1] . 

78 - Kalend~r bahçesi kasrının inŞası: (s. 127) · 

(Yedinci (zilhicce 1210==13. VL 1796) pazarertesi . geçen sene mu- . 
ceddeden bina bu}'.'urulan Kalender [2} ba.hçesi ~asrına avdet .•. ) 

79 -. Valide_bend_inln inşası: (s.' 129~130}'. 

(1211 sen.esi muharreminin on altıncı ( 22. vır. 1796) perşembe gü
nü seheri tebdH-i binişi tarikiyle ve dört çifte tebdil zevrakçesiyle Büyük. 
dereyi teşrif . ve bahçe karyesine . eşhep-suvar-ı ikbal buyurulub karye-i 
mezkı1rede vakit Valide kedhudası Yusuf Ağa hazretlernarafından i'dad 
olunan konağa nüzUl ve· ağa,-yı - müŞarünileyh tarafından ihzar ·olunan 
sabah taamın'ı teİıavül ve bir İnikdar istirahatden sonra bargir-suvar 
~arye-i - mezkı1reye çeyrek saat. Acıelma deresi nam mevkide •.. 
Valide hazretlerinin mücedd~den bina ve ihyasına · mübaşeret ·ve 
Tophane suyu bendi olan _Sultan Mahmud.bendine ve bir tarafı İstan
bul s~y~. bendi olan büyük bende cad olub iki tarafa dahi yedeklik ol
mak üzere tasmim ve bu esnada himmet-i kfth-efken:i mülftkane ile tan-

. zim ve kavanini tetmim birle teksir ve te'yid 'olunan Topcıyan ve Ara
bacıyan münasebetiyle Tophane taraflarında· eY.Yii~-ı sayfde ibadullah 
suya zaruret-keşide oldukları ma)lı1m .... oldukdan Tophane ve. Gala.ta 
v_e ·Beşiktaş havalilerini zarı1retden vareste ve·' icrii-yi ma-i leziz ile irva 
buyurulmak niyyet-i hayriyyesiyle eyy:am-ı şitaqenberü levazimatın tet~im 
ve vaz'-ı esas-ı masun-i indiras oiuı:ıub bu günlerde sülüsanı tekmil_ olunan 

[1] Bu eŞkiyanın serkerdelerinden Sinan Bey ve arkadaşlarının başları bir müddet 
sonra gl'llmiştir. 

. [2] K~lender kasrı : Uçüncü Ahmed zamsnının binalar;ıida~ olan bu kasır Selim Ill. 
zamanında tecdiden tamir .:dilmiş ve son zamanlara kadar muhtelif şekillerde kullanılmak
ta ikeiı. 1938 senesinde yanmıştır. 
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bend-i cedidin üzerine varılub temaşa ve kasım hululüne değin itmamını 
tenbih .. ) 

80 ...- Reisülküttablığa Rasih Efendinin tayin ve sabık 
Reis Ebu Bekir Ratib Efendinin Rodosa kaPabend edilmesi: 
( s. 132 ) 

(. Yi~mi dördüncü ( safer 1211 = 29. VIII. 1796 ) cumartesi günü 
Sadna'zam kulları ile Reis-i cedid Ra~ih Efendi)ri tebdilen celb buyurub 
iki saat kadar halvet ve mesalih-i s_altanat-ı seniyelerini suhbet .. : • ertesi 
'pazar günü . Reis-i sabık Ebu Bekir Ratib Efendi Cezire-i Rodosa . ve 
Divan terceman-ı sabıkı Magosaya kal'a-bend · ·olunmak üzere nefy. ü 
icla •• ) · · 

- 1 

81 - Tersanede büyük havuzun vaz'-ı esası: (s •. 138) ·. 

·· · (-Ferdası mübarek· r~ceb ül-ferdin gurresi (31. XII. 1796) cumartesi 
günü tebdilen Tersane-i amireyi teşrif ve -müceddeden iİışil$ı tasmim hu
yurulub nice vakitdenberü üstadları .Ferengistandan celb ve levazimatı 
·tehiye ve ledarük ·olunan havz-i kebir-i pür-sanayi' içün bugün ·bi-liit- . 
filJahi teala vaz'-ı esas olunub binas!na mü,başeret olunrnağla temaşa ve 
iiç .an barlı kalyon dahi kemal-i dikkat. birle rii-yi deryaya nu~iil vakitleri 
_takarrüb ~ .• ) - . . . _ . · 

.. 82. ~- Sofa köşk~nde lale temaşası: ( s. 144 ) 

· ( 17nci (şevval 12ıi· . lS. IV.1797 ) cıima günü. Y:ukarı sofada M~s
tafa Paşa kasrını teşrif ... Lale mevsimi olmağla saz ile;: gece saat üçe 
dek· temaşa buyruldu .•• ) · · 

8_3 -. Op.era temaşası: ( s. 145 ) 

( Altıncı ( zilka'de 1211 == 3. V. 1797) çarşamba gü~ü Topkapıya 
nüziil ve dün gece Topkapıda _Ağa yerinde opera nam müzahref mülaa-
be~İ . dreİıcaneleri suhbetleri ... ile eğlendi.._~ ) . -

{Arkası rıar) 

[1] _Ebu Bekir Ratib Efendi, ulemadan Tosyali çilingir Ali Efendinin oğludır. İki def'a 
riyasette bulunmuştur. Elçilik unvaniyle Edirneye niime-i mahsus "irsaline memur edildi. 
Sabıka Zahire N~zırı idi. (1214) 1799 da idam edildi. (Salname-i Neziiret-i Hariciye, 1301) 
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